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Últimas bolsas de guerrilha em Cabo Delgado

Nó apertado com reforço de apoio externo
O governo moçambicano continua a apostar no apoio
externo para a resolução da situação de segurança em Cabo
Delgado, sendo já mais de 4.300 os militares estrangeiros no
terreno (apoio e combate), com tendência para envolvimento
de novos actores a prazo.

A

reforma das
forças armadas (FADM)
consta entre
os planos do
actual ministro da Defesa e ex-Chefe de Estado-maior do
Exército, General Cristóvão
Chume, nomeado para o governo em Novembro de 2021,
assumindo a impreparação militar do Estado para enfrentar
sublevações deste tipo e assegurar o controlo sobre a totalidade do território nacional.
Prossegue a actividade dos
grupos armados de inspiração
islâmica nos distritos de Macomia, Nangade e Muidumbe
mas a um nível considerado
“controlado” e disperso. Elementos de informação locais
indiciam a perda gradual de
capacidade de reorganização
e preparação de ofensivas em
maior escala. As células activas são compostas por menos
de 20 elementos em média.
No início de Maio, foram
registados combates na região
de Nangade e Macomia entre
patrulhas da SAMIM/ FADM
e células armadas. Numa emboscada em 07 de Maio, em
Quiterajo, distrito de Macomia, três militares das FADM
foram mortos, havendo registo de feridos e de um refém
militar, com apreensões de
armas, munições e víveres.
Segundo informações locais, e conforme previsto,
membros dos grupos insurgentes têm agora dificuldades
acrescidas no acesso a alimentos, devido ao esvaziamento
de centenas de aldeias atacadas
no passado e ao seu recuo forçado para regiões inabitadas,
por pressão dos contingentes
militares estrangeiros na região.
O distrito critico de Macomia está sob pressão dos
militares, havendo registo de
rendições entre os grupos armados. Estão igualmente em
curso acções contra apoiantes
e financiadores dos rebeldes na
região, tendo sido detido um
moçambicano
(NTHUPAZE
MAITA) acusado de ser um dos
chefes regionais do movimento.
Unidades do contingente
ruandês destacado na provıń cia

foram mobilizadas para Chai,
Macomia e Nangade para
apoiar os esforços da SAMIM e
FADM, cuja eficácia permanece
limitada devido à insuficiência
de militares no terreno, resistindo a operações de confrontação
directa
com
insurgentes.
O número de ataques jihadistas em 2022 situa-se em
cerca de 1/4 dos registados
no mesmo perıó do de 2021
mas persistem nıv́ eis semelhantes aos de 2018-2020.
É inédita em Moçambique
a presença na escala actual de
militares e formadores internacionais e regionais, ao abrigo de programas de formação,

bem como de doações militares e operações de combate. Novos actores poder-se-ão
ainda juntar às operações no
terreno e no treino das FADM,

litar da União Europeia em
Moçambique (EUTM Moçambique) está presente em dois
centros de formação de comandos (operações especiais)

a British Military and Advisory Training Team (BMATT)
para assinar um memorando de
entendimento (MoU) com as
FADM cobrindo diversas áreas

com destaque para o Uganda.
Os EUA têm em curso um
programa de formação e treino de forças especiais desde
2021, sob a responsabilidade
do “Joint Combined Exchange
Combat Training (JCET) das
forças especiais norte-americanas em Catembe, Maputo.
Desde Março de 2021, tiveram
lugar três acções de treino e
formação no âmbito da JCET,
abarcando mais de 200 militares das FADM, incluindo treino operacional de paramédicos
militares. O último programa foi lançado em Fevereiro.
A União Europeia, através
da Missão de Formação Mi-

e fuzileiros, em Catembe e
Chimoio, no âmbito do objectivo de criação de uma força
de reacção rápida nas FADM.
A formação militar da
EUTM, que tem um mandato de dois anos com inıć io em
Novembro de 2021, concluiu a
formação de duas companhias
das operações especiais em
Março (comandos e fuzileiros),
um programa de formação de
controladores aéreos e uma
unidade de atiradores furtivos (snipers). Em Chimoio,
decorre actualmente um curso de formação de uma força
de reacção rápida das FADM.
O Reino Unido mobilizou

de formação, esperando-se um
primeiro curso ainda em 2022.
A Rússia estará a prestar apoio às FADM ao nıv́ el
de Imagint, cooperação que
foi lançada em Novembro de
2021, após um encontro do governo com o vice-ministro dos
negócios estrangeiros russo Mikhail Bogdanov. O programa
de cooperação militar focado
em Cabo Delgado deverá igualmente incluir treino em matéria
de informações e vigilância
electrónica. Está prevista a
chegada de formadores russos
em 2022 para operar a partir
de Maputo, Beira e Nacala.
A cooperação militar entre
Moçambique e França tem incidido sobre a segurança marıt́ ima
no Canal de Moçambique (em
especial o combate à pirataria),
muito devido à proximidade
dos territórios franceses no Indico, com o empenhamento do
contingente naval francês de
Mayotte e Reunião. Encontra-se
em vigor um MoU entre as Forces Armées de la Zone Sud De
L’océan Indien (FAZSOI) e as
FADM. O alargamento do MoU
para domıń ios como contra
insurreição está em curso e foi
decidido no último encontro entre os PR Emmanuel Macron e
Filipe Nyusi (FN) em Fevereiro.
Outros paıś es estão a pla-
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near o envio de formadores
e militares para serviços de
apoio. E o caso de Cuba, que
planeia enviar médicos para
formação na área; Jordânia,
Turquia e Japão, com enfoque
na formação de quadros nos serviços de fronteiras e imigração.
Em matéria de doações
de armamento e equipamentos para uso militar, União
Africana (UA), Índia, China e
Japão constam entre os principais doadores de tecnologias e
equipamentos militares. A India forneceu duas lanchas de
intercepção Solas, desembarcados em Maputo do navio militar INS Kesari, e equipamento
diverso terrestre. No inıć io de
Maio, o conselheiro de segurança nacional Vikram Mirsi reuniu
com Cristóvão Chume em Maputo. Uma equipa de instrutores indianos esteve igualmente
em Maputo recentemente para
avaliar as condições técnicas de
modernização de embarcações
militares
das
FADM.
A China vai doar uma quantidade tida como “considerável”
de armamento e equipamento militar, devendo incluir
carros de combate e veıć ulos
blindados. O material deverá
ser desembarcado em Nacala nos próximos meses.
A UA, na sequência
de
decisão
na
cimeira
extraordinária de chefes de Estado e de governo que teve lugar
em Janeiro no Malawi, irá doar
material proveniente da base
logıś tica continental nos Camarões. Bilateralmente, a Namíbia,
também membro da SADC,
terá contribuıd́ o com mais de
USD 400 mil para a SAMIM.
A presença do Uganda
deverá aumentar significativamente no curto prazo, em resultado dos contactos recentes
entre Filipe Nyusi, que visitou
oficialmente o paıś em finais de
Abril., e o homólogo ruandês
Yoweri Museveni. A presença ugandesa tem sido discreta,
mas é considerada “normal”
face ao papel do Ruanda na
provıń cia. Os dois paıś es já participaram em operações conjuntas da República Democrática
do Congo e a articulação entre
ambos para a exploração de recursos naturais não é inédita.
Subsistem alguns projectos agrıć olas do Uganda na
região de Montepuez. E reportado algum apoio das Forças
de Defesa Popular do Uganda
(UPDF) às “milıć ias locais”
criadas em alguns distritos de
Cabo Delgado, igualmente financiadas com fundos da UE
e a possibilidade do envio de
um contingente militar está a
ser equacionada. O Uganda,
à semelhança do Ruanda, tem
uma força militar considerável
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destacada na Somália e RDC.
Os paıś es participantes da
força regional, enquadrada
pela SAMIM (SADC) são actualmente oito. A África do Sul
(SANDF) lidera a missão regional, com cerca de 900 militares
das SANDF em Cabo Delgado,
distribuıd́ os entre Pemba, Macomia, Mueda, Chai e Muidumbe. O contingente é composto
por uma companhia de combate
mecanizada (cerca de 800 militares) e três grupos das forças
especiais (50 militares), complementados por um helicóptero
Oryx, um helicóptero Augusta
A109 e uma aeronave Cessna
Caravan. Os dois meios navais
iniciais retornaram à origem
devido a problemas mecânicos,
tendo sido substituıd́ os por

batalhões de infantaria mecanizada (cerca de 550 militares), uma
companhia de infantaria mecanizada em Mueda (90 militares) e
um grupo de forças especiais (40
militares), para acções de combate em Macomia e Nangade.
A Tanzânia tem actualmente cerca de 220 militares destacados na SAMIM. A força está
concentrada em Nangade e Macomia. O apoio logıś tico tanzaniano é considerado relevante.
O Lesoto mantém 125 militares, concentrados no QG da SAMIM em Macomia, estando em
curso um processo de rendição da
força. A possibilidade de se tratar
do último movimento de rotação
é considerado provável, dado o
custo da operação para os cofres
do Estado. A eventual retirada do

to de um batalhão de infantaria
mecanizada, composto por cerca
de 300 militares, para Pemba.
A Zâmbia deverá manter a
sua reduzida participação através
de um meio aéreo Alenia C-27
para transporte de tropas e respectiva equipa, totalizando 20
militares da força aérea (pilotos, manutenção). Angola, com
10 elementos destacados no
apoio, Malawi (dois militares)
e RDC (um militar) deverão
manter a sua presença sem
alterações sobre as limitações da
sua participação nas operações.
O Ruanda, presente em
Cabo Delgado ao abrigo de arranjos bilaterais, mantém-se
como o principal contribuidor
da presença estrangeira. A presença de militares da Rwanda

uma fragata em Março.
O Botswana conta com
650 militares na provıń cia,
distribuıd́ os entre o QG da
SAMIM em Macomia, dois

Lesoto poderá vir a ser compensada pela intenção do Zimbabwe
em aumentar a sua presença (um
elemento de apoio colocado em
Maputo) com o envio previs-

Defense Force (RDF) aumentou nos últimos meses, totalizando mais de 2.500 militares
em Cabo Delgado, complementados por cerca de 30 polıć ias,
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cujo número tem vindo a decair.
O contingente ruandês
está concentrado em Palma,
Mocım
́ boa da Praia e Muidumbe
com dois batalhões de infantaria
mecanizada (700 militares), três
batalhões de infantaria (1.300
militares), duas companhias de
infantaria (225 militares), três
grupos das forças especiais (145
militares) e uma companhia da
polıć ia militar em Afungi (Palma) e Pemba. As regiões de sob a
responsabilidade operacional das
RDF estão relativamente estabilizadas. Em 09 de Maio foram
reabertos no distrito de Palma
(Quionga e Mute) dois centros
de saúde que se encontravam
encerrados, indiciando um processo de normalização gradual
num distrito decisivo para a retoma dos projectos de gás natural, actualmente suspensos.
Antes dos destacamentos
unilaterais da RDF, as operações
de segurança de Kigali tinham
sido coninadas à sua própria
região dos Grandes Lagos.
As intervenções na República
Centro-Africana e em Moçambique alargam a sua zona de
inluência e tornam o regime do
PR Paul Kagame um parceiro cada vez mais fiável para a
UE (sobretudo França) e EUA.
Apostando na capacidade de resposta rápida (elemento de gestão de crises), na
formação de forças locais em
contrainsurgência
(dissuasão
duradoura) e em contrapartidas
económicas, as RDF podem mitigar parcialmente a inluência
russa e promover a estabilidade

na região. As capacidades de
coordenação demonstradas no
terreno envolvem componentes militares e capacidade de
articulação com as populações.
(Zambeze/África Monitor)
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Estado pode voltar a assumir pagamentos a
credores da ProIndicus, MAM e EMATUM
O estado moçambicano poderá ter de voltar a responsabilizar-se por dívidas das três empresas que estiveram na
origem do caso “dívidas ocultas” - ProIndicus, Mozambique
Asset Management (MAM) e EMATUM - criando novo cenário de incerteza jurídica relativamente à legalidade do papel
estatal no processo.

O

s respectivos
credores e
fornecedores das três
empresas foram agora informados de que
têm um mês para notificar as
empresas de eventuais dívidas
por liquidar, 18 meses apôs a
decisão judicial de dissolução
das mesmas, em resultado de
um caso que envolveu créditos
e comissões a intermediários de
mais de USD 2,2 mil milhões.
As três empresas encontram-se em processo de liquidação e, à excepção da EMATUM,
não têm qualquer património
susceptível de ser usado para
compensar os credores no processo de insolvência, cabendo
ao Estado essa função em virtude de ter assumido a condição
de avalizador. A ausência de
actividades comerciais, de receitas de tesouraria e de liquidez
levou a Procuradoria-geral da
República a propor a respectiva
dissolução e a enviar o processo para o Tribunal de Maputo.
Os órgãos de gestão das
três empresas responsabilizaram então o Governo de Filipe
Nyusi pela respectiva inoperacionalidade. Através de uma
exposição dirigida à Procuradora, BEATRIZ BUCHILI, as
administrações da EMATUM,

MAM e ProIndicus acusaram
o governo de falta de apoio,
ao não concluir os contratos
de concessão do serviço de segurança costeira e de atrasar
diversas tomadas de decisão,
com reflexos directos sobre a
gestão corrente das empresas.
Os empréstimos contraídos pelas três empresas foram
secretamente avalizados pelo
Estado, sem o conhecimento
do parlamento e do Tribunal
Administrativo e sem inclusão
ou informação na Conta Geral do Estado de 2013 e 2014.
A ProIndicus contraiu um
empréstimo de USD 622 milhões junto do banco Crédit
Suisse, alegadamente destinado
à implementação de um sistema integrado de segurança; a

MAM contraiu um empréstimo
de USD 535 milhões junto
do banco russo VTB para a
construção de estaleiros navais
em Pemba, Cabo Delgado, e em
Maputo, incluindo construção
de doca lutuante; e a EMATUM contraiu um empréstimo
de USD 850 milhões através

da emissão de tıt́ ulos (‘eurobonds’) junto do banco Credit Suisse para importação de
embarcações, equipamentos de
pesca e para proteção costeira.
O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo decretou em
Outubro 2020 a dissolução da
Proindicus e MAM. As EMATUM, que detêm uma frota de
24 embarcações de pesca inactivas e em degradaça o, viriam
a ser objecto de liquidação mais
tarde. A EMATUM é detida
pelo Instituto de Gestão das
Participações do Estado (IGEPE), EMOPESCA e Gestão
de Investimentos, Participações e Serviços (GIPS), detida
pelo Serviço de Informações e
Segurança do Estado (SISE).
A EMATUM e a Frontier
Services Group (Hong Kong),
liderada por Erik Prince, chegaram a criar em 2017 e uma joint-

-venture denominada Tunamar
com o objectivo de recuperar a
frota da EMATUM – terão sido
renovadas cinco embarcações. A
Tunamar requereu a concessão
exclusiva de 1/3 da doca do porto de pesca, para a atracagem
dos barcos e também espaço
para a instalação de escritório
e uma unidade de produção de
gelo, mas o projecto caiu por
falta de respostas do governo.
A abordagem de Moçambique por EP tinha como
pano de fundo a prestação
de serviços de segurança privada ao Estado e consórcios
de GNL em Cabo Delgado.
O julgamento do caso das
“dıv́ idas ocultas” tornou-se o
principal foco de tensões entre
as alas da FRELIMO apoiantes de Filipe Nyusi, ministro
da Defesa à altura dos factos,
e do ex-PR Armando Guebuza.

É preciso consolidar cooperação para o
combate ao terrorismo e seu financiamento

A

Ministra
da
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena
Kida defende a necessidade de
fortalecimento da cooperação
internacional para o combate ao
crime organizado. Kida entende
que o reforço da capacitação dos
oficiais de justiça abre espaço
para maior celeridade na prevenção e combate ao terrorismo.
Helena Kida que falava durante a 31ª sessão da comissão sobre a prevenção do crime e a justi-

ça criminal, em Viena, Áustria fez
saber que o país assumiu a paz no
topo das prioridades do governo,
apesar das ameaças terroristas na
província de Cabo-Delgado com
enfoque nos distritos situados no
norte daquela província o que
de certa maneira merece uma
especial atenção a nível externo.
Para a titular da pasta da
justiça, os esforços empreendidos pelo governo com apoio de
todas forças no combate a este
mal, quer a nível interno, regional bem como internacional, tem
surtido resultados animadores

e visíveis, verificando-se o aumento de grandes níveis de segurança e retorno de deslocados
internos e refugiados para zonas

que até há cerca de um ano atrás
eram considerados inseguras
devido aos ataques terroristas.
Helena Kida enalteceu a comunidade internacional, em particular ao Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crime que
através da sua representação em
Moçambique tem estado a trabalhar em estreita colaboração com
o governo, canalizando meios de
trabalho, criando condições para
formações o que beneficia em larga medida os Oficiais do Sistema
de Justiça Penal Moçambicano
que identificam instrumentos fun-

damentais para o reforço da capacidade na prevenção e, investigação dos casos relacionados com o
terrorismo e o seu financiamento
que abre espaço para ocorrência
de fenómenos como migração
ilegal, tráfico de armas, drogas
e branqueamento de capitais.
Para Helena Kida o enfraquecimento do crime organizado
em toda sua extensão depende da
cooperação internacional, bem
como a adopção de medidas concretas com vista a fazer face a
estes e outros problemas relacionado com o crime e justiça penal.
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“General Bob” limpa críticos na Renamo
O General Hermínio Morais, (Bob), braço direito do líder
da Renamo Ossufo Momade, nomeado para administrador
não executivo da empresa pública PETROMOC em 2018, e
candidato derrotado a edil de Maputo pelo partido, face ao
impedimento do deputado Venâncio Mondlane pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) nas autárquicas de 2019,
é apontado como responsável pela “limpeza” em curso de
“não-alinhados” internos.

H

istoricamente discreto
sob a liderança de Afonso
Dhlakama,
“Bob” ascendeu com Ossufo Momade à posição de nº 2
do partido, acima de figuras
como o SG André Magibire.
Em Abril, durante a sua deslocação à Zambézia, deixou
fortes críticas ao seu colega
de partido e edil de Quelimane, Manuel Araújo, incluindo
o estado degradado das instalações da Renamo na cidade.
Numa entrevista televisiva
em 6 de Maio, Manuel Araújo
referia, como exemplo da falta
de transparência na vida públi-

ca, o caso em que um membro
da Comissão Política do seu partido sugeria o uso de fundos da
autarquia para colmatar carências da Renamo na provı́ncia.
Ossufo Momade e “Bob”
reagiram violentamente através do porta-voz do partido,
José Manteigas, acusando
Manuel Araújo de mentir e
rejeitando a falta de democracia e de debate internos
assim como a hostilização
dos críticos, e condenando o
“comportamento desviante”
de Manuel Araújo. O embate
deverá ter desenvolvimentos
no Conselho Nacional do partido, dentro de poucas semanas.
(Zambeze/África Monitor)

Moçambique
testemunha
amanhã
investidura do
novo Presidente
de Timor Leste

A

Delegação de
Moçambique
é
chefiada
pelo Ministro
na Presidência para os Assuntos da Casa
Civil, Constantino Bacela, que
já se encontra naquele País em
representação do Chefe de Estado, Filipe Jacinto Nyusi. Constantino Bacela teve um encontro
de cortesia com o Chefe de Estado Timorense, Francisco Guterres no palácio presidencial.
‟No encontro com o Presidente Timorense, foram discutidas as relações históricas e
de amizade ente os dois países.

Abordamos as situações das
duas nações, que se caracterizam
pela recuperação económica,
após a pandemia da Covid-19ˮ,
disse o Ministro na Presidência
para os Assuntos da Casa Civil.
Constantino Bacela referiu
ainda que durante a reunião foi
aborda a questão dos ataques
terroristas em Cabo Delgado,
onde neste momento, a situação é estável e a população
está lentamente a voltar às suas
residências. O Presidente Timorense endereçou em seu nome
pessoal e do povo daquele país
uma mensagem de solidariedade para o povo moçambicano.
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Corrupção da construção de Infraestruturas:

Em Moçambique todas entidades constroem suas
obras: o que faz e não faz o Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos?...
z Porquê manter o LEM (Laboratório de Engenharia de Moçambique)?...
z Requien in pace Rosa Manhique
z Bujão na Av. Eduardo Mondlane que precisa de intervenção…

A

semana
que
findou foi palco de muitos
acontecimentos de grande
monta. Eu e o Pedro marcamos a
nossa cavaqueira habitual para o
Café e Restaurante Cristal, já que
o “Continental” continua ainda
com problemas, porque ali parece o conflito de interesses, como
a guerra Rússia/Ucrânia, que leva
muitos países a renovar o seu arsenal bélico, gastando rios de dinheiro, mas sem que se olhe pela
solução dos deslocados de Cabo
Delgado e a desnutrição crónica que graça não só em África,
mas também em Moçambique.
- “Com que então o Presidente da República, Filipe Jacinto
NYUSI reuniu com os “colegas” da OEM (Ordem dos Engenheiros de Moçambique) na
“sua” casa “Ponta Vermelha”?...
– provoca-me o Pedro na Terça-feira, dia 17 de Maio de 2022.
- Foi na realidade uma maratona, mas não sei porquê só a RM
(Rádio Moçambique) cobriu ao
vivo o acontecimento, mas que
a TVM (Televisão de Moçambique) não cobriu o acontecimento,
de maior interesse, não só para
só os engenheiros, mas também
para o público… - respondo ao
Pedro depois dos cafés habituais.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

- “A reunião “aqueceu” tanto
porque gente experiente, engenheiros de todos os colégios estavam aí reunidos com “Comandante Chefe” dos Engenheiros, o
Bastonário da Ordem, na presença do “colega”, que é Chefe de Estado, o Presidente da República,
Eng.º Filipe Jacinto NYUSI…”
-Foi uma reunião com experiências louváveis, mas que muitos omitiram, não foram directos
ao assunto como aliás o fez nas
suas últimas palavras, o engenheiro NYUSI, com aquela humildade que o caracteriza, de ferroviário: “A CORRUPÇÃO”…
- “E não lhe pareceu mais uma
reunião em que se: “falou, falou”,
mas se demora a implementar?...”
- Pessoalmente acho que
temos que recordar o passado:
trabalhei em Massingir, aquando da construção da Barragem de Massingir e lá muitos
operários conseguiram construir casas em Maputo, porque
quando de transportava o cimento para a Barragem, desde
que o saco estivesse furado,
era rejeitado pela Fiscalização.
- “Não estou claro…” – insite o
Pedo na sua habitual provocação.
-É que na construção da
Barragem de Massingir, o LEM
(Laboratório de Engenharia de
Moçambique). Estavam lá os
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meus amigos António Guedes
e Nicolau Manjate, este “louco” pelo hóquei em patins, que
só agora foi substituído pelo
jovem Comiche na FederaçãoMoçambicana de Hóquei em
Patins. Quer o Guedes e Nicolau, há meses que não poderíamos conversar ao fim de semana, porque estavam de turno…
“Porquê
assim?...”
-Não havia facilidades nenhumas, porque tudo que ia na
Barragem era cuidadosa e meticulosamente analisado, pelo
LEM. Como é que agora constróis uma Ponte sobre o Rio
Revubuè, em Tete, sem Empresa forte de “Fiscalização”?...
Quando a Ponte vai com água,
é que começamos a acusarmo-nos uns aos outros e nomeamos gente não abalizado, para
como se diz na moda ir ver “in
loco” e trazer os “resultados” …
- Como é que depois da Independência, o Ministério de
Obras Públicas e Habitação,
não tem o papel preponderante
na construção de infraestruturas, como escolas e hospitais
ou outras unidades sanitárias?...
É evidente que depois de ludibriados, por empreiteiros “mafiosos” o “Sector de Educação”
e “Sector da Saúde” vamos com
processos aos tribunais, que lá,

amiúde, devido à corrupção que
o Presidente NYUSI a ela se referiu, não se tem por onde pegar.
É subornado o “agente”, por um
lado, para roubar o processo e
o juiz não raras vezes cai na tal
de corrupção e o assunto não se
resolve, por outro lado, enquanto
a Escola, o Hospital não é construído. Já não é de imaginar os
inconvenientes que isso causa…
- “Mas vamos resolver
isto como?...” – insite o Pedro com a sua provocação.
-Temos que rever a filosofia
de que todos devem construir sem
supervisão de ninguém. Construir
com supervisão de “Fiscalização”
mafiosa, é, naturalmente, dinheiro
perdido. Por isso, dá para perguntar: “Porquê manter o LEM (Laboratório de Engenharia de Moçambique)?... – explico ao Pedro
já a pagar o café, acrescentando.
-Quando vou a Maxixe (as
bitongas dizem (pronunciam)
Matsitsi, vejo ainda inerte, as
Maternidades que o meu falecido tio Henriques Francisco Maduela (Vidigal) contruiu nos anos
cinquenta no Dambu e outros
locais. Porquê? Todo o cimento
era para obra, porque o Almoxarifado da Fazenda fiscalizava.
- “A final temos o
problema
em
vista?...”
- É que na altura – não há sau-

dades do colonialismo, havia “rigor na Administração Pública” –
mas convenhamos não tínhamos
“UGEA”, porque o Presidente
NYUSI, numa das visitas que fez
no início do seu mantado, foi a
vários ministérios e instituições
e disse: “qualquer dia acordamos
maldisposto e acabamos com
essa brincadeira de UGEAS”.
Ficamos por abordar este
tema nas próximas ocasiões, porque a makaé grande:
“COME-SE
DINHEIRO…”
N.A. – 1. Constituiu uma grande manifestação de pesar o velório realizado na passada sexta-feira, dia 13.5.2022, na capela às
8 horas e funeral no Cemitério de
Lhanguene, às 10 horas em homenagem à ROSA MANHIQUE, esposa do jornalista e analista, Gustavo Mavie. À família Manhique
e Mavie, os nossos sentimentos
de pesar. Requien in paceROSA!
2. – Chamamos atenção a
quem de direito, para o bujão
das águas negras na Av. Eduardo Mondlane n.º 1152, que há
mais de um mês arrebentou no
passeio, exalando cheiro nauseabundo com a indiferença dos
residentes e do comércio à volta, que não participam a quem
de direito: (Águas da Região Sul
ou aDirecção de Salubridade do
Conselho Municipal de Maputo).
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Qual é a nossa situação
após o Ramadhaan?

O

temor a
Deus é uma
obrigação
para todo
o crente,
devendo a crença manifestarse tanto no íntimo do indivíduo
(internamente) como na forma
aparente (externamente), em
público ou em privado, em
todos os lugares e tempos.
Devemos temê-Lo da forma
mais correcta, não deixando
que a morte nos surpreenda
sem que tenhamos atingido o
nível de submissão exclusiva
reservada apenas a Deus.
O verdadeiro muçulmano
é aquele que teme a Deus ao
longo de toda a sua vida, que
Lhe obedece a todo o momento,
que evita o pecado e mantémse nesse estado até à chegada
da sua morte. Por conseguinte,
o verdadeiro muçulmano é
aquele que não desperdiça as
ocasiões que se lhe oferecem,
pois estas o estimulam ainda
mais na prática da adoração,
na obediência, no exercício
do bem, e mesmo quando
essas ocasiões cessam, os seus
vestígios continuam activos,
palpáveis e visíveis na sua vida.
Ó muçulmanos! Ó vós que
vos despedistes há poucos dias,
de um mês nobre e abençoado,
mês em que jejuastes de dia
e passastes as suas noites
na oração, na recitação do
Qur’án, fizestes muitos duãs
(súplicas), dhikr (actos de

adoração), praticastes a
caridade com generosidade
e vos aproximastes do
vosso Senhor através de
vários formas de adoração,
na esperança de obterdes
recompensa, e temendo a
punição da parte do Senhor!
Nesse mês, quanto esforço
foi dispendido, quantos
corpos se sentiram fatigados,
quantos corações se deixaram
tomar pela comoção,
quantas mãos se ergueram
em preces, quantos olhos
ficaram marejados de lágrimas
tornando-se assim crentes
merecedores da misericórdia,
do perdão de Deus e da
libertação do fogo do Inferno!
De facto o abençoado mês,
recentemente findo, passou
num ápice, como se de um
breve sono se tratasse. Lá se
foi, levando consigo as suas
bênçãos. Com a sua passagem,
foi-se também uma parte
da vida de cada um de nós,
vida essa que testemunhará a
nosso favor ou contra nós em
função dos actos que tivermos
praticado durante a passagem
do mês de Ramadhaan.
Portanto, cada um de
nós deve abrir uma nova
página, exigindo contas a
si próprio, analisando toda
a sua actividade durante o
período, bem como o efeito que
essas acções causarão na sua
vida e no seu comportamento
no futuro. Será que vamos

ou não continuar no mesmo
ritmo, praticando boas acções?
Será que nos nossos corações
há lugar à tristeza pela ida do
abençoado mês, assim como os
nossos antepassados piedosos
sentiam, com medo de que
as acções por eles praticadas
fossem rejeitadas, daí que se
mantivessem muito fervorosos
nas suas súplicas após o
Ramadhaan, para que as suas
acções fossem aceites, pois
Deus só as aceita se provindas
de crentes piedosos e sinceros?
Cada um de nós deve analisar
a sua situação e aferir sobre os
sinais de lucro e perda após o
trabalho, sendo de primordial
importância a continuação
da prática das boas acções.
Aquele que sente alguma
melhoria na sua situação
espiritual comparativamente
a antes do Ramadhaan, que
dentro de si reina ainda a vontade
e a ânsia de praticar boas acções,
de participar em orações em
congregação na mesquita, de
evitar o cometimento de pecados,
sem dúvidas que transporta sinais
de que as suas acções praticadas
no mês findo foram aceites.
Quanto àqueles cuja situação
se mantém como era antes do
Ramadhaan, que apesar de terem
praticado e participado em actos
de adoração, chafurdam de novo
na lama, deixam-se resvalar para
o pecado, para a desobediência,
e para tudo o que Deus proibiu,
deixam-se arrastar pelas suas

paixões, não controlando os
seus ouvidos, a sua visão, a
sua língua, os seus órgãos, não
protegem a sua riqueza contra
as coisas proibidas, então esses
na verdade são desgraçados.
As boas acções não devem ser
praticadas apenas em ocasiões
especiais e em tempos fixos e
quando essas ocasiões chegam
ao fim nós também voltamos
à perdição em que vivíamos.
Quão triste é tal retrocesso!
A prática do bem não está
confinada apenas ao mês de
Ramadhaan, pois o Deus dos
meses todos é o mesmo e Ele
vigia e vê constantemente
todas as nossas acções. Não é
apenas no mês de Ramadhaan
que nos devemos voltar
para Deus, esquecendo-nos
d’Ele logo a seguir. Não é
só no mês de Ramadhaan
que devemos cumprir com
actos de adoração e a seguir
abandonamo-los. Os pecados
não devem ser evitados
apenas no mês de Ramadhaan,
voltando a cometê-los assim
que este chega ao fim. Não
é só no mês de Ramadhaan
que devemos ficar abraçados
ao Qur’án, abandonando-o
durante onze meses.
O jejum do Ramadhaan
deve deixar efeitos e
marcas vivas na nossa vida.
Onde é que estão as
lições aprendidas deste
grande mandamento?
Onde é que está o temor, a

paciência, o sacrifício, o amor,
a simpatia e a colaboração
que deve existir entre os
muçulmanos, valores estes
reassumidos neste abençoado
mês? Os efeitos dessas
virtudes devem prevalecer
para sempre e não apenas
por um período circunscrito
ao mês de Ramadhaan.
A obediência e a adoração
à Deus só terminam quando a
nossa morte chega, sendo por
isso que devemos aproveitar
a n o s s a v i d a o m á x i m o
que pudermos, pois esta é
muito curta, e a respiração
é limitada. A morte pode
surpreender-nos a qualquer
momento do dia ou da noite.
Se hoje estamos fracos,
divididos e humilhados,
tal se deve ao facto de não
entendermos muitas das
orientações contidas na nossa
religião e também devido à nossa
fraca capacidade em aproveitar
estas ocasiões nobres e solenes.
N ão d ev em o s d es t r u i r
o que nos levou um mês a
construir com muito esforço
e sacrifício. Devemo-nos
arrepender verdadeiramente
e jurar neste mês nunca mais
voltar ao pecado e à perdição.
Quem puder jejuar mais
seis dias após o Ramadhaan
que o faça, pois ainda dispõe
de dez a doze dias. Se o
fizer terá a recompensa de
ter jejuado o ano inteiro.
Este jejum é facultativo.
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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-

RECTOR DA ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL
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Perdiz aterra no mato
e cede a pista ao ND

T

udo começa com o estrondoso périplo do líder da
Nova Democracia pelas províncias do norte e centro
do país. Foram momentos visivelmente emocionantes, Salomão Muchanga foi recebido com o mais
alto ulular dos cidadãos daquelas províncias. Na
verdade o que não se sabia era a verdadeira razão da sua visita,
se bem que, Muchanga deixava claro pelas conferencias de
imprensa que nunca precisou de razões especificas ou especiais
para estar junto do seu povo, que era importante para si e os
seus encontrarem-se sempre que possível, que diferentemente
de outros partidos a união na Nova Democracia não é um mero
discurso e muito menos ocasionada por campanhas eleitorais.
Estas falas vindas de uma liderança partidária, demonstraram
mesmo que se pode sonhar ainda com a existência de políticos
sérios no nosso país. A media tratou essas falas com a consideração merecida. Os outros partidos com certeza acompanharam também os dizeres de Salomão, o da perdiz com certeza
tanto que, ouvem-se até agora os sininhos de paixão amorosa
do edil de Quelimane pela Nova Democracia, deve ter sido
mesmo pelos sinos, visto que, por esta paixão a media até foi
medir as palpitações do Araújo e claro que foi em vão pois
qualquer coração recusa-se a admitir a sua fraqueza. Portanto,
o edil de Quelimane acostou-se a cortesia e saiu-se bem, aliás
saíram-se bem porque o líder do ND ao ser questionado a respeito, afirmou tratar-se de meras boas maneiras democráticas.
Passam já algumas semanas depois destes acontecimentos
todos, porém a semana passada trouxe-nos mais uma revelação
proveniente do périplo do novo democrata. Parece que Salomão
Muchanga estava de um certo modo dando aulas de como se deve
fazer política à Ossufo Momade e, diga-se, não deve ter assimilado a matéria da melhor forma. Ossufo Momade decidiu então
copiar nas terras sulistas o que seu professor, Salomão Muchanga,
registara em terras nortenhas e, deu para perceber que este aluno
não estava totalmente atento à aula dada pois, o seu exercício foi
um fracasso, portanto, é melhor que a esta altura o presidente da
RENAMO esteja na bela rosa de Maxaquene sanando dúvidas em
relação aos erros cometidos no seu estágio político no sul do país.
E porque somos pela democracia, não criticamos negativamente, a atitude corajosa de Momad em tirar lições de Muchanga não, pelo contrário incentivamos, aliás que os outros
mais de vinte e cinco partidos que só se fazem presentes às
eleições comecem também a seguir o exemplo de Ossufo
Momad, procurar por uma liderança para seus partidos e
começar a fazer política, que não se acanhem tudo começa
assim, é errando que se aprende, vão as aulas do professor
Salomão com Ossufo Momad, saiam do mato e acresçam a
turma. A perdiz perdeu as asas e caminha em direcção a chama.
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Editorial
Beata discursiva!

O

país comemorou terça-feira última o dia nacional da polícia.
Antes de mais nada, os nossos parabéns pela passagem desta
data que sem dúvida marca a celebração do uniforme nos
diversos ramos policiais. Feita a praxe algumas considerações
em torno do que se passa em redor da nossa gendarmaria. Em
jeito de provocação devemos assumir sem reserva que a PRM é a imagem
da corrupção. Corrupção que mete nojo e já consta de há muito dos discursos da ordem judicial nacional. Em tudo que é canto deste país as pessoas
reclamam da actuação pejorativa, medíocre dos homens da lei e ordem.
Não há noticiário que passe nas nossas cadeias de rádio e televisão em que
não se fala do envolvimento de polícias em actos banditescos. Mau, mau!
Mas afinal o que compromete até ao extremo o modo de actuar da gendarmaria? Nada menos nada mais que as metamorfoses para se chegar a usar o
uniforme. Comecemos pela farda branca, da polícia de trânsito. Estes tipos
são de outro planeta no domínio da corrupção. Saem em duplas ou triplas
e ficam especados em esquinas apetecíveis para extorquir. Camionistas de
longo curso, carvoeiros, chapeiros e cidadãos comuns sofrem na pele e sobretudo nos bolsos da ferocidade corruptiva destes agentes do diabo. Pelos
vistos e por aquilo que temos assistido não há quem lhes mate as iniciativas.
Aparecem nas esquinas, deixam os gabinetes e segundo nos dizem enchem
os bolsos para no final do dia fazerem xitique e darem quota parte do ganho
aos seus chefes, afinal os principais promotores desta odisseia do cabritismo. O ano passado houve uma tentativa de travar estes abusos, mas era
tudo para boi adormecer depois de muitas reclamações, pois passado algum
tempo de hibernação, os mafiosos voltaram exibindo abusos, indisciplina e
suas barrigas avantajadas. Por assim dizer, os cabritos saíram dos currais.
Pobre Comandante- Geral da polícia que não tem por onde engatilhar!
Os cinzentinhos. A escória policial. Malandrotes de primeira ordem. Ficam
também nas esquinas à coca de oportunidades para complicar jovens com
dois celulares e ou computadores no mercado Estrela. Ficam nos becos e
guadjissam os cidadãos menos incautos. Ficam nas paragens e caçam moedas. Nunca estão no interior dos bairros, apesar das esquadras lá se situarem.
São grandes caçadores de dinheiro. Os seus irmãozinhos da camarária já
lhes aprenderam na arte de sacar fácil o dinheiro. Por fim a corrupção nas
fronteiras. Mete dó. Os serviços de Migração roubam, roubam que se farta
e ninguém lhes ousa colocar o guizo. Em tempo de festim de aniversário
estas palavras não teriam espaço. Mas porque a corrupção galga terreno e
consome os tecidos sociais e económicos, nada nos resta senão este cenário.
Feio. Demoníaco. Digam o que disserem os caluniadores do bom discurso,
mas a verdade cristalina é esta: O Comandante geral e sua tropa deixaram
cair uma beata discursiva nesta data. É preciso mão dura. É preciso matar
o jacaré sim, mas os tubarões são piores ainda. Bem conhecidos e alguns
remetidos a reforma. Nas esquadras é o caos. Facínoras e assassinos mesmo com provas das suas diatribes pagam divisas e são soltos. Ora bolas!
Moçambique é um país de origem do tráfico e as rotas de destaque são as
províncias da Zambézia, Manica, Gaza e Maputo, com ramificações para
países da região, em particular, a República da África do Sul e o Reino
de eSwatini, figurando como principais finalidades a exploração sexual
de mulheres e crianças. O impacto dos raptos na segurança das pessoas
e no desenvolvimento económico exigem uma intervenção enérgica!
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RANDULANI

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

A

o invés dos assuntos
corriqueiros
que
caracterizavam a malta do
Kangahanya, sempre que se encontrasse, o reencontro daquela manhã foi marcado por uma assanhada conversa.
– Kangahanya, que foi que te fizeram na tua cabeça, homem? Dizes
que essa língua é de gente que sabe,
que nos vai ensinar a viver o bem?
Disse furioso o Ngilazyani, um tipo
de pernas arqueadas, conhecido por
ser o mais veloz e tendo, numa das
caçadas, perseguido até apanhar
com as mãos um coelho numa machamba cheia de mandioqueiras.
Os outros manifestaram o mesmo sentimento e, como se tivessem
combinado, colocaram-se todos na
posição frontal do Kangahanya,
exigindo que ele se explicasse.
– O que está a acontecer, Kangahanya? Tu não és Maprimitivo
como nós? Achas que tu vais transformar nossa terra num lugar de falar
coisas de estrangeiros que não conhecem a nossa vida? Ou ficaste maluco?
Kangahanya riu-se de pulmões escancarados para o total espanto e incompreensão dos
amigos e depois olhou para cada
um deles e disse pausadamente.
– Fafitini Foloko Madjenje…é
este o meu nome, meus amigos. Kangahanya é um chapéu que vocês me
vestiram e permaneceu na minha cabeça enquanto me ajudou, quando o
sol me era violento e impiedoso. Agora… um novo sol brilha na minha vida
com suavidade e um dia novo despon-

ta e me fez perceber que posso escolher os caminhos que desejo percorrer.
–Vai lá passear com tuas vacas
tão iguais a ti, são igualmente umas
Kangahanya que nem dez touros
do Samiyele conseguem emprenha-las coitos sucessivos. Disse zangado o Khimisi, a gesticular como
se ordenasse o gado para entrar no
tanque carracicida. Tu serás sempre
Kangahanya, a menos que arrumes
uma mulher, uns bastardos e vendas
aquelas tuas vacas que só acabam
em vão o capim e dão maçada aos
touros de todos nós; tu não sabes o
que é isso de ser homem ser macho.
– O quê? Como tu falas assim comigo, Khimisi? Reagiu incrédulo o
Kangahanya, e o ambiente ficou horrivelmente tenso e sufocante, ninguém
sabia dizer mais nada. O céu inundou a planície de nuvens cinzentas,
e o sol se apagou, soprou uma rajada
de briza fria e a malta entreolhou-se, e Kangahanya voltou a falar.
– É assim, meus amigos, meus
irmãos… sei que vocês não me vão
querer entender, mas eu vos entendo. Chamam-me Kangahanya todos,
crianças e velhos, todos… até vossas
mulheres e gente que vem donde vem.
Nalgumas vezes eu me esqueço quem
sou de verdade, não fossem duas pessoas, eu já me tinha esquecido do meu
verdadeiro nome. É verdade, aqui em
Muranzini, terra onde nasci e sepultei
meus pais e todos meus irmãos, perdi também a minha primeira identidade, o meu nome, e todos vocês me
deram outra. Sinto agora necessidade de recuperar a minha identidade
ou ao menos conquistar outra, mas

estão aí todos a zangarem comigo, a
insultarem-me no lugar de me agradecer ou apoiar-me… Até penso em sair
daqui, porque na verdade ninguém
sente a dor que vivo, escondida em
tudo aquilo que vocês vêem em mim.
Ngilazyani avançou para o centro, aproximando do lugar onde
Kangahanya estava, virou-se e olhou
rápido para todos, os mais novos estavam sentados a agitarem as chibatadas, e disse em voz conciliadora:
– Eh pa…isto é sério! Nunca tinha visto o nosso amigo assim, isto
está fora das brincadeiras, e deve
acabar. Somos todos daqui e eu sei
muitas coisas que vocês não sabem,
e cada um também sabe outras coisas
que eu não sei; por que Ka…Fafitini
não pode fazer o que acha que deve
fazer? Que fale o Português dele…
desde momento que não nos obrigue
a fazer isso também sem que queiramos. Por mim, peço desculpa, Fafitini, tu não mereces esta vergonha toda,
és um homem muito bom, ninguém
duvida de ti. A vida é que é a vida.
– Está bem, está bem…mas, ó
Ngilazyani, aqui em Muranzini quem
fala essa língua dos brancos de lá de
Khuguni, Shitututu e por aí além?
Com quem ele vai falar essa língua?
E falando essa língua vai mudar em
quê a ele ou a todos que a vão aprender e falar? Deixarão de ser Madjenje,
Mindu, Txiseve, Likwekwe, Siboni,
Nyalivilo, Maleni?...Quem deixará de
ser castanho como bagaço de mafura
cozida? Não venha aqui enganar-nos.
Disse muito sério o Fakambitxhi.
Começaram a surgir risos tímidos e o sol voltou a empurrar as nu-

vens para longe do alto da planície.
Kangahanya se recompôs, alinhou
as suas feições e procurou a disposição natural e esforçou-se a esboçar um sorriso, e voltou a falar:
– Obrigado meu grande irmão Ngilazyani, pelo menos tu entendes. Na
verdade, saber falar mais uma língua
não significa mudar o que cada um é,
mas sim saber mais alguma coisa para
melhor nos relacionar com outras pessoas que não são daqui; imaginem um
dia alguém ter uma eventualidade de
sair daqui para Khuguni, ou longe daqui, onde só há brancos que falam português, então vai viver como animal,
é isso? Aprender uma língua nova ou
até ser obrigada a aprender é conseguir
uma arma para ganhar muitas coisas.
– Nosso pai está em Shitututu
há anos, trabalhando com os brancos, falando o tal português como
os brancos, mas ele não tem a vida
de brancos, nós não vivemos a
vida de brancos, ele nem motorizada tem. Disse o filho mais velho da
Rezi, meio confuso, e acrescentou:
– O que muda é só saber falar essa língua, é como um cão ou
um burro que se adapta à linguagem do seu dono, mas ele jamais
deixa de ser o que é por natureza.
Começaram todos a rir, até o
Kangahanya se riu das palavras saídas daquele menino que desistira
a quarta classe em Khuguni. Então
o Khimisi e Kangahanya se abraçaram, e Kangahanya disse, rido,
que preferia ser Kangahanya que
um burro ou cão, e em toda a planície ecoou um barulho que foi ouvido
pelas gerações daquelas gerações.
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População de Macomia queixa-se de uma alegada má actuação da UIR

Inspectores da polícia vão a
Macomia apurar alegadas violações
A população de Macomia em Cabo Delgado, queixa-se
de uma alegada má actuação de alguns elementos da UIR,
(Unidade de Intervenção Rápida) uma das forças especiais da
polícia da República de Moçambique, na vila sede distrital.
Os cidadãos que apresentaram queixa ao Comandante Geral
da PRM, que na última sexta-feira visitou aquele distrito,
apontaram agressões físicas e extorsão de dinheiro, como
sendo algumas dessas anomalias a destacar.

“V

ocê jovem de Macomia basta
estar bonito é perguntado você
trabalha aonde para você estar
bonito assim? Aonde apanhou
esses cinco mil meticais? Nós
temos medo desses UIR, esses insurgentes que estão no
mato temos medo deles, mesmo essa nossa força que está
aqui na vila com o povo, temos
medo. Como vamos viver?”Questionaram os presentes.
Depois de ouvir todas preocupações apresentadas e tomar nota, o Comandante Geral
da PRM, não se fez de rogado
e prometeu a população que
medidas sérias serão tomadas
contra os prevaricadores. Para
o efeito, segundo Bernardino
Rafael, uma equipa de inspectores do Comando Geral
será destacada brevemente a
Macomia para apurar a veracidade dos factos no terreno.
“Os que estejam a desviar
a missão de proteger e fazer
mal a população, devem ser
expulsos da polícia e ficarem
em suas casas, porque ainda
não estão maduros para proteger a população. Vamos tomar
medidas sérias, porque nós
gostamos de ver a população
orgulhosa perante a sua polícia, perante a sua força que lhe
protege. As medidas vão ser
tomadas e esta força vai mudar
a forma de ser e estar, e também vamos reorientar, porque
as forças não podem estar na
vila sede, devem estar um pouco para o interior onde está o
inimigo para ser combatido”.
A última medida anunciada pelo Comandante da polícia
da República de Moçambique,
sobre a retirada dos efectivos
da Unidade de Intervenção
Rápida de Macomia, mereceu aplausos dos populares

que vêm meio caminho andado na solução do problema.
População pede
restabelecimento da paz

Mais de 7 mil pessoas do
posto administrativo de Chai,
no distrito de Macomia, que
por causa dos ataques terro-

ristas vivem nas matas pedem
o restabelecimento imediato
do clima de segurança para
regressarem as suas aldeias.
Na última sexta-feira,
abandonaram os seus esconderijos e foram a sede daquela divisão administrativa
para se encontrar com o Co-

tamento médico, mulheres
grávidas dão parto de qualquer maneira e em condições
difíceis, por isso queremos
voltar para as nossas casas”.
Comovido com esses relatos, Bernardino Rafael, assegurou que as Forças de Defesa e
Segurança e seus aliados farão

nardino Rafael convidou aos
terroristas que actuam em
Cabo Delgado a deporem
as armas e a se entregarem
as autoridades para serem
reintegrados na sociedade.
“Aqueles são terroristas
treinados, matam, queimam casas, estragam os bens da popu-

mandante Geral da Polícia da
República de Moçambique, a
quem contaram que vivem em
condições desumanas, uma
vez que lhes falta quase tudo.
“Nós estamos a sofrer por
causa da fome, porque não
produzimos nada. Lá na mata
não temos hospitais, pessoas morrem por falta de tra-

de tudo o que estiver ao seu alcance para o restabelecimento
da segurança e garantir o regresso das populações deslocadas.
“Vamos levar esta mensagem ao Governo no sentido
de criar condições no hospital. Os outros parceiros de cooperação poderão passar por
aqui, para ver o que deve se
começar para a população regressar, se é para começarmos
por água, hospital, se é para
começarmos por lojas, para a
população poder comprar alguma coisa”. A vila histórica do
posto administrativo de Chai,
severamente destruídas pelas
tropas terroristas, está agora
ocupada pelas forças ruandesas e garantem a segurança.

lação, talvez porque os próprios
líderes os chefes deles obrigam
a fazer isso. Desistam disso,
podem voltar também para
casa, vão ser recebidos, serão
tratados humanamente, porque
nós sabemos que não é o desejo
deles, é um imperativo daqueles líderes deles que são maldosos, odiosos contra a nossa
pátria. Regressem, vão ser recebidos ninguém vai vos matar,
as Forças de Defesa e Segurança não vão vos matar, apenas
vamos entregar ao Governo e
este condignamente vai vos tratar como seres humanos, como
filhos de moçambicanos”.
O Comandante Geral da
PRM referiu ainda que as pessoas que foram capturadas devem arranjar forma para deixarem os cativeiros e regressarem
nas comunidades onde vão se
juntar aos outros moçambica-

Convite aos terroristas

Na mesma ocasião, Ber-
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nos para construírem o país.
Revitalização do Conselho
Comunitário de Segurança de
Macomia

Falando num breve encontro com os membros daquele
órgão, Bernardino Rafael disse que a medida visa reforçar
a actuação da polícia na prevenção do crime e agudizar a
vigilância nas comunidades,
numa altura em que o distrito
é alvo de ataques terroristas.
“Vocês constituem o braço
forte da Polícia da República
de Moçambique, vocês recolhem informação, trazem e nós
operacionalizamos tudo para
garantir que o crime não invada
as comunidades. Como podem
ver, o Comando Distrital não
tem efectivo para abranger todos os bairros, mas com a vossa
presença no bairro, o braço estica cada vez mais e a informação
é muito rápida do bairro para o
comando distrital, daí consegue-se resolver o problema da
ordem pública das comunidades”, disse Bernardino Rafael.
Na mesma ocasião, o Comandante Geral da PRM Bernardino Rafael, na qualidade
de mandatário do Presidente de
República e Comandante-chefe
das Forças e Defesa de Segurança, entregou uma viatura à
Força Local no distrito de Macomia, para reforçar a sua actividade contra os terroristas.
“Esta viatura fomos delegados para vos entregar, porque
sua Excelência Presidente da
República, Comandante-chefe
das Forças de Defesa e Segurança, é quem está mandar esta
viatura. Como sabem sua Excia. Presidente da República
tem a população como patrão,
e é isto que tem dito todos os
dias, e porque aqui tem-se o pa-

trão dele, mandou o carro para
vocês. Não usem para outro
fim, senão para fins operativos,
e se calhar o fim que se destina,
a saúde da própria força local, a
logística da força local”, disse.
O comandante da força
local de Macomia Bernardo
Melichão satisfeito, agradeceu
o gesto tendo dito que o meio
circulante recebido vai minorar o sofrimento porque os
membros passavam. ‟Alguns
membros da força local saíam
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de lá a pé até aqui, era sofrimento enorme, mas hoje isso
acabou, não vamos transformar
esta viatura como transporte
público, seguiremos as orientações dadas pelo governo”.
Que desafios terá o Governo?

Com os progressos registados no Teatro Operacional Norte, a população tende a ganhar
confiança e a retomar as suas
zonas de origem. Este proces-

so tem o acompanhamento do
governo e das Forças de Defesa e Segurança, como forma de
assegurar que o regresso seja
seguro e não se abra espaço
para infiltrações de terroristas.
Neste momento o governo
terá que fazer face a diversos
desafios, que segundo o Comandante Geral da PRM, Bernardino Rafael, vão exigir a
resiliência de todos. Em primeiro lugar está a reconstrução de
diversas infra-estruturas, “precisamos de apoiar o governo na
reconstrução de escolas, hospitais, pontes, estradas, entre outros, que é para retomar a nossa
vida como província”, rematou
o Comandante Geral da PRM.
Ainda sobre a reconstrução,
Bernardino Rafael disse que o
retorno à vida das populações
bem como a nova abordagem
operativa das FDS, virada para
manutenção da ordem e segurança pública, exige também
“a eliminação da marca de destruição e sabotagem dos bens e
infra-estruturas públicas e privadas. Devemos eliminar toda
marca de destruição, de sabotagem e de terrorismo que ainda
existe nalguns dos nossos distritos”, rematou. “Por isso, convidamos a união de todos nós
para esta fase crucial da nossa
luta contra o terrorismo, que
vai consistir na eliminação das
marcas da guerra injusta movida
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pelos terroristas contra o povo
de Cabo Delgado” acrescentou
o Comandante- Geral da PRM.
A reconstrução de Cabo Delgado, além de recursos financeiros elevados que já estão a ser
mobilizados pelo governo, vai
exigir sacrifício do povo. “Alguns processos, como reposição
do fornecimento de serviços
básicos, podem ser instáveis,
com cortes regulares de rede
telefonia móvel, água, luz, mas
isto é típico do processo de reconstrução e do fim de uma fase
de sabotagem do povo protagonizado por terroristas. Podemos
ter morosidade na reposição
da logística devido aos aspectos acima citados, quer dizer,
todos teremos que ser fortes”.
O segundo maior desafio do
governo e das FDS será a gestão
do fluxo de informação. “Estamos cientes que a desinformação em torno das operações no
terreno vai ser cada vez maior,
com algumas vozes a dizer que
não estamos a avançar e ou a
pedir para mostrarmos que estamos efectivamente no bom caminho, mas não o faremos para
não expor as nossas populações”, disse Bernardino Rafael.
A nossa fonte acrescentou que “a
nossa comunicação sistemática
com as populações a partir dos
distritos afectados, visa assegurar que a mensagem chega de
forma certa, tal como as orientações do Comandante- Chefe das
FDS. Ele nos mandou vir mais
uma vez reiterar o compromisso pessoal que ele tem na busca
da paz para Cabo Delgado”.
Além do encontros com as
populações, Bernardino Rafael destacou os esforços do
Comandante- Chefe das FDS
e Presidente da República Filipe Nyusi no diálogo permanente com as organizações
da sociedade civil, confissões
religiosas, partidos políticos
entre outros. “Ao proceder
desta forma o nosso Chefe de
Estado quer nos ensinar que
devemos ser abertos na discussão dos nossos assuntos
com todos os moçambicanos,
assim faremos frente a toda acção levada a cabo por pessoas
de má-fé de modo a retardar a
derrota final dos terroristas ”.
A desinformação, segundo
Bernardino Rafael, muitas vezes é feita de forma inconsciente
“entendemos que algumas pessoas pensam que é um simples
exercício de cidadania, exigir
isto ou aquilo ao governo, mas
devemos todos estar cientes
que os terroristas se aproveitam deste comportamento para
desenharem novas formas de
actuação. Por isso devemos explorar os espaços abertos para
o diálogo para uma comunicação fluida e frutífera” -rematou.
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No distrito de Chinde

Reabilitação dos regadios de Sombo e Chacuma
podem incrementar produção de arroz
A reabilitação dos regadios de Sombo e Chacuma em toda
sua extensão é fundamental para o incremento da produção
de arroz no distrito de Chinde a sul da província da Zambézia, conforme deu a conhecer o administrador distrital
Vidal Bila que reconhece as potencialidades da região, no
concernente a produção do cereal para o abastecimento do
mercado nacional.

O

distrito de
Chinde, apesar da sua
condição de
relevo derivado da erosão progressiva
dos solos, a actividade agrícola vai de vento em pompa
mercê dos esforços aplicados
pelos agricultores para assegurar sua sobrevivência e comercialização em grandes praças da província da Zambézia.
Historicamente, Chinde
produzia inúmeras quantidades
do arroz para as grandes cidades como Quelimane, Nampula, Beira incluindo Maputo.
Contudo, actualmente o distrito
produz quantidades que auguram o abastecimento interno
e a cidade de Quelimane tudo
porque, os dois regadios existentes necessitam de uma intervenção estrutural, de modo que

os agricultores possam usar em
toda sua plenitude, sendo que
o processo de rega é garantido
pela maré uma vez que o distrito é constituído por várias Ilhas
havendo
permanentemente
humidade e presença de água.
Vidal Bila, administrador
de Chinde descreve um cenário preocupante no que toca
ao pouco aproveitamento dos
regadios de Sombo e Chacuma
devido aos factores de degradação de condutas que asseguram a distribuição da água bem
como as valas de drenagens
em condições de destruição.
“O processo de rega dos
campos funciona a maré, tendo em conta a localização geográfica do distrito “ assegurou
Vidal Bilal realçando que o sonho do executivo distrital é que
um dia, os dois regadios sejam
reabilitados para o uso pleno.

A fonte explicou que actualmente o funcionamento dos regadios de Sombo e
Chacuma estão na ordem de
20 há 40% respectivamente,
o que significa que o aproveitamento dos cerca de 800
hectares é muito baixo para
as condições favoráveis que
os solos do Chinde oferecem.
“Tínhamos
planificado
mais de 27 mil hectares de arroz. Mesmo, assim logramos
com sucesso apesar de temos

tido situações de intempéries
no princípio do ano, não tivemos perdas que possivelmente criassem cenários de bolsas
de fome “ assegurou Vidal
Bila para quem o distrito fora
a produção do arroz dedica-se
também ao plantio de outras
culturas que asseguram a dieta alimentar das comunidades.
“Produzimos batata-doce,
mandioca entre outras bem assim
a actividade piscatória que assegura a renda das familias disse.

Apesar da problemática da
erosão, Vidal Bila explicou que
a maré ao longo do oceano desempenha um papel importante
na irrigação dos campos o que
permite uma qualidade espectacular daquele cereal. A situação
de erosão tem estado a merecer
atenção especial do executivo e dos parceiros, sendo que
há alguns programas a serem
implementados que consistem
no plantio dos mangais em alguns bairros daquele distrito.

Carlos Mesquita alerta:

Zona metropolitana de Maputo poderá ter problemas
mais graves de água nos próximos 15 a 20 anos

N

uma
altura em que a
Região Metropolitana
do Grande
Maputo se debate com o fenómeno de restrições no precioso
líquido, causadas pela escassez
de chuvas e de infraestruturas
de retenção de água, como barragens e represas, o Ministro
das Obras Públicas Habitação
e Recursos Hídricos entende que a rápida mobilização
de fundos para a construção
da Barragem de Moamba-Major pode ser a solução para
se ultrapassar aquela situação.
O posicionamento foi manifestado num recente encontro,
mantido com os responsáveis
das Direcções Nacionais de

Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) e de Gestão de
Recursos Hídricos (DNGRH),
durante o qual foram instados
a desenvolverem projectos sustentáveis e iniciativas eficientes
na busca de financiamentos,
abandonando assim o argumento de inexistência de fundos.
Recorde-se que o projecto de construção da barragem
Moamba-Major, ao longo do
rio Incomáti, está orçado em
cerca de 700 milhões de dólares norte-americanos e terá
uma capacidade de produção
anual de 15 megawatts de electricidade, permitindo abastecer
a área metropolitana de Maputo, com 760 milhões de metros cúbicos de água por ano.
Na sua primeira visita àque-

las direcções, depois de tomada
de posse, o Ministro das Obras
Públicas Habitação e Recursos
Hídricos chamou atenção para
a execução das actividades em
consonância com o Plano Quinquenal do Governo e o Plano
Económico e Social, pois são
instrumentos orientadores de
todas as acções e “com base neles, seremos avaliados, por isso,
os mesmos devem estar sempre
presentes na nossa mesa de trabalho. Temos que saber a cada
momento sobre a sua execução”.
Considerando a importância
que o sector de água desempenha no País e não só, a DNGRH
e DNAAS foram incentivados a
privilegiar parcerias regionais,
assim como redobrar esforços na
provisão destes serviços, fazen-

do-se cada vez mais presentes
nas preocupações da sociedade,
pois a água mexe com a saúde
pública, economia, turismo e
funcionamento do comércio.
Numa outra abordagem,
Carlos Mesquita destacou ainda a importância da Unidade de
Controle de Cheias e Secas e do
Sistema Nacional de Informação de Abastecimento de Água
e Saneamento, devendo optimizar mais a recolha de dados
para comunicação às populações, a tempo de se organizarem e dar resposta ao potencial
impacto do evento de cheias e
para a uma correcta tomada de
decisões, sobre onde construir
infrastruturas para o serviço de abastecimento de água.
No mesmo encontro, foi

debatido o problema de abastecimento de água na Província de Cabo Delgado, sobretudo ao Planalto de Mueda
e outras zonas onde a água é
escassa, tendo Mesquita orientado os técnicos deste sector
a encontrar meios alternativos para prover este recurso para estas comunidades.
Ainda na visita, apelou ao
profissionalismo e trabalho em
equipe: “A questão dos recursos humanos na Administração Pública é séria, por isso,
que essa interajuda é importante para a transmissão de conhecimentos e capacitação dos
funcionários para o alcance dos
resultados do sector de águas.
Vamos criar essas valências entre
nós”, concluiu Carlos Mesquita.
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Trabalhadores moçambicanos das minas da
indiana Vulcan em greve há uma semana

Trabalhadores da companhia mineira indiana Vulcan nas
minas de Moatize, centro de Moçambique, estão em greve
desde a noite do dia 11, exigindo indemnizações decorrentes
da venda das concessões pela brasileira Vale.

S

egundo Lusa,
a Vulcan explica que cerca de
10% dos 5.300
trabalhadores
das minas 1 e 2 em Moatize,
província de Tete, aderiram à
paralisação, admitindo que a
acção está a afectar a produ-

ção de carvão, mas “ainda não
é possível contabilizar as perdas em termos financeiros”.
“Não houve destruição e
nem vandalização de equipamento da empresa ou privado.
No entanto, a greve não obedeceu aos trâmites legais”, porque
os trabalhadores em greve não

entregaram um “aviso prévio”.
A Vulcan manifestou abertura para um diálogo com os
trabalhadores e prometeu à
Direção Provincial do Trabalho de Tete que vai responder
às reivindicações até ao dia 20.
“A Vulcan reforça o seu
objectivo de garantir a continuidade da operação de carvão
no país, alicerçado num forte
compromisso com os seus valores, dando prioridade às pessoas e às comunidades ao seu

redor”, refere o comunicado.
No final de Abril, a Vale
anunciou ter concluído a
operação de venda de activos na exploração de carvão
em Moçambique à indiana
Vulcan Minerals, um negócio de 270 milhões de dólares (253 milhões de euros).
“A Vale comunica que
concluiu no dia 25 de Abril
de 2022 o processo de transmissão responsável da operação de Moatize e do Cor-

redor Logístico de Nacala
para a Vulcan Resources,
com base no acordo vinculativo da venda de activos”,
anunciado em Dezembro.
A Vulcan é uma empresa
privada indiana que faz parte
do Jindal Group, com um valor
de mercado de 18 mil milhões
de dólares (16,8 mil milhões
de euros), e que já está presente em Moçambique, operando
a mina Chirodzi, localizada
também na região de Tete.

Comercial

II SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA
Fazer da economia e gestão uma força motriz no processo de desenvolvimento
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A Taptap Send lança os seus serviços para Moçambique
A startup Taptap Send, em rápido crescimento, está
agora disponível da Europa e América do Norte para Moçambique

T

aptap
Send,
uma plataforma
que permite às
pessoas transferir dinheiro da
Europa, e da América do Norte para África, Ásia e Caraíbas
de forma rápida, conveniente,
segura e a preços competitivos,
lançou recentemente as suas
operações para Moçambique.
O lançamento oficial teve lugar em Portugal, onde a Taptap
Send também aproveitou a oportunidade para celebrar a sua parceria com a Organização da Diáspora Moçambicana (ODM),
numa cerimónia, perante uma
audiência especial que incluiu
representantes da Embaixada
de Moçambique em Portugal.
O aplicativo, que já está em
funcionamento para Moçambique desde o passado dia 25 de
Janeiro de 2022, efectua transferências directamente para o
M-Pesa, única carteira móvel
ao qual está associada, até ao
momento no território nacional.
O representante da Taptap
Send Moçambique, Adriano
Sênvano Júnior disse que a
Taptap Send acaba de entrar
em Moçambique, com o objectivo de trazer mais valor tanto
para os Moçambicanos na diáspora, como para os Moçambicanos que vivem no país à

medida que o produto evolui:
“É uma grande honra servir
os nossos irmãos e irmãs, que
vivem no estrangeiro e os que
vivem em Moçambique com
um produto financeiro que é
muito rápido, conveniente, seguro e sem taxas, e que está a
ser conduzido para o país por
Moçambicanos tal como eles.
Somos Comunidade-Primeiro
na nossa abordagem para melhorar e distribuir o produto,
assegurando que as pessoas
sentem que isto está a ser feito
por um dos seus - onde é inquestionável que nos preocupamos
com todos e cada um dos Moçambicanos hoje, amanhã e para
sempre. A nossa abordagem localizada já é vista de múltiplas
formas, incluindo a nossa parceria com a ODM para garantir
que estamos muito próximos de
todas as vozes Moçambicanas
espalhadas por todo o mundo”.
O representante da ODM,
Pedro Fernandes, disse, por
sua vez, que esta parceria
é de extrema importância,
uma vez que pode contribuir
para o desenvolvimento da
economia de Moçambique:
“Para nós, tem uma importância significativa, porque esta
plataforma implica o envio de
dinheiro rapidamente, convenientemente, sem taxas e com

segurança para todo Moçambique. Incluindo o envio de dinheiro para as zonas rurais. Os
receptores já não precisam de
um smartphone ou de uma conta
bancária para poderem aceder a
esta ajuda que as pessoas que vivem no estrangeiro querem levar
para Moçambique. O agricultor
lá, no interior de Gaza ou outra
província, só precisa de ter um
telemóvel simples, desde que
tenha uma conta M-Pesa, pode
aceder ao seu dinheiro e utilizá-lo num minuto ou menos depois
de ser enviado do estrangeiro”.
As remessas constituem
uma parte significativa das economias africanas, contribuindo

para mais de 5% do PIB em
muitos países africanos. Como
resultado da pandemia, os africanos inclinaram-se, mais do
que nunca, para prestar apoio
aos seus países através de plataformas financeiras digitais acessíveis. A Taptap Send tem registado um enorme crescimento
durante este tempo, e é um agente de remessas cada vez mais
importante em todo o mundo.
As remessas ajudam centenas de milhares de famílias
moçambicanas a pagar necessidades essenciais tais como cuidados de saúde, contas domésticas e educação. A Taptap Send
já está a ser utilizada dentro

da comunidade moçambicana
espalhada por todo o mundo,
operando de forma legal e transparente em todos os locais onde
está presente. Atualmente está
a funcionar em 12 destinos de
envio da Europa e América do
Norte, e 24 destinos de recepção em África, Ásia e Caraíbas.
Os moçambicanos na diáspora podem encontrar a
Taptap Send na Apple Store
e na Google Store. Os novos
utilizadores podem receber
um crédito de boas-vindas
de €5/£5/$10/C$10, dependendo do local onde vivem,
utilizando o seguinte Código Promocional “TXUNA”.

Vítimas dosciclones Gombe e ANA recebem apoio do Moza Banco

A

s
vítimas
dos
ciclones
Gombe e ANA,
que
recentemente afectaram a província de Nampula, continuam a receber apoio para
minimizar o sofrimento a que
estão sujeitos neste momento.
Nesta segunda-feira, o
Moza Banco procedeu à entrega de produtos alimentares
compostos por óleo alimentar e
feijão manteiga à Secretaria do
Estado na província de Nampula.Este acto enquadra-se na Política de Responsabilidade Social do 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.
OPresidente da Comis-

são Executiva do Moza Banco, Manuel Soares, disse
que,“Decidimos dar corpo a
esta iniciativa porque queremos

contribuir para minorar o sofrimento das famílias afectadas.
O nosso compromisso é com o
bem-estar dos moçambicanos
e com a contínua melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
Temos consciência de que o
nosso gesto, em si, não vai de
forma efectiva resolver o problema, mas entendemos ser um
significativo contributo para
esta grande luta da contínua
melhoria da qualidade de vida”.
O Secretario de Estado de
Manica Mety Gonde, saudou
a iniciativa do Moza Banco
tendo dito que,“expressamos
a nossa profunda gratidão e
satisfação em nome da população de Nampula, este é um
apoio que se mostra importan-

te porque vem responder aos
problemas daquelas famílias
afectadas pelo ciclone tropical Gombe e pela tempestade
ANA, e que neste momento
ainda estão a se reerguer. A ajuda do Moza Banco vai ser bastante útil e vamos fazer chegar
às famílias que neste momento
estão a enfrentar dificuldades”.
Os produtos doados já foram
entregues ao Instituto Nacional
de Gestão de Desastres Naturais
(INGD), para de imediato encaminhar às famílias afectadas.
Na província de Nampula, o ciclone Gombe e ANA,
afectaram mais de 642 mil
pessoas, na sua maioria nos
distritos do litoral e provocaram cerca de 53 óbitos.
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Estudo da PHC indica necessidade de empresas acelerarem sistemas de transição

Mais de metade das PME moçambicanas ainda
não iniciou o processo de transformação digital
A PHC Software Moçambique, empresa que se dedica
ao desenvolvimento de software de gestão, acaba de lançar
o estudo “Digitalização da Gestão Empresarial em Moçambique”, com o objectivo de analisar o estado da arte da
transformação digital nas empresas moçambicanas. A pesquisa, que envolveu Pequenas e Médias Empresas (PME)
localizadas nas principais capitais provinciais do país,
nomeadamente Maputo, Sofala e Nampula, indica que
58% das PME moçambicanas ainda não iniciou o processo
de transformação digital. Destas, 79,3% sequer tem uma
estratégia delineada sobre esta matéria, ainda que já tenha
pensado na necessidade de apostar no digital.

O

estudo, realizado pela
Intercampus,
refere que a
percepção
do custo elevado da transformação figura entre as maiores
dificuldades enfrentadas pelas
empresas moçambicanas no processo de digitalização das suas
operações. Outro dos entraves à
digitalização é, para 77% dos inqueridos, a falta de literacia e conhecimento da área. Grande parte
das PME nacionais tem falta de
formação no digital e carece de
recursos humanos capacitados.
De acordo com o mesmo estudo, a dimensão das empresas e a
resistência à mudança constituem
também barreiras à aceleração do
processo de transformação digital.
Apesar dos desafios apon-

tados, existe consciência dos
benefícios que as ferramentas
tecnológicas de gestão trazem
às empresas. Segundo o estudo
da PHC Software, as organizações reconhecem a intenção de
investir em várias tecnologias
nos próximos anos, designadamente, em ferramentas para o e-commerce, gestão de recursos
humanos e soluções financeiras e
de contabilidade. Outra das conclusões da pesquisa passa pelo
facto de os gestores considerarem importante investir em tecnologias como CRM (gestor de
relação com clientes) e tesouraria.
O estudo refere que durante a
pandemia da Covid-19 foram registadas algumas mudanças estruturais nos hábitos e nos modelos
de trabalho, obrigando as empresas a criarem soluções para sobre-

viverem perante a adversidade.
Sugere, também, que o atraso no processo de digitalização
é motivado pelas limitações económicas e financeiras, visto que
71,3% das empresas abrangidas
pela pesquisa tem níveis de facturação anual situados entre os 1.2

milhões e 10 milhões de meticais.
Destas, 65% não deu sequer início ao processo de digitalização.
Por outro lado, o estudo realça
o facto das empresas que investem
na digitalização da gestão empresarial terem obtido melhores
resultados, tanto na relação com

os clientes, como no incremento do volume de negócios. Com
efeito, 66,7% das empresas que
efectuam vendas online afirma
que o e-commerce tem um peso
de até 25% da sua facturação.
A análise indica, ainda, que
a aposta nos softwares de gestão tem sido um forte aliado
das empresas no cumprimento
dos deveres fiscais, ajudando-as a exercer boas práticas e a
satisfazer as exigências legais
e tributárias, particularmente as impostas pelas máquinas
fiscais. Isto, apesar de as PME
que estão abrangidas por esta
obrigatoriedade fiscal afirmarem não conhecer a norma.
A PHC Software acredita que a gestão é um motor de
felicidade e que empresas bem
geridas conseguem melhores resultados e maior produtividade.
Os softwares de gestão empresarial são ferramentas essenciais
no processo de digitalização das
empresas, permitindo criar um
ecossistema onde colaboradores têm uma melhor experiência de trabalho e os clientes
têm melhores produtos. Fomentam, também, um maior rigor e
transparência nas organizações,
factores fundamentais nas diferentes áreas de investimento.

PR defende combate ao
mercado de empreiteiros falsos

Ministro da Saúde alerta para tomada de
medidas contra eminente vaga da covid-19
O Ministro da Saúde alerta
para a tomada de medidas visando responder a eminente quinta vaga da covid-19, no país.
Armindo Tiago disse espectável que nos próximos tempos
se registe um aumento de casos
de contaminação um pouco por
todo país, facto que pode ser travado com a adesão à campanha
de vacinação, em curso no país.
Armindo Tiago, apelou aos moçambicanos que ainda não foram

vacinados, para que adiram ao processo e aos legíveis para a dose de
reforço, que também o façam. Disse por outro lado que o Ministério
da Saúde tem em marcha uma estratégia que visa a melhoria da qualidade de serviços de saúde, no país.
“A nossa perspectiva neste momento é voltar com toda a celeridade ao processo da implementação
desta iniciativa e que queremos,
por exemplo, este ano, vamos concluir cinco hospitais distritais que

deverão entrar em funcionamento.
Esperamos que no próximo ano
possamos concluir a construção
de doze hospitais distritais que
poderão entrar em funcionamento em 2024, eventualmente, se os
recursos estiverem disponíveis,
temos planificado o início da construção, eventualmente conclusão,
de mais 48 unidades sanitárias, do
nível hospital distrital, para permitir que se cumpra essa iniciativa,
um distrito, um hospital “, disse .

O Presidente da República
defende a união de esforços
visando o combate a corrupção e o chamado mercado de
empreiteiros falsos, no país.
Filipe Nyusi falava, esta segunda-feira, no Palácio da Ponta
Vermelha, na recepção dos
representantes da Ordem dos
Engenheiros de Moçambique.
“Podemos fazer conhecimentos e tudo, mas se as

pessoas forem corruptas, vão
comprar as obras, os negócios,
etc.. conhecemos muitos empreiteiros que dizem..aquele
não me vai cobrar porque ele
sabe para onde foi o dinheiro..
isso reduz a nossa qualidade “,
disse. O encontro no Palácio
da Ponta Vermelha esteve inserido nas celebrações dos vinte
anos da criação da Ordem dos
Engenheiros de Moçambique.
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Moçambique: FMI “impõe” fim de
subsídios que não têm tido efeitos positivos
z Gasolineiras e moageiras são as “primeiras vítimas”

O

Governo de
Moçambique,
pressionado
pelo Fundo
Monetário In-

ternacional (FMI), diz que já não
vai mais subsidiar as gasolineiras
e as panificadoras e que, doravamente, os subsídios vão ser dados
às pessoas carenciadas, aparente-

mente como forma de evitar eventuais riscos sociais e políticos decorrentes de aumentos globais nos
preços alimentares e energéticos.
O primeiro-ministro Adriano Ma-

leiane considera que a política de
subsídios implementada pelo Governo não tem sido eficaz porque
não atinge as pessoas carenciadas.
De acordo com o governante, “o

subsidio às moageiras, bem como
à Associação Moçambicana de
Panificadores (AMOPAO), por
exemplo, não atinge realmente as populações carenciadas”.

Comercial

*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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Província de Maputo

Alfândegas apreendem
bebidas de contrabando

Comercial

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Na província de Maputo, as Alfândegas apreenderam no
Posto deMacuácua, integrado na fronteira de Namaacha, junto
com o vizinho Reino de eSwatini, mais de cinco mil garrafas de
bebidas alcoólicas diversas, que de acordo com Leonel da Conceição Vasco, director Operativo das Alfândegas na província de
Maputo, lesariam ao Estado em cerca de dois milhões de meticais.

A

apreensão
teve
lugar
na primeira
quinzena de
Março
findo. No entanto, do trabalho
de fiscalização realizado nas
fronteiras da província de Maputo, no âmbito do combate ao
contrabando de produtos diversos, destaque para bebidas
alcoólicas, produtos alimentares, entre outros, onde as Alfândegas foram capazes de recuperar, no primeiro trimestre
deste ano, cerca de 15 milhões
selo de fortificação de meticais para os cofres do Estado.
No que concerne à arrecadação de receita no primeiro

trimestre de 2022, Leonel da
Conceição Vasco disse que a
meta fixada em 5.4 mil milhões
de meticais foi ultrapassada em
grande medida, pois colectou-se para os cofres do Estado
6.4 mil milhões de meticais.
“É um trabalho positivo que
realizamos”, disse Leonel da
Conceição Vasco, para depois
indicar que normalmente, ao
nível das fronteiras que existem na província de Maputo,
sobretudo de Ressano Garcia,
por sinal a maior da zona Sul
e do país, as Alfândegas têm
apreendido mercadorias como
frangos, produtos de mercearia e óleo alimentar, por não
ostentar o selo de fortificação.

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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Futebol recreativo

Chuva transforma campos
de futebol em piscinas

A

chuva que caiu na
madrugada do último
sábado fez estragos
em alguns recintos
desportivos atrasando,
assim, alguns jogos da oitava jornada
do torneio de abertura de futebol de
veteranos a nível da cidade e província
de Maputo. No bairro de Hulene por
exemplo, não se efectivou os jogos
das meias finais do torneio de abertura
que vem decorrendo naquele bairro.
Motivo? Recintos desportivos cheios
de água da chuva. Mesmo assim, em
alguns recintos houve futebol e, de bom

agrado.
Resultados da 8ª jornada seriem
“A”
FCkm 15 x Madgumb’s (3-1)
Campoane x Amigos da Matola
(1-4)
Circulo x Choupal (não se realizou)
Vet. Unidos x Jardim (não se realizou)
Munna’s x Mal;hjampsene (4-3)
Matewndene x Kongolote (1-2)
Leões Bravos x Bunhica (não se
realizou).

Resultados de serie “B”
União Despot. De Maputo x Xipanipane (3-0)
Amigos de Kongolote x Luís Cabral
(não se realizou)
Tlhavane x Mafalala (não se realizou)
ADV cmc x Aeroporto (5-5)
Vientes de Tsalala x Inhagoia (1-2)
Chamwaris x Tsalala (2-1)
Jogo da 9ª jornada serie “A”
FCKM 15 x Campoane

Amigos da Matola x Circulo
Choupal x Munna’s
Malhampsene x Vet. Unidos
Jardim x Matendene
Kongolote x Leões Bravos
Madgumb’s x Bunhica
Jogo da 8ª jornada serie “B”
União Despt. de Maputo x Amigos
de Kongolote
Luís Cabral x Tlhavane
Aeroporto x Mafalala
ADVcmc x Vientes de Tsalala
Inhagoia x Chamwaris
Xipanipane x Tsalala

Bairro de Hulene

Tudo em aberto para ganhar ou perder

N

o bairro e Hulene em Maputo não se
jogou porque todos os recintos desportivos daquele bairro encontravam se
inundados, não permetindo a praticam de
futebol. Assim os jogos passaram para o
próximo fim-de-semana, delatando, desta maneira, o tempo
previsto para o término do torneio de abertura por mais
uma semana, caso não chova mais. Que vença o melhor.
Jogos das meias-finais
Real Madala x Ondas do Mar
Nova aliança x Tigres

José Matlhombe

Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
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Campeonato Mundial de Futebol de 2022 – Artigo da História

1970: O ano em que o rei
do futebol foi coroado
Os telespectadores da SuperSport na DStv e GOtv farão
a contagem decrescente dos dias para o Campeonato Mundial de Futebol de 2022 no Qatar, com o torneio marcado
para decorrer de 21 de Novembro a 18 de Dezembro e proporcionar a destilação mais emocionante do “Jogo Bonito”.

A

DStve GOtv
são as únicas
verdadeiras
casas do futebol em África,
oferecendo uma gama e profundidade de acção que nenhum
outro rival pode igualar – é literalmente “Futebol imbatível”!
Se vai gastar o seu dinheiro
em algo, pode muito bem ser
no melhor futebol do mundo.
O debate sobre quem é o melhor jogador de futebol de todos
os tempos existe há tanto tempo
como o jogo em si, continuará a
enfurecer-se enquanto este grande desporto continuar a prosperar e a construir novas lendas.

Comercial

Mas para muitas pessoas
existe apenas um verdadeiro
rei do futebol: Edson Arantes do Nascimento, conhecido
como Pelé. O avançado brasileiro encarnou tudo o que o
futebol tinha de grande e glorioso, e o seu momento de coroação chegou ao Campeonato
Mundial de 1970 no México.
O então com 29 anos foi o
ponta de lança de uma equipa
brasileira que é considerada talvez a maior alguma vez reunida, e levou a um terceiro título
mundial em quatro torneios ao
jogar algum do futebol ofensivo
mais elegante que o nosso planeta alguma vez testemunhou.

O primeiro Campeonato
Mundial transmitido a cores
também teve uma média de golos por jogo que não tem sido
melhorada desde então, e foi
encabeçado por um desempenho emocionante na final que
viu o Brasil - colocado no seu
caminho por um golo de abertura de Pelé, claro – esmagar a
Itália por 4-1 no Estádio Azteca,
na Cidade do México, diante de
mais de 100.000 espectadores.
“Eu disse a mim mesmo antes do jogo, ‘Ele é feito de pele e ossos tal como
todos os outros’. Mas eu estava errado”, disse TarcisioBurgnich, o defensor italiano que marcou Pelé na final.
O triunfo, que viu Pelé
tornar-se o primeiro e até agora único homem a ganhar três
títulos do Campeonato Mundial como jogador, estabeleceu

firmemente o brasileiro como o
maior jogador do seu tempo – e
talvez de todos os tempos, dependendo do seu ponto de vista.
“Penso que Pelé era melhor do que todos eles. Para
mim não há comparação. Ele
não tinha um defeito”, disse o companheiro de equipa
de Pelé em 1970, Tostao, que
marcou dois golos no torneio.
“[Diego] Maradona foi
espetacular, mas não estava fisicamente ao nível de
Pelé, não marcou o número
de golos que Pelé marcou.”
“[Lionel] Messi é espetacular, mas não dirige a bola
como Pelé fez, não remata tão
bem com ambos os pés, não faz
os movimentos que Pelé fez.”
“Cristiano Ronaldo é um
jogador excepcional, mas
não tem a capacidade que
Pelé tinha e não faz os pas-

ses incríveis que Pelé fez.”
“Se pegar nas qualidades
de Cristiano Ronaldo e Messi,
junte-as, então teria um jogador para comparar com Pelé.”
Se essa última frase for
verdadeira, então não há certamente qualquer dúvida: Pelé
está sozinho como o único rei
verdadeiro do Jogo Bonito.
Nenhum rival pode competir com a cobertura do SuperSport. Os nossos espectadores na DStv e GOtvdesfrutam
de uma selecção inigualável
de futebol de todo o mundo!
Não perca a Nova Temporada de Futebol no SuperSport
na DStv e GOtv. Visite www.
dstv.com e www.gotvafrica.
com para subscrever ou actualizar, e junte-se à excitação.
E enquanto estiver em movimento, pode transmitir os
jogos no aplicativo da DStv.
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Ernesto Moamba representante oficial
na Spittoon Portugal em Moçambique
proposta de colaboração e achei
bálsamo juntar-me ao colectivo.Acredito ainda que ela se
impressionou com o meu trabalho Literário que graças a Deus
têm conquistado vários leitores
do exterior”, refere Moamba.
Para o colectivo SPITTOON PORTUGAL é a sua
primeira participação como
escritor convidado e colaborador do mesmo projecto em representação em Moçambique.
Os retiros de escrita são
eventos de cinco dias com o
objectivo de apoiar a escrita.O
retiro de escrita aloca tempo e espaço que permite que
os participantes se concentrem em escrever seu livro
de ficção ou colecção de
poesia sem se distrair com
suas tarefas diárias habituais
“Participo deste evento
por meio de um convite da curadoria Sara.F.
costa, Directora e Escritora
Portuguesa.Já éramos
amigos há nos anos. Ela
apresentou-me projecto e
a proposta de colaboração
e achei bálsamo juntar-me
ao colectivo.Acredito ainda que ela se impressionou com o meu trabalho
Literário que graças a Deus
têm conquistado vários
leitores do exterior”

SILVINO MIRANDA
O escritor moçambicano, Ernesto Moamba, assinou oficialmente esta semana um memorando de parceira e representação Cultural em Moçambique com a SPITTOON PORTUGAL, ColectivoInternationalSpittoon criado
em Pequim em 2016 pelo poeta britânico MatthewByrne.

O

colectivo dedica-se à organização de
eventos semanais, festivais literários, festivais inte-

rartes, concertos, etc. Ao longo
dos anos, o colectivo expandiu-se, não só para outras cidades
da China mas também para
outras partes do mundo: Suécia, Reino Unido ou Estados

Unidos são alguns exemplos. A
poeta portuguesa Sara F. Costa juntou-se ao colectivo em
2018 em Pequim e, posteriormente, trouxe-o para Portugal.
Em 2022, Spittoon Portugal
organiza um retiro literário em
Sintra. O evento decorre de 5 a
10 de Setembro numa quinta à
qual chamaram “O Palácio da
Escrita” e é direccionado para
todos aqueles que queiram trabalhar nos seus projectos literários, desfrutando da inspiração

dos belos cenários de Sintra.
Um programa com consultadoria literária e a promoção
de vários workshops em inglês
e português ficam a cabo de
Sara F. Costa (Portuga), David Huntington (EUA) e Ernesto Moamba (Moçambique).
“Participo deste evento por
meio de um convite da curadoria Sara.F. costa, Directora
e Escritora Portuguesa.Já éramos amigos há nos anos. Ela
apresentou-me projecto e a

O retiro vai acontecer nesta casa “TheWritingMantion”,
como sempre foi desde a implementação deste programa. É
considerado Património da Humanidade devido às vistas deslumbrantes sobre Cascais e o mar.
Fica mesmo ao lado do
famoso Palácio da Pena, um
representante único da mistura de estilos arquitectónicos do Neogótico na Europa.
O grande jardim da casa com
gramado fará com que suas palavras entrem em contacto com
a natureza e a piscina está lá
para relaxar o corpo e a mente.
“Espero com a minha colaboração que a organização
desta residência literária em
Sintra alcance a meta estabelecida, que é a angariação
de um número considerável
de escritores participantes de
Moçambique assim como dos
outros países.É sempre uma
grande honra quando somos
notificados por um colectivo
internacional”, diz Moamba.
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Roda de Poesia Acústica à Volta
da Fogueira une artistas de Tete
Um evento que visa juntar os artistas a nível da província de
Tete, denominado “Roda de Poesia Acústica à Volta da Fogueira”, realiza-se este Sábado, dia 21, na Casa Provincial da Cultura de Tete.É mesmo um encontro de artistas (instrumentistas,
declamadores e recitadores, cantores) entre outros convidados.

R

oda de Poesia
Acústica à Volta
da Fogueira,
é o primeiro evento de interacção
cultural entre os poetas
(membros da Associação Provincial dos Poetas de Tete –
APPT – uma associação
cujos objectivos se resumem
em incentivar o hábito e o
gosto pela leitura e escrita
à todos os interessados, através da exploração exaustiva
do potencial cultural e
turístico da província de
Tete) e outros intervenientes sociais da área de Cultura.
O prato forte deste even-

to será o mix artexperience
– uma espécie de improvisaçãoao vivo, em que o batuque,
a guitarra e a declamação\recitação e a capela, encontram
harmonia numa apresentação
sem ensaio, espontânea e harmonizada aovivo. E contará
com a presença de dois embondeiros fazedores de arte e
cultura ao nível da província,
Sérgio Vinga e Cláudia Helija.
Este evento surge com o
intuito de estes prepararem-se
para a realização do evento designado “Encontro de Poetas”,
o qual é um dos planos de actividades para este ano.”No
entanto, entendemos nós como
agremiação que havia uma ne-

cessidade de termos um “Ensaio
Poético” de Poesia Acústica,
para avaliarmos a nossa capacidade de criação e actuação”.

“Stand UpComedy” e
“ArtExperience”, que
são improvisos.”Estão
convidados também
para o evento nomes
sonantes da literatura
da Província de Tete
para connosco poderem estar e partilhar
suas experiências”

O nome do evento surge
na concepção do projecto de
Encontro de Poetas, que irá

decorrer ainda este ano. Ao
pensarmos no ensaio poético que antecede o Encontro
de Poetas, que só englobaria
recitação, declamação e canto de poemas, entendemos
que deviam ser colocados outros elementos, que fossem
de acordo com a natureza do
conceito da Casa de Cultura.
“É daí que nasce a designação do evento Roda de Poesia
Acústica à Volta da Fogueira,
que será realizada na Casa Provincial da Cultura de Tete”. O
objectivo deste evento é exaltar
a Cultura literária, promovendo
os nossos hábitos e costumes,
como também na mesma sentada irão aproveitar comemorar
o dia da diversidade cultural,
juntando o útil e o agradável para oferecer ao público.
A Associação Provincial
dos Poetas de Tete é que está

na organização deste evento,
em parceria com a Casa Provincial da Cultura de Tete.Este
evento é aberto ao público,
podendo trazer consigo material escolar para oferecermos
aos alunos carenciados da Escola 3 de Janeiro de Chingodzi, onde iremos realizar um
Concurso de Poesia, no dia
1 de Junho do corrente ano.
Por outro lado, a Roda de
Poesia Acústica à Volta da Fogueira será mesmo uma roda de
artistas à volta da fogueira recitando, declamando e cantando poemas e canções diversas,
como também teremos “Stand
UpComedy” e “ArtExperience”, que são improvisos.”Estão
convidados também para o
evento nomes sonantes da literatura da Província de Tete
para connosco poderem estar
e partilhar suas experiências”.
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Solução para o Sahara

Marrocos tem contribuição séria e credível
A Holanda, em 11 de Maio de 2022, considerou o plano da
autonomia, apresentado em 2007 por Marrocos, como “uma
contribuição séria e credível ao processo político liderado pela
ONU” para encontrar uma solução para a questão do Sahara.
Por esta nova posição, expressa na declaração conjunta emitida
após as conversações entre o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Africano e Marroquinos no Exterior, Nasser
Bourita, e o seu homólogo holandês, Wopke Hoekstra, os Países Baixos Claramente se juntou ao movimento internacional
de apoio ao plano marroquina de autonomia para definitivamente fechar o conflito artificial sobre o Sahara marroquino.

A

reunião de
ministro
dos Negócios
Estrangeiros,
Cooperação e Marroquinos
Residentes no Exterior, com
o seu homólogo holandês,
decorreu em Marraquexe,
à margem da reunião ministerial da Coalizão Global da Derrota do ISIS.
A nova posição de Haia
surge na sequência do apoio
expresso pelos Estados Unidos, Alemanha, Espanha e
Filipinas, em nome da iniciativa de autonomia apresentada pelo Marrocos em 2007,
a única base para o fim desta
disputa. Na articulação declaração, que foi emitido no
final das conversações Bourita-Hoekstra, Holanda e Marrocos reafirmaram seu apoio
ao enviado pessoal do Secretário Geral da ONU para o
Sahara, Staffan de Mistura,
e seu esforço para continuar
“o processo político destinado a alcançar uma paz justa,
duradoura e solução políti-

ca mutuamente aceitável”,
em conformidade com as
resoluções do Conselho de
Segurança e os objectivos e
princípios estabelecidos na
Carta das Nações Unidas.
Entretanto, o ministro
do Egipto dos Negócios Estrangeiros, Sameh Choukri,
reafirmou o apoio também
na Segunda-feira, de seu país
para a integridade territorial
do Marrocos, bem como o
processo político liderado
pela ONU para resolver a
disputa do Sahara Ocidental.
Após conversações entre
Choukri e o seu homólogo
marroquino Nasser Bourita, os dois países emitiram
um comunicado conjunto no
qual o Egipto expressou seu
apoio às resoluções do Conselho de Segurança relativas
à disputa do Sahara, mais notavelmente resolução 2602.
A reunião confirmou a
posição do Egito que tinha
afirmado que desde 2019,
quando Achraf Ibrahim,
era então o embaixador do
Egipto ao Marrocos, insis-

tiu que seu país “não tem
e nunca vai reconhecer o
que é chamado Polisário”.
Choukri fez uma visita de trabalho a Marrocos
na Segunda-feira, na qual
falou com o ministro das
Relações Exteriores marroquino sobre as relações
bilaterais e a história das relações entre os dois países.
A visita também serviu para a inauguração de
uma nova sede da Embaixada do Egipto em Rabat,
numa cerimónia presidida pelos dois ministros.
No início deste ano, o embaixador do Egipto no Marrocos Yasser Mustafa Kamal
Othman reiterou esta posição,
confirmando que seu país
não reconhece o Polisário

ou a “República Árabe Saaraui Democrática” (RASD).
As declarações foram feitas após o Presidente argelino Abdelmadjid Tebboune
ter visitado o Egipto para
se reunir com o seu Presidente Abdel Fattah Al Sisi.
A visita foi para convencer os Estados árabes a
participar da Cúpula Árabe adiada em Argel, depois
de a Liga Árabe ter tomado
uma posição pró-marroquino
no debate Sahara Ocidental.
Em Outubro do ano passado, o Conselho de Segurança
da ONU aprovou a Resolução
2602, que reiterou chamadas
para um “realista, viável,
duradoura e solução política mutuamente aceitável”.
A resolução também

exortou todas as partes do
litígio - Marrocos, Argélia,
Mauritânia, e a Frente Polisário - a participar no diálogo para resolver o problema.
Ao longo dos últimos
anos, Marrocos tem visto
o aumento do apoio regional e internacional para a
sua integridade territorial.
Mais de 20 países africanos e árabes abriram
consulados nas cidades de
Dakhla e Laayoune, cimentando o seu apoio à
marroquinidade da região.
Enquanto isso, os EUA,
Espanha, França, a Liga
Árabe e o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
todos
expressaram
seu
apoio para o Plano de autonomia
de
Marrocos.
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