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para Araújo no ND

Incertezas atrasam
reconstrução de
Cabo Delgado
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Défice de segurança e incertezas políticas
atrasam reconstrução de Cabo Delgado
O número de ataques e de vítimas mortais de ataques em
Cabo Delgado denotam flutuações significativas na actividade
dos grupos armados insurgentes activos na provı́ncia: em
Janeiro de 2022, ocorreram cerca de 40 de ataques com mais
de 70 mortos; em Fevereiro de 2022, o número de ataques
registados aumentou para mais de 70 e o de mortos para
30; em Março de 2022, o total de ataques diminuiu, mas o
de vítimas mortais subiu para quase 100. A actividade dos
insurgentes prossegue em alguns pontos de Cabo Delgado já
identificados.

A

extensão até
15 de Abril
de 2023 do
mandato das
Forças de Defesa Nacional da África do Sul
(SANDF) na força da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SAMIM) pelo
Presidente Cyril Ramaphosa, a
mais longa até hoje, e o contínuo empenhamento das forças
do Ruanda, inclusivamente em
áreas inicialmente sob a responsabilidade operativa da SAMIM, vêm confirmar a insuficiência dos recursos mobilizados
pela SADC para controlar um
território com mais de 82.000
Km2 e em particular os distritos
de Mocímboa da Praia, Palma,
Muidumbe, Nangade, Macomia,
Quissanga, Meluco, Ibo e Mueda.
Em 12 de Abril de 2022, a
reunião extraordinária do órgão
da Troika da SADC aprovou
a transição do cenário 6 -em
vigor, que requer capacidade de implantação rápida e
prontidão de combate - para
o cenário 5, que corresponde
na prática a uma operação de
consolidação e manutenção da
paz, de acordo com os critérios
das Operações de Apoio à Paz
da União Africana (AU PSO).
Na SADC reconhece-se a
carência de recursos humanos
e equipamentos para o cumprimento da missão, apesar do
mandato ter sido renovado por
mais três meses (até 15 de Julho de 2022), perfazendo um
ano desde o inıć io da presença
da SAMIM em Cabo Delgado.
Descoordenação operacional
entre contingentes militares da
SAMIM e o contingente ruandês
é também apontada como persistente. A missão adaptada da
SAMIM será, uma vez mais,
financiada pela União Europeia
(UE) através do mecanismo
de resposta precoce da Facilidade de Paz Africana (APF).
As condições no terreno,
embora com melhorias significativas em alguns distritos
- como Mocım
́ boa, Palma e

Quissanga - e o desagravamento do grau de risco reflectido na
posição recente da SADC, comprometem os prazos previstos
no programa de recuperação de
Cabo Delgado, que aponta para
a necessidade de financiamento
na ordem dos USD 300 milhões.
Para além das dificuldades que enfrentam as quatro
agências humanitárias que estão
a coordenar a assistência em
Cabo Delgado devido à falta
de segurança e infraestruturas
de circulação, o Plano de Reconstrução de Cabo Delgado

(PRCB) sofre ainda de vicissitudes polıt́ icas, não tendo
sido aprovado pelo Governo
em Conselho de ministros,
apesar de estar previsto que a
coordenação da implementação
será garantida sectorialmente
pelo Conselho de Ministros.
A coordenação e articulação
dos fundos dos parceiros inter-

estará presente o Governador
da provıń cia, o presidente da
Agência de Desenvolvimento
Integrado do Norte (ADIN), entre outros, estando em aberto a
participação de representantes
das agências das Nações Unidas, parceiros de cooperação
e ONGs . Os distritos de Metuge, Ancuabe, Montepuez

sem capacidade financeira, desembolsou até agora apenas
EUR 174 mil (cerca de MT 12
milhões) do orçamento de Estado, montante que está dedicado
exclusivamente à reconstrução
de infraestruturas públicas
como estradas e a rede eléctrica.
Entre as medidas futuras
previstas constam a reposição

nacionais serão feitas pelo Ministério da Economia e Finanças,
liderado por Max Tonela, e pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, liderado
por Verónica Macamo, para assuntos no âmbito da cooperação
bilateral e multilateral. O Ministério da Defesa Nacional
coordenará os aspectos de segurança envolvendo a assistência
humanitária e reconstrução.
Ao nıv́ el da provıń cia, está
prevista a criação de um Fórum
dirigido pelo Secretário do Estado de Cabo Delgado, onde

e Chiure registam o maior
número de deslocados internos.
Celso Correia, ministro do
Desenvolvimento Rural e braço
direito de Filipe Nyusi, mantém
as suas prerrogativas intactas,
nomeadamente sobre diversos programas de recuperação
económica e agências públicas
que irão lidar com quantias
signiicativas de fundos para a
reconstrução de Cabo Delgado.
Fontes locais indicam que o
dinheiro dos fundos a cargo de
Celso Correia está a ser usado
para alimentar ‘sacos azuis’ para
comprar apoios nas provıń cias e
influenciar as eleições dos primeiros secretários e delegados
ao nıv́ el da base da FRELIMO, tendo em vista assegurar apoios partidários internos
para a ala do PR Filipe Nyusi.
No programa de curto prazo, o PRCD tem como perıó do
de execução o final de 2024,
data considerada pouco realista, pretendendo-se a reactivação
de serviços públicos e privados
essenciais de forma a garantir o retorno dos deslocados.
Segundo apurado, o governo,

da ligação Macomia-Awasse,
via Miangueleua na N380, onde
duas pontes foram destruıd́ as, e
da ligação entre Metuge-Quissanga, através da reparação
de duas outras pontes sobre os
Rios Nangua e Montepuez, na
R762. No programa de médio
prazo (três anos), pretende-se a reconstrução das infraestruturas e serviços básicos
públicos, assim como a retoma da actividade económica.
O sector privado está a sofrer pesadas consequências, estimando o governo a destruição
de quase 5.000 micro, pequenas
e médias empresas, incluindo 295 unidades industriais,
num total de prejuıź os avaliado em EUR 637 milhões.
A diminuição da cobertura
bancária na provıń cia para metade (47%) terá de ser reposta para
a agilização dos financiamentos
e pagamentos futuros. Pelo menos 12 agências bancárias foram destruı́das e encerradas em
CD: Mocı́mboa da Praia (três),
Palma (três), Mueda (três), Macomia, Nangade, e Muidumbe.
(África Monitor/Zambeze)
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ND namora Manuel de Araújo?

Choque com a Renamo alimenta polémica
da possível militância do edil de Quelimane
Manuel de Araújo, presidente do Conselho Autárquico
de Quelimane é, nos últimos dias, a figura mais falada no
xadrez político nacional. No mês passado, o edil recebeu em
Quelimane o líder do Movimento Nova Democracia, Salomão
Muchanga, com que foram fotografados entalados na lama, a
vasculhar alguns bairros do “pequeno Brasil”, tal como também é conhecida a cidade de Quelimane. Mais do que isso,
sem pampas na língua, Araújo disse, em entrevista a televisão
pública, que foi obrigado pela liderança do seu partido para
desviar fundos do Estado para obras do partido Renamo.

À

semelhança
com o que
aconteceu
nas vésperas
da sua saída do MDM, em 2018, o namoro entre Manuel de Araújo
e a Renamo parece caminhar
para fim. Alguns membros da
Renamo não gostaram de ter
visto o edil de Quelimane na
companhia do “supersónico”
Salomão Muchanga, líder do
partido Nova Democracia,
que amiúde está a conquistar
massas, sobretudo nas regiões anteriormente dominadas
pela oposição, nomeadamente,
MDM e Renamo. Muchanga
está a capitalizar zonas onde a
oposição parece estar a perder
gás, grande parte por culpa da
Renamo que, desde a morte
de Afonso Dhlakama parece
ter perdido a sua identidade.
Entretanto, questionado sobre aparente ligação ao partido
Nova Democracia, Manuel de
Araújo disse que as especulações são normais e que quem

realmente quiser saber da
verdade devia falar com ele.
“Deixo que especulem à
vontade, mas aqueles que querem saber a verdade falam comigo. Quando recebemos uma
visita, temos que mostrar a nossa casa. O presidente da Nova
Democracia chegou à cidade
de Quelimane e apresentou-se,
ao contrário dos outros líderes
que não se apresentam quando chegam. Trouxe o programa de trabalho, manifestou a
sua solidariedade e disse que
gostaria de visitar os locais.
Não podia deixar que ele fosse sozinho, por isso o acompanhei”, esclareceu Araújo.
Clivagem e mal entendidos com
Renamo

Numa entrevista concedida
a TVM, o presidente do Conselho Municipal de Quelimane,
Manuel de Araújo, revelou que
a Renamo obriga as autarquias
sob gestão deste partido a retirarem dinheiro público em be-

nefício da organização, ferindo
as normas que regem o funcionamento destas circunscrições.
Entretanto, em conferência
de imprensa, o porta-voz da
Renamo, José Manteigas, explicou que a sua formação política prima pela transparência na
gestão da coisa pública, não fazendo sentido que um membro
se aproveite da sua posição para
instruir ou obrigar os municípios a praticarem actos ilícitos.
“Isso é contrário à nossa

postura, ideologia e filosofia do partido”, começou por
explicar José Manteigas para
quem a Renamo é intolerante à corrupção ou outras condutas desviantes que põem
em causa o bem público.
“Os pronunciamentos de
Manuel de Araújo são autênticas inverdades e resultam de
clara intenção de divisionismo, o que belisca a sua própria
imagem e reputação. Constituem mentiras encomendadas

e pretensão dolosa de manchar
e caluniar o partido Renamo e seus quadros”, afirmou.
A Renamo exortou Manuel
de Araújo a concentrar-se na
busca de soluções para os problemas do município de Quelimane, bem como a pautar por
actos e comportamentos que
dignificam o partido. Manteigas indicou ainda que o edil é
membro efectivo do Conselho
Nacional pela Zambézia, tendo acesso aos órgãos do partido, por isso não se justifica
que solicite esclarecimentos
sobre assuntos internos num
órgão de comunicação social.
“A
Renamo
escusa-se a aderir agendas obscuras, encomendadas e opõe-se a qualquer atitude de
vitimização. A nossa agenda
está focada na união e preparação para as eleições
de M 2023 e 2024”, disse.
Refira-se que De Araújo
não esconde a sua intenção de
se recandidatar nas próximas
eleições em nome da Renamo,
tendo afirmado em entrevista
a alguma imprensa estrangeira que o grande problema
dos partidos da oposição em
Moçambique está na unidade.
Aliás, recorreu ao princípio da fundação da Frente
de Libertação de Moçambique e considerou que a
oposição devia se unir para
derrotar o partido no poder.

Alfândegas apreenderam “celulares”contrabandeados

A

s autoridades
alfandegárias
mantêm a luta
contra a fuga
ao fisco no
país, uma acção que já culminou
com a apreensão de 19.800 celulares que eram transportados em
mais de 250 caixas disfarçadas,
sem a respectiva documentação.
“A mercadoria saia de um
armazém e a nossa equipa de
fiscalização interceptou a viatura e exigiu a respectiva documentação de origem da importação. Mas o importador não
possuía quaisquer documentos,
não restando outra possibilidade senão apreender, pois estavam vários indícios de que

se tratava de produtos contrabandeados”, explicou Gimo
Jonas, director operativo nas
Alfândegas de Moçambique.
Segundo Jonas, são escassas as informações sobre
a origem destes produtos, no
entanto são conhecidos os proprietários e, neste momento,
decorrem processos legais.
“Não se sabe qual é a origem, nem se terão entrado por
via marítima, terrestre ou aérea, porque a apreensão foi feita na via pública”, esclareceu.
As mesmas equipas apreenderam, também, 50 viaturas
por irregularidades diversas,
bebidas alcoólicas, produtos alimentares e vários outros bens.

Segundo as alfândegas, o Estado foi lesado em mais de três
milhões de Meticais, só nos
primeiros três meses deste ano.
“As viaturas foram apreendidas por violação de regulamentos de importação
temporária, outras foram regularizadas por meio de isenções
que não são regulares”, disse.
Refira-se que no primeiro
trimestre de 2022, o Estado perdeu mais de três milhões de Meticais por causa do contrabando
de viaturas, telemóveis, bebidas
diversas e produtos alimentares. Só na semana passada,
foram apreendidos mais de 19
mil celulares na capital do país,
cuja importação foi fraudulenta
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Prazo é até 15 de Maio

Autoridades da Mocímboa da Praia voltam a
ameaçar funcionários para regressarem à vila
“ O Conselho Municipal da vila da Mocímboa da Praia,
representado pelo seu Presidente Cheia Carlos Momba, informa a todos funcionários desta instituição que no domingo,
dia 15 de Maio do ano em curso, deverão se apresentar na
vila municipal de Mueda a fim de seguir para Mocímboa da
Praia”, lê-se no comunicado.

O

documento termina
com
uma
ameaça:
“A ausência do funcionário merecerá
as medidas administrativas”.
A comunicação do edil Cheia
Carlos Momba não diz que
tipos de “medidas administrativas” serão tomadas contra os funcionários que, por
alguma razão, não se apresentarem no dia 15 de Maio.
Esta não é a primeira vez
que as autoridades locais dos
distritos afectados pelo extremismo violento no norte de
Cabo Delgado convocam funcionários para apresentarem-se
às respectivas instituições, sob
pena de serem sancionados. As
convocatórias de funcionários
são feitas num contexto em que
ainda não existem condições
de segurança para o retorno
das populações às vilas, postos administrativos e localidades que tinham sido ocupados
pelos extremistas violentos.
Em Março último, uma brigada do Conselho de Ministros
declarou que ainda não tinham
sido criadas as condições para o
retorno das populações deslocadas às zonas de origem. A Ministra do Trabalho e Segurança
Social, que chefiou a brigada
do Governo central que foi aos
distritos afectados pelo extremismo violento para avaliar as
condições para o regresso das
populações, apontou a falta de
meios de transporte e de trabalho, bem como a falta de limpeza das vilas e aldeias como outros factores que inviabilizam o
retorno das famílias deslocadas.
“Ainda persistem alguns
preconceitos por parte dos funcionários públicos. Entendemos
que há um trauma devido ao
que passaram e reconhecemos
a necessidade urgente de reabilitação de infra-estruturas e alocação de meios de trabalho, especialmente meios circulantes,
incluindo ambulâncias”, disse
Margarida Talapa. Segundo
escreveu o jornal Carta de Mo-

çambique, a Ministra referiu-se
ainda à existência do que chamou de “falhas na consolidação
de segurança nas zonas afectadas” pelo extremismo violento.
Na verdade, apesar da recuperação de vilas- -sedes distritais, postos administrativos e
aldeias pelas forças conjuntas
de Moçambique, Ruanda e da
SADC, o extremismo violento
continua presente em Cabo Delgado. Por exemplo, na última
sexta-feira, um grupo de mais de
10 insurgentes atacou a sede do
posto administrativo de Olumbe, distrito de Palma, sem, no
entanto, causar vítimas mortais.
Trata-se do primeiro ataque registado no território sob
controlo das forças ruandesas
desde a tomada da vila da Mocímboa da Praia e dos postos
administrativos de Mbau, em
Mocímboa da Praia, e de Pundanhar, no distrito de Palma.
Esta semana, o comandante
provincial da PRM em Cabo
Delgado, Vicente Chicote, confirmou a ocorrência de ataques
dos extremistas violentos nos
distritos de Macomia e Nangade. “O combate ao terrorismo
continua, e nós continuamos
a batalhar contra os últimos
redutos do inimigo que, neste
momento, localizam-se no distrito de Macomia e Nangade”.
Ainda assim, as autoridades anunciaram que na semana
passada mais de 1.500 pessoas
retornaram às suas casas na localidade de Auasse e na vila da
Mocímboa da Praia. “Queremos frisar uma coisa que tem
sido dita lá fora: dizem que as
autoridades estão a obrigar as
pessoas a voltarem às suas zonas de origem. Não há nenhuma obrigação para o retorno
das populações às suas zonas
de origem, simplesmente anunciamos o estado de segurança
nesses sítios e as pessoas por si
acham que devem regressar”.
Falando na cerimónia de
lançamento do relatório anual
do CDD sobre “Resolução de
Conflitos em Cabo Delgado
e Diálogo de Resolução em

2022 e Anos Subsequentes”,
realizada na semana passada
em Maputo, Abudo Gafuro,
defensor de direitos humanos
em Cabo Delgado, disse as
populações não estão a retornar às zonas de origem devido
ao medo de violência extrema.
“Quando os nossos jovens voluntários perguntam aos deslocados o que é que precisam
para voltar às zonas de origem,
eles respondem afirmando que
não confiam nos militares das
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique. Dizem que se o
próprio Estado não confiou nas
FADM e foi buscar os ruandeses para nos defenderem, então só podem voltar se houver
garantias de que os ruandeses
estarão lá para os defender”.
Abudo Gafuro explicou
que, neste momento, as famílias que retornaram à vila de
Palma não são aquelas que
estavam em Pemba ou em
Montepuez. “A população que
voltou à vila de Palma é aquela que estava perto, não tinha

saído para fora do distrito. Estava na ilha de Namadingo e
em Quitunda. As pessoas têm
medo de voltar às suas casas
porque viram cenas de violência extrema, como decapitação
de familiares pelos insurgentes
e violação de direitos humanos
por parte das Forças de Defesa
e Segurança. Isso deixou muitas pessoas traumatizadas”.
Por sua vez, Milda Quaria,
jornalista e activista social, falou da importância de diálogo
profundo com as populações.
“Eu sou de Cabo Delgado
e sinto na pele a dor que os
meus irmãos, tios e vizinhos
passam desde 2017. Como
cidadãos de Cabo Delgado
estamos a reportar indícios de
insurgência desde os anos de
2002 e 2003. Eu, em particular, comecei a reportar a partir
dos anos de 2012 e 2013, mas
nunca fomos levados a sério.
Até aqui a intervenção militar
teve bons resultados. Mas agora é importante saber qual é o
passo a seguir? É importante

que haja uma conversa profunda com as populações de
Cabo Delgado. Cabo Delgado
precisa de ser ouvida, as comunidades precisam de participar nos espaços de diálogo”.
A jornalista e activista social defendeu a necessidade de
promoção de um ambiente de
confiança entre o Governo, as
Forças de Defesa e Segurança e as comunidades de Cabo
Delgado. “As comunidades
conhecem quem está nas matas, mas por falta de confiança
acabam ficando no silêncio. O
Governo, as Forças de Defesa
e Segurança e a sociedade civil
devem ter uma relação sólida
com a população, devem transmitir confiança para que as pessoas possam colaborar. Tivemos várias violações de direitos
humanos, por isso é importante
que se faça uma reflexão sobre
isso para que as comunidades
saibam que há quem sente a
sua dor, para que as comunidades sintam-se a vontade para
exprimir a sua dor”. (CDD)
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Negligencia na canalização dos fundos ao
INSS agrava endividamento das empresas
O cumprimento escrupulosos na canalização de fundos ao
Instituto Nacional de Segurança Social é fundamental para
o crescimento das empresas e protecção da massa laboral,
quando a reforma bater a porta, segundo fez saber o inspector-chefe do trabalho a nível da cidade de Maputo, Zacarias
Macuácuà, que descreve um quadro sombrio das empresas
derivado das dívidas acumuladas ao sistema de Segurança
Social.

M

e s m o
com
o
prazo
estipulado pelo
Decreto n° 29/2021, de 12 de
Maio, aprovado pelo Conselho
de Ministros, que estabelece o
perdão de multas e redução de
juros de mora aos contribuintes endividados no sistema de
segurança social, as empresas
continuam a negligenciar esta
medida, conforme deu a conhecer o inspector chefe da cidade
de Maputo, Zacarias Macuacua
que nomeia as falhas administrativas bem como a existência de alguns prestadores
de serviços de contabilidade
desonesto que ao invés de canalizarem os fundos ao INSS,
desviam sua aplicação para
fins inconfessos, colocando em
risco milhares de familias e endividando mais as empresas.
“As multas pela não canalização do dinheiro ao sistema
de segurança social incorre a
uma multa diária de um salário
mínimo, na ordem dos sete mil
meticais, e se a empresa não
canaliza por dois ou mais meses, claramente que a empresa
estará acumular as dividas e
agudizando cada vez mais suas
dificuldades”, anotou Zacarias
Macuacua advertindo para uma
reflexão em torno desses cenários que colocam em risco
o futuro da massa produtiva,
sendo que há uma relação de
interdependência entre os dois
actores nomeadamente o empregador e funcionário, alias a
fonte sustenta que todo investidor elabora antes um estudo de
viabilidade para o negocio que
pretende trazer. Contudo, não
raras vezes observa-se situações de os investidores olharem
apenas para os lucros em detrimento dos riscos derivados por
vários factores como exemplo da pandemia da covid19.
Para Macuacua, onde
há seria prestação de contas
verifica-se um crescimento
para o empregador e funcionário ou seja, no entender do

Inspector chefe é preciso que
o empregador tenha orgulho em ver o seu funcionário
a levar uma vida melhorada.
”O empregador deve ter
peso na consciência ao ver seu
funcionário a viver na indigência enquanto ele (empregador)
vive em condições melhoradas” acrescentou Macuacua
Infracções registadas

Num outro desenvolvimento, o inspector-chefe do trabalho disse que durante o trimestre findo o sector desencadeou
um trabalho de fiscalização
para as empresas na capital
tendo constatado um total de
413 infracções laborais, tendo sido lançados 72 avisos de
multas e as 341 infracções são
derivados do incumprimento
das regras de Higiene e Segurança No trabalho (HST), falta
de inscrição dos trabalhadores
ao sistema de segurança social,
falta de contratos e pagamentos
de salários de forma regular.
Ainda no período em análise, a inspecção-geral do trabalho delegação da cidade de
Maputo diz ter desencadeado
607 interpelações de cobrança de dívidas ao Instituto Nacional de Segurança Social no

âmbito do perdão das multas
e juros de mora onde a mesma
instituição constata problemas
sérios aludidos nos parágrafos
anteriores. O sector planificou
fiscalizar um total de 4500
empresas para o presente ano.
Inspectores falsos incomodam
sector

Se por um lado a inspecção
do trabalho mostra-se preocupado com o não cumprimento

das leis do trabalho, por outro o
inspector chefe reconhece que
na cidade capital continua a problemática de indivíduos que se
auto-intitulam inspectores do
trabalho com o fito de chantagear e ludibriar as empresas.
O inspector do trabalho é
um indivíduo com uma conduta
e orientação vertical e com base
nas acções ordinárias e extraordinárias, há um comando que
orienta a actividade, segundo
Zacarias Macuacua, os inspecto-

res do trabalho fazem-se as instituições com o conhecimento
dos seus superiores hierárquicos
e nunca por iniciativa individual.
“O inspector do trabalho
tem o documento próprio (crachá) que exibe quando está
nas suas actividades e nunca
se apresenta por meio de uma
credencial, salvo em alguns
casos. Mas, sempre acompanhado de outros inspectores
envergando o cartão de inspector”, explicou Zacarias
Macuacua, para quem os falsos inspectores se apresentam com base na credencial
quando se fazem as empresas, sendo que o regulamento
não permite tal procedimento.
Outrossim, a fonte realçou
que não raras vezes os inspectores falsos para colocar as
vítimas em pânico tem ligado
para as mesmas anunciando
trabalhos inspectivos o que não
é prática daquela instituição.
Zacarias Macuacua alerta ao
empresariado para que não caia
na armadilha dos falsos inspectores, cujo objectivo é chantagear e roubar as empresas, alias, a
fonte pede para que a sociedade
denuncie o cidadão Jaime Paruque, que não faz parte do quadro
da inspecção do trabalho. Mas,
sempre se faz as empresas apresentando-se como inspector.
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Privatizar a terra em Moçambique: SIM ou NÃO?

“…. Se esse for o desejo: os Quenianos,
Burundeses, Portugueses, Americanos,
Ingleses, Chineses, etc., podem comprar
todo Moçambique?...”
z Não teria valido a pena aos Combatentes da Luta de Libertação Nacional
lutar para … “libertar a terra e os homens…”

P

essoalmente
escuto a RM
(Rádio
Moçambique)
desde pequeno, pois sempre que chego
a casa a primeira coisa que
faço antes de tirar os sapatos abro (sintonizo) a rádio.
É por causa disso que nesta quarta-feira o Pedro quando estivemos no “Café das
Acácias” foi à queima-roupa:
- “Então, tu oh Rodolfo,
foste à reunião de auscultação
da Lei de Terras, ou como se
pretende dizer, visando aprovar um Decreto-Lei para a
“terra ser comercializada”.
-Não fui à reunião nenhuma, só oiço o vuco-vuco*
através dos Órgãos de Comunicação Social, pois o assunto vem desde 2020, em pleno tempo da Covid-19, que
matou muita gente na nossa
bela “Pátria Amada” … - explico ao Pedro, depois do pedido dos café e chá habitual.
- “Já viste o Boaventura
Mucipo, esse grande jornalista da STV, na última Noite
Informativa, que perguntan-
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do aos painelistas parecia
estar a fazer o papel do Coordenador da Auscultação
que pôs a sua voz e zás…”
-Pois ele insistia para que
os intervenientes dissessem
que SIM ou NÃO concordariam com a privatização
da terra, ao que quer Fernando Gonçalves, quer Moisés
Mabunda, jornalistas de rija
têmpera, deixaram bem claro
que NÃO!... – os argumentos
foram de “macacos velhos”.
- “O painelista-residente,
o Professor Doutor Teodoro Waty, também respondeu
com um categórico: NÃO à
comercialização da terra…”
Deu lições que, em nosso
modesto entender, os assessores deveriam entregar ao
Presidente da República e
que é ao mesmo tempo Presidente da FRELIMO…”
-O Coordenador que representa o Ministério do Meio
Ambiente devia ter mostrado
a cara e não deixar que o seu
serviço-combinado (usando a
gíria ferroviária) fosse exercido pelo exímio jornalista Boaventura Mucipo… - explico ao
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Pedro, depois da garçonete nos
servir o saboroso café, com
Maputo com a temperatura de
27º Celcius, depois de sucessivos 20º e 21º , com aquela
bátega de chuva que põe o Dr.
Eneas da Conceição Comiche,
mayor da Cidade das “Acácias
Vermelhas”, a pôr os diversos
porta-vozes a fazer promessas,
que podem não ser exequíveis
neste mandato. Um “Conselho
Municipal da capital”, desde que foi “posta de lado” a
Dr.ª Albertina Tivane**, que
exercia com mestria, fruto
da sua experiência no lugar.
- “O Ministério do Meio
Ambiente vem agora com
pressa, quer apresentar o trabalho que não fez devidamente devido à COVID-19,
argumentando que os camponeses foram auscultados e as
autoridades tradicionais, em
seminários realizados em hotéis e lugares de luxo, como
se nós fôssemos papalvos…”
– diz o Pedro, que acha que
a machamba dos avós pode
ser “privatizada” com mais
e esfarrapados argumentos.
-Dizem que a terra já se ven-

de em Maputo, Matola, Beira,
Maxixe e outras cidades e vilas, pois a auscultação é apenas
para confirmar “um dado adquirido”: MALANDRICE!...
- “Tu disseste há tempos
que Marcelino dos Santos,
esse ícone veterano da Luta
Armada de Libertação Nacional, se estivesse ainda vivo
ninguém se atreveria:“dizer
que vamos vender a terra…”
-O meu amigo Dr. Hélder
Muteia, quando era ministro
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, com o Engº João
Carrilho como vice-ministro,
que não obstante terem feito
um trabalho de louvar – ficamos nesse tempo sem fome em
Moçambique, principalmente
em milho, fomos auto-suficientes - ousou dizer na época, abordando a “privatização
da terra”. A posição de Marcelino dos Santos não se fez de
rogado e foi peremptoriamente: “Mas quem é esse Hélder
Muteia que quer privatizar a
terra?... e recordei ao Pedro.
-Parece aquela de Hama
Tai, esse membro dos fundadores
da
FRELIMO:

“Se não tivermos cuidado, esses jovens podem
vender
Moçambique…
Privatizar a terra em Moçambique: SIM ou NÃO? “…
Se esse for o desejo: os Quenianos, Burundeses, Portugueses, Americanos, Ingleses,
Chineses, etc., podem comprar
todo Moçambique?...” – esse foi
o meu último desabafo ao Pedro.
Não teria valido a pena aos
Combatentes da Luta de Libertação Nacional lutar para …
“libertar a terra e os homens…”
Voltaremos ao assunto no seu incomodativo
MAPUTADAS,
aqui
no
Grande Rio ZAMBEZE.
vuco-vuco*
língua
tsonga que significa barulho ou muitos problemas.
Dr.ª Albertina Tivane** conhecemos Albertina Tivane
quando era SP (Secretária Permanente) na província da Zambézia, com Carvalho Muária
como governador, e mais tarde foi ocupar idêntico cargo
de Secretária Permanente no
Governo de Tete, tendo estado
no Gabinete do Primeiro- ministro depois dessas andanças.
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E

mbora o tema
da nossa última
crónica tenha
sido o Dia da
M ã e , d a d a a
importância desta figura para
qualquer Ser Humano, voltamos
esta semana a falar da Mãe.
Na semana passada
muita gente por esse
mundo fora comemorou o
chamado “Dia da Mãe”.
Nesta data comemorativa
surgida muito recentemente
(nos anos 50 do século XX),
homenageia-se a singular
figura de “Mãe”, enalteces e o s eu v al o r e o s eu
inestimável papel na sociedade.
Esta celebração ocorre
em datas diferentes, sendo
as mais comuns nos
meses de Março e Maio.
O chamado “Dia da Mãe”
foi estabelecido para exaltar
o amor, o esforço e a entrega
incondicional demonstrados por
uma mãe na criação e educação
dos filhos desde pequenos,
dado esta ser a fase mais
importante da criança, seja qual
for a sociedade em que nasça.
Imagine-se o que seria dos
Seres Humanos se as mães
não cumprissem com o seu
papel na criação dos filhos!
Decerto que o Mundo seria
um caos, com enormes danos,
impossíveis de corrigir.
Na Europa, houve
necessidade de se estabelecer
esse dia porque depois que
houve um distanciamento com a
religião, depois que a sociedade
se foi tornando materialista,
começou-se a notar algum
desleixo em muitos países,
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O “dia da mãe”
de tal maneira que relegaram
para o plano secundário até
mesmo o reconhecimento do
papel e importância da mãe
na sociedade, o que levou
a que se instituísse um dia
dedicado a mãe, para assim
se falar e recordar do esforço
despendido pelas mães, bem
como do seu primordial papel
na edificação da sociedade.
Todos, independentemente
da sua raça, religião ou cultura,
são unânimes no valor e no
amor contidos na figura da mãe.
Eventualmente possa haver
algumas diferenças na forma
de se expressar esse amor, de
acordo com as crenças, hábitos,
tradições, religiões e costumes
de cada povo ou grupo étnico.
Mas todos são unânimes no
facto de que “mãe é só uma”,
não havendo pessoa mais
próxima dos nossos corações.
E não há mulher mais
importante na vida de quem quer
que seja, pois ela desempenha
um importantíssimo papel
na vida de seus filhos, sendo
insubstituível, pelo que não
se pode desprezar o papel que
ela desempenha na sociedade.
O lugar de amor que a
mãe ocupa no coração de
qualquer um, é absolutamente
incomparável ao de uma outra
pessoa, pois ela é a única
que dá todo o seu amor e
apoio irrestrito aos filhos, de
uma forma contínua, e sem
esperar qualquer retribuição.
Nenhuma expressão de
gratidão, ou nenhuma prenda
podem pagar o amor de mãe,
ou um minuto que seja, de dor,
sacrifício, de vigília por que

passou ao longo do tempo que
durou a criação de seus filhos.
A vida sem o amor da
mãe não tem nem bênção,
n e m c o r, n e m b r i l h o .
Todas as coisas no Mundo vêm
e vão, menos o amor de mãe,
pois este sempre permanece
no coração da pessoa enquanto
o Mundo existir. Ainda que se
seja velho, que se esteja doente
ou angustiado, a pessoa sempre
exclama: “Ai minha mãe”.
As palavras, por maiores
que possam ser, são pequenas
perante a grandeza da mãe, pois
ela é muito valiosa. É a coroa
por cima das nossas cabeças!
É a luz nos nossos corações.
Ter mãe é uma dádiva. Quem
tem a sorte de ainda a ter,
deve valorizá-la, servi-la e
rogar a Deus que prolongue
a sua vida, pois ela é a fonte
de atração de todo o bem para
nós e para as nossas casas.
O berço da mão é a nossa
primeira escola, e ela é a
nossa primeira professora e
influenciadora. Aquilo que
ela ensina ao filho, este não
encontra em nenhuma outro
livro, manual, ou enciclopédia.
Ela estabelece-se em todas
as fases das nossas vidas.
A posição de uma mãe nas
nossas vidas é insubstituível.
De todas as relações que
conhecemos, o laço que liga a
mãe aos seus filhos está acima de
tudo, devido ao seu eterno amor,
dedicação e devoção aos filhos.
As mães passam a maior
parte de suas vidas a nutrir
os filhos, a pensar e sonhar
como fazer destes melhores
Seres Humanos. Enquanto

pequeninos elas dão-nos
comer (colocando comida nas
nossas bocas), ouvem as nossas
primeiras palavras sem que as
pronunciemos. Quando caímos,
elas levantam-nos oferecendonos o colo, e quando choramos
oferecem-nos o ombro.
Cada um de nós têm que
ter orgulho da mãe que Deus
deu, pois ela é uma graça
divina inesgotável, e sem ela
não poderíamos suportar a
vida, nem as suas vicissitudes.
Os ocidentais celebram este
dia enviando felicitações às
mães, ou oferecendo-lhes um
ramo de flores, um presente, ou
levando-as a tomar uma refeição
num restaurante à sua escolha.
O I s s l a m a t r i b u i t ã o
grande importância à mãe,
que o Profeta Muhammad
( S . A . W. ) c o n s i d e r o u e
comparou a satisfação de seus
pais à satisfação de Deus, e o
descontentamento dos pais ao
descontentamento de Deus.
Hoje, no mundo em que
vivemos, muitas sociedades
podem estar a progredir
em termos tecnológicos,
mas no aspecto moral estão
completamente degradadas.
O desenvolvimento
económico e tecnológico
atingiu níveis elevadíssimos, e
talvez por isso as pessoas não
se preocupam com a acentuada
decadência de valores morais,
pois assiste-se a atitudes
bizarras por parte de filhos, que
abandonam os seus pais em
asilos e lares de terceira idade.
É este o pagamento destinado
aos pais que passaram a vida
preocupados com a educação

e a saúde dos filhos, que
depois de crescidos ignoram
todos os gestos de carinho e
amor dispensados pelos pais.
Não é necessário um dia
especial para honrarmos ou
celebrarmos as nossas mães. Elas
têm que ser acarinhadas todos os
dias e ao longo de todo o ano.
D e u s d i z n o Q u r ’ á n ,
C a p . 4 6 , Ve r s . 1 5 :
“E recomendamos ao
Homem benevolência para
com os seus pais. Sua mãe
carrega-o penosamente
durante a sua gestação (9
meses) e posteriormente,
sofre as dores de seu parto”.
Deus recomenda a indulgência
para com os pais, e menciona
a velhice como uma fase em
que os pais necessitam mais
da atenção de seus filhos.
Certa vez um discípulo
perguntou ao Profeta (S.A.W.):
a quem devia servir e cuidar,
isto é, quem merecia a maior
atenção, e o Profeta respondeu:
“A tua mãe”. E o homem voltou
a perguntar quem é que se lhe
seguia, tendo o Profeta (S.A.W.)
respondido: “A tua mãe”. O
discípulo perguntou pela terceira
vez quem é que se lhe seguia,
e o Profeta respondeu: “A tua
mãe”. Pela quarta vez o homem
perguntou quem era a seguir
merecedor de atenção, ao que o
Profeta (S.A.W.) respondeu: “A
seguir à tua mãe é o direito do teu
pai” (At-Tirmizi, Abu Darda)
Para os que já não tem a
mãe e o pai vivos, devem
orar e pedir a Deus que lhes
dê o Paraíso e a companhia
do nosso querido Profeta
Muhammad (S.A.W.). Aamin!

Comercial

anUncie nO

zambEzE

Departamento Comercial
Contactos: (+258) 82 307 3450
847710584 ou 825924246
E-mail: zambeze.comercial@gmail.com

8|

zambeze

| opiNiÃo |

C ASSAMO L ALÁ *

S OBRE

O

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

A MBIENTE R ODOVIÁRIO

Policiamento do trânsito

C

ada país tem
ou devia ter
a sua estrutura policial e
fiscalizadora
organizada em conformidade
com as suas especificidades.
Há entidades que além de terem o poder de fiscalizar, têm
também a função de legislar,
como é o caso do INATRO a
nível nacional e os Conselhos
Municipais a nível urbano,
para além das próprias polícias de trânsito. Estas estruturas deviam agir em conjunto e
com acções concertadas para
obtenção de melhores resultados. No nosso país, como não
existe uma estrutura aglutinadora incumbida de monitorar,
orientar e fiscalizar a aplicação
das medidas de segurança por
parte de todas as entidades ligadas à segurança rodoviária,
cada um age unilateralmente com iniciativas próprias.
Para se fazer um policiamento eficaz é necessário, em
primeiro lugar, conhecer a realidade do ambiente rodoviário
em que se pretende actuar, uma
vez que esta é uma tarefa complexa, diversificada e gigantesca. Como devemos saber,
onde se regista um aumento
da frota automóvel também se
avolumam os problemas rodoviários. No que diz respeito ao
crescimento dos automóveis
em Moçambique, por exemplo,
tendo em conta uma estatística
apresentada em 2012, havia no
nosso país aproximadamente
450.000 viaturas cuja previsão de crescimento anual seria
de 20%. Estes dados são uma
demonstração de que o país
já tinha iniciado nessa altura
o fenómeno da motorização e
que a fiscalização nas nossas
estradas teria de adaptar-se e
crescer também para poder
controlar os conflitos rodoviários que se podiam antecipadamente no futuro adivinhar.
Certamente, todos entendemos que uma boa acção de
policiamento tem impacto no
custo social do acidente que
tem repercussões na economia, vida e saúde dos cidadãos,
nomeadamente nos seguintes
aspectos: Perda de produção,

atendimento médico hospitalar,
resgate das vítimas, deslocação
das ambulâncias, entre outros.
Uma das vantagens de uma boa
fiscalização é a de diminuir a
influência negativa dos factores
de risco tais como: Não uso de
dispositivos de retenção, condução sob efeito do álcool, uso
de telemóvel, não uso de capacete, velocidade excessiva, corte de prioridade de passagem,
atropelamentos, entre outros.
O importante é saber onde
e como o policiamento se deve
efectuar para conseguir-se um
impacto considerável na redução de acidentes. Neste sentido,
deve-se estabelecer uma estratégia operacional. Qualquer estratégia que for desenvolvida deve
ter em conta os direitos dos cidadãos, a obediência às leis e,
principalmente, a gestão da qualidade de serviço desenvolvido
que passa entre outras condições
pelo seguinte: Como distribuir o
policiamento? Quando se deve
distribuir o policiamento? Onde
se deve colocar o policiamento?
Importa realçar que é na acção de fazer sentir a presença
da polícia ou da fiscalização na
estrada que se obtêm as melhores vantagens de prevenção dos
acidentes. As vezes, até a simples presença de um carro da
polícia com a luz rotativa em
local estratégico é o suficiente
para alertar os condutores para
terem mais cuidado. A forma
como a polícia se posiciona ou
faz sentir numa estrada a sua
presença em locais estratégicos,
tem um grande efeito persuasor.
Se realmente o objectivo principal é evitar que os acidentes
ocorram e que os condutores
tenham mais atenção e cuidado para evitar as transgressões,
então há que mostrar a presença da polícia e não o agente
fiscalizador esconder-se como
habitualmente se tem feito.
Pelo que temos vindo a referir neste artigo, dá para concluir que é muito importante o
treino da polícia que fiscaliza
o trânsito. A polícia deve saber
como actuar em cada tipo ou
situação de transgressão. Deve
conhecer previamente o programa de policiamento e qual
deve ser a sua acção no pro-

cesso. Deve conhecer quais
os pontos críticos, onde há
problemas de fluidez do tráfego. Deve ter meios adequados
e práticos para cada tipo de
policiamento que se pretende fazer. Um dos meios de
locomoção mais usado pela
polícia nas cidades é o motociclo por ser versátil, por
ser ágil e por ocupar pouco
espaço permitindo vantagens
ao agente na sua acção fiscalizadora. Não sendo possível colocar em todos os
locais um polícia de trânsito,
é de primordial importância
saber como distribuir os recursos disponíveis no ter-

reno ou no território de forma eficiente. Por exemplo:
_Quais são os dias da
semana ou as horas do dia
em que há mais acidentes?
_Quais são as vias e em
que locais se registam mais
problemas
rodoviários?
_Onde se praticam mais
as velocidades excessivas?
_Onde os condutores
mais se dirigem para ingerir bebidas alcoólicas?
_Onde é que os “chapas”
praticam mais desmandos?
_Onde
há
mais
atropelamentos?
Com base neste tipo de
perguntas pode-se ajudar a

saber distribuir os recursos
humanos e técnicos existentes, usando-os racional e eficientemente para este efeito.
Acreditamos que os dirigentes máximos da nossa polícia conhecem tudo isto que foi
referido neste escrito e até muito mais. O importante é usar
estes conhecimentos para elaborar planos e estratégias de
actuação com vista a combater a indisciplina e fomentar a
segurança, para que o policiamento eficaz seja uma constante nas nossas vias públicas.
.Por: Cassamo Lalá –DI-
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Mau tempo nos serviços
provinciais de representação
do estado em inhambane

O

ambiente nos Serviços Provinciais de Representação do
Estado em Inhambane (SPRE) é lastimoso. Estes vivem
uma crise existencial sem igual na história da administração pública moçambicana. Falta de condições de trabalho, corrupção pandémica, não pagamento de ajudas
de custo aos funcionários em missões de serviço externo, gestão pouco
criteriosa da coisa pública constituem o mote do desconforto generalizado.
Na província de Inhambane, falar dos SPRE é sinónimo de desgraça na
função pública por serem as instituições com mais problemas organizacionais e funcionais, isto é, onde os respectivos directores são autênticos faraós.
Administram os recursos das instituições a seu belo prazer e pouco criteriosa
sem o mínimo respeito aos direitos mais elementares dos funcionários.
Estes serviços não pagam subsídios de ajudas de custo aos funcionários
em missões de serviço externo desde o ano de 2020, sob a alegacão de que o
Ministério da Economia e Finanças (MEF) não liberta a rubrica que suporta
esta despesa. Esta situação provoca constrangimentos na contabilidade individual dos funcionários, uma vez que estes têm de recorrer a meios pessoais
para suportar missões do estado na esperança de reposição o que acontece.
O mais estranho nisto tudo é o facto dos orçamentos comunicados para tais instituições constar a rubrica de ajudas de custo, mas estas não disponibilizarem aos
funcionários! É neste contexto que se questiona: será verdade que o Ministério da
Economia e Finanças (MEF) não liberta recursos para o pagamento de ajudas de
custo? Caso não, por quê? Caso disponibilize, por que não se paga aos funcionários?
A justificativa segundo a qual o MEF não liberta a rubrica de ajudas de
custo é falsa, uma vez que o Serviço Provincial da Economia e Finanças
de Inhambane (PEFI) anualmente comunica orçamentos com esta rubrica
prevista. O motivo evidente desta hecatombe é a corrupção, caraterizada por
uma administração calamitosa de recursos públicos, para não falar da incompetência gigantesca que tomou de assalto a função pública nesta província.
Alguns fornecedores de bens e serviços em Inhambane estão a suspender
contratos com estas instituições por não honrarem com os compromissos,
ou seja, não efetuam os pagamentos dos serviços e bens fornecidos. Há instituições sem água e energia eléctrica por dificuldades de pagamento. Estes
cenários são do conhecimento da própria secretária do estado na província.
A título ilustrativo, compulsando os relatórios de 2020 e 2021 destes serviços
nota-se claramente que a gestão dos mesmos é escatológica. Os mesmos não
fazem referência às dívidas com funcionários em ajudas de custo. Estes relatórios
são enganosos, apenas servem para impressionar a incompetente secretária do
estado na província que nada faz para pôr cobro a esta calamidade administrativa.
Nestes serviços, fazendo cruzamento de informações, depreende-se que há problemas sérios na distribuição de oportunidades. As acções
de formação e ajudas de custo beneficiam a um grupelho de funcionários com relações de proximidade com altas hierarquias das instituições, sob olhar cúmplice da secretária do estado na província.
Os planos de formação destes serviços denotam que nos últimos anos beneficiam de financiamento as mesmas pessoas. A questão que se levanta é: será
que o estado só disponibiliza recursos financiar acções de formação apenas para
um punhado de funcionários? Este cenário verifica-se também na consecução
de actos administrativo, onde são formados júris tendenciosos que prejudicam muitos funcionários que desejam aceder a carreiras mais competitivas.
Neste contexto, apela-se a quem de direito, concretamente a Assembleia da
Republica, o Ministério da Economia e Finanças, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, e o Gabinete Central de Combate à Corrupção a
intercederem junto destas instituições de modo a apurar as verdadeiras motivações dos desmandos protagonizados por gestores públicos. A intercessão de
V. Excias neste assunto seria de extrema importância, porque poria termo às
injustiças protagonizadas por um punhado de servidores públicos nesta província.
PS.: Há informações segundos as quais anualmente as instituições de ensino
técnico profissional na província de Inhambane são orientadas a depositar 3 %
(três por cento) da receita de exames nesta conta bancária 119192728, domiciliada no MBIM, em alguns casos depositados numa conta Mpesa. Segundo as
fontes, a conta pertence a um funcionário afecto ao SPAS de Inhambane. A ser
verdade, estamos perante um caso de corrupção, uma vez que as escolas deviam
declarar estes valores às finanças e não depositarem nas contas de particular
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Editorial
47 anos de identidade

J

unho próximo o país vai viver 47 anos da sua independência,
ocasião impar para recordar Samora Machel, a voz do trovão,
critica e sobretudo de grande amplitude social. A voz de Samora Machel, inconfundível, capaz de capturar tudo e todos.

Como dizia o outro, não podemos endeusar Machel mas temos que agarrar ao seu exemplo: seu rigor e sobretudo pela profunda
preocupação e quase que obsessão que ele nos incutia para agarrarmos
com responsabilidade e com vigor sem receios de cometermos erros e
contruirmos este país do nada. Samora e a frente de libertação de moçambique tiveram de gerir um país, logo à partida, completamente falido. O
rigor que ele tinha para com os interesses nacionais, em relação à continuidade de construção deste país, a ética relacionada com a melhoria das
condições de vida de cada cidadão e sobretudo uma disciplina rigorosa
naquilo que fazemos em termos profissionais e uma ponderação sempre
equilibrada em relação às opiniões diferentes faziam dele um embondeiro.
A sua personalidade é aquela grande motivação que ele nos transmitia
a nós jovens, de sempre nos superarmos, sempre fazer melhor e ter em
primeiro lugar as pessoas, o povo, os cidadãos. Samora Machel incutia
em nós que, em primeiro lugar, todo esforço e todo o benefício deve ser
para as camadas mais pobres, para as camadas mais humildes, para as
camadas que não têm grandes possibilidades, incluindo, naturalmente,
duas questões fundamentais que ele sempre indicava, batia e rebatia: a
educação, parindo da própria alfabetização, não sódos jovens mas dos
velhos. A personalidade de SamoraMachel era uma personalidade em
a pátria estava em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar a responsabilidade e o rigor eram divisas que podiam parecer, para alguns
“slogan”, mas na prática era o que nós na altura assumimos com rigor.
Samora era um líder carismático. Ele conseguia levantar as pessoas que nada tinham, mesmo naquela altura de grandes dificuldades,
de grandes sabotagens de que o país era vítima. Levantar milhares e
milhares de pessoas, devido à sua clareza, sua transparecia e sua objetividade. Ele explicava de forma clara, para que todos com qualquer nível educacional compreendessem a mensagem e os valores
sobretudo de ética, de responsabilidade, de justiça, e de solidariedade.
Nos dias de hoje o PR, Filipe Nyusi, tem referido vezes sem conta
o resgate do direito àdignidade, àcidadania e a uma pátria, destacando que a independência nacional devolveu o direito de sermos donos
dos nossos própriosdestinos, recursos e do lugar que merecemos no
concerto das nações. O chefe de estado lembra a visão, a entrega e a
determinação de homens e mulheres de honra, valor e fibra que a 25
de junho de 1962 sonharam com um moçambique livre e independente.
Nos últimos anos e por causa da guerra de corrupção vivemos a apatia e a
ausência de entusiasmo, aquele entusiasmo contagiante que nos eram característicos não se fazem sentir. O povo está ausente. Distante por razoes óbvias.
Os tempos mudaram. A independência já não é mais criança. Claro que não somos saudosistas. Compreendemos a dinâmica das
sociedades, pois a vida, como dizia alguém, não é estática, as pessoas evoluem, tem ambições, e todos têm o direito de serem ricos. Mas é preciso acomodar os que não recebem a côdea de pão.
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RANDULANI

Kangahanya e as manias de falar
Português como o Tsungu!? (7)

N

a manhã do dia
seguinte
Kangahanyha desceu
muito cedo ao rio
com as suas vacas
estéreis, muito antes dos outros criadores e pastores fazerem-se aquela rotina, e preferiu desaparecer para o fundo do horizonte da planície, para ser
o primeiro a apanhar os raios do sol
e o seu gado gozar da erva fresquinha
acabadinha de brotar. Sentou-se bem
por cima de um tronco gigante, numa
posição bem privilegiada para ver a
beleza da natureza aquele período do
despontar do novo dia, como também
para ver com precisão o desfile dos
animais e seus pastores que dentro de
momentos ia acontecer, encostou a
cabeça na parte mais elevada do troco, cruzou as pernas, assegurou a chibata com a mão esquerda e a catana
estendeu-a ao tronco e pôs-se a olhar
para o céu, pensativo, mas com a cara
leve e brilhante como o amanhecer.
Kangahanya não se embalou em
sono algum, mas permaneceu desligado por longo tempo; viajara no tempo,
nos espaços, nos ambientes e contextos, mas também nas pessoas e situações. Pensar a fundo é como meditar
à moda dos monges, a pessoa voa e
alcança altitudes e fundos inimagináveis para alcar uma paz, um alívio ou
conforto, ao menos, e apartar-se dos
dilemas que perseguem o homem em
toda a sua vida. Nessa viagem acompanhada de afagante briza matinal e
o raiar hesitante do sol, Kangahanya
percebeu que o nome que seus pais lhe
deram tinha sido substituído por um
outro cuja fama dispensava qualquer

comentário, era um Kangahanya por
simples motivo de aceitar a vida como
ela é, sem conceitos nem preconceitos. Fazia tudo com bondade e eficiência a quem o solicitasse, conhecera
lugares e gentes graças a uma vida de
um Kangahanya que ele era, percebera também o valor e podridão das pessoas, quantas mulheres de nobres lares
que ele ajudara em tudo, maso tipo de
gente de Kangahanya não oferecia
motivos para quaisquer desconfianças.
Vezes Kangahanya sentia vontade de despir a identidade dada
pela sociedade, reivindicando que
todo o mundo lhe chame como o
senhor Xandereque e Rezi o chamam, mas logo percebia que tal não
ajudaria, até podia causar-se mais
problemas como perder o carinho
e amizades que só ele tinha. Pensou, pensou e continuou a pensar
até chegar à conclusão de que precisava dar um passo, aumentando
mais um perfil na sua identidade,
talvez conseguiria levar as pessoas
a encararem-no de outra maneira.
– Este sol que está a nascer é como
aquele que nasceu há quarenta e tal
anos atrás, vou de agora para frente
ser outra cousa, talvez um Senhor
Madjenje ou Senhor Fatitini ou…
monologava no seu profundo sono,
e começou a rir numa descontraída
gargalhada que ecoou pela planície
toda. Deu um salto do maciço tronco
para o solo ainda cheio de orvalho,
ajeitou-se, procurando o equilíbrio,
para não cair e olhou ao redor e para
além do alcance da sua vista. A planície já estava pejada de animais
chifrudos sem seus guias por perto.

No local dos jogos de conversa
estava a malta dos Maprimitivo de
Muranzini comentando de vários
episódios, até da mulher do Firinji que foi vista a sair da palhota do
Madhonelani na calada pelos feiticeiros, e do Anderewu, o único
viúvo de Muranzini, que foi apanhado no rio dos macacos a vazar da armadilha do Djikasi todo o
peixe. Um dos filhos mais crescidinhos da Rezi interrogou, incrédulo:
– Afinal onde está Kangahanya?
Ele já voltou de Shitututu, esteve em
casa a noite, deixar as encomendas
que papá entregou. Lá em casa dele
não está, nem ele nem aquelas vacas que só servem para a charrua.
–Kangahanya já está cá? Indagaram-se em uníssono os amigos. Mas
onde estará esse tipo pá, murmuravam, procurando qualquer explicação.
– Ele agora fala Português. Ontem lá em casa, quando se despedia, falou Português. Disse o
Eliyasi, um dos filhos da Rozi.
– O quê? Kangahanya falar Português? Nem uma semana ficou lá no Shitututu… Replicou o Khimisi, e todos começaram a rir de tal modo que o vácuo
da planície repercutisse o eco do uníssono riso até onde Kangahanya estava.
Como se de resposta fosse,ouviu-seum familiar assobio estridente do
longe da planície e todos reconheceram. É o Kangahanya, disse, convicto,
um deles. E todos corresponderam ao
assobio em uníssono, movimentando-se para o lado do sol. A emoção
era grande, queriam rever o homem
de todas as conversas e de todas as
habilidades, mas também queriam

saber novidades de Shitututu e da
tal língua que Kangahanya falava.
Kangahanya atraíra o seu gado
e também caminhava sem muita pressa para a direcção do pôr do
sol. A uma distânciasuficiente para
acertar uma gazela mortalmente,
viu um grupo de Maprimitivo a caminharem, quase correndo, em sua
direcção e em vozearia que espantava os pássaros empoleirados nos
arbustos rasteiros. Kangahanya parou, viu-os a todos e os reconheceu e
começou a chama-los pelos nomes,
emitindo gargalhadas de costume.
– Kangahanya!... Ó Kangahanya!
Todos se riram a olharem para o Fafitini que lhes parecia um pouco mudado. Cercaram-no, todos emocionados, exigindo explicações, por que
regressar e não contactar amigos.
– Oh meus amigos! Meus queridos amigos da minha terra amada,
Muranzini! Disse tudo em Português.
Aquilo foram risos com todo o
tipo de som, até os bois começaram a
berrar e o Kangahanya ficou de boca
aberta. Ele percebeu então que a sua
gente tem dificuldades e não percebe a
necessidade de mudança. Kangahanya
era o que é graças a capacidade de lidar e aceitar realidades múltiplas.
– Mas…mas afinal por que se
riem assim? Vocês precisam também aprender falar Português, esta é
língua de gente que sabe, gente que
vem de países de longe, gente que
nos quer ensinar a viver bem. Disse
Kangahanya na língua dos Maprimitivo, com uma cara séria e preocupada.
–
Ehhh…
Kangahanya!
É você a dizer essas coisas?
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Défice orçamental reduz a Capacidade de
resposta do Fundo da Paz aos Combatentes

Lourenço Chapo*
As limitações orçamentais que o governo tem vindo a
sofrer, nos últimos anos, devido aos cortes no apoio ao Orçamento do Estado, por parte dos doadores, tem forçado cortes
de orçamento em várias instituições do Estado e o Fundo de
Paz e Reconciliação Nacional (FPRN) não é excepção. Dos
cerca de 282,2 milhões de meticais da dotação orçamental
alocada em 2015, a disponibilidade financeira reduziu para
70 milhões em 2018 e nos anos subsequentes não recebeu
dotação de investimento.

S

egundo deu a
conhecer recentemente em Maputo, Fernando
Marquele, Chefe do Departamento de crédito e Porta-voz do Fundo da
Paz e Reconciliação Nacional
(FPRN), a instituição não esta
a receber dotações orçamentais de investimento para servir
mais de 160 mil combatentes
que ainda não beneficiaram
de financiamento. Mas segundo Marquele a situação tende
mais para redução do que propriamente para o incremento.
Em termos de projectos financiados, de 2015 a 2021, o
FPRN financiou cerca de 2.280

projectos ao nível nacional,
correspondente a 32,5% dos
mais de 8 mil pedidos de financiamento recebidos, tendo sido
gasto o valor de 482,4 milhões
de meticais. Deste número, a
Província de Maputo, Cidade
de Maputo e a província de
Tete foram financiados o maior
número de projectos, o correspondente respectivamente,
a 21,71%, 19,60% e 15,96%.
Para colmatar a situação da
limitação do orçamento através
de fontes alternativas de geração de receitas, o FPRN está
a reavaliar a sustentabilidade
de licenças de exploração e
comercialização mineira detidas pela instituicão nas Pro-

víncias de Tete e Zambézia de
modo e identificar potenciais
parceiros para operacionalização das licenças em causa.
A par desses esforços está
em curso a implementação de
Memorando de Entendimento
rubricado com o Instituto de
Desenvolvimento de Pesca e
Aquacultura, orientando para
projectos de piscicultura, cuja
fase piloto ja decorre na Albufeirra de Cahora-bassa, distrito
de Mágoe, Província de Tete
e no distrito de Lago Província
do Niassa. Por outro lado, está
em vista a revisão do Memorando de Entendimento com o
Instituto para Promoção de Pequenas e Médias Empresas para
a capacitação de Combatentes
candidatos ao financiamento, em
diversas áreas. Segundo conta
Fernando Marquele, a componente formação constitui um dos
grandes desafios no exercício das
actividades do Fundo da Paz, na
perspectiva de que, só com um
conhecimento profundo da área
a que o mutuário se propôs a investir poderá trazer mais-valia,
nos resultados de produção e
produtividade. “Temos a felici-

dade de trabalhar com um extracto social que muitas vezes sabe o
que quer, para onde quer chegar,
bastando apenas ser munidos
de conhecimentos técnicos para
que as actividades de geração
de renda fluam de forma pragmática”, defendeu Marquele.
Outro desafio que o FPRN
enfrenta, está relacionado com
o nível de reembolsos dos valores financiados, que está aquém
do desejado. Para reverter esta
situação, estão já em curso medidas, entre as quais se destacam:
O envolvimento de associações dos combatentes no
processo de financiamento e
na monitoria dos projectos financiados; Retenção na fonte
das prestações mensais através do Instituto Nacional de
Previdência Social; Retenção
na fonte das prestações mensais através dos bancos comerciais domiciliários das pensões
dos combatentes financiados.
Outrossim, Fernando Marquele explicou que o FPRN
tem-se desdobrado em procurar
outras formas de mobilização
de apoio junto a outras entidades
nacionais e internacionais, sen-

do que já há algumas propostas
que foram submetidas e estão
a seguir os trâmites normais
para a sua apreciação e decisão junto de potenciais parceiros previamente identificados.
O decreto que cria a instituição também estabelece como
uma das suas atribuições, a participação em projectos do tipo
PPP, ou seja, Parcerias Público-Privada. A instituição tem estado a identificar oportunidades de
investimento e a trabalhar junto
do empresariado nacional e estrangeiro para explorar possíveis
parcerias empresariais, para que,
a médio ou longo prazo tenhaa
outras fontes de financiamento”.
Também no contexto de
minimizar as limitações orçamentais, o FPRN tem estado
a identificar, mapear e registar
os activos de combatentes, ou
seja, identificar os combatentes com DUAT`s de terras para
agricultura, Licenças e áreas
mineiras, florestais, etc, para
a instituição apoiar tais combatentes na identificação de
potenciais parceiros empresariais no Pais e no estrangeiro.
*Colaboração
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Filipe Nyusi na inauguração de 4 cais do Porto de Maputo.

Infra-estruturas produtivas concorrem
para redução de custos operacionais
ca atractivas, em comparação
com outros portos, que actualmente, enfrentam problemas de congestionamento.
A segunda vertente - pela
densidade do parque industrial
de Matola, Maputo e Marracuene, a qual acarreta dinâmicas
que se traduzem no aumento
da produção e das trocas internas, cuja competitividade
passa por uma logística mais
eficiente, na ligação entre a
produção e o acesso a rotas de
comércio externo, quer pelo
Oceano Índico, quer pela integração dos segmentos geográficos do Oceano Atlântico.
Minhas Senhoras e Meus
Senhores!

O

Presidente da Republica, Filipe Nyusi,
procedeu, esta quarta-feira, a inauguração
de quatro cais do Porto de Maputo, que
serão um veiculo para facilitar a execução
do novo Plano Director que prevê um crescimento de volumes na ordem dos 42 milhões de toneladas de
carga, por ano, em 2033 e 54 milhões de toneladas, por ano,
em 2043.
Acompanhe na integra o
discurso do chefe de estado:
“É com elevada honra e
renovado prazer que saudamos e agradecemos a presença de todos vós neste local,
para juntos testemunharmos
a inauguração dos cais 6,
7, 8 e 9 do Porto de Maputo, devidamente adequados.
Aproveitamos o ensejo para
saudar e louvar os colaboradores, accionistas e gestores do
Porto de Maputo, assim como
os empreiteiros, cuja acção foi
crucial para a concretização
das obras que esperamos que
sejam de grande qualidade e
dimensão do próprio porto.
O Porto de Maputo é o que é
actualmente porque muitos contribuíram com o seu saber e esforço, para manter sempre viva,
esta infra-estrutura ferro-portuária com mais de 100 anos.
Permitam-me que manifeste
esse reconhecimento, prestan-

do homenagem aos trabalhadores e aos gestores dos Caminhos de Ferro de Moçambique,
alguns dos quais ainda vivos
e outros estão aqui presentes.
Minhas Senhoras e Meus
Senhores!
As infra-estruturas produtivas, em geral, concorrem para a redução de custos
operacionais,
consolidando
vantagens competitivas, que
alavancam a capacidade de
atracção de poupanças para o
pleno aproveitamento do potencial económico existente.
No caso particular deste
empreendimento, associado ao
Porto de Maputo, é intenção
estratégica que o porto contribua, de forma significativa, no acréscimo de valor aos
negócios que dele se servem.
Pretende-se
consolidar,
de forma inquestionável, a
vantagem económica do Por-

to de Maputo, cuja evolução
deverá estar em consonância
com o crescimento da procura
do mercado. Neste contexto,
sobressaltam duas vertentes que são subjacentes aos
interesses de Moçambique:
A primeira - em virtude da posição tradicional de
Moçambique como ponto de
entrada e saída para os países do hinterland, sendo de
destacar os investimentos
nos sistemas ferro-portuários

e estradas nos Corredores
de Maputo, Beira e Nacala.
Estes investimentos conferem substância ao processo da
integração regional na SADC e
orientam a nossa acção estratégica na promoção de sinergias
em termos de cadeias de valor de diversos sectores ligados ao mercado internacional.
Como se pode depreender,
trata-se de manter a nossa posição geo-estratégica, trazendo
propostas de solução logísti-

Em 2017, tive a oportunidade de visitar o Porto, logo
após ter sido concluída a dragagem ao canal de acesso para
-14 metros. Foram reabilitados
e aprofundados até -16 metros para acomodarem navios
de maiores dimensões e assim
aumentar a competitividade do
nosso maior porto nacional.
Esta dragagem constituiu um investimento que foi
o elemento catalizador dos
demais investimentos em estradas, linhas-férreas e cais,
incluindo estes que hoje temos a honra de inaugurar.
Este crescimento é acompanhado igualmente por mais
investimentos em infra-estruturas e equipamentos efectuados
pela Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique.

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Como forma de viabilizar
os instrumentos em curso, recentemente tomámos a decisão,
juntamente com o Governo
Sul-Africano, de abrir a fronteira de Ressano Garcia por 24
horas para a travessia de passageiros e carga, reiterando, desta
forma, o nosso compromisso
com a promoção do comércio
intra-regional e desenvolvimento do corredor de Maputo.
Por forma a permitir a continuidade deste investimento
e consolidar a posição de destaque que o Porto de Maputo
tem estado a assumir nas rotas
marítimas internacionais, aprovámos, por decreto, a extensão
da área de concessão do Porto de 140 para 278 hectares.
Esta extensão surge para
facilitar a execução do novo
Plano Director que prevê um
crescimento de volumes na
ordem dos 42 milhões de toneladas de carga, por ano,
em 2033 e 54 milhões de toneladas, por ano, em 2043.

Estimados Operadores do
Porto de Maputo!
Nos últimos anos, o Porto
de Maputo rejuvenesceu, tornou-se mais preparado para os
desafios actuais e os do futuro.
O
franco
crescimento
do Porto de Maputo constitui um actor incontornável
no comércio internacional,
com
impacto
significativo no progresso económico.
Sabendo o peso que os minérios têm neste momento no
corredor e conhecendo as tendências mundiais para uma diminuição da dependência das
economias nos combustíveis
fósseis, gostaríamos de apelar para que se olhe também
para a diversificação da carga
que transita por este corredor.
Com a diversificação das
commodities estarão a garan-
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local que impodera as Pequenas e Médias Empresas.
Minhas Senhoras e Meus
Senhores!

tir a sustentabilidade do Porto,
mesmo em tempo de oscilações
do mercado de certos produtos.
Todavia, a dinâmica do
sector impõe desafios específicos,
nomeadamente:

UM, a eficiência operacional e o tecido urbano da
capital – a integração da área
portuária com a cidade capital, especialmente na zona de
confluência, que liga Maputo
a Matola, e Maputo a Ressano
Garcia, assim como na interacção com as vias de circulação nas cidades que influenciam o negócio deste Porto.
Torna-se, assim, essencial uma abordagem que
considera as modalidades de
transporte ferroviário e rodoviário na sua integração
no corredor de Maputo e nas
cadeias de valor regionais.
Por todas estas razões,
exige-se uma colaboração
construtiva que alivie o congestionamento das vias que
ligam o porto a Ressano Garcia, com impacto na mobilidade de pessoas e bens;
DOIS, a sustentabilidade

ambiental e em conformidade
com os ditames da Organização Marítima Internacional
- IMO - sobre as novas regras
no sector de shipping para o
uso de combustíveis com bai-

xo teor de enxofre, à qual se
acrescentam acções para o controlo e tratamento das águas de
lastro e tratamento de resíduos
em defesa da economia azul
em Moçambique e no planeta;

TRÊS, a interacção institucional, muito particularmente
com a Autoridade Tributária,
na implementação das acções conducentes ao controlo
electrónico da carga na fiscalização do comércio externo.
Sendo reconhecida a importância da irreversível tarefa
do combate à fuga ao fisco, não
seria desejável que o mesmo
trouxesse resultados contrários
aos ganhos de competitividade na actividade portuária;
QUATRO, a contínua modernização digital, apresentando soluções tecnológicas que
permitam o aumento de eficiências e redução de custos, e que
resulte num processo de desembaraço mais rápido e eficiente; e
CINCO, as oportunidades
de inclusão de pequenas e médias empresas Moçambicanas,
que deverão ter um papel activo
na prestação de serviços, o que
arrasta consigo a elevação da
qualidade e o crescimento das
nossas empresas, numa lógica
dos efeitos socio-económicos,
decorrentes de investimentos no sector ferro-portuário.
Com isto, queremos dizer que nos nossos portos,
deve-se incentivar, igualmente, o princípio de conteúdo

Sabemos que muito recentemente o mundo foi assolado
pela pandemia global da COVID-19, que causou disrupções
nas cadeias de valor e muito
particularmente no sector de
transporte. Mesmo assim, testemunhamos investimentos estruturantes que estão a ser realizados.
Queremos, por isso, reiterar
o papel orientador do Ministério
dos Transportes e Comunicações e vivamente manifestar a
nossa saudação à MPDC e aos
CFM pelo empreendimento,
pois emite o sinal claro de uma
gestão orientada para resultados de médio e longo prazos,
numa óptica de desenvolvimento estrutural, a despeito de
situações conjunturais adversas.
Esta obra que hoje inauguramos é também ela uma oportunidade de manuseamento para o
nosso sector ferroviário, que deverá buscar sinergias com o porto de forma a diminuir a pressão
que as nossas estradas sofrem.
São estes milhões de carga que se irão traduzir em
mais receita fiscal para o nosso país, mais emprego para os
moçambicanos e mais oportunidades de investimento.
Minhas Senhoras e Meus
Senhores!
O meu Governo felicita todos os trabalhadores da MPDC,
seus gestores e accionistas, saúda toda a comunidade Portuária, por mais uma vez reforcar
o papel do Porto de Maputo no
mapa dos mais importantes portos do continente e do Mundo.
Com estas palavras, tenho a elevada honra de declarar oficialmente inaugurados os Cais 6, 7, 8 e
9 do Porto de Maputo.
Muito Obrigado pela
atenção!”
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PRM em Sofala recebe material de
construção doado pelo Moza Banco
O Comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, recebeu esta quarta-feira, 11 de
Maio, material de construção para a construção e o melhoramento das infra-estruturas da 8ª esquadra da Manga na
cidade da Beira.

T

rata-se de material composto por chapas
de zinco, cimento de construção, varões de ferro, tubos,
arrames entre outros, doado
pelo Moza Banco noâmbito da
sua política de responsabilidade social que tem como um dos
seus principais focos, o desenvolvimento de actividades que
contribuam para o progresso
económico e social das comunidades onde o Banco actua.
Momentos depois da entrega, o Presidente da Comissão
Executiva do Moza, Manuel Soares, disse que a doação servirá
para apoiar na criação de condições condignas de trabalho
para a nossa corporação, “Concedemos este apoio porque somos sensíveis aos reais problemas dos nossos parceiros e no

caso concreto da nossa PRM e,
acima de tudo, porque queremos fazer parte da solução dos
mesmos, contribuindo activamente para o desenvolvimento
inclusivo e sustentado do país “.
A Secretaria de Estado em
Sofala, Stella Zeca, saudou a
iniciativa do Moza Banco e
disse que a doação vem como
um presente há muito esperado, “queremos manifestar os
nossos sinceros agradecimentos pela gentil e importante
doação realizada pelo Moza
Banco à nossa policia numa
altura em que celebramos a
semana da nossa corporação. Estadoação será usada
no melhoramento das condições de trabalho da PRM,
particularmente dos agentes
afectos à oitava esquadra da
Manga.Sabemos que para um
País em claro crescimento

como o nosso, a participação
de todos é indispensável “.
Importante recordar que o
Moza Banco doou, em finais
do ano passado, mobiliário de

escritório àSecretaria de Estado da província de Sofala e
igualmente procedeu com a
entrega de módulos (contentores adaptados para escritórios)

ao Município da Beira que
serão utilizados para colecta
de taxas e impostos segundo
deu a conhecer o presidente
da Autarquia Albano Carige.

Dos países da África Austral

Maputo discute Gestão de Risco em
Finanças para o Desenvolvimento

A

Gapi, primeira instituição
financeira de
desenvolvimento moçambicana, acolhe o evento
Técnicos de Instituições
Financeiras de Desenvolvimento da África Austral, de
9 a 13 de Maio, em Maputo,
para uma acção de formação
em matérias ligadas à gestão
de risco e às boas práticas de
gestão, mobilização de recursos, avaliação integrada de
investimentos, entre outros.
A formação, que será direccionada a gerentes de nível sénior e médio dos países da região, é organizada
pelo Centro de Mobilização
de Recursos para Institui-

do políticas, procedimentos e
metodologias de gestão de risco para suas instituições, especialmente no que diz respeito
ao risco de crédito”, considerou Adolfo Muholove, presi-

ções Financeiras de Desenvolvimento da África Austral
(DFRC), entidade da qual a
Gapi é membro desde 2007.
“É uma grande honra testemunhar o início desta for-

mação sobre o Programa de
Gestão de Risco, cujo objetivo
é capacitar os participantes na
aplicação de uma agenda de
gestão de risco no desempenho
de suas funções, desenvolven-

dente da Comissão Executiva
da Gapi, no acto de abertura
do encontro, tendo acrescentado que, “esta formação estará
focada nos conceitos, ferramentas e técnicas de gestão de
risco de crédito, mas também
abordará aspectos de risco
de mercado e operacional”.
Este treinamento faz parte do plano de actividades do
DFRC com o objectivo de aprimorar as habilidades técnicas
dos funcionários das organizações financeiras filiadas para
melhorar o seu desempenho.
A gestão de risco é uma
disciplina crucial na gestão
bancária porque sem o seu
conhecimento o próprio técnico torna-se o principal risco da actividade bancária.
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Mesquita quer da revimo uma gestão eficiente, de qualidade
e serviços que correspondam às expectativa dos utentes
Numa altura em que aumentam as críticas sobre o papel
da REVIMO, na reabilitação e manutenção das estradas,
assim como pela cobrança de taxas de portagens, o Ministro
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos desafiou
a REVIMO, SA. a optar por uma gestão eficiente, de qualidade e proporcionar melhores serviços por forma a corresponder a expectativa dos utentes e trazer credibilidade as
populações.

A

informação
foi partilhada na última
Sexta-Feira,
6 de Maio,
depois da reunião que Carlos
Mesquita manteve com os responsáveis da REVIMO, SA,
que visava também, compreender a constituição e funcionamento desta entidade de direito
privado, criada em Setembro
de 2019, com o objectivo principal de construção, conservação e exploração, subsistemas
de portagens, das estradas e
pontes e suas infra-estruturas
conexas, construídas ou por
construir ao longo do País.
Actualmente, a REVIMO
tem como contrato de concessão por decreto do CM, n.°
93/2019, de 17 de Dezembro,
a estrada Beira-Machipanda,
287Km; Estrada Circular de
Maputo com 71.4 Km, incluindo a estrada Marracune-Macaneta, Ponte Maputo-KaTembe
e respectivas estradas de ligação entre Maputo-Fronteira da
Ponta de Ouro, Zitundo-Vila
da Ponta d’Ouro e Bela Vista-Boane com um total de 187
km e por Decreto do CM, N°
46/2021, de 15 de Junho, foram também concessionadas
as estradas de Macia-Praia
do Bilene com 42km, Macia-

-Chokwe 61,7 Km e Chokwe-Macarretane com 21.8 Km.
Quanto às obras em curso
na província de Gaza, cuja execução é da responsabilidade da
mesma entidade, Carlos Mesquita referiu ainda que as obras
de construção e reabilitação do
Projecto estrada Macia-Praia
do Bilene, Macia-Chókwè e
Chókwè-Macarretane, iniciadas em Setembro de 2021, com
extensão de cerca de 122 KM,
devem ser resilientes e ajustadas aos padrões internacionais,
daí que “não queremos obras
frágeis, não queremos estradas
pintadas que em curto tempo
necessitam de reabilitação”.
Um apelo extensivo aos em-

preiteiros que observar com
rigor os procedimentos técnicos, para que as obras sejam
entregues com o máximo de

qualidade possível, sendo necessário um esforço conjunto
entre os empreiteiros, fiscais,
Governo e as Universidades.
Numa outra abordagem, o
Ministro das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos referiu que a REVIMO
tem a vantagem de sua actividade não ser a única no nosso
contexto, uma vez que no País
existe o exemplo da Track,
que explora a EN304, da qual
pode-se buscar valências e experiências sobre a manutenção,
aplicação das receitas e mecanismos de gestão tecnológica.
Entretanto, Carlos Mesquita, mostrou o seu desagrado com a não implementação
de responsabilidades sociais
impactantes, por parte da Re-

vimo, SA. nas zonas de construção de portagens, tendo
recomendado actividades sistemáticas de limpezas ao redor
destas infra-estruturas, criação
de boa paisagem e ambiente, e por fim rematou: “Onde
a REVIMO está a operar as
portagens, não queremos ver
buracos e sem iluminação pública e deve ser um exemplar”.
Recorde-se que a estrutura
accionista da REVIMO, SA.
é o Fundo de Estradas com
46.200 acções, representando 70% das acções; Kuhanha
(Fundo de Pensões do Banco de Moçambique-FPBM)
com 9.900 acções, 15% e
a INSS com 9.900 acções,
15% e está cotada na Bolsa
de Valores de Moçambique.
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Fazer da economia e gestão uma força motriz no processo de desenvolvimento
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Tmcel homenageia Paulina Chiziane
A empresa de telefonia Moçambique Telecom (Tmcel)
homenageou, quinta-feira, 5 de Maio, na cidade de Maputo, a escritora Paulina Chiziane, figura emblemática e
incontornável da literatura moçambicana, vencedora do
Prémio Camões 2021, o galardão literário de maior prestígio atribuído aos escritores de língua portuguesa.

E

ste
reconhecimento, que está
inserido no âmbito das acções de
responsabilidade social corporativa da empresa,
faz parte das iniciativas que têm
sido promovidas, há anos, pela
Tmcel com vista à valorização
dos fazedores da cultura, em geral, e da literatura, em particular.
Visa, igualmente, incentivar
e estimular o gosto pelas artes e
letras no seio dos cidadãos, com
destaque para os jovens, através do
patrocínio à publicação, divulgação
e promoção das obras dos artistas.
Conforme explicou o presidente do Conselho de Administração da Tmcel, Mahomed Rafique Jusob, homenagear Paulina
Chiziane é exaltar as artes e letras
moçambicanas, pois se trata de
uma escritora reconhecida no País
e além-fronteiras pelo trabalho que
tem vindo a desenvolver em prol
da literatura moçambicana, o que
faz dela a única e a mais respeitada por todos, tendo, por isso, sido
distinguida com o Prémio Camões
2021, tornando-se a primeira mulher africana a obter tal distinção.
Por isso, prosseguiu Mahomed
Rafique Jusob, “honra-nos associar a Tmcel a uma figura desta

dimensão, a mãe da literatura moçambicana, que relata momentos
e factos que nos permitem uma
melhor compreensão da nossa história, a história dos moçambicanos. Hoje, volvidos vários anos, é
notável o crescimento qualitativo
do engajamento da empresa nesta
vertente, tornando-a parceira e parte relevante da dinâmica literária
e da cultura nacional, mantendo e
alargando o espaço de debate e interpretação da literatura e arte contemporâneas em Moçambique”.
Na ocasião, o PCA da Tmcel reiterou o compromisso de a
empresa fazer parte de iniciativas
similares, como forma de contribuir para “o reforço das dinâmicas da nossa literatura, da nossa
arte e da nossa cultura, de modo
geral, para que juntos continuemos a desenvolver Moçambique”.
Por seu turno, Paulina Chiziane, visivelmente emocionada, agradeceu o gesto da Tmcel, empresa
que considera sua parceira desde o
primeiro momento, quando muitos
não acreditavam no “poder” da sua
obra, muito menos no impacto que
esta poderia ter, no País e no mundo.
“Hoje, aos 66 anos de idade,
estou a receber o carinho de todos
vocês, crianças e adultos, por um
trabalho que comecei a fazer quando

era pequena, com cerca de 10 anos
de idade. Obrigado pelo carinho. A
Tmcel é uma empresa que sempre
me apoiou. Sou parceira da Tmcel
desde os primeiros trabalhos. Havia
livros que eu escrevia e as pessoas diziam: ‘Mas isso não fica bem.
Falar destas coisas não fica bem’.
Diante daquilo, fui à Mcel, na altura,
e expliquei a razão de ser, escrever
e querer publicar os livros”, contou.
E acrescenta: “Sentia e ainda
sinto que quando escrevemos a
nossa história fazêmo-lo na leveza e na superficialidade para ficar
bonito e os outros gostarem. Na
altura, a Mcel apoiou-me. Foi um
trabalho que fazia o relato de um
Moçambique profundo. Refiro-me
às obras Por Quem Vibram os Tambores do Além, O Canto dos Escravos e O Alegre Canto da Perdiz”.

São, na sua opinião, “livros que
cavam a história na sua profundidade, por isso a Mcel apoiou porque
considera que uma verdadeira e
profunda literatura vai à busca do
resgate das suas raízes. Os livros
não foram bem recebidos aqui, houve alguns ruídos, mas foram ‘best
sellers’ (mais vendidos) em muitas partes do mundo. Continuem a
financiar este trabalho de resgate
de um Moçambique profundo”.
Durante a cerimónia, a Tmcel
atribuiu à Paulina Chiziane, um diploma de mérito e um telemóvel
com número vitalício, sem custos no
uso de voz e dados dentro do País, e
não só, ofereceu exemplares das suas
obras à Escola Primária Completa a
Luta Continua, localizada no centro
da cidade de Maputo, como forma
de promover a leitura aos petizes.

Nascida em 1955, em Manjacaze, província de Gaza, Paulina
Chiziane foi a primeira mulher a
publicar um romance em Moçambique, em 1990, “Balada de Amor
ao Vento”. Escreveu, ainda, “Ventos
do Apocalipse”, “O Alegre Canto da Perdiz”, “As Andorinhas”,
“Na Mão de Deus”, “Por Quem
Vibram os Tambores do Além”,
“Ngoma Yethu: O Curandeiro e
o Novo Testamento”, “O Canto
dos Escravos” e “Niketche”. Em
2022, lançou, em conjunto com
Dionísio Bahule, o livro “A voz do
Cárcere”, um relato dos reclusos.
Importa realçar que a cerimónia de homenagem a Paulina Chiziane contou com a presença de vários parceiros das
artes e cultura da Tmcel, com destaque para o músico Yuri da Cunha.

Access Bank lança campanha de leasing automóvel

C

om o objectivo
de garantir que
cada vez mais
moçambicanos
consigam realizar o sonho de adquirir viaturas
zero quilómetros a preços competitivos e com facilidades de
pagamento, o Access Bank Mozambique acaba de lançar a campanha “Leasing Automóvel”.
A campanha prolonga-se
até ao próximo mês de Junho
e permite a todos os interessados adquirir financiamentos
com taxas bonificadas, para
aquisição de viaturas de várias
marcas, com um ano de seguro grátis contra todos os riscos.
Para marcar o arranque da
acção, o Access Bank e o Grupo

Salvador Caetano organizaram,
no sábado, 07 de Maio, na pista
do ATCM, em Maputo, um Open
Day Leasing Automóvel para
clientes e convidados, potencias
compradores e jornalistas.Um
dia recheado de experiências

únicas abordo de viaturas das
marcas Renault, VW e Peugeot.
Os presentestiveram a oportunidade de fazer um teste drive e
comprovar a fiabilidade e a potência dos veículos em leasing, bem
como obter mais informações so-

bre os benefícios da campanha.
Na ocasião, o Administrador-Delegado do Access Bank
Mozambique,Marco Abalroado,
lembrou que“é importante que
os moçambicanos possam ter
consciência de que podem contar sempre com o Banco para
a realização dos seus sonhos,
como por exemplo, ter vantagens de financiamento na compra de um automóvel novo”.
Oswaldo Noronha,Director
Comercial e Marketing do Grupo Salvador Caetano, destacou,
por seu lado,o facto de cada
vez mais moçambicanos aderirem à compra de viaturas zero
quilómetros. “Ao apostarem
em viaturas zero quilómetros,
os moçambicanos estão a fazer

um investimento a longo prazo,
beneficiando da fiabilidadede
reconhecidas marcas no mercado”, referiu aquele responsável.
A campanha de Leasing
do Access Bank garante que
os financiados possam concluir a aquisição dos seus veículos num período de até
60 meses, com amortizações
mensais que variam em função da viatura adquirida.
Porque ter carro em Moçambique é, para muitos, uma necessidade básica, o Access Bank
viu nesta campanha mais uma
oportunidade para demonstrar
o seu compromisso com o país,
trazendo soluções viáveis e competitivas para apoiar os cidadãos
na realizaçãodos seus sonhos.
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Standard Bank mantém expectativa
de recuperação lenta da economia em 2022
Após dois anos difíceis caracterizados pelo impacto negativo da pandemia da Covid-19, o Standard Bank prevê
uma ligeira recuperação do crescimento económico para
um ritmo de 2.8% em 2022, após 2.2% em 2021, e uma
contracção de 1.2% em 2020.

E

stima-se
que
as intempéries,
que assolaram
o País desde o
último trimestre
de 2021, tenham desacelerado
o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para
3%, em termos homólogos, no
primeiro trimestre deste ano, de
um crescimento de 3.3%, no último trimestre do ano passado.
O
crescimento
previsto
está, em parte, associado ao alívio das restrições relacionadas
com a Covid-19, segundo as
projecções apresentadas pelo
Standard Bank, no decurso do
Economic Briefing, ocorrido quinta-feira, 5 de Maio, em Maputo.
Por outro lado, o País elegeu
implementar um conjunto de reformas estruturais para melhorar
a governação, apoiar o combate
à corrupção e a luta contra o terrorismo, melhorar a gestão das
finanças públicas e do sector empresarial do Estado e criar maior resiliência contra os choques naturais.
Para tal, o Governo conta
com o apoio de um programa do

Fundo Monetário Internacional
(FMI), associado a um pacote de
financiamento de cerca de 470
milhões de dólares, que deverá
ser aprovado pelo Board desta
instituição nos próximos dias.
Com o programa do FMI, espera-se, igualmente, o aumento do
apoio externo pelos parceiros de cooperação, o que deverá contribuir
para a melhoria das disponibilidades de financiamento à economia.
As projecções de crescimento de médio e longo prazo do
Standard Bank apontam para um
crescimento médio do PIB de
3.7% ao ano, entre 2022 e 2025.
O Banco considera, para
este período, o impacto positivo do arranque da produção de
Gás Natural Liquefeito (GNL)
a partir do segundo semestre de
2022, pelo projecto Coral Sul,
liderado pela ENI, com capacidade para 3.4 milhões de toneladas
métricas por ano - mta (área 4).
Prevê-se ainda, no segundo
semestre de 2022, que a contínua
melhoria da situação de segurança
no norte de Moçambique, permita
à Total Energies, retomar a cons-

trução, no âmbito do seu projecto
de GNL, com exportações anuais
de 13 mta (área 1) a partir de 2026.
Muito provavelmente, considera o Standard Bank, estas
projecções poderão ser revistas
para cima, assim que a Decisão Final de Investimento (DFI)
para o projecto GNL liderado
pela Exxon-Mobil (acima de
17 mtpa - área 4) seja tomada.
Não obstante as perspectivas
de crescimento da economia, o
único banco centenário do País
considera que se observa um aumento da inflação em Moçam-

Moza Banco doa medicamentos em Manica
O Moza Banco procedeu esta
segunda-feira à entrega de medicamentos e material cirúrgico ao hospital provincial de Chimoio, província de Manica,constituído por
diversos tipos de fármacos que vão
beneficiar mais de 600 pacientes.
Este acto enquadra-se na Política de Responsabilidade Social do
Moza Banco, que tem um dos seus
principais focos no desenvolvimento de actividades que contribuam
para o progresso económico e social
das comunidades onde o Banco actua, fomentando assim relações sustentáveis com os seus stakeholders.
Durante a sua intervenção, o
Presidente da Comissão Executiva
do Moza Banco, Manuel Soares,
disse que, “é com enorme satisfação que estamos cá hoje, para
fazer a entrega formal de medicamentos e material medico cirúrgico como seringas; sistemas de
soro; aparelhos para diagnostico de
doenças cronicas tais como diabetes, hipertensão arterial, transtornos psiquiátricos e profilaxia do
Recém-nascido. Material este que

irá beneficiar mais de 600 pacientes deste Hospital. Éexpectativa
do Banco ao conceder este apoio,
melhorar a capacidade de resposta
do Hospital Provincial de Manica,
aumentando assim a disponibilidade e acessibilidade destes medicamentos a mais pessoas. Por outro
lado, esperamos contribuir para
reforçar os meios de diagnostico de
doenças cronicas. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para apelar que se faça um uso racional e
sustentável dos recursos ora disponibilizados, de modo que beneficiem o maior número de pessoas”.
Por sua vez, o Secretario de
Estado de Manica Edson Macuacua, saudou a iniciativa do
Moza Banco tendo em seguida

dito que,“queremos manifestar os
nossos sinceros agradecimentos
pela gentil e importante doação
realizada pelo Moza Banco ao
hospital provincial de Chimoio, a
qual será aplicada na prossecução
dos nossos objectivos institucionais, pois sabemos que para um
País como o nosso, a participação de todos é indispensável “.
O PCE do Moza Banco terminou a sua intervenção afirmando
que “estamos cientes que estas
singelas contribuições não irão
resolver todos os problemas do
hospital, mas acreditamos que é
um passo importante na direcção
que se pretende: devolver saúde aos
pacientes e melhorar a qualidade de
vida dos moçambicanos no geral”.

bique devido aos choques climáticos observados desde o início
do ano e à pressão inflacionária
global, exacerbada pelo impacto
da invasão da Rússia à Ucrânia.
Neste contexto, espera que

a gestão prudente dos riscos
macroeconómicos continue a
traduzir-se numa política monetária restritiva e na prudência
fiscal, para assegurar que a inflação se mantenha a um dígito.
“Entretanto, a nossa análise
indica que o País continua a dar
passos firmes para a recuperação
da economia. Mas, a manutenção
da estabilidade macroeconómica
requer uma aceleração das reformas estruturais, nomeadamente
no sistema judiciário, ambiente de
negócios, sector bancário e financeiro, fiscal e nas empresas públicas”, referiu Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank.
Refira-se que o Economic
Briefing contou ainda com a participação de Steven Barrow, director
da Estratégia G10 do Grupo Standard Bank, Enilde Sarmento, directora Nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento do
Ministério da Economia e Finanças
e Fernanda Massarongo Chivulele,
pesquisadora do Banco Mundial.

Eswatini na rota de
exportação da Txilar

H

EINEKEN
Moçambique anuncia
a exportação
da cerveja
Txilar para o Reino de Eswatini, uma operação que terá início
durante o corrente mês de Abril.
Com o objectivo de permitir que os moçambicanos
moradores no Reino de Eswatini, assim como, turistas e os
próprios cidadãos naquele país,
tenham acesso aesta cerveja dequalidade excepcional e única.
Produzida de acordo com os padrões da empresa HEINEKEN
a nível global, a TXILAR será
comercializada no Reino de
Eswatini, pela HEINEKEN
Moçambique, que abriu uma
linha de exportação de Txilar 250 ml e Txilar 330 ml.
Esta exportação tornou-se possível também porque o
turismo nacional permitiu que
a TXILAR ficasse conhecida
além-fronteiras, facto que fez
com que apreciadores da cerveja em Eswatini, gerassem
demanda e consequentemente a necessidade de responder
ao anseio dos consumidores.

Recordar que a cerveja
Txilar é resultado de um investimento na ordem de 100
milhões de dólares por parte
da HEINEKEN em Moçambique, o qual gerou uma fábrica
com os mais modernos equipamentos e tecnologias da indústria cervejeira que associados a
mão de obra nacional, as grandes
matérias-primas locais, como
é o caso da água cristalina de
Marracuene e o milho cultivado
na Província de Manica, resultaram nesta excelente cerveja.
Roelof Segers, DirectorGeral da HEINEKEN Moçambique, referiu este actoé um marco importante para a empresa,
partir de comercialização, para
produção e exportação, principalmente, tratando-se de um produto originário de Moçambique.
“Estamos orgulhosos por
contribuir positivamente para
balança comercial do nosso país,
através da exportação da cerveja
TXILAR ao Reino de Eswatini. Esta operação faz nos alavancar a qualidade dos recursos
do país, e da nossa localização
tendo em conta a nossa posição
estratégica na África Austral.”
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Primeira sessão do Conselho
Provincial de combate ao HIV/ SIDA
criZalda VilaNculos
A cidade de Maputo, é tida como umas das três províncias com maior índice de casos de HIV/ SIDA,
quer intensificar estratégias para reduzir, cada vez
mais, o índice de novas infecções por esta pandemia.

G

aza, MaputoCidade
deProvíncia,
continuam
com
uma
prevalência muito alta de
HIV/SIDA,
contrariamente à Niassa, Tete e Nampula.
Este fenómeno aumenta
a preocupação dos dirigentes que na Quinta-feira dia 21
de Abril do mês em curso, no
acto do balanço da resposta multissectorial anual e trimestral, para encontrar estratégias de reverter a situação.
Com efeito, o Conselho de Serviço de Representaçãodo Estado na cidade de Maputo(CSRECM),
instituições Publicas e privadas
e membros da Sociedade Civil
que lidam com a problemáticado HIV/SIDA na cidade de
Maputo, reuniram-se, naquilo que foi a primeira sessão
do Conselho Provincial, para
em conjunto, encontrar estratégias mais eficientes com
vista a reduzir casos de HIV/
SIDA nesta parcela do pais.

Na ocasião, o Secretário do
estado na Cidade de Maputo,
Vicente Joaquim, na qualidade de presidente deste órgão,
dirigiu o encontro, e fez saber
que há já um trabalho que estásendo feito para que a maioria
dos citadinos de Maputoconheçam o seu estado serológico
de modo a iniciar o tratamento
e evitar a doença aos outros.
Ressalva, devemos trabalhar para que as pessoas
saibam que estão infectadas
e uma vez conhecido o seu
estado,façam de tudo para se
tratar e evitar infectar as outras.
Melhoramos muito porque no
início da doença certas pessoas tinham medo de se apresentar às unidades sanitárias.
Referiu
igualmente que esforços estão a ser
feito para que as pessoas conheçam o seu estado.
Por sua vez, a Secretária
Executiva, do Conselho Provincial do Combate ao HIV/
SIDA, (CPCS), Aldevina Nhamtumbo explicou que no ano
passado, a Cidade de Mapu-

to, registou a uma prevalência
17.5, com 153,000 de pessoas vivendo com HIV/SIDA
(PVHIV), dos quais são crianças dos 0 a 14 anos de idade,
90 mil são mulheres com mais
de 15 anos de idade para frente
e 9mil, adolescentes, raparigas
e mulheres jovens com ida-

de dos 15 a 24 anos de idade.
Toda via, sobre as acções
de resposta a este mal que grassa a maioria da população de
Maputo e de resto dos moçambicanos, Nhamtumbo enumerou uma series de estratégias
em acções, que vão desde a
melhoria da interação para o

conhecimento e participação
do CPCS, em actividades dos
parceiros, a harmonização das
metas, indicadores e linhas de
base e de Monitoria do PEN V,
e promoveracções de sensibilizações para reduzir o estigma
e descriminação, entre outras.
Continuamos a disseminar
o PEN V, estratégias de preservativos e outros documentos orientadores, apoio técnico
aos agentes implementadores,
capacitações de pontos focais
distritais e de função publica,
consciencializados
pacientes
em relação a carga viral e integração de pacientes em modelos
diferenciados de saúde, entre
outras actividades que julgamos
ser uteis para alcance dos nossos
objectivos, disse AldevinaNhamtumbo Secretaria Executiva
Provincial de Combate ao HIV/
SIDA, na Cidade de Maputo.
Neste encontro da primeira sessão do Conselho Provincial de Combate ao HIV/
SIDA d Cidade de Maputo, foi
apresentado o balanço anual
e trimestral da resposta multissectorial ao HIV/SIDA, as
novas abordagens da profilaxia pré – exposição(PREP)
analisou-se ainda os resultados
de inquérito Biológico Comportamental IBBS 2020−
2021 na população chave.
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*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas
(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)
Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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FMI e Banco Mundial decidem
financiar o Estado moçambicano

Retomammais uma vez a Moçambique, as duas principais
instituições financeiras internacionais, o Fundo Monetário
Internacional e o Banco Mundial, que, em 2016, decidiram
parar de financiar o Orçamento do Estado, devido à descoberta das “dívidas ocultas” da Ematum, MAM e ProIndicus.

“O

juro a ser pago é basicamente
zero. Existem algumas taxas
e isso também é uma questão
transparente que pode ser vista na página (electrónica) do
Fundo”, explicou o representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, AlexisMeyer-Cirkel.
O valor emprestado ao Estado moçambicano será disponibilizado a partir do próximo mês
de Junho, e vai durar um período de três anos, acompanhados de reformas a serem feitas
pelo Governo, que, na verdade,
são a condição do empréstimo.
“A ideia aqui do Fundo é
apoiar um arcaboiço de reformas
do Governo para auxiliar a recuperação e o avanço e reformas
na gestão das finanças públicas
e na parte de governação”, explicou o representante residente do FMI em Moçambique.
“Isso inclui, por exemplo, a
lei que está em discussão sobre
o branqueamento de capitais, a
finalização da mesma; isso inclui também a finalização da lei
que estabelece o fundo soberano,
que depois precisa de ser levado à Assembleia da República”,
sublinhou AlexisMeyer-Cirkel.

Por seu turno, o Governo
espera que o Banco Mundial recomece a financiar o Orçamento
de Estado ainda este ano, depois
da paragem de seis anos. O valor inicial a ser disponibilizado,
de acordo com o ministro da
Economia e Finanças, poderá
ser de 300 milhões de dólares.
“Esperamos para breve que
o Banco Mundial já venha directamente apoiar o Orçamento
do Estado com o pacote inicial
de 300 milhões de dólares a
partir deste ano e também estamos em processo de mobilização de mais parceiros que
precisavam deste sinal para formalizarem os apoios que temos
em carteira”, referiu Tonela.
Não são apenas estas duas
instituições que vão retomar o seu
apoio ao Orçamento de Estado
de Moçambique. Há também países com linhas de financiamento
importantes, que, segundo Max
Tonela, poderão anunciar a retoma nos próximos tempos, com
o regresso do Fundo Monetário.
De acordocom Tonela, este
é o primeiro passo para o relançamento do processo de recuperação económica do país. Para
tal, o Governo compromete-se
a melhorar a gestão da dívida
pública e as reformas macroeconómicas e fiscais, como forma de melhorar a governação.
“O programa prevê, ainda, a

criação de um espaço orçamental
para o financiamento de programas de protecção social, abrangendo mais 30 mil agregados
(familiares) por ano, durante este
período, uma média de 150 mil
pessoas”, disse o ministro da Eco-

nomia e Finanças, Max Tonela.
Para promover a criação
de empregos, melhorar o ambiente de negócios no país e
aumentar a diversificação da
economia, o novo programa
financeiro do FMI prevê ain-

da o financiamento ao sector
privado, também como forma
de substituir importações por
produtos concebidos no país.
Nos próximos dias, o Governo promete partilhar documentos mais detalhados
sobre o financiamento aprovado pelo FMI na página
electrónica do Ministério da
Economia e Finanças. Para já,
Tonela diz que é preciso trazer os indicadores da dívida
pública para a sustentabilidade.
Reformas no Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA) são
outro aspecto que precisa de ser
melhorado. Segundo o ministro da Economia e Finanças, há
isenções fiscais que precisam de
ser eliminadas, como forma de
o Governo arrecadar mais receitas para os cofres do Estado.
“Porque vemos componentes
de isenções que não beneficiam
os que mais precisam. Fazendo
uma comparação do nível de
isenções do IVA em Moçambique e na região, é possível ver que
há um espaço fiscal que o Estado
tem para resolver”, explica o ministro da Economia e Finanças.
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DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de

cabeça

zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623
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Desporto recreativo

Nulo no marcador garante liderança à adv
ris

Luis Cabral 1 - 0 UDM
Xipanipane 1 - 3 Chamwa-

Mafalala 1 - 2 Amigos de
Khongolote
ADV
0 - 0 Tlhavane
Aeroporto 1 - 4 Inhagoia
Tsalala 2 - 3 Vientes de
Tsalala

pts

(8)

P

ara não variar,
mais um empate
para Associação
Desportiva e
Cultural (ADV)
que, após uma sequência
vitoriosa e goleadora, soma 160
minutos sem marcar um único
golo, ainda que não permita
do mesmo modo, sofrer golos.
São dois jogos sem deslumbrar,
contudo, a garantir a manutenção no pódio da Série B. Com o
empate, ADV soma 17 pontos,
fruto de cinco vitórias e dois
empates em sete jogos.
Por sua vez, com o nulo, o
conjunto de Tlhavane perdeu
a oportunidade de “assaltar”, a

liderança, quedando-se para a
quarta posição com 14 pontos,
menos três que os líderes ADV e
Amigos de Khongolote.
O jogo propriamente dito
resume-se a disputas acérrimas
no meio campo, com um ligeiro
ascendente da ADV que, quando
chegava à baliza contrária desperdiçava oportunidades. O único perigo digno de realce foi de
Armindo que foi só foi parar no
ferro da baliza adversária. Baia,
guarda-redes da ADV não teve
trabalho, só faltou alguém gentil
para lhe ceder uma cadeira para
assistir um jogo e até podia estar
a teclar ao telemóvel. Em suma,
não teve trabalho.

No cômputo geral, ainda
que bem disputado o jogo foi
insosso, sem profundidade e
aquém das expectativas. No fim
do jogo, o delegado de Tlhavane
disse que encostou o adversário
ao seu meio campo, mais é uma
opinião que vale o que vale.
Resultados da 7ª jornada:
Série A
Amigos da Matola 2 - 1 Fc
Km15
Choupal 1 - 1 Campoane
Malhampsene 0 - 2 Circulo
Jardim 1 - 1 Munnas
Khongolote 1 - 0 Veteranos
Unidos
Bunhiça 1 - 2 Matendene

Madgumb’s 0 - 1 Leões
Bravos
1. Campoane
17 pts
2. A. Matola
16 pts
3. Jardim
15 pts
4. Matendene
13 pts
5. Munnas
12 pts
6. Fc Km15
12 pts
7. Círculo
12 pts
8. Khongolote
11 pts
9. Choupal
06 pts
10. Malhampsene 04 pts
11. Bunhiça
04 pts
12. Madgumb’s
04 pts
13. Leões Bravos 04 pts
14. Vet. Unidos
02 pts
Série B

1. ADV
2. A. Khongolote
3. L. Cabral
4. Tlhavane
5. Vientes
6. Mafalala
7. Aeroporto
8. Inhagoia
9. Chamwaris
10. Tsalala
UDM
Xipanepane

17 pts
17 pts
14 pts
14 pts
13 pts
10 pts
09 pts
07 pts
07 pts
05 pts
04
00 pts

Jogos da próxima jornada
Série A

FC Km15 vs Madgumb’s
Campoane vs Amigos da
Matola
Circulo vs Choupal
Munnas vs Malhampsene
Veteranos Unidos vs
Jardim
Matendene vs Khongolote
Leões Bravos vs Bunhiça
Série B
UDM vs Xipanipane
Amigos de Khongolote vs
Luís Cabral
Tlhavane vs Mafalala
Aeroporto vs ADV
Vientes de Tsalala vs
Inhagoia
Chamwaris vs Tsalala

Bairro de Hulene

Favoritos ficam pelo caminho e Cofres festeja

O

s clubes consideradas favoritas, que disputaram os
quartos de final do torneio de abertura de futebol
de veteranos do bairro de Hulene em Maputo,
foram eliminados dos quartos de final. Estamos a
falar da Nova luz, Veteranos de Hulene e Célula”F.
Esta semana joga-se as meias-finais. Em seniores a equipa dos Cofres
recebeu a sua primeira taça e medalhas de vencedor do torneio de
abertura edição 2022.
Quartos de final
Veteranos x Tigres (1-1) e (9-8) nos penaltes), Nova Luz x Real
Madala (0-0) e (12-13) nos penaltes), Ondas do Mar x Célula “F” (43) e Nova Aliança x Cruzeiro (1-0)
Meias-finais
José Matlhombe
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Defende antigo director Mário Sidónio

Rentabilização do espaço é uma
alternativa a crise do clube Maxaquene

O maior calcanhar de Aquiles do Clube de Desporto de
Maxaquene é a infra-estrutura para rentabilizar o espaços dado que esta colectividade desportiva esta localizada
numa zona nobre da capital e carrega um fardo alto de dividas com os trabalhadores. Estas dividas advém dos pagamentos do INSS, IRPS e outros encargos financeiros.

O

Maxaquene
nunca produziu e não
esta receber
o que devia
pelas empresas integradoras
e isto não cobre as necessidades do clube, começou por
explicar MárioSidónio , antigo director executivo do clube e sócios dos tricolores que
nomeia de entre outros obstáculos o facto de este ter descurado um pormenor de assistência de trabalhadores em

Comercial

situação de reforma para uma
carga de salários que chegam
há mais de 450 mil meticais .
“a divida e com os próprios
trabalhadores . o tamanho
da estrutura do Maxaquene
como clube histórico levou a
elaboração de um plano estratégico que reúne todos constrangimentos e apresenta uma
panóplia de soluções para a
rentabilização dos tricolores
ou seja e uma estratégia de
reestruturação de base para
dinamizar o Maxaquene “

Sópara recordar , em Moçambique existem clubes que
contam com suporte financeiros das empresas publicas como HCB, ENH,CFM

e EDM, entretanto , o cenário financeiro de muitos
desses clubes deixa muito
a desejar o que segundo Sidónio leva a uma afirmação

de que o nosso desporto esta
mal, nem se toma em conta
a questão do associativismo.
Para este adepto e socio
de primeira linha do clube
tricolor não se pode descurar que a conjuntura económica nacional empurrou o
desporto para esta fraqueza
chegando-se mesmo a colocar
o clube na segunda divisão.
Os sócios pagam contas
sazonalmente ou nas vésperas de um evento de eleições
perpetuando a já de per-si situação de dificuldade a que o
clube está votado, sendo que
as direcções que passaram
pelo Maxaquene sempre criaram cenários de se aproveitar
dos dinheiros que as empresas integradoras desembolsavam, até porque o processo
de indicação das direcções
do Maxaquene sempre esteve em mão das empresas.
MárioSidónio lembra com
alguma nostalgia a direcção do
Rafedine cujos membros não
vinham das empresas integradoras. Mas, com objectivos
bem claros tentou salvar o Maxaquene e não durou por muito tempo tal como a direcção
do Arlindo Mapande que permaneceu por dezoito meses.

22 |

zambeze

| Cultura|

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Jardinagem: a arte de
recriar, transformar, renovar

Bem! Abílio começou
a fazer esse trabalho porque viu numamigo, também
jardineiro,um dos seus trabalhos e interessou-se por aquilo
e daí começou a fazer as suas
próprias obras em sua casa.
‟Várias vezes tentei e
consegui, hoje estou a praticar e as pessoas que vêem
os meus trabalhos gostam de
verdade e isso me dá força de
praticar mais coisas bonitas.
Bem! Alguns trabalhos, tenho
na minha casa, e as pessoas
costumam a vir comprar, recomendar plantas e vasos por
via WatsApp e levo até eles”.
Há três anos, Abílio começou com esta actividade,
mas tendo aperfeiçoada a
sua prática no ano passado
e assumindo para as pessoas
o que é e o tipo de trabalho
que realmente desenvolve.
O que tem de especial
desenvolver este trabalho?

SILVINO MIRANDA
Conhecida como a arte de cuidar, manter e criar plantas
visando embelezar e ornamentar locais públicos e privados, a
jardinagem deixa os espaços mais atraentes e bonitos. A partir das aplicações aos mais diversos ambientes, a profissão de
jardinagem é empregada de pequenos jardins a simples vasos.

A

bílio Henrique Ndlaze, natural
da Cidade
de
Xai-Xai, actualmente reside na

Cidade da Matola Fomento, é jardineiro, faz plantas
e vasos artificiais, este jovem é um autêntico artista quando o assunto é tornar os quintaisum ambiente

agradável e harmonioso.
Um detalhe importante da
jardinagem é seu emprego,
pois ela pode ser praticada até
mesmo em ambientes mais
reduzidos e menores, com
emprego de painéis e vasos.
Ou seja, pessoas amadoras
que tenham nenhum ou pouco
espaço livre podem investir e
se apaixonar pela actividade.
‟Faço plantas com próprio ramo, isto é, amaro em
cima do ramo com plástico

e deixo num lugar húmido
da terra e depois de alguns
dias começa a germinar por
baixo e por fim vem as folhas por cima. E quanto
aos vasos eu fabrico com
o cimento nacional e areia
fina,amassando o cimento e
depois usar um objecto pra
sair a imagem do próprio
vaso k pretendo fazer e deixo
secar por alguns dias e depois de secar pinto com qualquer cor da tinta”, diz Abílio.

‟O que tenho de especial
é que estou feliz com o meu
trabalho, porque é tudo o
que eu faço nos quintais de
algumas pessoas elas acabam por gostar e me chamam
sempre para organizar e deixar brilhar os seus quintais
isso me dá força e me orgulho, mas já fui chamado em
algumas casas para cuidar
dos seus jardins e tornei-me
jardineiro particular de algumas casas, isso mostra que
as pessoas se alegram com o
meu trabalho”, afirma Abílio.
E quanto aos vasos tem
costume de recomendar os
desenhos de que gostam e
faz para os seus clientes e
apreciam o seu do trabalho.
Segundo explica Abílio,
fazer jardinagem não é simplesmente cuidar das plantas,
fazer arranjos florais, vasos
personalizados, é sim, uma
questão de poesia, de sentimentos onde a impressão geral conta antes de tudo, onde
a folhagem é rei e permitem
ter um lugar de arte floral.
‟Bem!Eu tenho aprendido muito com o meu trabalho
porque não é só fazer o quê na
verdade sabia fazer, mas sim,
aprendi muito mas comigo
mesmo fazendo coisas que eu
não era capaz, mas usando as
minhas experiências e quanto
aos vasos foi a mesma coisa
no início não saiam bem”.
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M. P. Bonde leva-nos a viajar na
sua magnitude através do Aroma Fóssil
Na noite de sexta-feira última, o Centro Cultural Brasil-Moçambique, acolheu ao lançamento livro do autor M. P. Bonde
intitulado ‟Aroma Fóssil”, chancelada pela Gala-Gala Edições.
É o terceiro livro de poemas do poeta moçambicano. As leituras de alguns textos do livro foram feitas pelos participantes.

O

poeta M. P.
Bonde construiu
este
livro com
uma magia
muito peculiar, uma técnica
que sã, através da sua vivência, das suas aventuras, das
suas experiências emocionais
acabando numa poética que
descore, desliza como algo
inusitado que possam condicionar o seu deslizamento até
que o leitor se deixe levar com
a liberdade poética deste autor.

Os textos são sóbrios, ou
seja, a energética é livre, desprendida, mas unificada e sequenciada, ora, digamos que
os três subtítulos que compõem este livro (TERRA, LUZ
E NOITE), constituem uma
espécie de associação dentro
de imagens e metáforas bem
colhidas, que obrigam o leitor a participar e acompanhar
a sucessão dessas imagens.
Este livro é um autêntico filme, que se desenrola na
memória do poeta e através

dele, embarcamos com o autor numa espécie de viagem.
Esta poética traz-nos ainda, a
reflectir sobre a imagem visual
e a metáfora dos poemas a cogitar sobre a vida no meio de
uma grande aventura poética.
De acordo com o poeta
moçambicano Armando Artur o livro é uma viagem a
fraterna terra a velocidade da
luz, com a intensidade da noite, uma viagem no espaço e
no tempo, na simbologia das
palavras. Enquanto esta alvenariaprossegue, o poeta vai
reflectindo sobre as suas vivências e operando na escrita,
a literatura tem seus juízos.
‟Como sempre toda via-

gem termina em cansaço, por
isso, o poeta suspende por alguns instantes, ele quer usar a
exaustão do próprio momento
ao mesmo tempo se interroga,
se deve mesmo fazer aquilo, o
cansaço em seus olhos visíveis,
o poeta com o lápis a mão retorna a sua escrita”, diz Artur.
Nesta navegação, o poeta
roça com suas assas o vento
e um pouco da nossa memória, carrega consigo vários
acontecimentos, reencontra-se com HughMasekela este
desbravador de sombras. O
poeta desbrava outras paragens africanas, em demanda
de outros espaços cinematográficos, para que a sua

tela mantenha fronteiras.
‟Anoitece, sendo esta a
terceira parte do livro, que
leva justamente o título de
‟Noite”, acontece-lhe então insónia, o poeta insiste e
aproveita-se desta insónia para
revisitar outras vozes poéticas”, termina Armando Artur.
Perfil
do
artista
P. Bonde nasceu em Maputo e é o primeiro vencedor
do Prémio Literário Fernando
Leite Couto. Além de Aroma fóssil
(GalaGala Edições – 2022), é autor de Ensaios poéticos (Cavalo do
Mar – 2017) e de A descrição
das sombras (Fundação Fernando Leite Couto – 2018).
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Volte-face em Cabo Delgado

Governo reconhece
ilegalidade da “força local”
O ministro da Defesa nacional, Cristóvão Chume, considera necessário enquadrar nos termos da lei a chamada “força
local”, que têm apoiado os militares no combate à insurgência
no norte do país. recetemenete, o presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, durante a reunião nacional da ACLIN, lançou duras criticas aos que questionavam a legalidade da força local.

A

pesar de
várias entidades
questionarem
a
entrega de armas a grupos
de civis, liderados por antigos combatentes, o ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume,
considera que as milícias
desempenham um papel importante no combate à insurgência no norte do país.
Designadas como “força local”, as milícias têm
apoiado os militares na
província de Cabo Delgado contra os terroristas.
“Mais do que tudo é
[importante] regular o seu
funcionamento e esse trabalho está a ser feito pelo Ministério da Defesa e outras
forças: estamos numa fase
final de criação de um estatuto próprio” para que “não
funcione fora da lei”, referiu
numa entrevista ao Centro
de Estudos Chatam House.

Cristóvão Chume diz
que os objetivos passam por
tornar “mais disciplinada a
entrada de membros”, com
“números” e”toda a informação” sobre os integrantes
da força local. Segundo o
ministro, um trabalho de recolha está a ser feito “com
a liderança deste grupo”.
O governante referiu que
as forças civis dotadas de armas vão permanecer ativas
até “quando as Forças Armadas e de Defesa de Moçambique (FADM), no quadro da
reforma [do setor] puderem
dar resposta a todo o território nacional”. “Aí a força
local pode deixar de existir”
e os civis que a integram podem exercer funções de vigilância, sem armas, em parques e áreas de conservação,
por exemplo, acrescentou.
Analistas
consideram
medida
inconstitucional
Numa análise à Lusa na
última semana, Muhamad
Yassine, docente de Relações

Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, considerou “indubitável a inconstitucionalidade de uma força
informal ligada à Frelimo”.
“A chamada força local está ligada à Associação dos Combatentes de
Luta de Libertação Nacional (ACLLIN), que é uma
instituição da FRELIMO, e
obedece a comandos partidários, o que, pelos menos
legalmente, é inaceitável
num Estado de direito”, enfatizou Muhamad Yassine.
Na mesma análise, Fernando Lima, presidente do
grupo de media privado
moçambicano Mediacoop,
referiu que “as autoridades
foram forçadas a aceitar as
milícias, porque elas eram a
única alternativa que existia face ao avanço imparável dos ‘jihadistas’ sobre as
populações e por causa das
matanças indiscriminadas”.
O analista alertou, no entanto, para o risco de abusos
ao nível dos direitos humanos, proliferação de armas nas
mãos de civis e incerteza em
relação ao futuro dos membros mais novos das milícias.
(redacção/Lusa)
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