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Frelimo e OJM em fogo 
cruzado na província de Gaza 

Está instalado um ambiente de contestação no comité pro-
vincial da Frelimo, em Gaza onde o número um do partido, 
naquele território é acusado de entre várias actos maléficos, 
implantar um ambiente de ódio e intrigas entre os camaradas 
naquele ponto do país. Daniel Matavel, primeiro secretário 
da Frelimo em Gaza é acusado também, em conluio com o 
secretário-geral do partido, Roque Silva, de ter imposto seu 
afilhado, Elias Tamele para candidatura ao cargo do secre-
tário provincial da Organização da Juventude Moçambica-
na (OJM) o que culminou com a suspensão, uma vez que o 
candidato imposto não reúne requisitos para a condução dos 
destinos da juventude naquela província, sendo que possui 
dois cartões de membro o que levantou muitas suspeitas em 
torno da seriedade do processo eleitoral. 

Fontes que prefe-
riram anonimato 
contam ao nosso 
jornal que o Nú-
mero Um da Fre-

limo, em Gaza tem estado a assu-
mir uma postura não abonatória, o 
que culmina em intrigas e ódio, até 
porque Daniel Matavel, é aponta-
do como o precursor do Gabinete 
de Ódio cujo objectivo é preju-
dicar a qualquer membro que se 
opor às suas ideias maquiavélicas. 

 “A gestão do camarada pri-
meiro secretário resume-se numa 
autêntica ditadura, no qual os 
membros do partido não se po-
dem opôr a qualquer que seja a 
decisão dele e da cúpula que o 
rodeia “ descreveram as fontes 
apontando que a sua postura é 
péssima, dado que gere aquela or-
ganização como se de sua proprie-
dade privada se tratasse impondo 
vontades sob pretexto de que as 
recebeu da direcção máxima do 
partido dirigido por Filipe Nyusi.

 Por exemplo, as fontes indi-
caram que a recente conferência 
provincial da OJM, havida em 
princípios de Maio que de entre 

vários assuntos em revista, tinha 
a missão de eleger o secretário 
provincial daquele órgão social 
do partido é vista como a ponta 
de Ice berg da ditadura do secre-
tário provincial, que no lugar de 
observar com rigor os estatutos 
do partido preferiu atropela-los, 
através da imposição do candi-
dato Elias Tamele que também é 
seu afilhado para estar na corrida 
ao cargo máximo da OJM na pro-
víncia em prejuízo do candidato 
natural proposto pelos membros.

As fontes explicam ainda que 
Elias Tamele proposto pelo grupo 
de Matavel não reunia condições 
necessárias para entrar na corrida, 
mormente aos cinco anos de mili-
tância e algum trabalho visível ao 
longo dos anos. Contudo, estes e 
outros preceitos foram colocados 
à leste para acomodar os interes-
ses do padrinho Matavel. Outro 
dado importante, segundo os de-
nunciantes tem que ver com o fac-
to de Elias Tamele dispor de dois 
cartões de militância o que de al-
gum modo levantou suspeitas no 
que concerne a idoneidade daque-
le candidato. Mesmo assim todos 

os aspectos foram ignorados, 
porque o primeiro secretário pro-
vincial pretendia que a todo custo, 
Tamele ocupasse aquele cargo.

“O candidato Anselmo Ma-
chai era tido como consensual, 
sendo que teve a aprovação do 
conselho de jurisdição nacional 
do órgão, e mesmo assim teve 

que ser forçado a retirar a sua can-
didatura, contra vontade, tudo na 
perspectiva de acomodar um pá-
ra-quedista “ lamentam as fontes 
que esclarecem que Elias Tamele 
é fabricação do secretário-geral e 

o primeiro secretário da província.
As fontes explicam ainda 

que o dito cujo não tem cinco 
anos como militante da OJM, 
condição para ocupar o cargo 
do género, aliás salientam ainda 
que o candidato visado também 
forjou um cartão de militân-
cia do ano de 2014 em que foi 

inscrito no distrito de Mapai.
Curiosamente no mesmo ano, 

o distrito de Mapai não havida sido 
elevado a essa categoria confor-
me documenta o cartão do afilha-
do de Matavel, o que sugere que o 

cartão de militância foi martelado.
 “A situação do Elias Tamele é 

repleta de vários vícios. Por exem-
plo o cartão de membro indica que 
foi inscrito em Mapai. Mas, Ma-
pai era posto administrativo“ disse

Dados em nosso poder indi-
cam que o distrito de Mapai foi 
elevado a distrito, á luz da lei 
6⁄2016 do mês de Maio que ele-
vou alguns postos administrativos 
a categoria de distritos como é o 
caso de Limpopo e Chongoene 
que na altura estava adstrito em 
Xai-xai, Mapai que fazia par-
te do distrito de Chicualacuala. 

Para não chancelar a vitória 
do candidato não consensual, 
contam a fontes que se elabo-
rou uma carta de impugnação, 
denunciando irregularidades do 
processo eleitoral que levou o 
conselho jurisdicional a se dirigir 
a província para aferir as irregula-
ridades descritas na referida carta. 

CJ confirma irregularidades
 Face a estas irregularidades 

decorrentes do processo eleito-
ral, a comissão política do par-
tido deliberou que o conselho 
de jurisdição deslocasse a Gaza 
para averiguar os factos descritos 
na carta, tendo a mesma confir-
mando que o candidato Tame-
le não reunia requisitos para o 
efeito. Contudo, os ataques não 
tardaram a alguns elementos 
que fizeram parte da comissão, 
como é o caso do deputado Her-
menegildo Chivure que chegou 
a ser apelidado de traidor por se 
ter esquecido dos vários apoios 
que supostamente o primeiro se-
cretario Daniel Matável ofereceu 
quando administrador de um dis-
trito a norte daquela província.

Uma equipa de ins-
pecção independente 
contratada pelo Mi-

nistério da Educação e Desenvol-
vimento Humano já trabalha para 
aferir as razões que estão por de-
trás dos erros identificados no livro 
de ciências sociais da sexta classe.

Segundo o Porta-voz do Mi-
nistério da Educação e Desen-
volvimento Humano, Feliciano 
Mahalambe, o pelouro criou tam-
bém grupos de trabalho que estão 
a verificar a coerência de conteú-
dos noutros livros, em uso no país.

“Trata-se de uma inspecção 
independente, uma inspecção-
-geral do estado que esperamos 
que em pouco tempo, vai pro-
duzir os resultados de forma a 
sabermos o que é que aconteceu 
com os livros. Há já um grupo 
de trabalho que iniciou as suas 
actividades de inspecção, deste 
levantamento de inquérito, mas 
também há grupos que estão a 
trabalhar em redor dos livros, 
para saber quais são os erros. 
Temos que corrigir nos nossos 
livros para não manter aqueles 

erros e devemos produzir as 
erratas dentro em breve”, disse 
Feliciano Mahalambe, porta-
-voz do Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano.

 Entretanto, na mesma se-
mana o governo através do con-
selho de ministros anunciou que 
haverá responsabilização das 
pessoas que cometeram os er-
ros no livro de Ciências Sociais 
da 6ª classe. O Executivo esta-
beleceu ainda um prazo 15 dias 
para que a Comissão de Inqué-
rito criada apresente resultados.

Governo quer responsabilização
Errata não cura erros:
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Cabo Delgado 

Governação distrital

Segurança complicada por 
regresso desorganizado da população 

Nyusi quer rasgar acordo alcançado com a RENAMO 

A persistência da actividade de grupos armados de 
inspiração islâmica visando a população em alguns distritos 
de Cabo Delgado é atribuída à maior “disponibilidade” dos 
alvos civis em várias regiões, fruto da necessidade de regresso 
aos locais de origem, prescindindo de instruções do governo, 
normalmente pouco claras, sobre as condições de segurança 
na região.

A a v a l i a ç ã o 
dos recursos 
d i s p o n í v e i s 
para cultivo 
e subsistên-

cia das famílias, baseada em 
noticias informais, tem preva-
lência sobre outro tipo de ava-
liação de terceiros, incluindo 
do governo, levando a popula-
ção a regressar paulatinamente.

Segundo avaliações locais, 
a polı́tica de “reassentamento” 
do governo, que procurou fixar 
as famı́lias em locais mais segu-
ros, tem vindo a perder eficácia 
face à gradual diminuição de 
terras disponı́veis. Os centros 
de “reassentamento” estão em 
zonas compostas por terrenos 
agrı́colas e em matas, voluntaria-
mente cedidas pelas populações 
locais por proposta do governo.

Estas áreas foram divididas em 
parcelas para serem usadas pelos 
deslocados. A atribuição inicial de 
lotes que chegavam a 1 ha. está, 
no entanto, reduzida a pequenas 
porções ou a parcelas demasiado 
distantes dos centros de desloca-
dos, após a tomada massiva de 
terras por deslocados provenien-
tes de várias regiões da provı́ncia, 
esgotando a oferta disponı́vel.

Esta situação contribuiu 
para o agravamento do risco, 
ao incentivar a população a re-
gressar aos locais de origem 
por falta de alternativas e não 
permitiu aliviar a sobrelotação 
dos mais de 80 centros de refu-
giados espalhados por diversos 
pontos da provı́ncia, albergan-
do cerca de 210 mil deslocados.

O governo moçambica-
no 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 envolvi-
mento 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, Gen CRISTÓVÃO 
CHUME (CC), nomeado para 
o governo em NOV.2021, as-
sumindo a impreparação mi-
litar do Estado para enfren-
tar sublevações deste tipo e 
assegurar o controlo sobre a 
totalidade do território nacional.

Tem prosseguido a activi-
dade dos grupos armados de 
inspiração islâmica nos distritos 

de Macomia, Nangade e Mui-
dumbe, mas a um nı́vel consi-
derado “controlado” e disperso.

Elementos de informação 
locais indiciam a perda gradual 
de capacidade de reorganização 
e preparação de ofensivas em 
maior escala. As células acti-
vas são compostas por menos 
de 20 elementos em média.

A sucessão de ataques em Ma-
comia nos últimos dias, também 
atribuı́do à captura de armas e 
munições às FADM em alguns 
pontos do distrito como Quite-
rajo, resulta do aumento da pre-
sença da população em activida-
des agrı́colas. Nesta zona, foram 
identiicados pelo menos quatro 
ataques por um grupo composto 
por cerca de 10 de insurgentes 
com o registo de vários mortos - 
alguns dos quais por decapitação 
- sequestros, desaparecidos e 
destruição de habitações e campos 

agrı́colas cultivados (“macham-
bas”). O regresso da população 
às áreas de cultivo torna-a um 
alvo fácil para as células armadas.

Em 22 de Maio ocorreu um 
novo ataque em Olumbe, distri-
to de Palma, dias após um pri-
meiro ataque. As informações 
disponı́veis indicam que se trata 
de acções de saque para roubar 
alimentos, tendo em conta que 
os disparos efectuados visaram 
assustar as populações e pos-
teriormente saquear lojas de 
alimentação e bebidas numa 
operação que durou cerca de 
90 minutos. O ataque teve lugar 
após a distribuição de alimen-
tos. Apesar dos precedentes, a 
vila encontrava-se desprotegida.

Apesar da melhoria geral da 
situação de segurança em Cabo 
Delgado, com o recuo de grupos 
armados para zonas inóspitas e a 
rendição de pequenos grupos, a 

situação de segurança permane-
ce comprometida pela existência 
de bolsas armadas e pelo retor-
no gradual das populações, fora 
do controlo do governo, tornan-
do-as novamente vulneráveis 
à violência dos insurgentes.

Em alguns casos, a melho-
ria gradual do abastecimento 
das povoações com a reaber-
tura de vias de comunicação 
poderá contribuir para o au-
mento de relações entre a 
população e os grupos armados 
como opção de coexistência, 
assegurando a logı́stica 
necessária à sobrevivência ope-
racional das células armadas.

O fracasso na criação de zo-
nas de contenção para impedir o 
recuo dos grupos armados é re-
portada como grave, perdendo-
-se o momento para o cerco de 
parte signiicativa dos grupos. 
A falta de empenhamento das 
forças regionais da SAMIM e o 
baixo nı́vel de operacionalidade 
das FADM em situações de con-
fronto directo, agravada pelo 
desconhecimento das posições 
do inimigo e do próprio terre-
no por falta de informações, 
são considerados como as 
principais causas da ineicácia 
das operações de cerco.

Este falhanço representa 
meses de atraso numa eventu-
al estabilização da provı́ncia, 
ao permitir aos insurrectos 
encontrar refúgios alterna-
tivos, ganhando tempo até 
ao retorno das populações.

Tal como suce-
deu com os seus 
antecessores Ar-
mando Guebuza 
e Joaquim Chis-

sano, ao que tudo indica, Filipe 
Nyusi eventualmente também 
não vai cumprir o acordo alcan-
çado com a RENAMO, que per-
mitiu a cessação das hostilidades 
na zona Centro do País e conse-
quentemente o processo de DDR. 
É que neste consenso alcançado 
entre o Governo e a RENAMO 
e que mais tarde foi incorporado 
na revisão constitucional de 2018, 
o capítulo da descentralização 

prevê a eleição dos administra-
dores distritais a partir de 2024. 

Filipe Nyusi declarou que o 
seu partido está comprometido 
com o processo de descentra-
lização, mas defendeu que se 
deve avaliar as condições sobre 
o aprofundamento deste movi-
mento. A escolha das assembleias 
distritais e de administradores 
é parte do Acordo de Paz e Re-
conciliação Nacional assinado 
em Agosto de 2019 entre o Go-
verno da FRELIMO e a Resis-
tência Nacional Moçambicana 
(RENAMO), principal partido da 
oposição e que mantém um bra-

ço armado que está em processo 
de Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR).

“A descentralização não é 
um processo linear, nem acaba-
do. Cabe a nós, órgãos centrais e 
provinciais, e demais forças vivas 
da sociedade aprofundar a análi-
se funcional para maximizar as 
oportunidades deste figurino, e re-
duzir as potenciais sobreposições 
nas atribuições e competências 
dos órgãos de governação provin-
cial e os de representação do Es-
tado na província. Governo, par-
tidos políticos e sociedade civil, 
somos todos convocados a reflec-

tir sobre a viabilidade de realizar-
mos eleições distritais”, afirmou 
Nyusi, no encerramento da 5ª ses-
são do Comité Central da Frente 
de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), partido no poder.

Segundo o estadista moçam-
bicano, o país continua igual-
mente a acreditar no caminho da 
retoma da economia, sobretudo, 
depois de ter chegado a acordo 
para um novo programa de as-
sistência financeira com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

Na sua intervenção, Filipe 
Nyusi salientou também que as 
forças governamentais de Mo-

çambique, Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC) e do Ruanda têm estado 
a registar progressos no combate 
ao terrorismo, tendo limitado as 
acções dos rebeldes a ataques es-
porádicos para roubarem comida.

Com este capítulo a do-
minar as atenções nas hostes 
da oposição, vozes há que ad-
mitem que tudo não passa de 
intenção como forma de ga-
rantir a previsibilidade de um 
terceiro mandato, uma vez que 
negada a conformidade deste 
dispositivo haveria espaço legal 
para alteração da Constituição.
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Ecos do II SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA – 2022

Criado espaço importante para
investigadores apresentarem seus trabalhos 

A cidade Cabo-verdiana de Mindelo, na Ilha de São 
Vicente, acolheu semana finda o II Simpósio de Economia e 
Gestão, que junta investigadores, docentes e estudantes de 
instituições do ensino superior de Moçambique, Cabo Verde, 
Portugal e Angola.

Para este II Simpósio 
coube a Universi-
dade de Mindelo 
como instituição 
hospedeira, em par-

ceria com Associação Moçambica-
na dos Economistas, Universidade 
Kimpavita (Angola) Instituto Su-
perior de Formação, Investigação 
e Ciência – ISFIC (Moçambique), 
Universidade de Évora (Portugal), 
Instituto Superior Mutassa – ISMU 
(Moçambique) Instituto Superior 
de Contabilidade e Auditoria de 
Moçambique, Universidade Técni-
ca de Moçambique – UDM, Insti-
tuto Superior Politécnico de Gaza 
(Moçambique), Instituto Superior 
de Gestão e Empreendedorismo 
Gwaza Muthini (Moçambique).

  O II simpósio contou de en-
tre outras individualidades com 
a presença do Dr. Brasão Mazu-
la, antigo reitor da Universidade 
Eduardo Mondlane, a convite do 
ISFIC que contou também com a 
presença da administradora desta 
instituição do ensino superior, Ar-
minda Janfar e do director geral 
Rodrigues Fazenda, este último 
um dos mentores do simpósio.

Falando ao nosso semanário 
em Mindelo, o reitor da Universi-
dade de Mindelo, a maior institui-
ção privada de ensino superior em 
Cabo Verde, referiu que um dos 
propósitos do simpósio que decor-
reu sob o lema “Fazer da econo-
mia e gestão uma força motriz no 
processo de desenvolvimento”, é o 
alargamento do grupo de países e 
instituições que participam no sim-
pósio. “Isto é muito importante por-
que transmite a confiança e a ideia 
de consolidação do simpósio”, co-

meçou por referir Albertino Graça.
Acrescentou que por outro lado 

o simpósio é um espaço importan-
te que está a ser criado para que os 
investigadores apresentem os seus 
trabalhos e sejam mais desafiados 
cada vez a fazer trabalho de maior 
profundidade que interessa verda-
deiramente para o desenvolvimento 
económico do continente africano.

“Neste momento reunir in-
vestigadores é particularmente 
importante por causa da conjun-
tura actual. Estamos a atravessar 
uma crise pandémica que ainda 
não está resolvida e que, entretan-
to se sobrepõe a uma outra crise 
que é a guerra na Ucrânia que traz 
novos desafios”, referiu o reitor.

Numa outra abordagem, Al-
bertino Graça referiu que é impor-

tante que se encontre, com base no 
Simpósio da Lusofonia, fórmulas 
de reinventar ou de dinamizar a 
economia africana face àquilo que 
vai ser o mundo proximamente. 

O II Simpósio da Lusofo-
nia para além de ser espaço para 
transmissão de conhecimento foi 
também oportunidade para as 
instituições parceiras firmarem 

memorandos nos domínios de 
ensino, investigação e extensão.

A esse propósito, o reitor da 
Universidade de Mindelo afirmou 
que os memorandos permitem aos 
investigadores testarem as suas 
ideias junto dos outros que estarão 
presentes nas próximas edições.

“Acredito que aquilo que es-
tamos a começar a fazer agora, 
vai ser no futuro muito importante 
porque vai exigir de nós cada vez 
mais. Portanto, um trabalho de in-
vestigação de um aluno de licen-
ciatura não avalio com o mesmo 
rigor que um trabalho de mestra-
do ou doutoramento. Isso é o que 
temos estado a fazer. Estimular 
o estudante de licenciatura a en-
trar no campo de investigação e, 
ao mesmo tempo, exigir dos que 
estão a fazer mestrado ou douto-
ramento trabalho de investigação 
com rigor”, começou por explicar.

Acrescentou que esta inicia-
tiva tem a vantagem de trazer a 
mobilidade entre as instituições. 

Esta mobilidade vai estimular 
aos estudantes ter incentivo adi-
cional que é de poder apresen-
tar os seus trabalhos numa ou-
tra instituição de outro país”.

Devemos envolver mais países 
da CPLP

  Armando Ussivane, do Ins-

tituto Superior de Gestão e Em-
preendedorismo Gwaza Muthini, 
de Moçambique, diz haver neces-
sidade de se fortificar ainda mais 
os simpósios, envolvendo mais 
países da CPLP porque só assim 
haverá a possibilidade de se con-
seguir um nível maior de ensi-
no nas instituições e cooperação 
em diferentes áreas de pesquisa.

“Espero ainda que no próximo 
evento, em Santarém mais possi-
bilidades de melhorarmos ainda 
mais. Aprendemos muito com este 
simpósio que é preciso cultivarmos 
mais para que os estudantes, do-
centes e instituições possam usar 
mais os meios de comunicação 
online porque esta é uma forma de 

poder ter uma melhor interacção 
mesmo estando longe”, concluiu.

Trabalhando em rede seremos 
mais fortes

O professor e investigador do 
Instituto Politécnico de Santarém, 
Portugal, João Samartinho, con-
sidera, por sua vez, que o Simpó-
sio traduz e mostra todo trabalho 
cientifico e de investigação de rede 
de instituições de ensino superior. 

“Vimos quatro países que são 
Moçambique, Angola e Cabo ver-
de e Portugal e é uma forma muito 
importante de poder transmitir e 
partilhar e, de alguma forma, en-
contrar fórmulas de continuação 
de trabalho de investigação entre 
as instituições”, disse Samartinho. 

João Samartino acrescenta 
que hoje em dia quando falamos 
de investigação é muito impor-
tante perceber-se que quando é 
feita em rede e em colaboração, 
num modelo que seja mais-valia, 
a probabilidade de a investigação 
ir mais além com resultados mui-
tos mais alargados é muito maior. 

“Acredito que hoje em dia 
conhecimento gera mais conheci-
mento e que é muito importante a 
partilha de conhecimento entre as 
intuições parceiras. Estes simpósios 

trazem uma possibilidade de nós 
percebermos dentro da economia 
e gestão e áreas afins o trabalho 
que andamos a fazer”, disse ele.

Numa outra abordagem Sa-
martinho referiu que o simpósio é 
muito importante sobretudo porque 
responde as características actuais 
globais que é o envolvimento de 
mais parceiros de outros países.

“Se fizemos acordos é porque 
queremos executar alguma vez e 
mostrarmos que não fizemos só 
para ficar no papel. É importante 
termos esta filosofia. A partir da pri-
meira relação de cooperação temos 
a capacidade de continuar a alargar 
mutuamente. O exemplo que tenho 
é do Instituto Superior Politécnico 
de Gaza que é parte desta rede e 
que estamos a cooperar. Se conti-
nuar a comunicar vai permitir que 
quando um grupo de investiga-
dores se deslocar a Moçambique 
possa prever logo que a partida 
terá encontros com instituições 
que já têem acordos”, concluiu.

Santarém guarda surpresas 
para Novembro

Na terceira semana de No-
vembro, o Instituto Politécnico 
de Santarém, em Portugal, será o 
próximo destino do Simpósio de 
Economia e Gestão da Lusofonia.

A vice-presidente daquela 
instituição de ensino superar por-
tuguês, Sónia Seixas, faz uma 
avaliação positiva do Simpósio 
realizado em Mindelo e desta-
ca o foco nos desafios actuais.

“De tudo o que ouvi, o que 
mais me enriqueceu foi a proxi-
midade entre os quatro países, en-
tre os professores e investigadores 
com foco para a mudança para 
os desafios actuais, em termos 
mundiais”, começou por dizer.

Questionada sobre o que os 
organizadores, oradores ou investi-
gadores vão encontrar em Portugal 
Sónia Seixas não abriu o jogo prefe-
rindo deixar tudo como curiosidade.

“Queria dizer que é uma sur-
presa. As surpresas deixam as pes-
soas sempre desejosas em querer 
saber. Mas, acima de tudo, estamos 
desejosos de criar as condições téc-
nicas, científicas e humanas para 
que possamos receber de forma 
semelhante que aqui encontramos, 
portanto, acolhedora, com todas 
as oportunidades de conhecimen-
to dos nossos parceiros educa-
cionais de outros países”, referiu.

Acrescentou que a “minha 
grande expectativa é criação de uma 
rede da lusofonia com mais países e 
mais instituições para que possamos 
nos internacionalizar de uma forma 
mais consistente e diversificada”.
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 l Passadeiras defronte do HCM: “precisam-se…”

 l Reparação de obras (estradas e passeios) na Cidade das Acácias Vermelhas, 
empresas não respeitam “a saúde dos trabalhadores” …

Acordo no 
dia 25 de 
Maio de 
2022, a 
viver no 

Maputo, capital desde grande 
Moçambique, esta “Cidade 
das Acácias Vermelhas” que 
são “vaidade” do mayor da 
Cidade de Maputo, Dr. Eneias 
da Conceição Comiche.

Fomos com o Pedro ao 
Abfc, como habitualmente às 
12.30 horas. Um dia de Sol 
radiante, com a Meteorologia 
a indicar 28º Celsius, depois 
de dias com temperaturas en-
tre 21º e 25º com chuva que 
alagou muitos bairros, pondo 
a nu o sistema de saneamen-
to na nossa capital e do “seu 
vizinho”, a Cidade da Mato-
la, do mayor Calisto Cossa.

- “Espero que as Esco-
las ofi ciais, tenham dedicado 
um tempinho ao “Dia 25 de 
Maio de 2022”!... – diz como 
pontapé de saída da nossa 
cavaqueira semanal o Pedro.

-Porquê? – Questiono.
- “No momento em que o 

mundo está com olhos vira-
dos para a África, julgo que é 
fundamental que se inculque 
na nossa juventude (alunos e 
estudantes a todos níveis) o 

amor pelo seu “Continente” …
-Não se esqueça que para 

nós que vimos nos anos cin-
quenta e sessenta ainda mufa-
nito* ali nos arrabaldes na Ma-
xixe, província famosa pelo 
seu coco, castanha, camarão, 
praias e lindas meninas, como 
bem cantava o saudosíssimo 
Chico da Conceição, dá para 
afi rmar: Relembrando África: 
Continente cheio de mitolo-
gias, no “seu dia”, foi sem-
pre cobiçada… e acrescento:

-É momento de virar a 
página, porque a África, foi 
sempre cobiçada e todos os 
momentos e até hoje… – ex-
plico o Pedro com a garço-
nete a servir-nos o café, com 
pastel de nata, recordando 
nos anos sessenta quando o 
autor estava a viver em Que-
limane, os pasteis de natas a 
sabor do “Riviera” (defron-
te do moribundo “Monteiro 
& Giro” e “Café Nicolas.”

- “Em Moçambique há 
muitas iniciativas para se co-
memorar a “Mãe África”, que 
tanto canta nos seus poemas 
o poeta-mor José Craveirinha 
que este ano se comemora os 
100 anos do seu nascimento.”

-O Ministério de Educação 
devia propor dia de tolerância 

de ponto para os alunos co-
memorarem o “25 de Maio” 
todos os anos, com programas 
que deviam ir desde “concur-
sos literário”, desenhos, tra-
balhos manuais exaltando “a 
Mãe África”. A data da funda-
ção da Organização da Unida-
de Africana (OUA) e mais tar-
de UA (UniãoAfricana), não 
pode cair no esquecimento…

- “Tu oh Rodol-
fo vais mais longe!”

-Nós temos que inculcar 
nas nossas crianças o gosto 
pela leitura, que hoje em dia, 
pode ser aconselhado e vir 
em todas plataformas, que a 
“revolução tecnológica das 
comunicações” trouxe para 
a humanidade. Tal como de-
vemos explicar às nossas 
crianças, porquê o confl ito em 
Cabo Delgado, onde os terro-
ristas a ser derrotados, estão a 
causar um grande sacrifício, à 
África e particularmente, pois 
as tropas: FADM (Forças de 
Defesa de Moçambique), de 
Ruanda e da SADC e doutros 
países como Portugal, estão a 
obrigar desviar recursos que 
deveriam ser aplicados com 
prioridade para o desenvol-
vimento de Moçambique.

- “Querem tal como em 

25 de Maio de 1963, fazer 
com que a África não seja 
unida, pois seria um recuo…”

-Na verdade os ideais dos 
fundadores da OUA estão a 
ser seguidos pelas novas ge-
rações, pelo que em nosso 
modesto entender, para os 
petizes e estudantes em todos 
estabelecimentos de ensino, 
os ministérios de Educação 
e Desenvolvimento Huma-
no, da Ciência e Tecnologia, 
de  Cultura e Turismo e Se-
cretaria do Ensino Técnico 
Profi ssional, deviam propor 
tolerância de ponto para que 
a “Mãe África” seja larga-
mente comemorado no en-
sino, em todos os estabele-
cimentos na nossa “Pátria 
Amada”, essa Pátria de Mon-
dlane, de Samora, de Chis-
sano, de Guebuza e NYUSI.

Terminada a nossa ca-
vaqueira, passamos da Av. 
Julyus Nyerere e da Av. Edu-
ardo Mondlane, tendo veri-
fi cado com alegria o bonito 
trabalho que as empresas ou 
empresa estão realizando 
para o pavimento e passeios.

Em todas elas, verifi ca-
mos que os trabalhadores 
a furar o pavimento, não 
obstante a poeira que as 

máquinas de partir produ-
zem, não usam máscara de 
protecção. Esse trabalho é 
feito sem se preocuparem 
com a “saúde dos trabalha-
dores”. Onde está a Inspec-
ção de Trabalho e o Comité

Sindical da Empresa 
ou Empresa, para não ci-
tar o Dr. Samuel Mudu-
mela com as suas “Comis-
sões de Trabalho”, como 
Presidente da Assembleia 
Municipal de Maputo? 

Semana passada assisti-
mos defronte do Banco de 
Urgência do HCM um aci-
dente de viação (atropelamen-
to de uma senhora). Os sinais 
no pavimento (já eram, Dr. 
Eneias Comiche) e muito me-
nos passadeiras. Não obstante 
estar a Av. Eduardo Mondla-
ne, não se pode colocar ali 
linhas contínuas e passadeiras 
já apagadas? Não se poupa 
tinta, em nosso modesto en-
tender,  e pagarmos caro com 
as vidas humanas? Que o diga 
o Dr. Mouzinho Saíde, Direc-
tor Geral do HCM. Um alerta 
a quem de direito e à Comis-
são Técnica que trata também 
dos acidentes de Viação…

*mufanito – menino, 
rapaz em língua tsonga.

Relembrando África: Continente cheio de 
mitologias, no “seu dia”, foi sempre cobiçada…

mAPUtADASF R A N C I S C o  R o D o L F o
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Nos dias que 
correm, o 
nosso Mundo 
transformou-
s e  n u m 

repositório de numerosas 
formas de tentações e desafi os. 
Um dos desafi os fundamentais 
que cada Ser  Humano 
enfrenta é o do estômago.

Infelizmente, alimentar o 
estômago e a satisfação (gozo) 
pessoal, tornou-se um dos 
objectivos importantes da vida. 
Cada pessoa só deseja comida 
deliciosa. Este problema tornou-
se tão comum, que talvez muito 
pouca gente consegue escapar 
disso, pois quer parecer que 
toda a gente está envolvida nessa 
calamidade, seja comerciante, 
simples trabalhador, político, 
professor, docente, dirigente de 
mesquita ou igreja, etc. Contudo, 
há sem dúvidas, alguma diferença 
no grau de envolvimento.

Infelizmente, há muito poucos 
sinais de bom comportamento, 
e de excelência de qualidades 
como piedade, sinceridade 
e generosidade traduzida na 
preferência que se deveria dar 
ao próximo acima de si próprio.

Consequentemente, apesar da 
abundância de meios materiais, 
pois quase diariamente se 
descobrem novas fontes de 
riqueza, o Universo inteiro 
vai-se queimando na fornalha 
da ganância, no apetite e ânsia 
desmedidos, na avareza, na 
tentação, na alimentação do 
estômago e na busca de riqueza. 
O fumo da agonia, da afl ição, 
da perturbação, do medo, da 

insegurança, da confusão, da 
perplexidade e da impaciência, 
está envolvendo o Mundo inteiro.

A causa fundamental 
desta tentação inflamadora 
universal é aquilo que o Profeta 
Muhammad, (S.A.W.) já havia 
indicado: a extremamente fraca 
convicção e fé no Outro Mundo.

Meditar acerca das graças 
e confortos do Outro Mundo 
tornou-se praticamente algo 
extinto. O conforto material 
tornou-se tão dominante, que a 
importância da espiritualidade 
desapareceu. Por isso, o 
critério para medir a honra e 
a desgraça, a superioridade e 
a inferioridade nas pessoas já 
não é o temor e a piedade, mas 
sim o “bolso” e o “estômago”.

Quem pesa mais, e quem 
detém mais  r iqueza  é 
considerado superior, ainda que 
na piedade e espiritualmente 
o seu grau seja igual a zero.

Neste Mundo materialista, a 
fé e a convicção já se perderam. 
O carácter humano ficou 
destruído, resultando na quase 
inexistência de boas acções. As 
relações sociais e as transacções 
perderam o seu curso, e a 
civilização e os sistemas 
políticos fi caram esmigalhados.

Agora, esta tempestade do 
materialismo vai empurrando 
a Humanidade em direcção ao 
abismo do animalismo, ao reino 
da mais abjecta imoralidade, 
à extravagância indiferente, à 
tirania e à miséria. Aliás, quer 
parecer que arrasta o Homem 
para algo pior que o animalismo, 
pois no mundo dos animais, um 

macho não procura outro macho 
para se satisfazer sexualmente. 
Um animal não mata outro 
animal da sua espécie para se 
alimentar. Um leão não mata 
outro leão, nem um cão mata 
outro cão, ainda que esteja 
com fome. Em resumo, a 
tentação do estômago subverteu 
completamente os valores 
morais no Mundo inteiro. Vê-se 
por todo o lado, de dia e de noite 
a loucura que envolve as pessoas 
nos assuntos relacionados ao 
estômago. Os intelectuais do 
Mundo revelam-se impotentes 
perante esta tentação do 
materialismo. Bem que tentam 
corrigir os estragos causados por 
esta tentação, mas as suas acções 
não surtem nenhum efeito, 
pois prescrevem remédios que 
agravam ainda mais a doença.

Na realidade,  apenas 
os profetas de Deus são os 
médicos espirituais dos Seres 
Humanos. Só o tratamento 
prescrito por eles poderá curar 
os doentes incomodados.

Devemos ter sempre presente 
nas nossas mentes, que neste 
Mundo somos meros visitantes, 
por um curto espaço de tempo. 
Qualquer condição de conforto, 
de difi culdade ou de sofrimento, 
é transparente e passageira. 
O luxo e o conforto deste 
Mundo, comparativamente 
ao  Out ro  Mundo,  são 
insignifi cantes. Por isso o Qur-
án diz no Cap. 87, Vers. 16 – 17:

“Mas vós preferis a vida 
mundana (e seus gozos) 
enquanto, a vida futura é 
melhor e mais duradoura”.

Portanto, enquanto vamos 
vivendo esta vida terrena, 
devemo-nos preparar para o 
Outro Mundo. Devemo-nos 
abster por completo das coisas 
ilícitas (haraam) e duvidosas 
como se fossem veneno.

Devemos considerar a riqueza 
e o material deste Mundo como 
sendo necessidades inevitáveis 
deste local de residência 
temporária. Devemo-nos 
associar a essas coisas segundo 
a extensão da necessidade, 
abstendo-nos de fazermos 
disso o objectivo da vida.

O Grande Rei, Alexandre da 
Macedónia, antes de morrer, 
fez um testamento em que 
se destacavam três pontos 
que rezavam o seguinte:

1 – Depois da minha morte 
o meu corpo só deve ser 
carregado pelos meus médicos 
pessoais, e por mais ninguém.

2 – Deve-se espalhar-se pelo 
caminho a partir do lugar da 
minha morte até ao cemitério, 
moedas de ouro, prata, e 
pedras preciosas que andei 
a acumular durante a vida.

3 – Quando levantarem o 
meu caixão, tirem as minhas 
mãos da mortalha e estendam-
nas para serem vistas.

Quando o rei acabou de ditar 
o testamento, o seu comandante 
beijou-lhe as mãos, prometendo 
fazer cumprir na íntegra os três 
pontos do testamento. Mas por 
curiosidade perguntou ao rei o 
signifi cado daqueles três pontos, 
pedindo a sua explicação. 
Alexandre respirou fundo e 
disse: “Quero dar uma lição 

ao Mundo, que eu mesmo, só 
agora percebi. Com o primeiro 
ponto do meu testamento, 
quero que as pessoas saibam 
que, quando a morte chega, 
ninguém pode impedi-la, nem 
mesmo os médicos a quem 
recorremos quando algo de mal 
nos acontece. Quero qua saibam 
que a saúde e a vida são duas 
graças e favores que nenhum 
Ser Humano pode dar a alguém. 
Quanto ao segundo ponto, quero 
que as pessoas saibam que 
todo o tempo que passamos na 
acumulação de riquezas não é, 
senão um esforço perdido, pois 
não vamos lavar connosco 
nem uma onça de ouro. Sobre 
o último ponto do testamento, 
a mensagem que transmito 
é de que as pessoas saibam 
que viemos para este Mundo 
de mãos vazias, e sairemos 
dele da mesma maneira”.

Jesus disse: “Nem só de 
pão vive o Homem”. Todavia, 
hoje todos os nossos assuntos 
giram à volta do pão e do 
estômago. Se a pessoa se 
conseguir proteger da tentação 
do estômago, então, se Deus 
quiser, facilmente conseguirá 
proteger-se da tentação das 
partes de vergonha, isto é, 
do sexo, pois o Homem só 
pensa em sexo quando o 
seu estômago está cheio. O 
Homem esfomeado não tem 
desejos sexuais. A saciedade 
na comida reforça a lascívia, 
sendo esta uma grande 
arma de Satanás. Portanto, 
automaticamente o problema 
da sida também fi cará resolvido.

 A tentação do estômago e do bolso

zambeze  | 7Quinta-feira, 02 de Junho de 2022



| opinião |

De há uns 
anos, lon-
gos anos, 
t a l v e z 
isto esteja 

nas raízes da minha infân-
cia, tornei-me sensível com 
questões de identidade, lín-
guas, história e todo um pa-
trimónio cultural familiar, 
comunitário e nacional. Não 
que não existam tantos ou-
tros assim, mas pelo que se 
me oferece ver nestas déca-
das sucessivas, e sobretudo 
pelo ambiente do rumo que 
se está a seguir em deban-
dada, sente-se que estamos 
vivendo um intenso, pro-
fundo e encantador conto 
de fadas, em que nasce hoje 
uma linda menina e logo 

após uns minutos, esta in-
génua criatura tem tudo na 
vida, um príncipe que logo 
se torna rei, e o casal jovem 
agiganta-se em todos os ní-
veis de poder e fama. Quer 
dizer, parece que ninguém se 
importa com o seu passado, 
com a história de sua pro-
cedência. Todos, diferentes 
de tudo na vida, importam-
-se em avançar de qualquer 
jeito, sem qualquer base 
experiencial, sem ao menos 
alicerçar-se no substracto 
do meio circundante, o mes-
mo meio de seus ancestrais.

Segundo alguns pensa-
dores de outros quadrantes 
do mundo, ser ignorante 
da sua própria natureza é o 
mesmo que não existir; “não 

saber o que aconteceu antes 
do teu nascimento seria para 
ti a mesma coisa que perma-
necer criança para sempre”. 
Mais um outro disse isto, a 
este mesmo propósito - “o 
progresso, longe de consistir 
em mudança, depende da ca-
pacidade de retenção. Quan-
do a mudança é absoluta, 
não permanece coisa alguma 
a ser melhorada, e nenhuma 
direcção é estabelecida para 
um possível aperfeiçoamen-
to quando a experiência não 
é retida, é como acontece 
com os selvagens, a infância 
é perpétua. Portanto, aqueles 
que não conseguem lembrar 
o passado estão condenados 
a repeti-lo”; e como repetir 
coisas sobre as quais não 

há conhecimento algum, o 
que se pode fazer é aceitar 
o caos, e esperar um outro 
Deus para fazer o conserto.

Todo este introito vem a 
propósito do desleixo e de 
todo este desprestígio que 
todos demonstramos em re-
lação às coisas que são úni-
ca e exclusivamente nossas, 
as línguas e todo um patri-
mónio histórico-cultural e, 
longe disso, apropriarmo-
-nos daquilo que tem o seu 
próprio dono. Certamente 
os nossos ancestrais não 
nos reconhecem como seus 
legítimos descendentes por-
que nada ou pouco temos 
do que eles deixaram para 
nós, o legado; não só não 
falamos as línguas que nos 

transmitiram como também 
as achamos indébitas, sem 
nenhum merecimento para 
serem adquiridas e aprendi-
das, é como dizia a minha 
saudosa Vovó Rosa, mão 
da minha mãe, “Hitakuyina 
hina vantima hinga Pswala 
valungu, loko u wulawula 
zwawena, vona vatsala hi 
tipenisela” (que faremos nós 
os pretos que geramos filhos 
brancos, se tu falas tuas coi-
sas, eles escrevem tudo com 
canetas), dando indicação 
de que os filhos se tinham 
tornando estranhos da sua 
própria natureza, da natu-
reza de seus progenitores, e 
entre eles não há qualquer 
alinhamento linguístico, cul-
tural, identitário em geral. 

As Nossas Línguas, todo o 
Património Cultural: Um Legado 

Negado ou Indébito? (1)

RANDULAN I

A Finlândia e 
Suécia alegan-
do mudanças 
no cenário da 
segurança eu-

ropeu, após a invasão Russa à 
Ucrânia, iniciaram os processos 
de adesão a Nato, quebrando no 
caso da Suécia uma neutralida-
de com mais de 200 anos e no 
caso da Finlândia uma neutra-
lidade que começou em 1945.

Importa referir que para um 
novo membro entrar na Nato, to-
dos os Estados membros devem 
aprovar, mas a Turquia do Presi-
dente Erdogan já disse que não 
dará a sua aprovação para a en-
trada desses países, o que signi-

fica que a adesão da Finlândia e 
Suécia pode ser barrada por cau-
sa do não da Turquia. Ma porquê 
o Erdogan está levantando opo-
sição justamente agora, e o que 
ele quer para vender o seu sim?

O motivo central da zanga do 
Erdogan, tem a ver com o apoio 
que Finlândia e Suécia dão aos 
curdos do KKK, o outro motivo 
é de eles apoiarem simpatizan-
tes de Fethula Gulen, acusado 
por Erdogan de ser o mentor 
do golpe de Estado falhado em 
2016, portanto uma das moedas 
de troca exigida por Erdogan 
para dar o seu sim, seria o fim 
do apoio Sueco e Finlândesa aos 
movimentos curdos e a extradi-

ção para Turquia dos simpati-
zantes, apoiantes e financiado-
res de Fethula Gulen, mas além 
disso Erdogan ainda teria outras 
exigências para dar o seu sim.

Vale dizer que as relações 
entre Erdogan com a Nato estão 
desgastadas desde 2016. Pri-
meiro Ergan acusa os EUA  de 
terem apoiado Fethula Gulen 
no golpe de Estado falhado em 
2016, e segundo Erdogan acusa 
Nato de não apoiar a Turquia na 
guerra que está travando com os 
curdos no Norte da Síria, há um 
dado muito interessante entre 
2015 e 2020, os EUA e os cur-
dos na Síria foram grandes alia-
dos na luta contra os terroristas, 

uma aliança que irritou profun-
damente Erdogan, criando nele 
uma profunda mágoa com os 
EUA e também com a Nato, e 
ainda um terceiro ponto de con-
flito com a aliança tem a ver com 
as sanções contra a venda de ar-
mas e tecnologia para os turcos, 
e os EUA  chegam ao ponto de 
expulsar a Turquia do programa 
do F35, após os turcos compra-
rem a defesa anti aérea Russa 
S400, portanto tudo parece in-
dicar que para além dev pedir o 
fim de apoio sueco e Finlandesa 
aos curdos e aos apoiadores de 
Fethula Gulen, Erdogan pedirá 
também o fim das sanções e pro-
vavelmente o retorno da Turquia 

ao programa de desenvolvimen-
to de aquisição do F35, além de 
pedir também um maior compro-
mentemente da Nato na guerra 
que está travando contra os cur-
dos no norte da Síria. Erdogan 
pode pedir a entrada da Turquia a 
União Europeia, um desejo mui-
to antigo dos Turcos, mas que até 
agora não se realizou devido a 
uma longa lista de incompatibi-
lidades, portanto o facto da Nato 
pedir aprovação unanime de to-
dos os membros para a entrada 
da Finlândia e Suécia na Nato, 
está dando Erdogan um poder 
grande de barganha, um poder 
que concerteza usará para aten-
der os interesses do seu país.

A entrada da Finlândia e Suécia 
na Nato comprometida

JAIme ANtóNIo SAíA 
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Editorial
Conversas danadas!

Por todos os ângulos o país lacrimeja pelo estado 
de solidão em que se encontra. Moçambique é um 
país jovem por todos os seus feitos ou não, mas o é 
principalmente pelo tipo de cidadão que o caracte-
riza. As Nações africanas, sobre tudo sulistas, foram 

na sua maioria constituídas Nações ou Estados por jovens, 
jovens estes que agora já não o são. Esse grupo de indivíduos 
teve o seu mérito na medida em que deixou um tecto para os 
seus povos e isso, aconteceu há tão pouco tempo que, para o 
caso particular de Moçambique, pode-se considerar um jovem 
acontecimento, falando exactamente da independência ou não 
independência, visto que, são também vários os aspectos que 
se podem levantar e ficar claro que tudo isto é uma verdadeira 
dependência e por isso importa realçar, feitos ou não feitos.    

Mas com todos os erros do passado, o país tem calos pro-
venientes de acções de jovens, ou seja, Moçambique sempre 
ressentiu-se de atitudes de uma juventude e como se tem dito 
por ai, só erra quem trabalha, aceite-se ainda que terrível, tal 
juventude errou tanto que hoje isto é um país errado, sem credi-
bilidade nenhuma diante dos outros, cheio de dívidas (ocultas, 
expostas, oficiais, etc) porém, esses resultados são consequências 
dos actos dos já não jovens, dos jovens de ontem, e é mesmo 
isso que faz com que o país lacrimeje tanto de solidão, isto é, 
os jovens ficaram velhos e os actuais jovens não assumem as 
rédeas, portanto, o país sente-se abandonado pela camada que 
devia assumi-la pois, esperançava-se que esta geração não er-
rasse tanto, tendo em conta as asneiras dos jovens do passado.  

Os jovens de hoje estão em considerável vantagem relativa-
mente aos de ontem pois, o seu mundo é muito mais globalizado 
e permite-os muita resposta às suas curiosidades, permite-os 
também intervir, ainda que de forma forçada, todavia, vivem 
uma acomodação gravosa, submetendo-se à uma doutrina traçada 
pelos não jovens, doutrina esta que é imposta para um controlo 
eterno dos destinos do país, por parte dessa massa velha. Essa 
acomodação por parte da juventude é um atentado ao futuro do 
país, uma mágoa ao percurso histórico, visto que, o saber dos 
jovens é estagnado, escusando-se de analisar o seu quotidiano 
ferindo directamente com as perspectivas do futuro. Ao aceitar o 
controlo ideológico da terceira idade, a juventude moçambicana 
está automaticamente a carimbar a inexistência da independência 
pois, está afirmar e firmar-se como dependente ou mesmo, admi-
tindo e expondo a nova colonização, livre da segregação racial. 

Neste contexto, a juventude nacional precisa de um urgente en-
contro consigo mesma no sentido de consolar, amparar e resgatar 
o país e a si. Os jovens devem e precisam acreditar em si, admitir 
que de facto são o pelouro da nação, aquilo que já não se diz com a 
mesma veemência, a seiva da nação, e por assim ser. É a juventude 
que deve materializar a agenda do país, são os próprios jovens 
quem deve comandar os seus destinos e isso, não resume-se ape-
nas em governar politicamente, talvez seja o principal critério mas, 
consiste também em desenhar e aplicar os seus projectos, rejeitar 
as rejeições impostas por documentos governamentais egoístas e 
nepotistas, como acontece para o caso dos recursos minerais por 
exemplo, atrever-se a elaborar coisas tidas como grandes, parar 
de “pedir ao governo”, “a quem é de direito”, “esperar por um 
empresário, um Bustani”, parar de “querer ser laranja”. Qualquer 
ser pensante pode tudo e, é preciso que a juventude assuma o país, 
se responsabilize por si, que faça valer o seu pensamento após 
os estudos. Que isso deixe de depender da bondade, corrupção 
ou nepotismo de um alguém qualquer. Jovem não abandone a 
sua bandeira. Moçambique carece de uma juventude ousada.  

Moçambique: Uma Nação 
carente de ousadia juvenil 
para um futuro bem-estar

Há muitos problemas nossos que há já bastante tempo po-
deriam ter sido resolvidos. A guerra em Cabo Delgado é 
um deles. Perdeu-se tempo. Os deslocados. Outra dor de 
cabeça. As infra-estruturas que desabam. O lixo que nos 
lixa etc etc. Lá diz o ditado. Nunca se pode perder tempo. 

O tempo está sempre a passar e nunca espera por ninguém. Um minuto 
perdido, já foi, e está definitivamente tudo perdido. O minuto perdido vira 
o passado do qual para quem andou a perder tempo, apenas lhe resta como 
consolação aproveitar a experiência ou lição aprendida para melhor en-
frentar o presente. O tempo urge pois de contrário a sociedade se degrada.

O tempo pela sua importância é usado pela humanidade como medida em 
muitas transacções. Através do tempo são marcados encontros, são traça-
das estratégias. Quem perde tempo arrisca-se a perder dinheiro ou mesmo 
perder a credibilidade. Credibilidade que nos dias de hoje simboliza o 
estreitamento de relações e confiança da sociedade nas diferentes esferas.

Deixar o precioso tempo passar pode atrasar a história de uma revolução 
política, social e económica, correndo-se o risco de atraso na corrida mun-
dial, caso insistamos na actual modalidade de resolução das diferenças entre 
os moçambicanos, métodos que demonstram ao quão fracasso eles vão. 

Depois de termos atirado para o caixote de lixo outros 16 anos, tempo que 
durou o conflito onde também os métodos de então para resolver as diferenças 
haviam empurrado o país, ainda estando muitos a estudar as ilações tiradas 
desse período infernal, ao mesmo tempo que voltavam a construir aquilo que 
a nossa insanidade destruiu, eis que de uns tempos para cá voltamos a cair na 
mesma ratoeira: a de perder tempo. Perde-se tempo em tudo. Na definição dos 
objectivos pelos quais assumimos responsabilidades de governação. Perde-
-se tempo em ninharias que nos trazem desconfiança e sobretudo os nossos 
governantes deixam a caravana da globalidade passar a um ritmo gigante, 
de tal forma que, quando despertarmos do nosso profundo sono, ficaremos 
condenados a ser os eternos últimos. Os coitados. Os que é uma pena!

Urge mudar de métodos. Há que mudar e colocar os problemas à frente 
das delegações, sentadas, não frente-a-frente, mas sim lado a lado. Aí 
sim, as probabilidades das coisas andarem para o positivo são maiores, 
sobretudo, porque os problemas, nesse caso, deixam de ser do outro e 
passam a ser vistos como de todos nós. Devemos entender que os pro-
blemas que hoje dilaceram Moçambique não são apenas da Frelimo, 
da Renamo e nem sequer foram criados apenas por essas duas forma-
ções políticas, mas sim são problemas dos moçambicanos e devem ser 
resolvidos com o engajamento de todos, sem prejuízo da importância 
e responsabilidade dos dois principais partidos em todo o processo.

O desmantelamento e reintegração efectiva dos homens armados da Rena-
mo tem levado tempo demasiado. A despartidarização do Aparelho do Estado 
viola a Constituição ; a inclusão social e económica e a vingança da descen-
tralização administrativa do país tudo isso são problemas de todos e afectam 
todos os moçambicanos com o seu vasto leque de áreas de conhecimento. 

Dialogar durante tanto tempo sem que haja resultados tira credibilidade do 
processo, a ponto do mesmo passar a não merecer atenção do Povo. O Povo 
apenas espera para ver, mas não é menos verdade que muitos já perderam con-
fiança em tudo quanto tem sido protagonizado pelos políticos, com maior des-
taque para a Frelimo e a Renamo, duas entidades que seguram os cornos do boi.

DoUgLAS mADJILA

SobRe o AmbIeNte RoDovIáRIo
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Nos acidentes ro-
doviários, um 
dos grandes 
problemas resi-
de no compor-

tamento do condutor e dos peões. 
Por isso, é preciso fazer-se uma 
refl exão profunda deste assun-
to para se poder bem estruturar 
a educação rodoviária, se quiser-
mos vir a ter no futuro bons resul-
tados no combate à sinistralidade 
registada nas nossas estradas. Há 
muita gente que não tem carro 
próprio e nem precisa dele, mas 
que também deve receber infor-
mação de como agir na estrada.

É difícil entender como é que o 
nosso Governo ainda não encarou 
este assunto de primordial impor-
tância na vida do país, quando se 
sabe que um dos grandes proble-
mas da insegurança rodoviária, se 
não o principal, tem a ver com os 
comportamentos desviantes dos 
utentes da via pública por falta de 
educação. Temos difi culdade em 
entender como é que nas escolas 
primárias e secundárias não cons-
ta a disciplina de educação rodo-
viária. Se os adultos estão vicia-
dos de comportamentos negativos 
que torna-se difícil corrigir, devia-
-se, pelo menos, apostar forte na 
educação das nossas crianças/jo-
vens para lhes garantir um futuro 
com mais segurança nas vias pú-
blicas, passando a ser obrigatório 

no currículo escolar a educação 
rodoviária. Alguns ministérios li-
gados a este assunto da educação 
como o da Educação, o dosTrans-
porte e Comunicações, o do In-
terior e não só, têm de convergir 
esforços no que se refere à imple-
mentação da educação rodoviária.

Entendemos que a maior ri-
queza de um país são as pes-
soas. Portanto, é preciso apos-
tar nelas e, quanto maior e 
melhor for a sua educação, 
mais rica será essa nação.

A nível da cidadania e se-
gurança temos de saber edu-
car a pessoa para que encare a 
estrada como um bem comum 
que precisa de ser conservado e 
educar também para que o con-
dutor saiba respeitar o peão e 
outros usuários da via pública.

A nível dos recursos huma-
nos é necessário elaborar um 
plano sobre quem são as pes-
soas ou entidades que vão fa-
zer este trabalho de educação 
e prepará-las para esta tarefa.

A nível dos objectivos a atin-
gir conforme o público-alvo, te-
mos de saber o que se pretende 
abordar na educação que se vai 
fazer. Qual o melhor método 
para se conseguir fazer o tra-
balho. Onde se vai fazer a edu-
cação. Nas escolas? Nas igre-
jas? Nas grandes empresas? Na 
abordagem pessoa por pessoa? 

De que forma? Por meio de pa-
lestras? Mensagens nos meios 
de comunicação social? Etc.

As acções de educação não 
devem ser feitas esporadicamen-
te como tem vindo a acontecer ou 
por iniciativas isoladas de cada 
entidade preocupada com este 
assunto. A educação rodoviária 
tem de ser permanente se qui-
sermos transformar conceitos e 
mudarmos atitudes das pessoas. 
A educação deve ser frequente 
e duradoira para que nascons-
ciências das pessoas não saia a 
ideia de segurança rodoviária.

É muito importante determinar 
os grupos-alvo. Os dados estatís-
ticos ajudam a defi nir priorida-
des de quais as vítimas a serem 
tratadas com prioridade. Crian-
ças de que faixa etária? Adoles-
centes, jovem adulto, idosos?

Cada um destes alvos tem de 
ter uma informação específi ca 
uma vez que as sensibilidades e 
motivações são diferentes. Os ter-
mos a usar, estes podem ser gerais 
ou específi cos consoante os tipos 
de desvios a contrariar. Que meios 
devem ser usados? Comunicação 
verbal, livros, fi lmes? A escolha 
dos meios deve ser criteriosamen-
te preparada. Há quem recorra, por 
exemplo, ao teatro, e até à música.

As campanhas de educação ro-
doviária devem ser feitas a nível 
nacional e não apenas em Maputo. 

Nestas campanhas, é conveniente 
determinar os assuntos a bordar 
e os respectivos termos para que 
as mensagens a difundir tenham 
impacto. Nas campanhas devem 
estar envolvidos diferentes secto-
res do Estado, organizações não 
governamentais, sociedade civil 
e os meios de comunicação, fa-
zendo congregar também partici-
pações de sociólogos, psicólogos, 
pedagogos, técnicos de educação 
e pessoas com conhecimentos de 
trânsito. A pessoa ou pessoas esco-
lhidas para coordenar estas acções 
devem ter um perfi l bem seleccio-
nado, por exemplo, curso superior, 
conhecimentos de pedagogia, ex-
periência em trabalhar com grupos 
de pessoas, entre outros requisitos.

Para terminar este assunto, 
somos da opinião de que todos 
os polícias de trânsito deviam re-
ceber cursos de educação rodo-
viária, uma vez que são eles que 
habitualmente são chamados para 
dar aulas de educação. Também, é 
imperioso criar-se uma Escola Pú-
blica de Trânsito, o que vem sendo 
eterna e inexplicavelmente adiado.

Ao abordarmos estes temas, é 
na esperança de que quem de di-
reito se lembre de que está a fa-
lhar ou a negligenciar para com as 
suas tarefas, deveres e obrigações 
e assim possa reverter a situação.

Por: Cassamo Lalá – DIRECTOR DA ES-
COLA DE CONDUÇÃO INTERNACIONAL

zambEzE
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E-mail: zambeze.comercial@gmail.com
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Educação para conseguir 
mais segurança rodoviária
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Mensagem do Presidente da Comissão Executiva

O Banco Nacional de Investimento. SA (BNI), fundado em 2010 e tendo iniciado as suas operações em 2011, tem a elevada 
honra de apresentar o Relatório e Contas do exercício económico de 2021, um ano particularmente especial, em que o 
Banco completou 10 anos de operação. Os resultados de 2021 apresentados no presente relatório, são bastante positivos 
e satisfatórios tendo em conta que os mesmos foram produzidos num ano conturbado, onde o crescimento da actividade 
bancária em particular, e da actividade económica no geral,  foi comprometido pelas incertezas impostas pelo surgimento 
de novas vagas da pandemia da COVID-19, pela intensificação da instabilidade militar na região Norte do País que levou 
à suspensão do projecto Mozambique LNG da Total, pelos impactos de fenómenos naturais e pelas acentuadas variações 
abruptas do Metical face às suas principais contrapartes, particularmente o Dólar Americano.

O BNI, sendo um Banco de Desenvolvimento e de Investimento do Estado cuja missão é promover o desenvolvimento 
socioeconómico e sustentável da economia moçambicana através do financiamento a projectos de investimento 
infraestruturantes e do sector produtivo e da assessoria e estruturação de empresas e projectos com impactos relevantes 
na melhoria das condições de vida dos moçambicanos, em 2021 continuou focado na sua consolidação como um instrumento 
de implementação da política de desenvolvimento do Governo. Neste sentido, o Banco planificou e desenvolveu as suas 
actividades (Plano de Actividades 2021) baseado no Plano Quinquenal do Governo 2020-2024 assim como, e principalmente, 
no Plano do Estratégico BNI 2018-2022. 

Para assegurar o enquadramento das suas actividades nos instrumentos de planificação descritos acima, o Banco assentou 
a sua actuação nos três pilares estratégicos constantes do seu Plano Estratégico 2018-2022, nomeadamente,  (i) Pilar I - 
Promoção e financiamento ao desenvolvimento; (ii) Pilar II - Competitividade e sustentabilidade; e (iii) Pilar III - Governação 
corporativa, competências e relacionamento institucional (com objectivos estratégicos para cada pilar), o que permitiu que 
em 2021, o Banco continuasse demonstrando a sua tendência lucrativa, sua robustez e excelente saúde financeira, registando 
confortáveis indicadores de rendibilidade, de solvabilidade e de eficiência operacional, designadamente, um lucro líquido 
positivo de MT 115,7 milhões, rácio de solvabilidade regulamentar de 33% (contra 12% de mínimo regulamentar), rácio 
de liquidez regulamentar de 40% (contra 25% de mínimo regulamentar) e um rácio de eficiência operacional (custos de 
transformação/produto bancário) de 70%.  

Tal como já tinha referido nas minhas primeiras palavras da presente mensagem, este desempenho do Banco em 2021, 
foi conseguido num ambiente macroeconómico doméstico com muitas adversidades que limitaram a normal expansão 
da actividade económica. Contudo, o País, através da adopção, pelo Governo, de medidas de política macroeconómica 
apropriadas, conseguiu evitar a desaceleração registada em 2020 (-1,23%), tendo registado um crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2,16% (em linha com a previsão de 2,10%), de acordo com as previsões do Instituto Nacional de 
Estatística (INE). Em relação à economia global, o FMI, citado na publicação “World Economic Outlook”, de Janeiro de 
2022, indicam para um crescimento do PIB global de 5,90% para o ano de 2021, o que representa uma tendência de reversão 
à queda registada em 2020 (-3,10%). A tendência de recuperação da economia global deveu-se, no geral, às medidas e 
políticas governamentais, bem como à administração das vacinas contra a COVID-19 a nível global.

Relativamente ao negócio, para lograr alcançar resultados positivos mesmo num contexto de adversidades, o Banco teve 
que adoptar uma estratégia assente em três eixos, designadamente, a eficiência operacional, a gestão prudente de riscos e 
a diversificação das fontes de receita. 

Assim, relativamente ao segmento de Banca de Investimento, através da sua Direcção de Assessoria e Estruturação 
Financeira,  o Banco continuou a assessorar empresas e projectos na mobilização de financiamentos e parceiros nas praças 
internacionais, onde destaca-se o estabelecimento de parcerias com investidores da área de energias renováveis dos 
Emirados Árabes Unidos, o que resultou em acordos de investimento e financiamento de plantas de geração de energia 
fotovoltaica de cerca de 60 MW no total, cujos fechos financeiros e provavelmente o início da construção poderão ocorrer 
no corrente ano de 2022. 

Quanto ao segmento de Banca de Desenvolvimento, as acções do BNI em 2021 estiveram, igualmente, orientadas para apoio 
ao tecido empresarial através de financiamento a projectos de investimento e do sector produtivo, onde foi desembolsado 
um montante global de MT 1.376,72 milhões, tendo sido privilegiadas, em grande medida, iniciativas ligadas ao sector da 
indústria, agricultura, comercialização e exportação. Estas operações permitiram o aumento da carteira de clientes, por 
meio da diversificação de sectores, gerando maior impacto na melhoria das condições de vida das populações. 

Quanto à performance financeira, a conjugação dos três eixos de actuação do Banco referidos anteriormente, nomeadamente, 
a eficiência operacional, a gestão prudente de riscos e a diversificação das fontes de receita, permitiu ao Banco alcançar 
uma performance positiva, com indicadores de rendibilidade e de solvabilidade bem confortáveis. Com efeito, quanto aos 
resultados, o Banco registou um lucro líquido de MT 115,74 milhões em 2021, próximo do resultado alcançado em 2020 de MT 
137,51 milhões. Este resultado só foi possível devido a uma forte expansão da carteira de crédito em 40%, com realce para 
o primeiro semestre do ano. Mais especificamente, foram determinantes para o alcance deste resultado, (i) o incremento 
da margem financeira em 68%, passando de MT 415,36 milhões em 2020 para MT 696,07 milhões em 2021 e (ii) o registo de 
resultados positivos de comissões líquidas no valor de MT 107,15 milhões, acima de MT 88,66 milhões registados no período 
homólogo, reflectindo uma maior dinâmica na busca de novos negócios de operações fora do balanço, em particular para a 
emissão de garantias bancárias e prestação de serviços de gestão de linhas de crédito.

De notar que os resultados de 2021 podiam ter sido melhores, se não tivesse havido a actuação de alguns factores exógenos 
com impacto negativo no negócio, nomeadamente, (i) acentuada e abrupta apreciação do Metical face ao Dólar americano, 
causando perdas de reavaliação cambial sobre as exposições em moeda externa, (ii) o contexto macroeconómico mais 
complexo e caracterizado pelo incremento de riscos bancários que levou o Banco a pautar por uma postura mais defensiva 
e conservadora, reforçando significativamente as imparidades e provisões, que penalizaram a rentabilidade mas que 
reforçaram a robustez do Balanço e, (iii) o incremento dos custos operacionais em 21%, associados, principalmente, à 
revisão da estrutura governativa e investimentos necessários para a prossecução das ambições de crescimento do Banco, e 
gastos extraordinários relacionados com a Covid-19.

Para terminar, gostaria de endereçar os meus agradecimentos a todos os membros da Comissão Executiva e do Conselho 
de Administração, pelo apoio e colaboração prestados ao longo do ano de 2021. Os meus agradecimentos vão ainda para 
todos Colaboradores do BNI, os principais actores que permitiram a concretização de tudo quanto apresentamos neste 
relatório, pela sua entrega abnegada, sentido de pertença, comprometimento, trabalho em equipa, sinergia, integridade e 
alinhamento perfeito com a missão, visão e valores do Banco. Estendo os agradecimentos ao Governo, pelo apoio prestado 
através do accionista, o IGEPE – Instituto de Gestão das Participações do Estado, do Ministério de Economia e Finanças e do 
próprio Presidente da República na qualidade de Chefe do Governo. Reconheço e agradeço a colaboração e contribuição de 
todos nossos clientes, que nos deram a oportunidade de mostrar e provar que temos capacidade de lhes prestar e fornecer 
serviços e produtos de qualidade e, foi essa a chave para o alcance dos resultados que hoje apresentamos. E aos nossos 
parceiros de financiamento, que financiaram o nosso Balanço e ajudaram-nos a financiar projectos que com o nosso balanço 
não seria possível, endereçamos nos nossos carinhosos agradecimentos pela confiança de, mesmo com as adversidades que a 
economia esteve a atravessar, aceitaram investir o seu dinheiro no País e financiar projectos que nós indicamos. Finalmente, 
cumprimento e agradeço a todos os stakeholders que directa ou indirectamente contribuíram para o desenvolvimento das 
actividade do BNI em 2021 e, comprometemo-nos a fazer sempre o nosso melhor para maximizar cada vez mais o valor do 
Banco e contribuir efectivamente para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos.

Tomás Rodrigues Matola
Presidente da Comissão Executiva

1. Principais indicadores.

2. Desempenho Operacional e Financeiro.
2.1. Áreas de Negócio
Num contexto de desafios macroeconómicos, o BNI como banco de desenvolvimento e de investimento do Estado com missão 
de Promover o Desenvolvimento Socioeconómico e Sustentável para a Melhoria das Condições de Vida dos Moçambicanos, 
procurou intervir com maior profundidade na economia, explorando as oportunidades de negócio emergentes nesta fase, 
enquanto continua a apoiar o sector empresarial em todos os segmentos para minimizar o impacto da Covid-19 na saúde 
financeira das empresas. De forma resumida, são de realce as seguintes actividades:

Financiamento à Industrialização e Comércio Externo

As acções do BNI em 2021 estiveram, igualmente, orientadas no apoio ao tecido empresarial através de financiamento 
a projectos de investimento e do sector produtivo no montante global de MT 1.376,72 milhões, tendo sido privilegiadas 
em grande medida iniciativas ligadas ao sector da indústria, agricultura, comercialização e exportação. Estas operações 
permitiram o aumento da carteira de clientes, por meio da diversificação de sectores, gerando maior impacto positivo 
socioeconómico.

Financiamento por sector

Constituem referências para o BNI os seguintes projectos financiados em 2021 que têm impacto multiplicador na economia 
no que tange à geração de emprego, aumento do PIB, aumento da renda familiar, incremento da eficiência operacional 
institucional, entre outros:

.  Instalação de uma unidade fabril de processamento de oleaginosa na zona norte do País que passou a agregar maior valor na economia com a
exportação de produto acabado em detrimento da situação anterior em que se exportava matéria-prima com menor valor, incluindo o de
venda, para além da geração de emprego e de receita para o Estado; 

.  Aquisição de equipamentos para instalação de uma gráfica industrial, criando capacidade interna de produção gráfica, incluindo livros
escolares, permitindo assim a minimização do tempo e de custos que se incorria na importação de material gráfico de qualidade; 

.  Viabilização de um conjunto de iniciativas desde a instalação fabril, aquisição de maquinaria, e apoio à tesouraria, permitindo a melhoria
na oferta de bens e serviços no País, contribuindo para geração de emprego, de divisas e de receita para o Estado.

.  Fomento, processamento e exportação de cereais e grãos, com maior destaque para castanha de caju, feijão bóer, milho e gergelim,
contribuindo para a geração de divisas para o País. Esta iniciativa tem proporcionado o aumento da produção agrícola de pequenos
agricultores ao nível da região Norte do País, funcionando como garantia de mercado para a produção daqueles;

.  A nível de operações de crédito por assinatura, o Banco teve uma actuação extraordinária com a intervenção na estrutura de importação de
produtos petrolíferos refinados para Moçambique, através da emissão de garantias bancárias. A intervenção do Banco na estrutura de
importação de combustível centrou-se em acções de cobertura dos processos de importação e acompanhamento até à liquidação das facturas
de aquisição destes produtos para o abastecimento do mercado local, com impacto significativo na sua disponibilidade.

.  Fomento da actividade pesqueira e processamento do pescado essencialmente para exportação, contribuindo para a geração de emprego,
de divisa e de receita para o Estado;

.  Viabilização de um conjunto de iniciativas de agronegócio na modernização e expansão, contribuindo para a melhoria da bolsa alimentar,
geração de emprego, redução do deficit de matéria-prima para a indústria face aos impactos sobre as exportações causados pela Covid-19.

Indústria

Comércio

Agricultura e 
Pesca

Apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME´s) com fundos Covid-19 do Estado e parceiros

Em 2021, o Banco demonstrou uma vez mais estar comprometido com as causas da economia, com a contínua disponibilização 
de soluções financeiras especificas com condições de prazo e pricing adequados para a retoma da economia desestabilizada 
pela pandemia COVID-19, a saber:

Linha de Crédito Descrição Impacto

Esta linha tem apresentado resultados positivos 
na economia e nas empresas nos seguintes 
domínios:
§  Financiamento a 151 projectos do total 
224 aprovados;
§  Manutenção de um total de 5.197 postos 
de trabalho e geração de emprego para um 
total 772 pessoas;

§  Geração de um total 338 novos negócios;
§  Geração de receita para o Estado no valor 
global de cerca de MT 1,05 mil milhões.

Linha para o sector de 
transporte

Em 2021, estruturou-se uma linha de crédito, em parceria com o 
Ministério de Transportes e Comunicações, no valor de MT 423,0 
milhões, destinado ao apoio à resposta da crise do sector de 
transporte na área metropolitana de Maputo que ficou agudizada 
com a propagação da covid-19, obrigando o Governo a reduzir para 
1/3 (33%) a lotação dos autocarros, como forma de minimizar os 
riscos de propagação do coronavírus.

O impacto da linha será observado a partir 
do ano de 2022 com a entrada em circulação 
de 80 novos autocarros com capacidade de 
lotação de 90 lugares, respondendo à crise de 
transporte de pelo menos 100.800 
passageiros por dia.

Linha de Financiamento GOV 
Covid-19 e BNI Covid-19

Estruturadas no ano de 2020, sendo a linha GOV Covid-19 com 
parceria do Governo da República de Moçambique, aprovada através 
do Decreto n.º 37/2020, de 02 de Junho.

As linhas estão orçadas em MT 1,6 mil milhões, tendo as primeiras 
solicitações e aprovações sido iniciadas em Setembro de 2020. 
Porém, a sua implementação estendeu-se até 2021, pelo facto de os 
projectos terem necessitado de mais tempo para cumprirem com os 
requisitos de elegibilidade.

Criação de linha de crédito para o apoio a projectos que visam a massificação de gás natural veicular

O Banco desenvolveu uma linha de crédito no valor de USD 5,0 milhões, em parceria com a SASOL e o Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia, para o financiamento da cadeia de valor do sector de gás natural veicular, cuja implementação está 
prevista para a primeira parte do ano de 2022. Esta linha de crédito vai permitir a construção de bombas de abastecimento 
a gás para automóveis, de modo a viabilizar a mobilidade no troço entre as províncias de Maputo e Inhambane, incluindo o 
financiamento para a transformação de veículos para uso a gás, permitindo deste modo a redução do custo de combustível na 
estrutura de funcionamento dos veículos com maior destaque para os autocarros comerciais.
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Estabelecimento de Parcerias Estratégicas

O BNI cumpriu um programa de desenvolvimento de parcerias ao nível de Emirados Árabes Unidos (Dubai) na GBF Global 
Business Fórum Africa 2021, promovido pelo Governo de Dubai, onde foram firmadas manifestações de interesse para a 
carteira de projectos de energias renováveis, com parceiros institucionais de Dubai com credenciais comprovados ao nível 
de alguns países africanos. Foram também identificados parceiros financeiros estratégicos para o financiamento de infra-
estruturas na área de hidroeléctricas, linhas férreas, estradas e pontes, incluindo os projectos imobiliários em carteira do 
Banco.

2.2. Análise financeira

O desempenho do BNI em 2021 foi satisfatório embora tenha sido um ano conturbado para as empresas em geral, em que o 
crescimento da actividade bancária foi comprometido pelas incertezas impostas pelo surgimento de novas vagas da pandemia 
da COVID-19, a intensificação da instabilidade militar na região Norte do País, a suspensão do projecto Mozambique LNG da 
Total, impactos de fenómenos naturais, e a fortes variações do Metical face às moedas mais relevantes para a Balança de 
Pagamentos, particularmente o Dólar Americano.

Neste quadro sombrio, o Banco teve que adoptar uma estratégia assente em três eixos, designadamente, a eficiência 
operacional, a gestão prudente de riscos e a diversificação das fontes de receita. A conjugação destes três aspectos permitiu 
que o Banco mantivesse a sua trajectória de lucros positivos com estabilidade e solidez financeira, evidenciado pelo Rácio de 
Capital Tier 1 de 35,89% (41,70% em 2020), pelo Rácio de Solvabilidade de 33,38% (40,43% em 2020) e pelo rácio de liquidez de 
40,02% (54,52% em 2020), estando os indicadores acima dos requisitos regulamentares e dos benchmarks, permitindo melhor 
cobertura dos riscos actuais e futuros advenientes dos choques adversos da conjuntura de mercado.

Em termos de rentabilidade, o Banco logrou um resultado líquido de MT 115,74 milhões em 2021, próximo do resultado 
alcançado em 2020 de MT 137,51 milhões. Este resultado só foi possível devido a uma forte expansão da carteira de crédito 
em 40%, com realce para o primeiro semestre do ano, o que foi determinante para o alcance do lucro de MT 115,74 milhões 
através das seguintes rubricas:

• Incremento da margem financeira em 68%, de MT 415,36 milhões em 2020 para MT 696,07 milhões em 2021, conjugado 
com a revisão pontual e oportuna do pricing de acordo com o risco e o consumo de capital, num cenário de pouca 
liquidez e subida contínua do custo de captação/mobilização de recursos;

• Resultados positivos de comissões líquidas no valor de MT 107,15 milhões, acima de MT 88,66 milhões registados no 
período homólogo, reflectindo a maior dinâmica na busca de novos negócios de operações fora do balanço, em particular 
para a emissão de garantias bancárias e prestação de serviços de gestão de linhas de crédito.

Devido à ocorrência de factores exógenos, a performance do Banco foi marcadamente afectada, limitando o lucro líquido que 
teria fechado acima dos MT 200,0 milhões, nomeadamente:

• Acentuada apreciação da moeda nacional face às principais moedas de transacção, com maior destaque para o Dólar 
Americano, causando perdas de reavaliação cambial sobre as exposições em moeda externa, o que absorveu na totalidade 
os ganhos de trading de moeda, resultando num efeito líquido negativo de MT 87,82 milhões contra o resultado positivo 
de MT 195,05 milhões registado no período homólogo;

• Contexto económico mais complexo e caracterizado pelo incremento de riscos bancários, pautando o Banco pelo reforço 
significativo de imparidades e provisões, que penalizaram a rentabilidade e reforçaram a robustez do Balanço. Com esta 
postura de prudência na avaliação do risco do negócio, o Banco reforçou as imparidades e provisões no valor global de MT 
77,20 milhões, representado uma evolução de MT 53,37 milhões (+ 224%) face ao período homólogo (MT 23,84 milhões);

• Incremento dos custos operacionais em 21%, de MT 381,39 milhões em 2020 para MT 460,21 milhões em 2021, associados, 
principalmente, à revisão da estrutura governativa e investimentos necessários para a prossecução das ambições de 
crescimento do Banco, e gastos extraordinários relacionados com a Covid-19.

Os impostos sobre o rendimento caíram de MT 79,1 milhões em 2020 para MT 39,80 milhões, justificado, por um lado, pela 
redução das retenções na fonte devido à queda do volume de operações tributadas à taxa liberatória (títulos de dívida e 
operações do MMI), e, por outro, devido à variação favorável dos impostos diferidos impulsionada pela significativa redução 
de resultados não realizáveis.
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Produto bancário

O produto bancário, que inclui a margem financeira e a margem complementar, registou um incremento de 11%, ascendendo 
a MT 692,95 milhões em 2021 contra MT 621,83 milhões de 2020, propiciado pela evolução da margem financeira que cresceu 
em MT 263,29 milhões (+ 65%), variação suficiente para compensar a redução na margem complementar em MT 209,60 
milhões, consequência das perdas de reavaliação cambial.

A margem financeira representou 101% do produto bancário (2020: 67%), enquanto a margem complementar se cifrou em -1% 
(2020: 33%), conforme os gráficos que se seguem:

Produto bancário (Milhões de MT)
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Margem Financeira
Face à conjuntura económica adversa, em 2021, o Banco de Moçambique pautou por uma política monetária mais prudente e 
com um teor restritivo até ao primeiro trimestre do ano, com incremento nas taxas directoras em 300 pontos bases, com vista 
a alinhar as taxas de juro de referência às condições de mercado e torná-las positivas em termos reais. A partir do segundo 
trimestre mantiveram-se constantes, nomeadamente, a MIMO a 13,25%, a FPD a 10,25% e a FPC a 16,25%. A Prime Rate 
registou um ligeiro relaxamento ao sair de 18,90% em Setembro de 2021 para 18,60% até Dezembro de 2021, e os Coeficientes 
de Reservas Obrigatórias para os passivos em moeda nacional e estrangeira a partir de Setembro de 2021 apresentaram níveis 
de 10,50% e 11,50%, respectivamente, ao saírem de 11,50% e 34,50%, respectivamente, com o intuito de proporcionar maior 
liquidez ao sistema financeiro, visando impulsionar o crescimento económico e conter o provável aumento do custo de vida 
dos moçambicanos.

Este cenário, conjugado com as medidas que o Banco implementou para mitigação do risco de taxa de juro no balanço, 
através da correcta gestão de activos e passivos financeiros, principalmente no que tange à prudente gestão do funding, e à 
oferta selectiva de crédito focado na qualidade num contexto de mercado que apresenta risco acrescido, permitiu o Banco 
encaixar uma margem financeira na ordem de MT 696,07 milhões acima do valor de MT 415,36 milhões registado em igual 
período de 2020. Este desvio favorável é, em grande medida, sustentado pelos seguintes factos:

• Aumento dos juros de crédito em MT 443,97 milhões (+131%), atingindo o montante de MT 783,95 milhões, propiciado 
pela evolução favorável da carteira de crédito em MT 1,69 mil milhões (+ 40%). Este objectivo estratégico garantiu 
sustentabilidade e melhoria dos resultados do Banco;

• Melhoria do cost of funding do Banco de 11,3% em 2020 para 9,3% em 2021, em resultado da mobilização de recursos em 

condições mais favoráveis em termos de taxa de juro efectiva e prazos. Contudo, os custos com juros observaram um 
incremento de MT 24,29 milhões (+ 9%) em resultado do maior volume de mobilização de recursos no mercado local para 
o financiamento de projectos de investimentos.

Os proveitos de operações de gestão de tesouraria, composta por aplicações em instituições de crédito e investimentos em 
títulos de dívida, registram uma queda de MT 133,53 milhões (-37%), totalizando o montante de MT 225,03 milhões contra MT 
358,55 milhões de 2020, em resultado da redução do volume de transacções com a realocação da tesouraria no financiamento 
economia, cujos retornos são relativamente mais atractivos.
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A margem financeira apresenta perspectivas animadoras para os próximos exercícios económicos, em grande parte, por 
conta da expressiva evolução da carteira de crédito, assumindo que não haja impactos expressivos sobre as taxas de juro do 
mercado e sobre o risco de crédito.

Margem Complementar

A margem complementar, que inclui o resultado líquido de taxas e comissões, receitas de assessoria financeira, resultados 
de operações financeiras e rendimentos de capital, registou uma queda ao sair de MT 206,48 milhões em 2021 para MT 3,12 
milhões negativo em 2020.

Este desvio desfavorável da margem complementar é explicado em grande medida, pelos seguintes factos:

• Resultados negativos de operações cambiais na ordem de MT 87,82 milhões (MT 195,05 milhões positivo em 2020), 
reflectindo o efeito conjugado entre a redução do volume de operações cambiais e o registo de resultados de reavaliação 
cambial negativos em consequência da expressiva apreciação da moeda nacional em relação às principais moedas de 
transacção nos primeiros dois meses do ano de 2021, com impacto desfavorável para a posição cambial detida pelo Banco;

• Menos-valias nas transacções em títulos de dívida no montante de MT 32,90 milhões (MT 10,75 milhões em 2020), explicado 
pelo efeito da revisão em alta das taxas de juro do mercado em resposta à sinalização do Banco de Moçambique, o que 
culminou em perdas de valor de mercado dos instrumentos financeiros em balanço de renda fixa.

À excepção dos resultados de operações financeiras, as outras componentes da margem complementar registaram um 
crescimento satisfatório quando comparado com o ano de 2020: (i) receita de comissão de gestão de linhas de crédito no 
valor de MT 64,70 milhões acima de MT 43,11 milhões de 2020; (ii) receita líquida de comissões sobre os serviços bancários, em 
particular para a emissão de garantias bancárias, na ordem de MT 42,45 milhões, acima de MT 34,50 milhões de 2020; e (iii) ganhos 
de dividendos da participação financeira no capital social da TDB Bank na ordem de MT 18,90 milhões (2020: MT 21,29 milhões).
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Custos de estrutura

Os custos de estrutura do Banco incluem os custos com pessoal, gastos gerais administrativos e amortizações. Estes são 
essencialmente correlacionados com a estrutura de negócio e de suporte à estratégia de crescimento do Banco, conjugados 
com gastos extraordinários relacionados com a Covid-19.

Em 2021, o Banco levou a cabo esforços consideráveis para o controlo e contenção da base de custos, e na obtenção de ganhos 
de eficiência, por via da optimização de processos, revisão contínua de contratos, selecção criteriosa dos fornecedores de bens 
e serviços e cumprimento das medidas de restrição orçamental. Não obstante, devido à realização de alguns investimentos 
com o propósito de melhorar as condições de trabalho, de segurança e bem como motivar o quadro de Colaboradores, os 
custos operacionais aumentaram em MT 78,82 milhões (+ 21%), ao saírem de MT 381,739 milhões em 2020 para MT 460,21 

milhões em 2021, conforme a tabela que se segue:

2020 2021

MT MT MT %

Gastos com pessoal 225.072.344,35          287.388.664 62.316.320 28%

Outros gastos administrativos 134.630.287,63          130.122.583 -4.507.705 -3%

Depreciação e Amortizações 21.685.232,59            42.697.201             21.011.968 97%

Total de Custos Operacionais 381.387.864,57          460.208.448 78.820.583 21%

Produto bancário 621.831.608,12          692.948.377 71.116.769 11%

Rácio de eficência (Cost-to-income) 61% 66% -                        5pp

Desvio

Em termos agregados, os custos com pessoal foram responsáveis por 62% do total de custos (59% em 2020), os outros 
gastos administrativos apresentaram o peso de 28% (35% em 2020), enquanto os custos com amortizações e depreciações 
apresentaram a proporção de 9% (6% em 2020).

Custos com pessoal

Os custos com pessoal cifraram-se em MT 287,39 milhões em 2021, face a um valor de MT 225,07 milhões registados em 
igual período de 2020, representando um crescimento de MT 62,32 milhões (+ 28%), estando 40% desta evolução associada 
à revisão da estrutura dos Órgãos Sociais com o objectivo de fortalecer o papel do Conselho de Administração na gestão de 
riscos e na fiscalização do negócio do Banco. Em termos concretos, houve um aumento do número de vogais não executivos e 
da respectiva remuneração, para além do seu papel mais reforçado e independente do executivo.

Os custos com pessoal do Banco foram também influenciados pelos seguintes factos: (i) reforço do quadro de Colaboradores 
no âmbito da gestão das linhas de crédito para apoio às operações Covid-19 e do reforço de pessoal em áreas estratégicas, 
com maior destaque para as áreas de Controlo Interno; (ii) actualização da tabela salarial anual; e (iii) ajustamentos salariais 
incontornáveis, decorrentes das promoções e progressões por mérito.

Gastos Gerais Administrativos

Os Gastos Gerais Administrativos situaram-se em MT 130,12 milhões em 2021, observando uma redução de 3% face ao valor de 
MT 134,63 milhões registados no período homólogo. Esta redução reflecte o impacto das medidas de controlo e racionalização 
de custos, por via da optimização de processos e revisão de contratos de fornecimentos de bens e serviços de terceiros. A 
redução dos custos reflectiu, em grande medida, os custos com Marketing que caíram de MT 36,42 milhões em 2020 para 
MT 15,91 milhões em 2021, derivado da consolidação do investimento em marketing efectuado em exercícios anteriores 
que permitiu a capitalização da imagem e dos produtos e serviços do banco no mercado, conjugado com a redefinição da 
estratégia de comunicação e imagem através da abordagem de aposta em recursos internos em detrimento da terceirização. 
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Não obstante, a estrutura de custos do Banco sofreu um agravamento por conta da inflação, aumento do volume de actividades, 
medidas implementadas para a mitigação de riscos associados à propagação da pandemia, conjugado com os seguintes 
aspectos: (i) contratação de serviços de seguros adicionais para a cobertura do aumento da infra-estrutura operacional; (ii) 
aumento do nível de deslocações e estadias associados, em grande parte, à busca de oportunidades de negócio e à monitoria 
dos projectos de investimentos financiados pelo Banco como procedimento de mitigação do risco de crédito; (iii) aumento 
de consumíveis de escritórios em resposta ao aumento do volume de actividades; (iv) aumento do investimento em formação 
com vista a imprimir mais dinamismo no trabalho e na absorção das oportunidades de negócio; e (v) maior nível de despesas 
de comunicação no âmbito de criação de condições para o teletrabalho imposto pela Covid-19.

Gastos Gerais Administrativos (Milhões de MT)

10
,6

7

6,
18

36
,4

2

15
,7

3

8,
98

9,
07

2,
05

8,
38

3,
18

1,
67 2,
41 4,

24

3,
66

3,
90

18
,1

0

11
,7

0

9,
94

15
,9

1 21
,5

2

7,
66

2,
10 3,
31

8,
52

5,
63

3,
17 4,
03 5,

71

3,
40 4,
39

23
,1

3

Com
unicações

Deslocações e estadias

M
arketing

Seguros

Auditoria e Consultoria

Despesas judiciais

Licenças

Conectividade e dados

M
aterial de escritório

Form
ação

Conservação e reparação

 G
estão de condom

ínio

 Segurança e vigilância

Água, energia e
com

bustíveis

O
utros custos

2020 2021

Amortizações e Depreciações do Exercício

As amortizações do exercício cifraram-se em MT 42,70 milhões, evidenciando um aumento de MT 21,01 milhões (+ 97%) face 
ao valor de MT 21,69 milhões registado no período homólogo. Esta evolução reflecte, essencialmente, o investimento de 
customização e de apetrechamento do segundo bloco do escritório e a investimentos em equipamento de transporte, com 
vista a melhorar as condições de trabalho dos Colaboradores e a contribuir para a sua motivação e retenção no Banco.

Imparidade de Crédito Líquida e Provisões Líquidas

As imparidades líquidas do exercício (líquida de recuperações de crédito) totalizaram o montante de MT 77,20 milhões em 
2021, representando uma evolução de MT 53,37 milhões (+ 224%) face ao valor de MT 23,84 milhões registado em 2020.

Esta evolução traduz a prudência levada a cabo pelo Banco, visando mitigar os efeitos adversos da actual envolvente 
macroeconómico nos seus indicadores de risco, não só pelo incremento da carteira de crédito e dos mutuários em 
incumprimento, como também em resultado das estimativas de perdas de crédito alinhadas com a metodologia IFRS, 
considerando a informação forward – looking.

Posição Financeira

As adversidades macroeconómicas internas e externas condicionaram o desempenho do Banco no que tange às metas de 
crescimento do volume de negócio, sobretudo no que se refere às restrições das fontes de financiamento para dinamizar a 
actividade, em particular para o financiamento de projectos de investimento. Ainda assim, o activo do Banco registou um 
aumento ainda que tímido de 3%, ao sair de MT 9.154,23 milhões em 2020 para MT 9.454,41 milhões em 2021.

Num quadro de balanço diminuto, o Banco adoptou uma estratégia que assegura a sustentabilidade e contribui para o alcance 
dos objectivos estabelecidos no plano estratégico, orientado na realocação da tesouraria para o financiamento de projectos 
de investimento que apresentam parâmetros de risco e retorno aceitáveis. Com efeito, registou-se uma alteração estrutural 
da carteira dos activos do Banco, tendo o peso da carteira de crédito na estrutura dos activos aumentado em 16 pp, de 45% 
em 2020 para 61% em 2021. Em contrapeso, os investimentos em títulos e as aplicações em Outras Instituições de Crédito 
reduziram o seu contributo em 3 pp e 12 pp, respectivamente.

Estrutura do activo (Milhões de MT)
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A redução das aplicações em instituições de crédito, deriva da realocação da tesouraria no financiamento à economia, por 
decisão estratégica, para, por um lado, apoiar a economia fragilizada pela pandemia, e, por outro, assegurar o crescimento 
da actividade do Banco de forma consistente e sustentável.

Os níveis de liquidez do Banco, mensurados pelo rácio de liquidez regulamentar, encontram-se dentro dos paramentos internos 
e das instruções do Regulador.

Empréstimos a Clientes

Num contexto de pandemia vivida ao longo do ano de 2021, com efeito no agravamento do risco bancário, o Banco manteve a sua 
abordagem de financiamento à economia, orientada na selecção de sectores e segmentos prioritários para o desenvolvimento 
da economia, combinado com o rigor e prudência na selecção das operações em função do risco e rentabilidade esperados, 
bem como, da redução de grandes concentrações do risco de crédito a sectores afectados pela Covid-19.

A carteira de crédito (bruto) totalizou MT 5.939,69 milhões em 2021, um incremento de MT 1.692,04 milhões (+ 40%) face ao 
montante de MT 4.247,65 milhões apresentado em igual período de 2020, tendo esta evolução sido maior em moeda nacional 
(57%), totalizando MT 4.649,50 milhões em 2021. Esta evolução é justificada, em grande parte, por um crescimento no 
crédito ao financiamento de operações da indústria alimentar, tendo em conta o papel vital que este sector desempenha na 
dinamização da economia e no suprimento ao deficit alimentar no País.

A carteira de crédito em moeda estrangeira registou um aumento de USD 17,25 milhões em 2020 para USD 20,21 milhões em 
2021, como resultado de novas operações financiadas, sobretudo, na importação e exportação de commodities. No entanto, 
a reavaliação do metical face ao Dólar Americano (Câmbio de 31 de Dezembro de 2020 MT/USD 74,90 contra MT/USD 63,83 
de Câmbio de 31 de Dezembro de 2021), anulou o aumento do contravalor em moeda nacional da carteira de crédito em 
moeda externa.

Evolução da carteira de crédito por moeda (Milhões de MT)
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Moeda nacional Moeda externaA carteira de crédito do Banco apresentou maior nível de concentração no financiamento ao sector da indústria, com peso 
de 34% (2020: 35%), tendo desta proporção, 87% incidido sobre a indústria alimentar. As operações com maturidade de longo 

prazo apresentam um peso de 47% (2020: 53%), conforme o gráfico que se segue:

  Composição Sectorial da Carteira de Crédito                              Composição do Carteira por produto
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Qualidade da Carteira de Crédito

A qualidade da Carteira de Crédito, avaliada pela proporção de crédito vencido há mais de 90 dias em função do crédito 
total, apresentou uma deterioração, ao situar-se em 6,83% em 2021, comparativamente a 2,50% registada em 2020, devido 
ao agravamento do risco bancário por conta da crise pandémica que tem conduzido à paralisação parcial das actividades 
económicas, levando parte dos tomadores de créditos a não conseguirem gerar fluxos de caixas suficientes para honrar com 
o serviço da dívida.

Em geral, as operações que apresentaram inadimplência estão relacionadas com o financiamento de pequenas e médias 
empresas (PMEs) financiadas por linhas de crédito específicas e sociais desenvolvidas em parceria com o Governo para 
fomentar a agricultura, avicultura, pecuária e o comércio. O risco do Banco nestas operações está mitigado pela existência 
de fundos de garantia específicos que cobrem entre 40% a 80% da sinistralidade, para além de outros colaterais.

No contexto de agravamento do risco bancário, o BNI mantém vigilância acrescida sobre a carteira de crédito, com maior enfâse 
para as operações afectadas pela pandemia e para exposições significativas, com o objectivo de melhorar continuamente a 
qualidade do crédito e prevenção da sinistralidade.

O montante de imparidade acumulada cifrou-se em MT 175,64 milhões em 2021, um incremento de MT 64,19 milhões (+58%) 
face ao montante 111,45 milhões registado no período homólogo, evidenciando uma postura de aprovisionamento prudente 
e criteriosa face ao actual contexto operacional caracterizada pelo agravamento do risco bancário.

Passivo e Fundos Próprios
O passivo do Banco situou-se em MT 5.902,75 milhões no final de 2021, apresentando um crescimento de 3%, relativamente 
aos MT 5.748,46 milhões assinalados no período homólogo, reflectindo, sobretudo, os seguintes factores:

• Incremento de empréstimos representados por títulos em MT 962,78 milhões (+67%), totalizando MT 2.395,96 milhões em 
2021, associado à emissão de novos títulos de dívida no valor global de MT 1.453,0 milhões; 

• Aumento dos recursos consignados em MT 185,22 milhões (+ 17%), ao se cifrar em MT 1.2449,66 milhões no final de 2021, 
explicado pela estruturação de um fundo no valor de USD 5,0 milhões para o financiamento da cadeia de valor de gás 
natural veicular.

Em contrapeso, registou-se a redução da carteira de recursos de clientes e de recursos de outras instituições de crédito 
em MT 890,47 milhões e MT 128,44 milhões, respectivamente, em resposta à estratégia comercial adoptada, de apostar 
em recursos que apresentam condições mais favorável para o modelo de banca de desenvolvimento, em particular no que 
tange ao período de maturidade e taxa de juro, adequado para o financiamento de projectos de investimentos cujo retorno 
é mensurado pelo impacto económico e social no mercado. 

A estratégia de funding adoptada em 2021 permitiu a melhoria do peso da contribuição de recursos de médio e longo prazos 
no passivo total, de 22% em 2020 para 48% em 2021, reduzindo o nível de stress de liquidez de curto prazo.

Evolução do Passivo (Milhões de MT)
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2020 2021Os fundos próprios totalizaram o montante de MT 3.551,66 milhões no final de 2021, representando uma evolução de 4% 
face ao montante de MT 3.405,76 milhões registado em 2020, explicado pela retenção de parte dos resultados do exercício 
anterior e aumento da reserva do justo valor com a valorização dos investimentos em títulos.

3. Proposta de Aplicação de resultados.
Considerando a necessidade de reforçar a autonomia financeira do Banco, bem como reforçar a robustez financeira e dos 
níveis de adequação dos fundos próprios, o Conselho de Administração propõe, para aprovação da Assembleia Geral, a 
retenção de 30% dos Resultados líquidos apurados em 31 de Dezembro de 2021, após a observância da reserva legal (30,00% 
sobre o Resultado líquido) e distribuição de dividendos ao accionista de 40% de Resultados líquidos, no montante de MT  
46.295.309,00 (2020: MT 48.129.323,71), conforme apresentado na tabela que se segue:

MT
Reserva Legal (30% do Resultado Líquido do exercício)                       34.721.482 
Distribuição de dividendos (40% do Resultado Líquido do exercício)                       46.295.309 
Resultados Transitados (30% do Resultado Líquido do exercício)                       34.721.482 

                    115.738.272 

4. Demonstrações Financeiras.
4.1. Demonstração das Alterações na Situação Líquida para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Capital Reserva de justo 
valor Reserva Legal Resultados 

transitados
Resultado líquido do 

exercício
Total do capital 

próprio
MT MT MT MT MT MT

Saldo em 1 de Janeiro de 2020      2 240 000 000                     32 125 320                   179 328 983           799 358 176                     64 454 391                3 315 266 870 
Rendimento integral
 Outro rendimento integral                                    -   
   Alterações de justo valor de activos financeiros                          -                         4 390 148                                    -                              -                                      -                         4 390 148 
   Impostos diferidos                      (1 404 847)                                    -                              -                                      -                        (1 404 847)
Lucro do exercício                          -                                      -                                      -                              -                     137 512 353                   137 512 353 
Total de rendimento integral reconhecido no exercício      2 240 000 000                     35 110 621                   179 328 983           799 358 176                   201 966 744                3 455 764 524 
Reforço da reserva legal                          -                                      -                         9 668 159                            -                        (9 668 159)                                    -   
Dividendos aos accionistas                          -                                      -                                      -                              -                      (50 000 000)                    (50 000 000)
Transferência de resultados para resultados acumulados                          -                                      -                                      -                 4 786 232                      (4 786 232)                                    -   
Saldo em 31 de Dezembro de 2020      2 240 000 000                     35 110 621                   188 997 142           804 144 408                   137 512 353                3 405 764 524 
Rendimento integral
 Outro rendimento integral
   Alterações de justo valor de activos financeiros                          -                     115 128 220                                    -                              -                                      -                     115 128 220 
   Alterações de impostos diferidos                          -                      (36 841 031)                                    -                              -                                      -                      (36 841 031)
Lucro do exercício                          -                                      -                                      -                              -                     115 738 272                   115 738 272 
Total de rendimento integral reconhecido no exercício      2 240 000 000                   113 397 810                   188 997 142           804 144 408                   253 250 625                3 599 789 985 
Reforço da reserva legal                          -                                      -                       41 253 706                            -                      (41 253 706)                                    -   
Dividendos aos accionistas                          -                                      -                                      -                              -                      (48 129 324)                    (48 129 324)
Transferência de resultados para resultados acumulados                          -                                      -                                      -               48 129 323                    (48 129 323)                                    -   
Saldo em 31 de Dezembro de 2021      2 240 000 000                   113 397 810                   230 250 848           852 273 731                   115 738 272                3 551 660 661 
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4.2. Demonstração do Rendimento Integral para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

2021 2020
MT MT

Juros e proveitos similares 1 003 543 675 698 531 440
Juros e encargos similares (307 475 140) (283 176 281)
Margem Financeira 696 068 535 415 355 159
Rendimentos de intrumentos de capital 18 897 839 21 292 901
Resultado líquido de serviços e comissões 107 154 635 88 658 034
Resultado líquido de operações cambiais (87 822 184) 195 051 861
Outros rendimentos e gastos operacionais (41 350 448) (98 526 347)
Produto bancário 692 948 377 621 831 608
Imparidade de crédito (64 192 650) (26 135 839)
Imparidade de outros activos financeiros 744 508 3 899 779
Gastos com pessoal (287 388 664) (225 072 344)
Outros gastos administrativos (130 122 584) (134 630 288)
Depreciação e Amortizações (42 697 201) (21 685 233)
Provisões líquidas (13 753 964) (1 599 004)
Custos operacionais (537 410 555) (405 222 929)
Resultados antes de impostos 155 537 822 216 608 679
Imposto sobre o rendimento (39 799 550) (79 096 326)
  Impostos correntes (37 935 174) (55 400 584)
  Impostos diferidos (1 864 376) (23 695 742)
Lucro do exercício 115 738 272 137 512 353
Outro rendimento integral
Itens que podem ser posteriormente reclassificados para resultados
   Alterações nas reservas dos activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 115 128 220 4 390 148
   Impostos diferidos (36 841 031) (1 404 847)
Total de rendimento integral do exercício 194 025 461 140 497 654

4.3. Demonstração da Posição Financeira para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

2021 2020
Activo

Caixa e Depósitos no Banco Central 116 449 956 212 353 985
Disponibilidades em instituições de crédito 291 225 208 332 363 010
Aplicações em instituições de crédito 244 269 616 1 322 275 232
Empréstimos a clientes 5 739 779 624 4 117 096 788
Investimentos em títulos 1 482 195 116 1 748 657 774
Outros activos 621 448 557 569 453 646
Activos não correntes detidos para venda 272 006 100 272 006 100
Activos tangíveis 576 651 757 473 171 421
Activos intangíveis 752 463 1 505 423
Activos por impostos correntes 109 629 074 105 344 517

Total do Activo 9 454 407 471 9 154 227 896
Capital Próprio e Passivo
Capital Próprio

Capital social ordinário 2 240 000 000 2 240 000 000
Resultados transitados 852 273 731 804 144 408
Reservas de justo valor 113 397 810 35 110 621
Reserva legal 230 250 848 188 997 142
Resultado do exercício 115 738 272 137 512 353

Total do Capital Próprio 3 551 660 661 3 405 764 524
Passivo

Recursos de Outras Instituições de crédito 1 147 643 135 1 276 079 705
Recursos de clientes 927 482 406 1 817 948 582
Responsabilidades representadas por títulos 2 395 964 343 1 433 182 067
Recursos consignados 1 249 661 103 1 067 441 805
Outros passivos 38 702 240 62 977 001
Passivos por impostos diferidos 122 545 186 83 839 780
Provisões 20 748 397 6 994 432

Total do Passivo 5 902 746 810 5 748 463 372
Total do Passivo e Capital Próprio 9 454 407 471 9 154 227 896

4.4. Demonstração de Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

2021 2020
MT MT

      Fluxo de caixa de actividades operacionais
Juros, Comissões e outros rendimentos recebidos 985 084 206 710 192 245
Juros, comissões e outros gastos pagos (334 625 188)                               (285 505 794)
Pagamento a empregados e fornecedores (399 619 886) (457 152 651)

   Fluxo líquido proveniente de rendimentos e gastos 250 839 132 (32 466 200)
   Variação nos activos e passivos operacionais
   Diminuições/Aumentos em:
   Variação do liminte mínimo de reservas obrigatórias 112 846 304 47 661 480
   Investimento em títulos 316 619 371                                 (621 392 465)
   Crédito á clientes (1 590 837 474)                            (2 376 058 719)
   Recursos de Clientes (877 718 906)                               995 271 044
   Recursos de outras instituições de crédito (141 274 809)                               872 377 036
   Responsabilidades representadas por títulos 953 000 000                                 600 000 000                                 
   Recursos consignados 173 895 801                                 547 284 086                                 
   Outros activos (24 908 671)                                  29 939 647
   Impostos Pagos (6 614 939)                                    (15 459 791)
   Imposto pago sobre juros de aplicações e títulos (37 935 174)                                  (55 400 584)

  Fluxo líquido proveniente de activos e passivos operacionais (1 122 928 497) 24 221 734
Fluxo de caixa líquido de actividades operacionais (872 089 365) (8 244 466)

      Fluxo de caixa de actividades de investimento
Aquisições de activos tangíveis e activos intangíveis (146 830 829)                               (26 223 244)
Receita da venda de activos tangíveis 4 816 865                                      128 085 405

     Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento (142 013 964) 101 862 161

      Fluxo de caixa de actividades de financiamento
 Dividendos pagos (48 129 324) (50 000 000)

      Fluxo de caixa de actividades de financiamento (48 129 324)                                  (50 000 000)
      Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa (1 062 232 653) 43 617 695

     Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e equivalentes de caixa (39 968 491)                                  127 191 599
     Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1 654 659 018 1 483 849 724

     Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 552 457 874 1 654 659 018
      Reconciliação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e depósitos no Banco Central 116 449 956 212 353 985
Disponibilidade sobre instituíções de crédito 291 225 208 332 363 010
Aplicações em instituíções de crédito excluíndo juros a receber 244 269 615 1 322 275 232
Reservas no Banco Central (99 486 905) (212 333 209)

   Total 552 457 874 1 654 659 018

5. Relatório dos Auditores Externos.

Quinta-feira, 19 de Maio de 202214 |  zambeze  



| ComerCial |

RELATÓRIO E CONTAS 2021

Página 5

zambeze  | 15Quinta-feira, 02 de Junho de 2022



O n d e    O    n e g ó c i O    s e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio
Absa Bank Moçambique apoia o Lançamento de 
Pacote Nacional de Gestão e Higiene Menstrual

Standard Bank é a marca bancária mais valiosa de África 

O S t a n d a r d 
Bank foi, 
recentemen-
te, nomea-
do como a 

marca bancária mais valiosa 
de África, em 2022, no ranking 
anual do Brand Finance re-
ferente às 500 marcas bancá-
rias mais fortes do mundo.

Todos os anos, a Brand 
Finance põe à prova as 5.000 
maiores marcas e publica 
cerca de 100 relatórios, clas-
sificando-as em diferentes 
sectores e países. As 500 mar-
cas bancárias mais valiosas e 
mais fortes do mundo estão 
incluídas no ranking anual da 
Brand Finance Banking 500.

O administrador delegado 

do Standard Bank em Moçam-
bique, Bernardo Aparício, refe-
riu que “estamos satisfeitos com 
o desempenho da nossa marca, 
uma vez que destaca o trabalho 
árduo empreendido, ao longo 
dos últimos anos, para reformu-
lar radicalmente o nosso mo-
delo de negócio e transforma 
as experiências dos clientes”. 

O Grupo Standard Bank, 
conforme acrescentou, tem 
investido fortemente em tec-
nologias disruptivas para dis-
ponibilizar aos clientes solu-
ções bancárias, de gestão de 
activos e de seguros, que lhes 
permitam alcançar os seus ob-
jectivos e ambições únicos.

Em 2019, o Standard Bank 
iniciou uma viagem que re-

definiu fundamentalmente o 
seu negócio. Ao empreender 
uma transformação pron-
ta para o futuro e a expansão 
para uma plataforma de negó-
cios, introduziu também um 

O Absa Bank Moçambique foi um dos principais 
parceiros no lançamento do Pacote Nacional de Gestão e 
Higiene Menstrual do Programa Be Girl, concebido em es-
treita colaboração com o Governo de Moçambique, através 
do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH) e o Ministério da Saúde (MISAU).

O Pacote Na-
cional de 
Gestão e 
H i g i e n e 
M e n s t r u a l 

foi lançado esta quarta-feira 
(25), na cidade de Maputo, 
num evento que trouxe ao de-
bate os desafios enfrentados e 
avanços alcançados na abor-
dagem da Gestão e Higiene 
Menstrual em Moçambique.

 Ao se juntar a esta iniciati-
va, o Absa Bank Moçambique 
reforça a sua preponderância 
como cumpridor dos Objec-
tivos do Desenvolvimento 
Sustentável, sobretudo nos 
aspectos que dizem respei-
to à saúde e bem-estar, pro-
moção de educação de qua-
lidade, igualdade de género 
e redução de desigualdades 
estabelecendo, igualmente, 
parcerias estratégicas e pro-
curando meios de implemen-
tação ajustados às comuni-
dades onde o Banco opera.

 Durante a cerimónia, o Mi-
nistério da Educação e Desen-
volvimento Humano (MINE-

DH) atribuiu um certificado 
ao Absa Bank Moçambique, 
em reconhecimento pelo com-
prometimento e engajamen-
to na promoção da Gestão e 
Higiene Menstrual em prol 
da rapariga em idade escolar.

 A Directora de Recursos 
Humanos do Absa Bank Mo-
çambique, Hanifa Hassangy, 
disse, no seu discurso, que o 
tema da educação de qualida-
de, saúde, inclusão, igualda-
de do género e trabalho para 
todos é um pilar estratégico 
para o Banco. “Assumimos o 
nosso compromisso público ao 
tornarmo-nos signatários do 
Pacto Global das Nações Uni-
das e defendemos os Objecti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável.  Por isso, para nós, o 
lançamento oficial e disponi-
bilização do Pacote Nacional 
de Gestão e Higiene Mens-
trual está em linha com o que 
consideramos ser importante 
para o empoderamento da ra-
pariga na nossa sociedade bem 
como a consciencialização 
em torno do tema”, afirmou.

 Hanifa Hassangy mencio-
nou, ainda, a importância do 
dia do Dia Mundial da Higiene 
Menstrual, celebrado a 28 de 
Maio, como um tema relevan-
te, quando olhado num prisma 
alargado do empoderamen-
to da rapariga. “Compreen-
demos que a sua segurança, 
respeito e dignidade começa 
também aqui, neste ponto de 
viragem da idade de menina 

à idade adulta. É importante 
termos consciência que tudo 
isto tem um peso no proces-
so de ensino-aprendizagem 
e consequentemente afectará 
gerações futuras e terá impac-
to nos mercados de trabalho, 
principalmente no que tange 
a equidade de género, moti-
vo pelo qual abraçamos este 
projecto e orgulha-nos poder 
fazer a diferença”, referiu.

 A Be Girl é uma empre-
sa de design orientada para a 
capacitação de adolescentes 
e jovens mulheres em idade 
menstrual e a criação de pro-
dutos inovadores, confortá-
veis, sustentáveis e acessíveis. 
Trabalha por um mundo onde 
a menstruação é considerada 
bela e ser rapariga não cons-
titui um obstáculo às oportu-
nidades, à saúde e ao sucesso.

reposicionamento abrangen-
te da marca, o primeiro em 
10 anos, culminando com o 
lançamento da promessa de 
marca ‘É possível’ em 2020.

“O posicionamento da nos-

sa marca está alinhado à am-
bição da nossa organização de 
transformar as experiências 
dos clientes com base nas suas 
percepções”, disse, ajuntando 
que “os nossos colaboradores 
estão inspirados e empenhados 
em fornecer soluções e expe-
riências que são importantes e 
criam valor para os clientes”.

O Standard Bank tem or-
gulho e honra em receber 
o título da marca bancária 
mais valiosa do continente 
africano: “As marcas mais 
bem-sucedidas são frequen-
temente as mais relevantes, 
permanecem em constante 
evolução e em mudança com 
o desenvolvimento das neces-
sidades dos clientes”, concluiu.
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No leito do grande rio

Totalenergies e associação eden reforestation unem 
esforços para a reconstituição de mangais em cabo delgado

O projecto Mozambique LNG, operado pela TotalE-
nergies EP Mozambique Area 1 Limitada, e a Associação 
Eden Reforestation estão a trabalhar, desde o passado mês 
de Fevereiro, num programa de restauração de áreas de 
mangais na região costeira da província de Cabo Delgado, 
abrangendo, numa primeira fase, o distrito de Palma.

O p r o g r a m a , 
com uma 
duração de 2 
anos, bene-
ficia de um 

orçamento de 760 mil dólares 
americanos alocados pelo pro-
jecto Mozambique LNG e é 
implementado pela Associação 
Eden Reforestation. O progra-
ma, que visa restaurar mais de 
cinco mil hectares de mangais, 
vai também proporcionar a 
criação de cerca de 400 empre-
gos directos para membros de 
diferentes comunidades locais.

 Nos primeiros dois meses 
de implementação da iniciati-
va, já foram plantados mais de 
12 hectares de mangais e cria-
dos cerca de 200 empregos. 

Tércio Masseque, Vice-
-presidente para a área da Saúde, 
Ambiente e Segurança da Tota-
lEnergies EP Mozambique Area 
1 Limitada, afirmou que “a To-
talenergies inscreve o desenvol-
vimento sustentável em todas as 
suas dimensões no coração dos 
seus projectos e operações para 
contribuir para o bem-estar das 
populações. A companhia está 

empenhada em contribuir para 
os Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável das Nações 
Unidas, entre os quais os ligados 
à preservação da biodiversida-
de.” Masseque acrescentou que 

“com este programa, queremos 
contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável de Moçam-
bique, no geral, e de Cabo Del-
gado, em particular. Queremos 
reforçar as nossas iniciativas 
de promoção e preservação da 

biodiversidade e contribuir para 
apoiar as iniciativas do Gover-
no de Moçambique na restaura-
ção de mangais no contexto da 
Estratégia Nacional e Plano de 
Acção para a Gestão do Mangal 

em Moçambique.  A restauração 
dos mangais vai contribuir para 
a preservação de inúmeras espé-
cies animais e vegetais, para a 
filtração da água e contenção da 
erosão costeira, e para redução 
de gases com efeito de estufa.”

 Por sua vez, Gildo Cuamba, 
Director Geral da Associação 
Eden Reforestation, afirmou: 
“Vemos, neste acordo, uma 
oportunidade de contribuir de 
forma activa na implementação 

dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável das Nações 
Unidas, assim como para a ma-
terialização da missão da nossa 
organização. Temos por lema: só 
precisamos de uma aldeia em-
penhada para reerguermos uma 
floresta. O nosso trabalho em 
Moçambique ajuda a proteger as 
comunidades costeiras de desas-
tres ambientais, melhora as pes-
carias, capta o dióxido de carbono 
da atmosfera, e aumenta a biodi-
versidade ao mesmo tempo que 
aborda a necessidade urgente de 
alívio à pobreza. Vimos, por isso, 
na parceria com a TotalEnergies, 
uma oportunidade de estabelecer 
uma aliança natural e com ganhos 
para a manutenção da biodiversi-
dade e na criação de empregos e 
geração de renda para as comuni-
dades locais de Cabo Delgado.”

 Refira-se que, ainda na área 
da biodiversidade, a TotalEner-
gies EP Mozambique Area 1 
Limitada, na qualidade de ope-
radora do projecto Mozambique 
LNG, assinou, no passado mês de 
Abril, com a Universidade Lúrio 
(UniLúrio), um memorando de 
entendimento, que prevê a alo-
cação de 460 mil dólares para 
o financiamento de um projec-
to de restauração de recifes de 
corais e de desenvolvimento da 
pesca sustentável em Pemba, 
Maringanha, Wimbe e Gimpia, 
na província de Cabo Delgado.

Galp premeiaqualidade de serviço nos seus postos
de abastecimentono âmbito da iniciativa Shine

A Galp premiou 
dois postos de 
abastecimento 
(PA) da cidade 
de Maputo e 

um localizado no Xai-Xaipelo seu 
desempenho ao nível da qualida-
de do serviço prestado aos clien-
tes, no âmbito do novo programa 
Shine Galp. Este programa, prevê 
a avaliação contínua de uma sé-
rie de parâmetros que incluem as 
regras de segurança, a limpeza e 
manutenção dos postos de abas-
tecimento, a excelência noatendi-
mento aos clientes, entre outros.

Ainiciativa Shine Galp é tam-
bém um programa de formação 
contínuoe intensivo para todos os 
colaboradores dos postos com um 
acompanhamento próximo em 
matérias de Ambiente, Qualidade 
e Segurança e foco no atendimen-
to e satisfação do Cliente Galp.As 

avaliações são efectuadas men-
salmente, de forma agarantir os 
padrões de excelência de serviço 
Galp e a elevar os padrões de segu-
rança dos postos de abastecimento.

Neste primeiro trimestre de 
avaliação, os Revendedores dos 
PAsdistinguidos receberam um cer-
tificado e um bónus de desempenho 
associado à iniciativa. De todos os 

PAsda rede Galp sujeitos à ava-
liação mensaldistinguiram-se, em 
primeiro lugar, o posto de abaste-
cimento O&J Gestão de Participa-
ções, Lda., situado nas Mahotas, em 
Maputo; o posto de abastecimento 
ZAP Zambézia Agro-Pecuária, 
Lda., de XaiXai; eo posto de abas-
tecimento Capital Oil, Lda, locali-
zado em Cumbeza II, em Maputo.

A entrega dos prémios pela 
Galp Moçambique aos primeiros 
classificados esteve a cargo do 
diretor-geral, Paulo Varela, do di-
rector comercial ,Francisco Ferrei-
ra, do gestor de cliente,José Sousa, 
e da gestora de marketing,Cláudia 
Ngwenya, numa cerimónia que 
decorreu nas instalações dos 
postos de abastecimento dis-
tinguidos, na presença dos re-
vendedores e das suas equipas.

“Reconhecemos o esforço que 
está a ser feito por todos para melho-

rar o serviço, a qualidade do atendi-
mento, as condições de segurança 
e operacionais na rede, trabalhan-
do continuamente com os nossos 
parceiros,stakeholders e colabo-
radores”, dissePaulo Varela na 
cerimónia que decorreu no posto 
de abastecimento das Mahotas. 
“Este prémio é estendidoatodos 
os colaboradores do posto, que 
todos os dias dão a cara pela Galp 
fazendo um trabalho de que nos 
podemos orgulhar”, acrescentou.

Os Revendedores do PA me-
lhor classificado,agradeceram 
o reconhecimento: “Foi uma 
grande alegria receber o prémio 
Shine Galp apenas três anos de-
pois do início da operação, o 
que é um sinal de crescimento 
pessoal e empresarial”, afirmou 
José Machado. A sua esposa, 
Ofélia Machado, explicou a fór-
mula do êxito: “Muito esforço 
de gestão e empenho dos nossos 
colaboradores, que são a primei-
ra linha de comunicação com os 
clientes e estão sempre prontos a 
responder com um sorriso às crí-
ticas e sugestões que recebem”.
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Segundo ADPP

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 

(verifi cação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

Fortalecimento dos pequenos agricultores é 
alternativa a crise global dos alimentos 

O fortalecimento dos pequenos agricultores é fundamen-
tal para a redução dos impactos da eventual crise global dos 
alimentos no país, segundo deu a conhecer o ofi cial de parce-
ria na Ajuda do povo para o povo (ADPP), Sebastião Man-
gue que refere que os pequenos agricultores representam 
80% dos actores que provem alimentos em Moçambique.

Falando em con-
ferência de im-
prensa sobre os 
40 anos daquela 
organização não 

governamental, Sebastião Man-
gue explicou que a ADPP tem 
intervenções em várias áreas de 
actuação incluindo a agricultu-
ra, onde seus projectos incidem 

sobre os pequenos agricultores 
por desempenhar um papel cha-
ve no fornecimento dos pro-
dutos alimentares as familias.

 Sendo um dos actores com 
mais riscos de sofrer os impactos 
da eventual crise global dos ali-
mentos, Sebastião Mangue traça 
de entre várias soluções a neces-
sidade de se fortalecer esse grupo 

social com insumos agrícolas de 
modo a ampliar a produção des-
tes actores nos campos. Porém, 
no mesmo discurso a fonte enten-
de que não basta apenas oferecer 

kits de produção, é preciso criar 
condições de cadeia de valor que 
passam pelo processamento, mo-
ageiras, conservação e demais 
componentes que permitam a 

competitividade dos mesmos. 
“A eventual crise alimentar que 

se avizinha poderá de algum modo 
perigar todo esforço no concer-
nente a redução dos níveis de des-
nutrição crónica no país“ avisou

Sebastião Mangue recomen-
da ainda a necessidade de maior 
investimentos nos alimentos com 
maior valor nutritivo especialmen-
te para as crianças considerados o 
elo mais fraco no que toca a des-
nutrição. O país não deve apenas 
produzir alimentos. Há necessi-
dade de alimentos que assegu-
rem a componente de nutrição.

A Tempus Global 
Group acaba 
de lançar, em 
Moçambique,o 
Elite Employer, 

um programapioneiro concebido 
para reconhecer as melhores orga-
nizações para se trabalhar no país. 
O Programa tem como base os 
resultados daPesquisa Nacional de 
Benefícios e Gestão de Capital Hu-
manorealizada pela empresa,entre 
Julho e Agosto de 2021.

O estudo envolveu 140 or-
ganizações dos sectores público 
(4%), privado (72%) e organiza-

ções não governamentais (24%), 
presentes em todo o território na-
cional.De todas asorganizações 
participantes na pesquisa, apenas 
45 foram elegíveis para o progra-
ma de certifi cação Elite Employer 
que, agora, vai reconhecer as 30 
melhores empresasonde trabalhar. 
O sistema de pontuação é focado 
em quatro pilares: Compensação 
e Benefícios, Carreira,Ambiente 
de Trabalho e Cultura.

Através deste Programa, 
aTempus Global Groupiráreco-
nhecer organizações de diversos 
sectores: Financeiro, Energia, 

FastMovingConsumerGoods, Ex-
tractivo, Organizações não gover-
namentais, Telecomunicações e 
Serviços Financeiros, entre outros. 

O selo de qualidade atribuí-
do às empresas eleitas atesta que 
aquela organização é, de facto, 
um ótimo lugar para se traba-
lhar e desenvolver profi ssio-
nalmente. A distinção destaca 
ainda estas organizações como 
estandobemposicionadas para 
reter e atrair talento, essencial 
para o crescimento sustentá-
vel e saudável das empresas. 

O Elite Employervisa 

destacar,sobretudo, os váriosas-
pectos que unem colaboradores e 
os aproximam às respectivas or-
ganizações, criandosentimentos 
de pertenç a dentro dasempresas, 
nomeadamente no que diz respei-
to a valores, é tica e integridade. 
O bom desempenho em termos 
de estraté gia, lideranç a e recruta-
mento foram també mcrité riostidos 
em consideração. 

Para assinalar o reconheci-
mentodasorganizaçõesque mais se 
destacam neste programa pionei-
ro, a Tempus Global Grouppassa 
a realizar, anualmente, um evento 

de atribuição de prémios. No dia 
26 de Maio, realiza-se, assim, a 
Gala da1ª edição do Elite Em-
ployer, a decorrer numa unidade 
hoteleira de Maputo e que vai 
reunir as melhores empresas para 
se trabalhar em Moçambique.

O Elite Employer é uma 
enorme mais-valia para a 
implementaç ã o dos planos 
estraté gicos de Recursos Huma-
nos nas organizações, tendo como 
objetivo infl uenciar o mercado lo-
cal com práticas que contribuam 
para a melhoria contínua de polí-
ticas orientadas para as pessoas.

Tempus Global Group lança1ª edição do Elite Employer e 
distingueas melhores empresas para se trabalhar em Moçambique
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Direitos sexuais e reprodutivos

Reflexão em torno do aborto seguro em Moçambique

Na antecâmera das festividades do dia internacional de 
luta pela saúde da mulher em Moçambique, celebrado a cada 
dia 28 de Maio e neste ano, sob o lema “Quebre o preconceito! 
Imagina um mundo com igualdade de género, livre de precon-
ceitos, discriminação e com a valorização da saúde da mulher”. 

O MISAU e a 
Rede de De-
fesa dos direi-
tos sexuais e 
Reprodutivos 

(RDSR), em parceria com o Centro 
Internacional para a Saúde Repro-
dutiva (CRH-M), realizou na última 
quinta-feira (26), em Maputo, um 
debate em mesa redonda, sobre as 
diferentes intervenções no âmbito 
da saúde da mulher em alusão a data.

Falando aos participantes, em 
jeito de abertura do evento, referiu-
-se a importância de poder se falar 
mais sobre a saúde da mulher, de-
cisão e aborto seguro, porque em 
Moçambique a mortalidade mater-
na, ainda constitui um risco elevado 
de morbi-mortalidade associada as 
complicações durante a gravidez, 
parto ou hemorragia obstétricas. 

O aborto inseguro tem um pa-
pel preponderante no advento de 
estas mortes e sequelas, até mesmo 
irreversíveis. O desconhecimento 
da existência da lei de despenali-
zação do aborto, o estigma e o si-
lêncio à volta do aborto por parte 
da população no geral, incluindo 
as próprias mulheres e raparigas, 
gestores e profissionais de saúde, 
são alguns dos factores determi-
nantes para o elevado número 
de mortes por aborto inseguro. 

Os desafios ligados à saúde das 
mulheres tem uma multiplicidade e 
complexidade de factores sociais, 
normativos e económicos que ocor-
rem em todas as fases da vida das 
mulheres moçambicanas, que se 
traduzem numa deficiente imple-
mentação dos diferentes programas 
sectoriais que visam a melhoria 
da sua saúde e qualidade de vida.

 

Avanços e recuos no acesso aos 
serviços de aborto seguro em 

Moçambique

A Dra. Julaina Langa, membro 
do comité de Coordenação da Rede 
DSR, refere que, Moçambique 
aprovou em 2014 um código penal, 
que revogava o anterior de 1986 
que é o código português. Este có-
digo introduziu um novo regime 
legal para o aborto, criando normas 
mais precisas a esta matéria. Após 
aprovação deste código, o Minis-
tério da Saúde aprovou normas 
clínicas para a prestação de servi-
ços do aborto seguro e pós aborto. 

“Temos situações de más for-
mações fetais, como requisito 
para o acesso de aborto seguro, 
isso se houver segundos moti-
vos para prever que o bebé vira 
sofrer de doenças graves ou má 
formação congénita ou então na-

quelas situações em que o feto é 
inviável”, refere Julaina Langa.

Acrescenta ainda que, é per-
mitido o acesso a esses serviços 
em situações de violação ou in-
cesto e nas situações em que a 
mulher expressar a vontade de 
realizar a interrupção da gravi-
dez e com o seu consentimento.  

O aborto é crime se for rea-
lizado fora daquilo que o código 
penal estabelece. O código penal 
estabelece 3 requisitos para o aces-
so aos serviços, o consentimento 
da mulher, o profissional de saúde 
que ira praticar o procedimento 
deve ser qualificado e deve ser 
feita dentro de uma unidade sani-
tária reconhecida pelo ministério. 

Não obstante, existe também 
para que se considere crime o facto 
de não respeitar a idade gestacio-
nal para o acesso aos serviços de 
aborto seguro, que por tanto, ate 12 
semanas se for realizado a pedido 
da mulher ou então nas situações 
em que é para prevenir uma lesão 
no corpo da mulher ou para a saúde 
psíquica da mesma e ate 16 sema-
nas em gravidezes que resultem 
de incesto ou de violação sexual.

 

Como contornar a objecção de 
consciência dentro dos actores 
validos no processo de aborto

A renomada Dra. Nafissa Os-
sumane, membro da direcção da 
AMOG e também do comité da 
FIGO sobre o Aborto Seguro, a 
quem coube o papel de falar sobre a 
objecção de consciência dentro dos 
actores válidos no processo de abor-
to: aspectos legais de implementa-
ção da lei Insights da FIGO, afirma 
que falar sobre estes assuntos é 
sempre um motivo para refletirmos 
para onde é que caminhamos e para 
onde é que queremos ir e de certa 
forma pode trazer algum beneficio. 

“Eu achei importante trazer o 
ponto de vista da Federação Inter-
nacional de Ginecologia Obstetrí-
cia (FIGO), porque a FIGO con-
grega todas associações nacionais 
que estão inscritas nela, e nós como 
AMOG estamos inscritos. Achei 
por bem e nada melhor do que trazer 
este posicionamento”, diz Nafissa. 

Países em todo o mundo se 
comprometeram a garantir que 
mulheres e meninas tenham o di-
reito de tomar decisões sobre sua 
saúde, corpo e vida. No entanto, 
várias questões legais, políticas, 
sócio culturais e barreiras sisté-
micas continuam a dificultar o 
acesso a procedimentos de SSR 
que salvam vidas, como aborto 
seguro, que são cuidados de saúde 
essenciais e sensíveis ao tempo.

Uma barreira significativa 
ocorre quando os provedores e 
aliados os funcionários têm um 
conflito de consciência e reivindi-
cam o direito de recusar serviços 
de aborto seguro. “Objecção de 
consciência” é a recusa em desem-
penhar uma função ou cumprir uma 
responsabilidade por causa de cren-
ças pessoais, religiosas ou morais. 
No contexto da atenção ao aborto, 
invocando a objecção de cons-
ciência tornou-se um fenómeno 
global generalizado e que constitui 
uma barreira para esses serviços 
para muitas mulheres e meninas. 

A Dra. Nafissa explicou igual-
mente que a FIGO considera a 
autonomia reprodutiva, incluindo 
o acesso a serviços de aborto se-
guro, como um direito humano 
inegociável de todas as mulheres 
e meninas em todo o mundo. A 
FIGO está empenhada em redu-
zir mortalidade materna e mor-
bilidade por abortos inseguros.

“Reconhecemos inequivoca-
mente que o principal dever de 
consciência dos prestadores de 
cuidados de saúde em todos os 
momentos é tratar, fornecer bene-
fícios e prevenir danos aos pacien-
tes pelos quais são responsáveis”.

A FIGO reconhece ainda que, 
embora os provedores não devam 
ser discriminados ou desrespeita-
dos por suas crenças, caso se recu-
sem a fornecer serviços de aborto, 
devem fornecer encaminhamentos 
para garantir que mulheres e me-
ninas necessitadas possam aceder 
esses serviços em tempo hábil.

“É importante falarmos do tem-
po hábil, porque a lei de Moçambi-
que diz que alguém é objector de 
consciência quando pode referir, 
seria por exemplo alguém ir a uma 
unidade sanitária e o profissional de 
saúde dizer que la não se oferece es-
ses serviços, isto significa barreira, 
aquela mulher que saiu de casa a es-
pera de que na sua unidade sanitá-
ria façam este procedimento, o que 

significa em termos de custo, tempo 
em haverá a disponibilidade de an-
dar para outros centros”, sublinha. 

Os profissionais de saúde de-
vem garantir que mulheres e me-
ninas em todo o mundo tenham 
o direito de fazer suas próprias 
escolhas reprodutivas, aquelas 
que elas acham que lhes per-
mitirão alcançar os mais altos 
padrões de saúde e bem-estar.

As sociedades membros de-
vem se envolver com profissio-
nais de saúde e principais partes 
interessadas para educá-los e 
sensibilizá-los para reconhecer os 
direitos das mulheres e meninas. 
Preconceitos no sistema de saúde 
não devem impedir o acesso aos 
serviços. Mulheres e meninas de-
vem poder exercer legalmente seus 
direitos humanos salvaguardados.

Partilha de experiências e 
resultados alcançados com o 

projecto Aborto seguro em Tete

Xarifo Gentivo, médico-chefe 
provincial no SPS-Tete disse que 
este projecto foi implementa-
do inicialmente em 3 distritos da 
província de Tete em 5 unidades 
sanitárias, sendo os Distritos de 
Cahora Bassa, Angónia, Changara. 
Inicialmente foi feito um estudo de 
base, para avaliar como eram feitas 
a oferta do aborto seguro nessas 
unidades sanitárias desses distritos. 

“Como para nós o aborto sem-
pre foi visto como algo místico, 
há sempre uma certa duvida em 
relação a isso na comunidade, o 
objectivo deste projecto era mesmo 
garantir o acesso a oferta desses 
serviços a todas as raparigas, que ti-
vessem o direito de fazer e não criar 
nenhuma barreira para assistência a 
esses serviços e evitar deste modo 
que tivéssemos abortos inseguros”. 

Acresce que, a realidade nos 
prova que, ao não oferecermos esses 
serviços nas nossas unidades sanitá-
rias, o que vai acontecer nas nossas 
comunidades é que vao recorrer 
as formas clandestinas do aborto. 

O projecto teve como principal 
leque a comunicação e difusão de in-
formação sobre métodos contracep-
tivos, aborto seguro e cuidados apos 
o aborto nessas comunidades, contu-
do, ainda neste âmbito do projecto, 
dotou de competências aos profissio-
nais de saúde nas unidades sanitárias 
para oferta desses serviços, sendo 
que, era uma actividade que não era 

feita muito e garantir com que estes 
profissionais tivessem competên-
cias e o aborto não ficar duvidoso. 

Segundo explica Xarifo, a meta 
era de 1726 mulheres e raparigas 
tivessem acesso ao projecto e ao 
conhecimento desse projecto e foi 
alcançado um número de 1610, pra-
ticamente 94%de mulheres nestes 3 
distritos e garantiu-se igualmente que 
dessas mulheres 76% delas tivessem 
algum método de contracepção, se-
jam eles de curta ou longa duração.

Perspectivas do MISAU na 
manutenção e consolidação dos 

ganhos, na continuidade da 
oferta dos serviços de aborto 

seguro em Moçambique

Segundo disse, a Dra. Vânia 
Benzane, médica e responsável na-
cional de saúde materna MISAU, 
o grande desafio a nível nacional é 
a questão da mortalidade materna, 
que ainda estamos fora daquilo que 
é o desejado ou preconiza a Organi-
zação Mundial da Saúde e uma das 
principais complicações obstétricas 
é a questão da hemorragia pós par-
to, as doenças hipertensivas e den-
tro das hemorragias temos o aborto. 

“Em relação ao aborto, um 
dos principais desafios é a ques-
tão dos mitos, onde falar do 
aborto não é uma tarefa fácil a 
nível da comunidade, familiar, 
uma adolescente chegar aos seus 
pais e dizer que esta gravida”. 

É por estas e mais razões que 
ainda temos adolescente a fazerem 
abortos inseguros, mas muito tra-
balho foi feito e se formos a olhar 
para a cobertura nacional, desde a 
implementação do aborto seguro 
até hoje, estamos com uma evolu-
ção considerável e prevalece a pro-
cura em massa por estes serviços. 

“Apesar de ser um projecto a ní-
vel nacional, de forma geral, em ter-
mos de procura por esses serviços, 
notou-se mais procura na província 
de Nampula, Cabo Delgado, Zam-
bézia, e nessas são as que tem bons 
resultados em relação aquilo que é 
esperado as mulheres que precisam 
desses serviços, os restantes ainda 
a quem desejar, mas existe uma 
grande evolução neste sector, em-

bora lenta”, refere Vânia Benzane.
Os serviços do aborto seguro 

e cuidados pós-aborto nos termos 
do presente diploma ministerial 
são oferecidos de forma gratuita 
nas Unidades Sanitárias do Serviço 
Nacional de Saúde (sector público).

silVino miranda
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Época chuvosa 

Moçambique participa nas Negociações do Tratado 
das Nações Unidas sobre Crimes Cibernéticos 

Necessários cerca de oito mil milhões de 
meticais para a reposição de estradas  

Mo ç a m -
b i q u e , 
represen-
tado pelo 
Director 

de Sistemas de Informação, Es-
tudos e Projectos (DISIEP) no 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior (MC-
TES), Constantino Sotomane, 
participa nas Negociações do 
Tratado das Nações Unidas 
sobre Crimes Cibernéticos. 

Trata-se de um novo instru-
mento internacional  que Mo-
çambique tem a oportunidade de 
aprender e de contribuir na sua 
preparação,  fazendo reflectir os 
seus  interesses e preocupações no 
domínio das Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TIC). 

Intervindo durante o even-
to,  Sotomane  apontou como 
prioridades para Moçambique, 

a promoção  e reforço das me-
didas de prevenção e combate 
aos crimes e outros actos ilícitos 
no domínio das TIC; estabelecer 
padrões de segurança essenciais 
para a criação de um espaço digi-
tal credível de prevenção e com-
bate ao cibercrime; promover a 
criação de mecanismos de res-
peito à privacidade e liberdades 
individuais, intensificando a pro-
moção e desenvolvimento das 
TIC; e incentivar a cooperação 
internacional entre os estados, 
garantindo medidas legislati-
vas para combater o cibercrime.

Na ocasião, a fonte expli-
cou que os objectivos da con-
vecção em elaboração, estão 
alinhados com os instrumen-
tos legais de crimes cibernéti-
cos, em uso em Moçambique.

Nestes termos,  a posição 
de  Moçambique  é que a  con-

vecção considere que não deve 
incluir a extradição de cidadãos 
nacionais dado que entrará em 
conflito com a soberania de 

algum Estado-membro como 
Moçambique. Em caso de  se 
incluir,  não deve ser obrigatório 
para todos os países adoptarem.

Relativamente a  gover-
nança de dados, propõe que se 
promova  o estabelecimento de 
mecanismos claros de governan-
ça de dados que contemplem a 
participação do Estado-membro 
em igualdade de condições; 
e  promover a preservação da 
soberania dos estados no tra-
tamento de dados para promo-
ver a integridade das informa-
ções ou dados de cada país.

Moçambique defende ain-
da  a necessidade de  promo-
ver mecanismo que facilite aos 
Estados-membros o acesso a 
dados relativos a seus países 
ou cidadãos, caso estejam em 
posse de empresas corporativas 
globais de “internet” ou prove-
dores intermediários de tran-
sações electrónicas, de modo 
a facilitar a investigação e per-
seguição de cibercriminosos.

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hí-
dricos (MOPHRH), Carlos Mesquita, referiu serem necessá-
rios cerca de oito mil milhões de meticais para a reabilitação 
e reconstrução de, aproximadamente, 8.800 quilómetros de 
estradas, 23 pontes, 14 passagens hidráulicas e três “drifts” 
danificados na presente época chuvosa, no País.

O governante 
fez este pro-
nunciamen-
to durante a 
abertura do 

Primeiro Conselho de Obras 
Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, ocorrido, segunda-
-feira, 30 de Maio, em Mapu-
to, com o objectivo de discutir 
e obter subsídios de entidades 
e individualidades especializa-
das em matérias de projecto, 
construção, fiscalização e ma-
nutenção de estradas e pontes.

Na sua intervenção, o minis-
tro referiu que Moçambique é 
propenso à ocorrência de desas-
tres naturais, com maior desta-
que para as cheias que ocorrem 
com maior frequência nas ba-
cias de Maputo, Umbelúzi, In-
comáti, Limpopo, Save, Búzi, 
Púngoè, Zambeze, Licungo e 
Messalo, causando um impacto 
negativo no desenvolvimento 

socioeconómico do País, devi-
do à perda de vidas humanas e 
destruição de infra-estruturas.

“Esta situação leva-nos à 
necessidade de reflectir sobre os 
pressupostos para a concepção, 
dimensionamento, construção 
e manutenção das infra-estrutu-
ras rodoviárias e outras, toman-
do em consideração as últimas 
variáveis climáticas, incluindo 
as projecções para os próximos 
tempos” explicou o ministro.

Num outro desenvolvimen-
to, o governante exortou ao 
Conselho do MOPHRH e con-
vidados para a necessidade de 
se garantir que as novas estra-
das sejam mais resilientes aos 
efeitos das mudanças climáti-
cas, incluindo a mobilização de 
recursos com vista à manuten-
ção de estradas e o incremen-
to do seu período de vida útil.

“Nesta área, o Governo 
perspectiva a efectivação de 

projecto de construção das 
barragens de Megaruma, em 
Cabo Delgado, Mugeba, na 
Zambézia, Mapai, em Gaza e 
Moamba Major, em Maputo, 
que de forma combinada irão 
resultar numa capacidade de 
armazenamento de mais de 

9 mil milhões de metros cú-
bicos, concluiu o ministro.

Importa referir que estive-
ram presentes neste primeiro 
Conselho, a vice-ministra do 
sector, Cecília Chamutota, 
antigos ministros do MO-
PHRH, quadros seniores do 

sector das Obras Públicas, 
parceiros de desenvolvimen-
to, instituições académicas, 
antigos dirigentes, organi-
zações da sociedade civil e 
especialistas em mudanças 
climáticas e concepção de pro-
jectos de estradas e pontes.
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Munna’s abaixo do seu rendimento

Bairro de Hulene

Desporto Recreativo

Bom, é sabido por todos nós, de que desde a independên-
cia nacional, no dia 25 de Junho de 1975, Moçambique, como 
Pais, procurou sempre, a sua identidade nas suas políticas 
desportivas, que pudessem, impulsionar o desporto rei e de 
outras modalidades.

Feita uma analo-
gia, desse tempo 
para os dias de 
hoje, conclui se 
que todas as po-

liticas adoptadas para esse de-
senvolvimento, foram falhadas, 
pois o nosso desporto rei que é 
futebol, redarguiu bastante. É 
urgente, que se tomem decisões 
sérias e responsáveis, para que 
se reflicta no nosso Moçambo-
la, na nossa seleção nacional, 
denominada Mambas, que de 
Mambas não tem tido nada.

O que tem me deixado pre-
ocupado e ao mesmo tempo, 
bem triste, e não só a mim, 
a muitos de nós, que temos 
acompanhado o desenvolvi-
mento do nosso desporto, em 
particular futebol, é o facto de 
sabermos que tem havido mui-
tos encontros para reflexão do 
estágio actual do futebol e para 
a partir dai, tomar se decisões 
concretas e sustentáveis para 

o rápido desenvolvimento de 
futebol deste Pais, atacando 
desde a formação até ao futebol 
de alto rendimento que é Mo-
çambola. Se sabe também, de 
que nessas reflexões, já se iden-
tificou as causas que retardam o 
nosso futebol, e também, já se 
sabe o que se deve fazer, para 
que o nosso futebol, a nível da 
formação, de Moçambola e da 
selecção nacional, comece a 
dar frutos. O que tem faltado 
até hoje, é a tomada de decisões 
para a sua implementação efec-
tiva, de modo que dentro de cur-
to espaço-tempo, ou seja a médio 
prazo, possa se colher frutos, que 
consistam em surgimento de no-
vos jogadores com altas qualida-
des futebolísticas, para consumo 
interno e para qualquer patamar 
futebolístico internacional, a me-
lhor estruturação dos clubes a 
todos níveis, por conseguinte, a 
melhorar prestação da nossa se-
leção e quem sabe, até culminar 

por participar no campeonato do 
mundo. Pretendo com esta carta 
de opinião, encorajar a todos di-
rigentes desportivos deste País, 
a todos níveis, a terem a cora-
gem suficiente para juntos e em 
unanimidade, fazerem reformas 
profundas e definitivas para o 
bem do futebol moçambicano.

Curiosamente, tenho acom-
panhado as intervenções e dis-

Reflexão sobre o desenvolvimento 
do desporto rei em moçambique

antónio arouCa da ConCeição

A equipa dos Munna’s esta’ 
a, nesta fase do torneio de 
abertura, abaixo do seu real 
rendimento ao somar cada 
jornada derrotas, o que e’ anor-

mal pois, e’ uma equipa que sempre esteve na 
discussão de qualquer titulo no campeonato de 
futebol de veteranos da cidade do Maputo.

Enquanto isso, o bairro de Hulene, conhe-
ceu, no último domingo, o vencedor do torneio 
de abertura edição 2022 sendo a equipa dos 
Tigres a verdadeira vencedora do torneio e, nes-
te fim-de-semana inicia o campeonato daquele 
bairro.

 Resultados da 10ª jornada da cidade do 
Maputo

 Serie “A”
Campoane x Madgumb’s (2-1) 
Bunhica x Kongolote (1-0)
 Circulo x FCkm 15 (1-2) 
 Veteranos Unidos x Choupal (2-4)
Munna’s x Amigos da Matola (1-2), 
Matendene x Malhampsene (2-2)
 Leões Bravos x Jardim (0-2)
   Serie “B”   

Xipanipane x Amigos de Kongolote (1-4)
 Tlhavane x União desportiva de Maputo 

(1-0)
Luís Cabral x Aeroporto (2-0)
 Chamwaris x ADV cmc (0-4) 
Vientes de Tsalala x Mafalala (4-2)
Tsalala x Inhagoia (1-2) 
 
Jogos da 11ª jornada
Serie “A”
 Campoane x Circulo
FCKm 15 x Munna’s
 Amigos da Matola x Veteranos
 Choupal x Matendene
 Malhampsene x Leões Bravos 
Jardim x Bunhica
Madgumb’s x Kongolote

 Serie “B” 
Amigos de Kongolote x Tlhavane
 Aeroporto x União Desportiva de Maputo
Luís Cabral x Vientes de Tsalala
 Mafalala x Chamwaris
ADVcmc x Tsalala 
 Inhagoia x Xipanipane

José Matlhombe

Depois da final, 
semana passa-
da, do torneio 
de abertura, 

o bairro de Hulene vai, este 
fim-de-semana, iniciar com o 
campeonato daquele bairro, 
quer em seniores como em 
veteranos. São dez equipas dos 
seniores e catorze dos vete-
ranos num sistema de todos 
contra todos. O campeonato 
terá inicio este fim-de-semana, 
com os seniores a dar o ponta 
pé de saída, no sábado.

Seniores (sábado)
Cofres x Dragões
Time Time x Matsuwa
Nova Luz x Hulene fc
Galos x Amigos
 
 Veteranos (domingo) 
Veteranos x Ressuscitados
 Nova Luz x Célula “F”
Nova Alianca Mavalane
Escorpião x Ondas do Mar 
EPC de Laulane x Sporting
Célula “D” x Gar de Mer-

cadorias 
Tigres x Célula “H”

Inicio do campeonato 
com jogos quentes

cursos de suas excelências Dr. 
Carlos Gilberto Mendes, o nú-
mero um, de secretaria do Es-
tado do Desporto, que tem sido 
encorajadoras e comprometidas 
com a causa do desporto nacio-
nal, tanto que, estão alinhadas 
com todos quanto estão interes-
sados pelo desenvolvimento do 
desporto rei do nosso Pais. No 
meu entender, o que tem falta-
do por enquanto, é a sua rápida 
implementação de uma forma 
sábia e responsável, envolven-
do a todos comprometidos, sem 
medo e nem receio, para que 
daqui a algum tempo, o cená-
rio, comece a ser satisfatório.

Durante a Assembleia Geral 

da LMF, apreciei com satisfação, 
a posição tomada pelo director 
do desporto de Alto- Rendi-
mento, Dr. Francisco Carlos da 
Conceição, em representação 
da secretaria do Estado do Des-
porto, que na minha opinião, 
trata se de uma posição colecti-
va, que passo a citar. “ Não se 
deve ter receio de mudar o que 
não está bem no nosso futebol, 
nomeadamente o calendário 
competitivo, tido como pena-
lizador para Moçambique nas 
competições internacionais. Há 
que haver mudanças, muitos 
justificam o actual calendário 
competitivo desajustado com a 
época chuvosa, mas está mais 
do que claro que chove em to-
dos Países. Chove em Angola, 
no Malawi, no Congo, e por aí 
fora. Não somos uma ilha, por 
isso, temos de começar a fazer 
reformas profundas em tudo que 
não está bom.” fim de citação.

Acompanhei também, vá-
rias intervenções de presidentes 
de clubes, como por exemplo, 
do presidente do ABB- Associa-
ção BlackBulls, o senhor Lalgy, 
que também, está comprome-
tido com reformas profundas.

A pergunta, que até agora, está 
sem resposta é: afinal o que é que 
está faltando, para a implemen-
tação das referidas reformas’?

Para terminar, quero en-
corajar a todos intervenientes 
pela continuação de imple-
mentação das referidas refor-
mas, sem medo e nem receio. 

A luta continua, CONTI-
NUA…!
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Declamação, recitação de poemas e música 
acústica marca roda de poetas em Tete 

A APPT - Associação Provincial dos Poetas de Tete, em 
parceria com a Casa Provincial da Cultura de Tete, organi-
zou, no dia 21 de Maio, a Roda de Poesia Acústica à Volta da 
Fogueira, num espaço aberto da Casa Provincial da Cultura. 

O evento foi 
marcado por 
declamação 
e recitação 
de poemas 

acústicos, música acústica, des-
file de moda, para além do mo-
mento do “mix artexperience”, 
que foi somente de improvisos 
(acústico, bateria, declamação/
recitação e canto no modo livre). 

A Capulana teve a sua vi-
sibilidade no traje dos artis-
tas como uma das marcas de 
Moçambique. Fizeram desta 
noite poética a batucada e a 
bateria do EdwinGayo, o acús-
tico do Guitarrista Donaldo 
Charles e Mambo da Silva. 

Para a degustação do pú-
blico estiveram expostas bebi-
das espirituosas, com enfoque 
no “Pombe de Malambe”, e 
para os que não consomem 
álcool tinha sido exposto o 
Maheu. A gastronomia típica 
local (otxaotxa e mais) petis-
cos do Cabrito de Tete. E be-
bidas convencionais estiveram 
disponível na parte do bar.

A surpresa da noite foi o 
sketch de teatro, actuação do 
Director da Casa da Cultura 
Boaventura Vontade, a Dele-
gada do Instituto de Comuni-
cação Social, Olinda Escon-
dido, que já não se faziam em 
palco a anos. Contamos ainda 

com a presença da escritora 
renomada da Província Cláu-
dia Elija, que abrilhantou o 
ambiente na sua poematização.

O desafio agora é realizar 
eventos do género mais vezes, 
para uma melhor perfomance 
dos artistas em palco. E tra-
zermos um trabalho cada vez 
mais ousado para o público, 
que vai o nosso respeito por 
terem acreditado em nós e se 
fizerem presente no evento.

O sonho da agremia-
ção, neste momento, é tor-
nar “Tete o futuro da poesia”. 
Tornar Tete como um dos cen-
tros de referência cultural no 
País. É um sonho bem grande. 
Trabalhar-se-á para o efeito.

Vai o apelo ao empresa-
riado local, que é preciso ter 
humildade suficiente para 
apoiar iniciativas do género, 
participando e contribuindo 
com o que podem. Fazendo 
isto também estão a contribuir 
no desenvolvimento artístico 
dos jovens, não só, como tam-
bém na sua educação, no geral.

“O nosso especial obrigado 
vai ao público que se fez pre-
sente para desfrutar da Roda 
Poética, e por contribuírem com 
material escolar, para oferecer-
mos os alunos carenciados da 
Escola 3 de Janeiro de Chin-
godzi, na cidade de Tete, onde 

realizaremos um concurso de 
poesia, alusivo a comemora-
ção do Dia da Criança”, res-
salta a comissão organizadora. 

O evento foi organiza-
do observando o protoco-
lo sanitário (uso de más-

caras e lavagem das mãos)
Por sua vez, o poeta e tam-

bém Presidente da Associação 
dos Poetas de Tete, Elísio Fran-
que partilha a sua visão e o seu 
sentimento em relação a este 
grande evento que a Casa Pro-

vincial de Tete, junto com APPT 
viveram no último sábado.

“Bom! Para mim e a minha 
equipe, organizar este evento 
foi um acto de grande valor, que 
marca a história da Associação 
Provincial dos Poetas de Tete - 

APPT. É o nosso primeiro even-
to como uma agremiação. Algo 
que nunca tinha sido feito nesta 
dimensão na Província de Tete, 
quando se trata de aflorar a arte 
literária, em particular a poesia 
declamada, recitada e cantada 

ao som acústico, acompanhado 
por uma batucada e bateria”.

“Este evento olhando para 
a trajectória que fui viven-
do desde que surgiu a ideia de 
criação de uma associação que 
respondesse a poesia na Pro-
víncia de Tete, em 2019, signi-
ficou para mim a concretização 
de uma visão que vem sendo 
projectada desde a existência 
desta associação de poetas”.

Já daqui a uma semana  a 
associação tem o compromisso 
de realizar o Concurso de Poesia 
alusivo a comemoração do Dia 1 
de Junho - Dia Internacional da 
Criança, na Escola 3 de Janei-
ro de Chingodzi, na cidade de 
Tete. E demais actividades, con-
forme os planos de actividades, 
serão realizadas ainda este ano.

“Conseguimos atingir o nos-
so objectivo! E superamos as 
nossas expectativas. Confesso 
que a actividade foi pensada e 
organizada em 2 semanas ape-
nas. E não sabíamos se a in-
formação chegaria ao público 
e pudessem aderir ao evento”. 

“Felizmente, o público foi 
humilde em aparecer e desfru-
tar do evento, tendo gostado 
de toda a criatividade, desde o 
ambiente rústico ornamentado, 
a exposição de obras literárias 
e de arte, a actuação dos artis-
tas em palco, a moda, o sketch 
de teatro, a gastronomia típica 
local, o pombe de malambe, 
que dispomos, servido a uma 
cabaça. E ficou o desafio de 
realizarmos eventos do género 
mais vezes, sentimos esta sede 
no público que se fez ao local”.

silVino miranda

silVino miranda
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Relançado o livro Bairro Indígena–Memórias
do esplendor e da degeneração 

O Centro Cultural Arco-Íris (Galeria Artística), diri-
gido pelo Artista Plástico Noel Langa, acolheu no passado 
dia 25 de Maio o relançamento do livro “BAIRRO INDÍ-
GENA–Memórias do esplendor e da degeneração 1938/40-
1966” da autoria do Escritor e Poeta Juvenal Bucuane. 

A obra literária 
em referência 
narra parte da 
História da-
quele bairro 

suburbano da cidade de Ma-
puto, local da infância, da ado-
lescência e da pré-juventude 
do Autor: Juvenal Bucuane; 
do Escritor: Aldino Muianga, 
do Coreógrafo David Abílio 
Mondlane; dos Artistas Plásti-
cos: Noel Langa, Víctor Sou-
sa e Francisco Mandlate, en-
quanto morava naquele bairro. 

Apesar de ter começado a 
escrever depois de ter saído do 
Bairro Indígena, Juvenal Bucu-
ane reconhece que aquele espa-
ço é decisivo para o seu proces-
so criativo. “É exactamente um 
espaço de inspiração literária, 
através do qual observo e com-
paro o passado e o presente”.

Juvenal Bucuane foi um 
dos criadores, director e tam-

bém secretario da revista li-
terária Charrua, que tinha 

como principal objectivo mo-
difi car o movimento literário 
em Moçambique e é membro 
efectivo da Associação dos 
Escritores Moçambicanos. 

“Vim da Vila de João 
Belo, hoje Cidade de Xai˗Xai, 
onde nasci, há quase 71 anos, 

mudei-me para este bairro 
com apenas 1 ano de ida-

de, não nasci neste bairro, 
vim para cá, ainda pequeno”. 

Não trazia nada nas mãos, 
apenas gestos e desejos, era 
ainda um bebé latente, os seus 
desejos nessa altura, resumiam-
-se em choros sem medida a 
reclamar por uma chupeta nos 

lábios, e a sua mãe cheia de de-
licadezas, desabotoava a cami-

seta e ponha em sua boca o ma-
milo. “Eu chupava de gratidão 
e de tanta fartura adormecia”. 

Apesar de tanta saudade 
daquele tempo, fazendo este 
livro, que tenta contar a sua 
trajectória e sua degeneração e 
também o que é hoje o bairro 
indígena. Bucuane ao contar a 
historia deste livro, tenta trazer 
a escrita ao bairro onde tudo 
começou. Este livro é também 
pretexto para celebrar o cen-
tenário de José Craveirinha, 
poeta˗mor de Moçambique. 

“Sinto-me feliz e de certa 
forma, um ganho por escre-
ver  sobre o bairro que aco-
lheu toda a minha infância, 
parte da minha adolescência 
e parte primária da minha 
literatura, aqui fi z a minha 
instrução primária, aqui cres-
ci e exercia minha primeira 
profi ssão de professor pri-
mário”, sublinhaBucuane. 

Aquilo que não conseguiu 
pôr nas páginas deste livro, 
está patente nos rostos das 
pessoas que acompanharam 
toda a sua trajectória, como 
a revolução inequívoca de que 
juntos viveram na distante épo-
ca do esplendor daquele bairro. 

silVino miranda

Mia Couto 
prestigia-
do pelo 
P r é m i o 
literário 

José Craveirinha, 2022, pelo 
seu percurso ao longo do qual 
já publicou poemas, crónicas, 
contos, infanto-juvenis, roman-
ces e ensaios.Anunciado na 
tarde de segunda-feira (23), na 
Sala Nobre do Conselho Muni-
cipal de Maputo, esta premia-
ção decorre neste ano particular, 
em que se celebra o centenário 
do nascimento do poeta-mor.

Couto é um A da literatura 
moçambicana e em Mia Couto 
tem a continuidade da distopia 
iniciada pelo José Craveirinha, 
um escritor que nos últimos anos 
tem mostrado os problemas que 
este País tem, um escritor que 
tem resgatado e valorizado a 
literatura rural. Este prémio é 
acima de tudo um reconheci-
mento da carreira de escritores. 

Mia Couto é uma marca, 
sendo que tem várias colec-
tâneas em várias faculdades e 

as grandes intervenções que 
fez a nível nacional e inter-
nacional, tudo isto, mostra a 
grandeza do escritor, mostra o 
trabalho que este tem desenvol-
vido ao longo da sua caminha-
da como produtor intelectual. 

O autor da trilogia “As 
areias do imperador”, que sin-
tetizou José Craveirinha como 
o poeta, escritor, e cidadão mo-
çambicano de quem “a poesia 
é a sua nacionalidade, a língua 
a sua morada e Moçambique o 
seu estado civil”, aquando da 
atribuição do Prémio Camões, 
construiu “pluriversos” cujas 
matrizes são a diversidade 
que confi guram o nosso país.

“Cada um desses prémios é 
para todos os escritores e para 
a literatura moçambicana, não 
só para o Mia. Se quiserem 
colocar um escritor no topo 
de uma montanha, o que se 
vai ter é sempre a montanha e 
não o escritor”, diz Mia Couto.

“Craveirinha é o primeiro 
herói que traz-nos sentimentos 
da nação através da poesia, por 

tanto, eu acho que temos uma dí-
vida com Craveirinha que temos 
que saber respeitar, edifi car, as-
sim, o apelo é que as pessoas que 
ganham o prémio, devem pros-
seguir com o legado de Cravei-
rinha e temos que cumprir todos 

juntos, não há quem faça mais ou 
quem faça menos”, sublinha Mia.

Organizado pela Associação 
dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO), em parceria com a 
Hidroeléctrica da Cahora Bas-
sa (HCB), o maior galardão 

literário nacional premeia a car-
reira e o percurso de um autor 
moçambicano, como forma 
de reconhecer a importância 
da sua obra em prol da arte 
e da cultura moçambicanas.

SILVINO MIRANDA

Mia Couto aclamado com prémio José Craveirinha  
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Oferta da MHL construções

Boquiço ganha esquadra de raiz
O Bairro Municipal de Boquiço, localizado no Posto Ad-

ministrativo de Infulene na Matola, conta desde esta se-
mana com uma Esquadra de raiz, construída no âmbito da 
responsabilidade social da empresa MHL Construções. O 
empreendimento inaugurado pelo Comandante Geral da 
PRM, Bernardino Rafael, vai minorar o sofrimento dos agen-
tes da polícia que trabalhavam em condições inadequadas.

Depois de 
uma estra-
da de raiz, 
ligando o 
troço Ntsi-

vene – Boquiço, a população 
deste bairro ganhou mais uma 
infra-estrutura de qualidade, 
trata-se da 11ª Esquadra, que 
resulta do financiamento da 
empresa MHL Construções, 
no quadro da sua responsa-
bilidade social. Foi esta em-
presa que construiu de raiz 
a estrada Ntsivene – Boqui-
ço numa extensão de 5,5km.

O troço Ntsivene – Boqui-
ço, na verdade a ligação entre 
a estrada Nacional Número 
1, veio minorar o sofrimen-
to dos munícipes residentes 
naquela parcela da Matola. 
A construção da estrada de 
raiz, exigiu do empreiteiro 
um esforço adicional e até 
novos componentes para que 
a estrada se tornasse uma re-
alidade “a aspectos que não 
estavam inicialmente pre-
vistos, mas que no terreno 
verificamos que deviam ser 
aperfeiçoados e melhorados, 
sobretudo nos locais onde o 
lençol freático está próximo 
e na zona da ponteca”, disse 
Sheila Dundule Administra-

dora da MHL Construções.
A estrada foi construída 

em várias situações adver-
sas “por um lado tínhamos a 
questão das chuvas constantes 
e a falta de alternativas para 
os automobilistas e um esfor-
ço conjugado com o municí-
pio permitiu algumas saídas, 
mas que eram difíceis, daí 
que mesmo a meio das obras 
uma parte da estrada teve 
que ser aberta para atender 
a demanda dos munícipes”, 
acrescentou a Administrado-
ra  da MHL, Sheila Dundu-
le. Este risco assumido pela 
empresa, teve seus impactos 
“por um lado tivemos que 
reinvestir nas obras já feitas 
e há medida que registáva-
mos deficiências era notável 
a impaciência da população, 
mas depois percebeu-se que 
estávamos perante uma obra 
atípica, a primeira de natureza 
naquela zona”, acrescentou a 
fonte que temos vindo a citar.

Construção da esquadra no 
Bairro

Vezes sem conta o em-
preiteiro teve que recorrer ao 
posto policial local para dei-
xar os seus equipamentos de 

trabalho, sobretudo veículos, 
foi neste contexto que se cons-
tatou o nível de degradação 
das instalações onde a PRM 
trabalhava. A situação veio 
agravar-se com um vendaval 
que removeu todo tecto. A em-
presa prontificou se a repor a 
cobertura mas durante o levan-
tamento foi constatado que “ a 
infra-estrutra não robusta e era 
preciso fazer um trabalho de 
raiz. Portanto, a empresa viu 
que era importante dar digni-
dade aos agentes da lei e or-
dem, aqueles que assegurar a 
ordem e tranquilidade pública 
e em coordenação com muni-
cípio fizemos o projecto. Ao 

município cabia aspectos de 
regularização e aprovação dos 
documentos necessários e a 
empresa construir a Esquadra 
de raiz e foi o que fizemos”.

Da a qualidade da infra-es-
trutra, as autoridades policiais 
deliberaram que de Posto Poli-
cial, aquela unidade devia pas-
sar para Esquadra tendo se atri-
buído o nome de 11ª  Esquadra. 
Depois de concluir as obras, a 
MHL Construções, entregou a 
obra as autoridades policiais, 
que esta semana, através do seu 
Comandante Geral, Bernardino 
Rafael, inauguraram as novas 
instalações. Na ocasião Bernar-
dino Rafael enalteceu a iniciati-

va da MHL Construções, visan-
do criar condições adequadas 
para o normal funcionamento 
da Esquadra naquele bairro.

Bernardino Rafael, incen-
tivou ontem a população do 
bairro Boquiço, a se servir da 
nova esquadra para denunciar 
delitos comuns, casos de vio-
lência doméstica, redes crimi-
nosas, de imigrantes ilegais 
e associadas ao terrorismo. 
Bernardino Rafael exortou 
ainda aos membros da cor-
poração ali afectos e não só, 
a pautarem por uma actuação 
exemplar que não manche a 
imagem da PRM, evitando, so-
bretudo, maltratar os cidadãos.


