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Parceiros da Área 4 do GNL dependentes 
da Total, com insegurança persistente

O consórcio da Área 4 concessionário da exploração de 
gás natural em Cabo Delgado mantém o processo de reava-
liação do projecto no Rovuma LNG (Mamba), esperando-
-se desenvolvimentos em Junho de 2022, com as propostas 
financeiras dos principais parceiros do consórcio, em especial 
a ExxonMobil e Eni.

O p r o c e s s o 
encontra-se 
em avalia-
ção há mais 
de um ano, 

envolvendo as empresas que 
compõem a joint-venture Mo-
zambique Rovuma Venture 
S.p.A. (MRV) - detida pela 
ExxonMobil, Eni e CNPC, 
operadores, que controla 70% 
da concessão de exploração e 
produção - e a GALP, KOGAS 
e Empresa Nacional de Hidro-
carbonetos (ENH, pública) que 
detêm 10% cada. Em 2017, o 
consórcio fechou a FID (De-
cisão Final de Investimento) 
relativa à construção de uma 
plataforma de extracção flu-
tuante (Coral Sul FLNG), 
construı́da pelo consórcio TJS 
(Technip, JGC, Samsung), para 
entrar em fase de produção 
antes do final de 2022.

O plano de desenvolvimen-
to (plano base) do Rovuma 
LNG está suspenso em virtu-
de da pandemia e da decisão 
de suspensão da Total, lı́der 
do consórcio da Area 1, mas 
mantém-se nas previsões dos 
vários membros do consórcio. 

As mudanças esperadas 
prendem-se não só com a 
intenção de poupar custos, mas 
sobretudo com alguns dos no-
vos requisitos dos financiado-
res do projecto, nomeadamen-
te sobre questões ambientais, 
que irão implicar alterações 
técnicas ao projecto inicial.

A alteração do quadro ex-
terno foi importante para o 
adiamento da decisão final 
de investimento, inicialmente 
dada como certa em 2020. O 
facto da produção da Área 4 
não depender exclusivamente 
do complexo de Afungi, que irá 
processar o gás proveniente de 
Mamba, retirou urgência a este 
projecto. A plataforma flutuan-
te Coral Sul FLNG, já instala-
da, deverá produzir menos de 
1/4 do estimado em Mamba 
e processado no complexo de 
Afungi (16 milhões de tonela-
das ano) através de uma capa-
cidade de produção prevista de 
3,4 milhões de toneladas por 
ano, mas constitui ainda assim 
um inicio do retorno de parte 

do investimento ainda em 2022.
Nenhum dos parceiros da 

Área 4 questionou até agora 
a continuidade do projecto, 
embora a FID se mantenha 
adiada, não devendo aconte-
cer antes de finais de 2023.

Informações sobre opera-
ções de venda em preparação 
das respectivas participações 
por parte de alguns dos mem-
bros do consórcio – nomea-
damente ExxonMobil ou da 
portuguesa Galp – não se con-
firmam, embora não possam ser 
excluı́das no médio prazo. Nes-
te momento, as informações 
disponíveis indicam movimen-
tações no mercado no sentido 
de ser avaliado o valor efectivo 
do investimento no Rovuma.

A possibilidade da Galp 
vender a sua participação em 
Moçambique ou mesmo An-
gola para financiar o “upstre-
am” no Brasil, onde se incluem 
participações na bacia de 
Santos (projecto Tupi/Irace-
ma no bloco BM-S-1; blocos 
Bacalhau Norte e BM-S-8), 
não consta nos planos da mul-
tinacional, desde logo porque 
a empresa não tem dificuldade 
de financiamentos no Brasil, 
que representa cerca de 90% 
dos lucros da multinacional.

O grau de incerteza em 

matéria de calendários pela 
Área 4 resulta igualmente da 
dependência das decisões a 
tomar pela Área 1, sobretu-
do pela Total. Os parceiros da 
Área 4 não têm actualmente 

acesso ao “site” em Afungi, 
que se encontra vedado desde 
a suspensão do projecto pela 
Total por razões de “força 
maior”, o que torna interdepen-
dentes as decisões de ambos os 
consórcios (Área 1 e Área 4).

A Total já anunciou a in-
tenção de retomar o projecto, 
mas não se comprometeu com 
datas. Embora não se exclua 
a possibilidade de retomar os 
trabalhos em 2022, é objec-
tivo da multinacional france-
sa “levantar” o argumento de 
suspensão por razões de “força 
maior” o mais tarde possível.

Este argumento usado para 
a retirada temporária do pesso-
al e interrupção dos trabalhos 
suspende os prazos acordados 
com o governo, permitindo ga-
nhar tempo até à clarificação 
da situação. Para além da con-
dição de melhoria objectiva 
da segurança na provı́ncia e 
sobretudo no distrito de Pal-
ma, a Total impôs como con-
dição a normalização social 
na provı́ncia, com o regresso 
da população, recuperação 
das infraestruturas básicas 
e retoma dos serviços. Esta 
condição dá margem à Total 
para prolongar por mais tem-
po a interrupção do projecto.

As principais infraestru-

turas crı́ticas da Área 1 serão 
partilhadas com a Área 4. Entre 
estas conta-se o porto de des-
cargas de Palma e o aeropor-
to em Afungi, essenciais para 
a retoma do projecto, já que 

permitem contornar eventuais 
riscos de circulação terrestre. 
A interrupção da construção 
do porto (MOF / Materials 
Ofloading Facility) poderá 
obrigar a recomeçar a obra do 
inı́cio, face à degradação que 
entretanto sofreu por força 
das marés. Também os termi-
nais de descarregamento de 
gás (LNG Marine Terminal), 
na baı́a de Tungue, Afun-
gi, estão ainda por construir.

Apesar da melhoria das 
condições de segurança em 
Cabo Delgado, onde as zo-
nas mais vulneráveis aos ata-
ques dos grupos armados de 
inspiração islâmica estão ac-
tualmente circunscritas aos 
distritos de Macomia e Nan-
gade, a Total, cujo CEO Pa-
trick Pouyanné se deslocou 
recentemente a Moçambique, 
impôs ao governo garan-
tias de segurança acrescidas 
como condição para a retoma 
do projecto de construção do 
complexo de GNL em Afungi.

Conforme apurado, a criação 
de perı́metros de segurança de 
50 kms em torno de três capi-
tais de distrito estratégicas para 
o desenvolvimento do projecto 
é condição-chave para a reto-
ma das operações pela Área 1:

- Em Mueda: de onde são 

extraı́das as matérias-primas e 
onde estará centrada a logı́stica 
para a construção do “site” de 
GNL em Afungi. A necessida-
de de mobilidade rodoviária 
e de segurança nos dois eixos 

rodoviários em direcção a Pal-
ma, via Nangade e via Mocím-
boa da Praia (cerca de 200 kms);

- Em Mocimboa da Praia: 
onde funcionará o principal por-
to de atracagem de navios com 
material destinado ao parque 
de GNL em Afungi, e respecti-
va ligação rodoviária a Palma e 
Quionga (cerca 80 e 100 kms);

- Em Palma: distrito onde se 
situa o parque de GNL/ DUAT 
onde o projecto está a ser de-
senvolvido, assim como as fu-
turas instalações de recepção, 
transformação e expedição do 
GNL, que funcionarão também 
como um entreposto onde mui-
tos dos serviços ficarão alo-
jados, complementado pelo 
MOF, incluindo o cais de des-
carga, dividido em três fases.

As zonas de segurança im-
postas são complementadas 
pelo perı́metro de segurança 
no DUAT (zona concessionada 
em Afungi, Palma) que foi ob-
jecto de um memorando de en-
tendimento assinado em 2020 
envolvendo a Total, ExxonMo-
bil e o governo moçambicano.

A força de segurança aı́ 
destacada é composta por ele-
mentos das unidades especiais 
da Polı́cia (UIR - PRM), mili-
tares do Batalhão de Fuzileiros 
Navais da Marinha (FADM) e 
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Hoje há eleição para Conselho de Segurança da ONU

Dia “D” para Moçambique ser eleito
membro não-permanente da ONU 

Nesta quinta-feira, Moçambique poderá ser eleito como 
membro não-permanente do Conselho de Segurança da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU). O processo de eleição 
vai decorrer a meio da tarde, hora local, na sede das ONU 
em Nova Iorque e o nosso país tem fortes possibilidades de 
vir a ocupar uma das cinco vagas reservadas a membros não 
permanentes no Conselho de Segurança da ONU.

O Conselho de 
Segu rança 
da ONU foi 
criado em 
1945, no 

fim da Segunda Guerra Mun-
dial, com o objectivo de man-
ter a paz e a segurança inter-
nacionais. É ele que autoriza 
sanções económicas, o envio 
de missões de paz e o uso da 
força - e é considerado o ór-
gão mais importante da ONU.

O Conselho de segurança 
é composto por 15 membros, 
sendo 5 membros permanentes 
com poder de veto: os Esta-
dos Unidos, a França, o Reino 
Unido, a Rússia e a República 
Popular da China. Os demais 
dez membros são eleitos pela 
Assembleia Geral para man-
datos de dois anos. Neste mo-
mento, assumem os assentos 
de membros não-permanentes 
o Brasil, Albânia, Gabão, 
Gana e Emirados Árabes Uni-
dos, todos eleitos em Junho 
de 2021. Os outros cinco não-
-permanentes são: Índia, Irlan-
da, Quénia, México e Noruega.

Para este ano, cinco Es-
tados-membros da ONU, no-
meadamente, Equador, Japão, 

Malta, Moçambique e Suíça 
– concorrem às cinco vagas 
disponíveis. Moçambique e Su-
íça estão entre os 62 Estados-
-membros da ONU (31,9% do 
total de membros) que nunca 
fizeram parte do Conselho.

Este ano, Moçambique 
concorre incontestavelmen-
te ao único lugar disponí-
vel para o Grupo Africano.

Entretanto, desde o passado 
domingo, a chefe da diplomacia 
moçambicana, Verónica Maca-
mo está nos corredores da ONU 
para convencer aos potenciais 
eleitores a votarem em Mo-
çambique. Esta é uma parte da 

campanha que iniciou de forma 
decisiva com a nomeação de 
Leonardo Simão, um veterano 
de diplomacia, como embaixa-
dor itinerante de Moçambique, 
com residência em Maputo. 

Simão fez o trabalho de 

base tanto a nível interno assim 
como internacional. A nível do 
continente africano, Moçam-
bique começou por fazer sua 
campanha convencendo todos 
os países da SADC e mais tarde 
toda lusofonia. Na união afri-
cano a pretensão moçambicana 
foi bem acolhida e não haverá 
nenhum obstáculo e é quase 
certeza que esta tarde todos os 
países vão votar em nosso país.

Verónica Macamo está 
confiante

Numa entrevista concedida 
aos órgãos de comunicação so-

cial, em Nova Iorque, Verónica 
Macamo destacou que os “países 
amigos” têm manifestado inten-
ção em votar em Moçambique, 
incluindo os cinco membros 
permanentes – China, França, 
Rússia, Reino Unido e Estados 
Unidos da América -, que lhe ofe-
receram “treino e apoio prático”.

“Nós estamos à boca da urna. 
Estamos numa fase de consoli-
dação da campanha em prol da 
nossa candidatura e confiamos 
no que os nossos países amigos 
nos disseram, de que efectiva-
mente vão apoiar Moçambique. 
Trabalhamos para explicar as 
premissas e os objectivos que 
temos e […] estamos confian-
tes. Temos fé de que tudo vai 
correr bem”, disse a governante.

Verónica Macamo consi-
derou que a favor do seu país 
está a sua experiência no com-
bate ao terrorismo, nomea-
damente em Cabo Delgado. 

A província moçambicana é 
aterrorizada desde 2017 por re-
beldes armados, sendo alguns 
ataques reclamados pelo gru-
po extremista Estado Islâmico.

“O terrorismo é um fenóme-
no que deve preocupar o mundo, 
[…] que deve chamar a atenção 
do mundo para se encontrar uma 
forma de resolver esse problema, 
porque traz descontinuidades 
que não são internas. Vêm de 
fora para dentro dos países. E 
isso é bastante complexo e sen-
sível. […] Com a esperança que 
nós temos de estarmos a comba-
ter o terrorismo, apesar dos per-
calços, há alguma vantagem do 
nosso lado”, avaliou a ministra.

Macamo frisou que a luta 
contra o terrorismo precisa de 
um esforço conjugado e que 
faz parte dos seus objectivos 
levar essa necessidade para 
dentro do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas.

unidades tácticas do Exército 
para segurança e combate 
em terra, complementados 
por unidades ruandesas. Um 
muro em construção irá ainda 
reforçar o perı́metro de pro-
ximidade ao parque de GNL.

A persistência da activi-
dade de grupos armados de 
inspiração islâmica visando a 
população em alguns distritos 
de Cabo Delgado é atribuı́do 
à maior “disponibilidade” dos 
alvos civis em várias regiões, 
fruto da necessidade de re-
gresso aos locais de origem, 
prescindindo de instruções do 
governo, normalmente pou-
co claras, sobre as condições 
de segurança na região.

A emergência de sinais 

de degradação da situação 
de segurança nos distritos 
de Mocı́mboa da Praia e a 
circulação de informações so-
bre a intenção dos grupos arma-
dos retomarem a actividade nos 
distritos de Palma e de Pemba 
estarão relacionadas com re-
forços provenientes de grupos 
‘jihadistas’ de paı́ses da Afri-
ca central, como a RD Congo 
e o Quénia, em deslocação 
após o im do Ramadão.

Tem sido notório o aumento 
da propaganda do Estado Islâ-
mico (EI) que declarara, em 
09.MAI, a autonomização da 
“Provı́ncia de Moçambique” 
no universo reclamado pelo EI. 
Desde este comunicado, foram 
reclamados pelo EI – Província 

de Moçambique, anteriormente 
designada por ISCAP - EI Pro-
víncia da África Central, outros 
seis ataques no distrito de Melu-
co, região que faz fronteira com 
os distritos de Macomia, Quis-
sanga, Muidumbe e Mueda.

Em 30.MAI foi registado 
um ataque no eixo rodoviário 
Mocı́mboa-Palma, um local 
considerado estratégico para a 
normalização da situação em 
Cabo Delgado e para a reto-
ma das operações da Área 1, 
liderada pela Total, em Afun-
gi, actualmente suspensas.

O ataque visou uma via-
tura que transportava géneros 
alimentı́cios, vitimando o con-
dutor e resultando no rapto de 
pelo menos, dois tripulantes. 

O ataque poderá incluir-se 
no padrão de outros recentes, 
motivados pela fome – mas 
acontece numa região parti-
cularmente sensı́vel, que as 
Forças de Defesa do Ruanda 
(RDF) davam como controla-
da. Um ataque anterior no mes-
mo troço fora já registado dois 
dias antes, levando à proibição 
temporária da circulação.

Resultam do avistamen-
to de voluntários ‘jihadistas’ 
estrangeiros pelas populações, 
e de meios ligeiros de reco-
nhecimento aéreo (drones) em 
zonas estratégicas de Pemba e 
Palma, informações ainda por 
confirmar sobre novos planos 
de ataques a Pemba, Macomia 
e Palma, regiões integradas na 

área de responsabilidade do 
contingente ruandês, compos-
to por mais de 2.000 militares 
(Palma e Pemba), e da SAMIM 
(Missão da SADC em Moçam-
bique), sobretudo das forças da 
África do Sul/ SANDF, c. de 800 
militares (Pemba e Macomia).

A SAMIM reconheceu pu-
blicamente, através de comuni-
cado de 29.MAI, que a melhoria 
da situação nas áreas sob a sua 
responsabilidade (Mueda, Ma-
comia, Pemba, Awasse, Mueda 
e Nangade) não exclui ataques 
ocasionais por parte de grupos re-
fugiados nesses distritos, não se 
pronunciando sobre Mocı́mboa 
ou sobre o aumento gradual dos 
ataques em Meluco e Macomia. 

(África Minitor/Zambeze)
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Joia Haquirene recebe prémio pelo silêncio em tribunal

Bernardo Lidimba  é o novo director do Serviço de 
Informações de Segurança do Estado (SISE) após nomeação 
pelo PR Filipe Nyusi em 31 de Maio. Foi também nomeado 
para director adjunto Joia Haquirene. A direção de Júlio dos 
Santos Jane foi exonerada e o próprio, que exercia o cargo de 
director desde Outubro de 2017, deverá ser nomeado em-
baixador num paı́s africano, apontando-se como hipótese o 
Quénia, posto que se encontra vago.

Bernardo Li-
dimba  é 
considerado 
um quadro 
médio do 

SISE, sem experiência opera-
cional recente, tendo passado 
grande parte da sua carreira 
fora da estrutura do serviço, 
em funções polı́ticas. O ago-
ra director do SISE exerceu 
funções na PR, como chefe 
de protocolo do Presiden-
te da República Filipe Nyusi 
(até Fevereiro 2018, altura em 
que foi nomeado embaixador 
(alto comissário) no Quénia.

Bernardo Lidimba  é de 
etnia Maconde, tal como os 
últimos DGs do SISE, Júlio dos 
Santos Jane E Lagos Lidimo - 
que dirigiu o serviço durante 
apenas nove meses, em 2017. O 
novo director é apontado como 
próximo de Lagos Lidimo.

Joia Haquirene, também 
quadro do SISE desde a criação 
do serviço, é igualmente visto 
como um homem da confian-
ça de Filipe Nyusi, tendo uma 
carreira mais activa que Ber-

nardo Lidimba, sendo apon-
tado como o próximo “ver-
dadeiro” director do SISE, 
com Bernardo Lidimba  a 
fazer de “cabeça de cartaz”.

Júlio dos Santos Jane esteve 
quase cinco anos à frente de um 
serviço em crise face à incapa-
cidade em antecipar o conflito 
de Cabo Delgado, revelando 
pesadas limitações operacio-
nais na iniltração e recolha de 
informações sobre os grupos ar-
mados activos na provı́ncia. Os 
sinais de descoordenação com 
as FADM (forças militares) 
têm igualmente sido evidentes.

O papel do serviço de 
inteligência no conflito de 
Cabo Delgado é ocasional-
mente levantado pela oposição 
sem mais consequências e o 
SISE permanece “fechado” 
no processo de reintegração 
dos ex-guerrilheiros da Re-
namo nos órgãos do Estado.

A nova direcção não deverá 
alterar significativamente a 
falta de operacionalidade do 
serviço da região, continuan-
do a focar-se nos adversários 

do partido e, em especial, da 
ala actualmente no poder. A 
capacidade de fiscalização 
polı́tica sobre o SISE é inexis-
tente, sem qualquer comissão 
independente do governo 
com poderes para o efeito.

A nova direção relecte o 
controlo mais estrito da ala 
Filipe Nyusi sobre o SISE, 
premiando homens da sua con-
fiança que o apoiaram no pro-
cesso das “dı́vidas ocultas”. 
O serviço continua a ser visto 
como servindo o partido-Es-
tado Frelimo e a sua liderança 
tem relectido os equilı́brios 
no interior do partido. Actual-
mente, as divisões entre as alas 
de Armando Guebuza e Filipe 
Nyusi revelam-se no SISE, 
circunstância que assumiu ni-
tidez durante o julgamento do 
caso das “dı́vidas ocultas”, um 
processo pouco credı́vel que 
pôs a claro a influência das 
duas facções sobre as versões 
de testemunhas e arguidos.

Joia Haquirene pertencia ao 
sector da segurança do Estado 
e esteve directamente envol-
vido na criação de empresas 
de fachada para negócios de 
aquisição de material de segu-
rança marı́tima e atuneiros (no 
caso da EMATUM) no âmbito 
do caso das “dı́vidas ocul-
tas” através da contração de 
empréstimos não autorizados. 
A EMATUM, Proindicus, Mo-

zambique Asset Management 
(MAM) e Vipas, criadas entre 
2012 e 2016, têm entre os accio-
nistas a Gestão de Investimen-
tos, Participações e Serviços 
(GIPS), detida pela SERSSE 
(serviços sociais do SISE).

O GIPS detinha 50% na 
Proindicus (os restantes 50% 
pertenciam à Monte Binga, 
detida pelo IGEPE - Instituto 
para a Gestão das Participa-
ções do Estado) que contraiu 
um financiamento de USD 622 
milhões; 33% da EMATUM 
(34% IGEPE, 33% Emopesca), 
devedora de USD 850 milhões; 
98% da MAM (1% EMATUM, 
1% Proindicus), contraindo um 
crédito USD 535 milhões; 10% 
da Vipas / Vips & Assets Secu-
rity SA (85% MAM, 5% Proin-
dicus), empresa cujo financia-
mento seria feito pela MAM.

As empresas-veı́culo parti-
cipadas pelo GIPS encontram-
-se em processo de insolvência 
e as dı́vidas foram já trans-
feridas para o erário público, 
através da garantia do Estado.

A GIPS tinha como adminis-
trador Joia Haquirene, a quem 
está atribuı́da a sua criação. Foi 
nessa condição, e por alegada 
delegação de competências do 
então director do SISE, Gre-
gório Leão, um dos principais 
arguidos do caso das “dı́vidas 
ocultas”, que Joia Haquirene 
foi arrolado como uma das 60 

testemunhas no julgamento.
Joia Haquirene nada avan-

çou sobre o papel de Filipe 
Nyusi, atribuindo a responsa-
bilidade do envolvimento do 
SISE a Gregório Leão. Outras 
testemunhas do SISE, como 
o próprio GL - que dirigiu o 
SISE durante 11 anos sob a 
presidência de Armando Gue-
buza - e de Cipriano Mutota, 
antigo chefe do departamen-
to de estudos e projectos do 
SISE, declararam perante o 
tribunal que o actual PR era o 
“chefe do grupo”, quando ain-
da era ministro da Defesa, que 
liderou o “veı́culo” (ProIn-
dicus) que urdiu o plano que 
culminou com a contratação 
das dı́vidas ocultas.

Joia Haquirene disse que 
não tinha funções especı́icas 
na GIPS, sendo administrador 
não executivo, e que os che-
ques e pagamentos por si as-
sinados foram feitos a pedido 
do director, Gregório Leão.. 
O tribunal manteve a tese da 
responsabilidade criminal de 
Gregório Leão.  e de António 
Carlos do Rosário, ex-chefe do 
departamento de inteligência 
económica do SISE que esteve 
no centro das operações, omi-
tindo o papel de Joia Haqui-
rene, cuja participação como 
testemunha no processo judi-
cial foi dada como terminada. 

(Zambeze/África Monitor)

Nyusi estreita controlo sobre 
SISE com “fiéis escudeiros”
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A presidente da Autoridade Tributaria (AT) de Moçam-
bique, Amélia Muendane, desafia os agentes económicos da 
província do Niassa a criarem estrutura económica com vista 
a incentivar a produção local, geração de emprego e a criação 
de sinergias para a atracção de investimento para os secto-
res chaves, aliado ao facto da província ser rica em recursos 
minerais.

Segundo Amé-
lia Muendane, 
na província de 
Niassa, a maior 
parte dos jovens 

e da população é desprovida 
de rendimentos para aumen-
tar as capacidades de escolha 
dos serviços essenciais de saú-
de, educação, abastecimento 
de água e segurança, ou seja, 
observa-se a falta de oportuni-
dades económicas, a negligên-
cia de serviços públicos e uma 
repreensão policial muito forte 
que viola os direitos humanos. 

 “Ao analisar o mercado 
de trabalho na província de 
Niassa, destaca-se a fraca ab-
sorção de quadros formados 
pelo mercado de trabalho local, 
promovendo a fuga do capital 
humano para outros centros 
urbanos, mas também a margi-
nalização dos que permanecem 
na província desempenhando 
funções fora da sua área de 
especialização com péssimas 
condições de trabalho e o mau 
ambiente de negócios, retrain-
do assim o auto-emprego”, 
começou por explicar a fonte.

Amélia Muendane, que fa-
lava na abertura oficial do ciclo 
de formações em matérias de 
cooperativismo preconizado 
pelo Programa Nacional de De-
senvolvimento Cooperativo da 
AT, que vão ocorrer em todo 
território nacional, explicou 
ainda que ainda prevalecem, no 
Niassa, as dificuldades na aber-
tura de uma empresa, devidos 
aos procedimentos burocráticos 
que tem dificuldade o processo.

Para inverter o cenário, a 
presidente da AT explicou que 
com o lançamento do progra-
ma Nacional de Desenvol-
vimento Cooperativo prevê-
-se trazer maiores incentivos 
para o desenvolvimento dos 
negócios, bem como fomen-
tar a elevação do volume de 
negócios ao nível da provín-
cia, assegurando assim a pro-
moção do empreendimento 
e a estabilidade de negócios.

“É importante garantir que 

as cooperativas não tenham 
problemas em termos de es-
cala e eficiência económica, 
particularmente no caso de 
cooperativas de produção. Tal 
circunstância, por si, deve ser 
um ponto de atenção ao nível 
do Governo local e todos os 
sectores, que devem compre-
ender as dificuldades que as 
cooperativas enfrentam. Pois, 
ao estimularmos a prática do 
cooperativismo em activida-
des de pequeno e médio porte, 
estaremos a melhorar as con-
dições de mercado dos traba-
lhadores das cooperativas”, 
explicou a Amélia Muendane.

De acordo com Amélia 
Muendane a implementação do 
Programa Nacional de Desen-
volvimento Cooperativo, tem 
em vista a construção de um 
Sistema Fiscal eficiente e capaz 
de garantir uma tributação jus-
ta, que estimule o cumprimento 
voluntário das obrigações fis-
cais, privilegiando o equilíbrio 
concorrencial em cada sector 
de actividade económica que 
iniba a sonegação dos impos-
tos, que combata à corrupção e 
que não impossibilite o normal 
funcionamento da economia.

Munedane acrescentou 
que com ciclo de formações 
do Programa Nacional de De-
senvolvimento Cooperativo 
pretende-se reorganizar as 
bases produtivas económicas 
assentes na informalidade atra-
vés de acções de identificação, 
educação, capacitação, assis-
tência técnica, fortificação, 
facilidades de acesso ao finan-
ciamento, monitoria e avalia-
ção de modo a transformar os 
grupos económicos pratican-
tes de actividades lucrativas 
com estatuto de Associações.

 “E nesta perspectiva, orga-
nizar o sector informal em ca-
deias de valor económicas que 
seguem o modelo empresarial, 
incentivando e elevando o espí-
rito de transparência, inclusão e 
negócios sustentáveis que con-
tribuam para a rápida formali-
zação da Economia, alargamen-

to da base tributária e aumento 
de receitas fiscais”, concluiu.

 Refira-se que o ciclo de for-
mações do Programa Nacional 
de Desenvolvimento Coope-
rativo é um desdobramento da 

Visão Nacional do Contribuin-
te do Futuro, instrumento de 
gestão aprovado pelo Conselho 
Directivo da AT, que tem como 
objectivo promoção da mobili-
dade de receitas fiscais através 

da transformação do sector in-
formal sociedades cooperativas 
que é desenvolvida em parceria 
com a Associação Moçambi-
cana para a Promoção do Co-
o p e r a -

Amélia Muendane incentiva agentes 
económicos aumentarem a produção   

Nas províncias de Norte do País

Continua pág. 11 
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 l A guerra Rússia e Ucrânia vai ensinar-nos a “fazer contas” …

H oje, “Dia 
In te rna -
cional da 
Criança” 
f o m o s 

com o Pedro ao Txima ali no 
Alto Maè, bairro do poeta-
-mor José Craveirinha, que 
esteano jubilamos com os 
100 anos do seu nascimen-
to, ali também no Bairro de 
Mafalala. Mas o aniversá-
rio atravessou fronteiras 
como escutamos na RDP 
(Radiodifusão Portuguesa) 
e RFI (Rádio França In-
ternacional), entre outras.

Está de parabéns o “ti-
tio” Abdul Naguibo, man-
da-chuva da RM (Rádio 
Moçambique) que com a 
sua Direcção de Progra-
mas, comandada, por essa 
fi na fl or do jornalismo, 
Rui Barata, que conce-
beu um “bonito” progra-
ma para a pequenada, di-
rigida por criança: “Café 
de Manhã”, comandado 
por criança. Vejam só…

Pena é que muitos pais e 
encarregados de educação 
não têm nenhum receptor 
de rádio em suas casas, co-
locando plasmas por todos 
os cantos da casa, esquecen-

do, mas nós recomendamos 
que com rádio no quarto 
da criança ou na sala pode 
estudar Matemática, Física 
e Química, sem dúvidas, 
mas o que não sucede com 
a televisão ou com Face-
book, YouTube, Instagram 
ou twinter, etc. que levam 
à concentração, a olhar 
para o écran, por exemplo. 
Se não ensinamos as Ci-
ências quem irá competir 
com outras nacionalidades 
na exploração de gás em 
Cabo Delgado? Ponham os 
petizes a escutar rádio, es-
tudando. O telemóvel tem, 
mas raramente escutam.

Quem escutou como 
nós, dá para dizer: temos 
“crianças continuadoras”, 
essas crianças que tão bem 
Samora Moisés Machel, 
Presidente da República 
(Popular) de Moçambique, 
ensinou como Danilo Tei-
xeira Secretário-Geral da 
“Continuador” enfatiza en-
sinando: “As crianças são o 
Sol que nunca murcham”.

E depois vão dizer 
que nesta bela “Pátria 
Amada” a FRELIMO 
não fez nada, desde a In-
dependência Nacional.

O Pedro, chegou no 
Tima às 12 horas, mas 
como habitualmente pediu 
logo chocolate e eu com 
meu café da ordem, pois 
com 24º graus Celsius, não 
tinha como. O frio chegou, 
ponham os nossos fi lhos e 
netos com agasalho, evi-
tando gelinhos na escola, 
que a mamana vendedo-
ra ao intervalo aconselha: 
“coma que é bom…”

- “A guerra entre a 
Rússia e Ucrânia, bem di-
zias na última cavaquei-
ra vai ensinar-nos a fazer 
contas!... – diz o Pedro.

-Com a subida de com-
bustíveis, vem a máxi-
ma que apregoei quan-
do erámos deputados da 
Assembleia da Repúbli-
ca, no seminário sobre a 
Agenda 20/30 no Centro 
de Conferência das TDM: 
Dizia mais ou menos que 
muitos dirigentes por se-
rem do interior, estão des-
preocupados em explorar 
o mar. Preferem o camião 
e era muita provocação…

- “Sempre bates-
te com a tecla” …

- Porquê Moçambique 
continua a transportar “ce-

bola” e “batata” da África 
do Sul ou Maputo via ro-
doviária até Cabo Delga-
do, em vez do mar?... – a 
questão se coloca hoje com 
maior acuidade. É verda-
de, então abandonamos 
um recurso como o mar e 
transportamos tudo de ca-
mião como nos ensinava o 
bom do Melo Furtado, na-
queles seminários que José 
Luís Cabaço quando era 
ministro dos Transportes 
e Comunicações nos pro-
porcionava, com assessoria 
de Eng.º Alcântara San-
tos, esse ícone, que mor-
reu com Samora Machel 
em Mbuzine: “a vantagem 
de transportar de camião é 
preguiça, pois basta meter 
no camião para levar para o 
armazém em Cabo Delga-
do. Quanto custa o “trans-
porte porta à porta?”…

- “Tu dizias que é 
por isso que as econo-
mias dos chamados paí-
ses em via de desenvolvi-
mento, não avançam…”

-Nem mais: Quanto cus-
tam para fazer chegar os 
produtos rodoviàriamente 
à Cabo Delgado a partir 
de África do Sul e Mapu-

to até à Cabo Delgado… 
- “Sempre, oh Rodol-

fo bateste com isso…”
-Isso é Sol de pouca 

dura. Estratégia para utili-
zarmos via marítima temos 
no papel, mas o jogo de in-
teresses de camionistas, de-
sencoraja este desiderato…

- “Sempre bates: quanto 
custa a batata, a cebola que 
faz concorrência ao mar?...”

-Digo batata e cebola, 
para pôr a funcionar, porque 
dantes vinha de Angónia 
esses produtos, que produ-
zia tudo para Região Cen-
tro e Norte, mas a guerra 
de matsanga fez das suas… 
Ao novoMagnífi co Reitor 
da Universidade, Eduar-
do Mondlane, Professor 
Doutor Manuel Guilherme 
Júnior, avançar com temas 
da “Academia”, para pôr o 
Governo de Moçambique a 
eleger o MAR como uma 
prioridade no transporte 
Norte Sul e não pensar no 
comboio Norte Sul para 
“passar da minha aldeia”…

Combinamos nova ca-
vaqueira, quando o Pe-
dro pagou a conta…

Voltaremos a este tema 
palpitante, proximamente.

Porquê Moçambique continua a transportar 
“cebola” e “batata” da África do Sul ou Maputo via 

rodoviária até Cabo Delgado, em vez do mar?...

MaPuTaDasF R a N C i s C o  R o D o l F o
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Quais são os 
objectivos 
da vida 
d o  S e r 
Humano 

na Terra? Será o poder? Será 
a fama? Será o prestígio? 
Ou será a acumulação 
de bens materiais?

Sem dúvidas que 
os objectivos e metas 
são muitos, e variam 
de pessoa para pessoa.

Algumas coisas são 
i m e d i a t a s ,  f ú t e i s , 
permutáveis e fáceis, 
enquanto outras surgem 
como possibilidades 
remotas, difíceis portanto 
de ser adquiridas, pois não 
só requerem um enorme 
esforço, como o seu 
alcance se pode prolongar 
por  mui to  t empo .

Toda a vida de uma 
pessoa está condicionada 
pelo objectivo que ela 
mesma define para si. 
E isto torna-se o eixo 
em volta do qual as suas 
ideias e emoções giram, 
bem como das suas acções 
e preocupações, da forma 
de lidar com amigos, 
familiares e também com 
os membros da sociedade 

em que está inserido.
Nenhum aspecto da 

vida da pessoa permanece 
incólume, e quando 
algo menos agradável 
lhe acontece ela agarra-
se firmemente à sua 
religião vinte e quatro 
horas por dia, quer se 
trate de uma pessoa 
cônscia disso ou não. 

Note-se por exemplo, 
que qualquer um já ouviu, 
até mesmo de gente pouco 
dada à religiosidade, em 
momentos de aflição, 
exclamações do género 
“ai  meu Deus” ou 
“valha-me Deus”, etc.

Nos dias que correm, 
o ponto que escapa à 
percepção de muita 
gente, é que quaisquer 
que sejam os nossos 
objectivos na vida, e 
qua lquer  que  se ja 
o zelo com que os 
perseguimos, o nosso 
objectivo fi nal deve ser 
sempre nos prostrarmos 
p e r a n t e  D e u s ,  o 
Criador dos Mundos.

Nenhum objectivo 
deve ser  colocado 
acima ou para além da 
religião, ao ponto de 

ofuscar a nossa ligação 
com o nosso Criador.

E não é relevante 
que tipo de religião 
e s c o l h e m o s  p a r a 
nós mesmos, pois o 
que nunca devemos 
esquecer é o facto de 
que neste Mundo todos 
nós estamos num teste.

O sucesso adquirido 
sem ter Deus connosco 
é coisa tão insignifi cante 
quanto efémera, já que 
está ligado apenas à vida 
terrena, não ajudando 
abso lu tamen te  em 
nada na Vida do Além.

Q u a n d o  a  m o r t e 
finalmente alcança o 
Homem,  t odos  o s 
seus bens materiais, 
bem como todos os 
seus êxitos mundanos 
s e  a p a r t a m  d e l e , 
deixando-o sozinho e de 
mãos vazias, condição 
na qual se irá apresentar 
perante o seu Senhor. 

Depois virá o momento 
de teste fi nal, no qual de 
pouco lhe valerá falar das 
suas riquezas, proezas 
e sucessos mundanos. 
Este será um momento 
terrível, já que até 

mesmo a honra e o êxito 
tornam-se conceitos 
sem qualquer valor 
quando adquiridos sem 
o devido enquadramento 
d e  u m a  r e l i g i ã o 
centrada em Deus.

Os êxitos adquiridos 
dessa maneira, sem se 
ter presente a todo o 
momento o Criador, 
condenarão o Homem na 
Vida do Além, levando-o 
assim ao malogro eterno.

Somente a religião 
centrada em Deus é real, 
e em harmonia com a 
natureza do Ser Humano.

Mas esta realidade não 
lhe ocorrerá enquanto a 
hora de crise e perigo não 
estiver a acercar-se dele.

A pessoa pode não 
ter uma religião, mas 
e m  m o m e n t o s  d e 
crise real ele invoca 
a  a j u d a  d e  D e u s . 

Este tipo de experiência 
que de uma ou de outra 
forma encaramos nas 
nossas vidas, é uma 
indicação clara de que 
a religião com base 
em Deus é a única e 
verdadeira religião, que 
deve portanto dominar 

plenamente a existência 
do Homem na Terra.

E qualquer religião 
que não tenha como 
base Deus, o Criador de 
tudo e de todos, levará 
ao insucesso, tanto 
na hora de prestação 
de contas na Vida do 
Além, como também 
sob a forma de privação 
de meios de apoio no 
nosso dia-a-dia quando 
as crises nos batem à 
porta neste Mundo.

A experiência  do 
Homem de hoje é um 
indicador do destino 
que ele encarará no 
Eterno Mundo do Além.

Apenas aqueles que 
agora dão ouvidos às 
muitas mensagens que 
lhes chegam, e tentam 
fazer ajustes às suas 
vidas em conformidade 
c o m  o s  d i t a m e s 
divinos, prosperarão na 
Vida Futura do Além, 
conforme consta no 
Qur’án, Cap. 17, Vers.84:

“Diz: Cada um age à 
sua maneira; Mas vosso 
Senhor bem conhece 
quem es tá  melhor 
guiado no caminho”.   

 A importância da Religião
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Em verdade, o 
que é nosso 
por heran-
ça natural 
e cultural 

constrange-nos, envergonha-
-nos e nos desonra sobre-
maneira, de outra maneira 
não há como compreender 
o evidente abandono dos 
nossos hábitos e costumes, 
das nossas tradições, das 
nossas línguas, da nossa 
cultura, da nossa própria 
identidade.No domínio dos 
debates académicos e re-
lacionados, com toda uma 
infl uência de teorias globa-
lizantes ou modernizantes, 
esta realidade é explicada, 
argumentada e defendida 
como algo normal, um es-
tágio inevitável do próprio 
desenvolvimento, mas que, 
na essência, isso não pas-
sa de um outro modo de 
alienação, uma irrefl ectida 
aceitação e acomodação 
de tudo quanto nos chega 
sabe-se lá de onde, com 
um único propósito de 
nos despir por completo, 
e fi carmos única e exclu-
sivamente com roupas em-
prestadas e todos os riscos 
associados aos bens alheios.

Não há como compre-
ender um natural e residen-

te na província de Sofala 
que não sabe falar Cise-
na ou Cindau como não é 
descabido um natural e 
residente de zavala, sul de 
Inhambane, não saber falar 
o Txitxopi, e um residente 
e natural de Gijá que não 
sabe falar Changana, é um 
total absurdo, numa análi-
se lógica e racional. À se-
melhança do que acontece 
com todos os outros nou-
tros quadrantes do mundo, 
nós os moçambicanos de-
víamos primeiro saber falar 
as nossas línguas e depois 
as outras, saber cantar, dan-
çar e fazer as nossas coisas 
e depois as dos outros, 
pois isso seria uma verda-
deira evolução, mas o que 
acontece é simplesmente 
um fenómeno que precisa 
ser estudado e tipifi cado. 
Não há quem duvide sobre 
a história da língua ofi cial, 
o Português, como ela apa-
receu e como ela acabou 
sendo língua de todos nós, 
mas ela não deve ser as-
sumida como uma língua 
de exterminação das lín-
guas autóctones, próprias 
das comunidades nativas.

A ignorância destas lín-
guas por parte de conside-
rável número de moçam-

bicanos, sobretudo jovens 
nascidos nas últimas três 
décadas e de alguns, víti-
mas da campanha “civili-
zacional” do indigenato, é 
indisfarçável e profunda-
mente lamentável, porque 
o que identifi ca o nosso 
país dentro e fora das nos-
sas fronteiras não é a Lín-
gua Portuguesa, mas sim 
outros valores, isto é, falar 
Português no estrangeiro 
não é tudo para ser identi-
fi cado como moçambica-
no. Então, há que pensar e 
refl ectir em nós, e perceber 
a necessidade de nos preo-
cupar com a nossa identi-
dade, para sermos efectiva-
mente únicos e sem igual, 
sempre que necessário.

Com preocupação vi-
venciei num culto religioso 
uma cena incrédula; o bis-
po, na hora de pregar, numa 
comunidade maioritaria-
mente falante duma língua 
x, nativa, pediu a um crente 
que lesse as escrituras em 
Português e depois ele mes-
mo leu naquela língua x, e 
depois se desculpou de tê-
-lo feito, dizendo, em jeito 
de pergunta, que a maioria 
dos jovens não entendem a 
mesma língua. E houve um 
uníssono brando de entre 

os jovens, respondendo que 
não percebem a tal língua. 
É verdade que a maioria 
desta juventude descende 
da geração deste bispo, fa-
lante desta língua x, entre-
tanto ela não fala a língua 
dos pais, e estes, em alguns 
casos, não falam a falam a 
língua falada pelos fi lhos. 
Esta realidade pode reme-
ter a várias explicações, de 
entre as quais a concepção 
social e de alguns pais de 
que a língua x não deve ser 
aprendida pelos seus fi lhos 
porque ela é assado e gui-
sado sem sal nem molho.

Uma questão fi ca sem-
pre para o ar: o que então 
se lega aos nossos fi lhos? 
Língua? Claramente não! 
Danças? Também não! 
Quem hoje dança Timbi-
la, Makhwaye, Txinveka, 
Nyawu, Mapiku, Nyabha-
ru, Xigubhu, Zore? Culi-
nária? Também nem tanto! 
Muitas das nossas iguarias 
estão sendo descartadas. 
Quem hoje adopta nossa 
medicina? Talvez na pe-
numbra da noite, porque à 
luz do dia todos falam mal 
dela, aliás vilipendiam-na, 
chamam-na como um ab-
surdo, mas é esta que asse-
gurou gerações e gerações 

passadas. Que ainda faz os 
nossos jogos, e divertimen-
tos? Anda-se pelos bairros 
todos, pelas comunidades 
e pouco de vê desses jogos. 
Em fi m, assumimos uma 
missão de nos libertar dos 
nossos valores identitários 
e assimilar outros, viven-
do como fi eis imitadores.

Em verdade, percebe-se 
que são poucos com sen-
sibilidades sobre estes as-
pectos, profundos de uma 
sociedade, de um povo; 
quando um dia abrirmos a 
vista estaremos há tantos 
milhas de distância de sepa-
ração entre o espelho e nós, 
sentir-nos-emos estranhos 
de nós mesmos, mas o medo 
de resgatar a identidade será 
total, e viveremos como 
falsos e com uma história 
falsa. Há sociedades, todos 
disso sabem, que lutam em 
preservar e perpetuar tudo 
que lhes identifi ca, tudo que 
identifi cou seus ancestrais, 
porque tudo morre, mas a 
cultura, a língua, a histó-
ria e a identidade de um 
povo não morrem, mesmo 
as grandes e prolongadas 
maldades cometidas por 
certos homens em todo o 
mundo não conseguiram 
acabar com tais valores. 

As Nossas Línguas, todo o 
Património Cultural: Um Legado 

Negado ou Indébito? (2)
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Douglas MaDjila

  

Editorial
Fortalecer instituições 
nacionais de protecção 

de menoresPor 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, sobretudo 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

O mês de Junho é dedicado à criança. No mundo no dia 6 
de Junho os hossanas são dedicadas à criança, e a 16 de 
Junho África brinda os petizes com esta celebração. De-
pois da data nacional importa reflectir sobre o vindouro 
dia 16 de Junho, o Dia da Criança Africana, em memória 

dos menores mortos em 1976 em Soweto, África do Sul, pelo regime do 
apartheid, quando reivindicavam direitos fundamentais. O 16 de Junho é 
comemorado desde 1991, por decisão da então Organização de Unidade 
Africana (OUA), e é uma data que nos remete para a reflexão sobre a pro-
tecção dos direitos da criança em África, onde se assiste ainda a conflitos 
armados internos e à incapacidade de vários Estados cumprirem com ins-
trumentos jurídicos internacionais com normas que prevêem a defesa dos 
menores em quaisquer circunstâncias e em qualquer espaço geográfico.

 Embora haja Estados que tenham aderido por exemplo à Declaração 
dos Direitos da Criança, há ainda no mundo situações que colocam mui-
tos milhares de crianças em perigo permanente.O trabalho infantil, a 
exposição de crianças a cenários de conflitos armados e o tráfico de seres 
humanos, de que são vítimas muitos menores são alguns dos grandes 
problemas que afectam essa camada vulnerável da população mundial.O 
princípio número 2 da Declaração dos Direitos da Criança dispõe que esta 
deve merecer a “protecção especial e a todas as facilidades e oportuni-
dades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade (...)”.

Há países que, na sequência da sua adesão à referida declaração 
produziram legislação interna para assegurar a protecção efectiva da 
criança, mas a verdade é que nem sempre é possível na prática de-
fender os menores de actos de opressão, exploração e discriminação.

A criança africana enfrenta ainda vários problemas em diversos pontos do 
continente. A fragilidade das instituições que têm a obrigação de as defen-
der contribui para que redes de malfeitores se aproveitem disso para, por 
exemplo, fazerem do tráfico de menores uma fonte de rendimento, na ordem 
dos milhões de dólares. Os Estados africanos devem, perante os perigos que 
correm muitas crianças do continente, fortalecer as instituições nacionais 
de protecção de menores, afectando-lhes verbas suficientes para poderem 
desempenhar eficazmente o seu papel. As crianças reclamam que uma data 
que deveria servir para celebrar a sua existência e brindar a inteligência, 
serve mais para reflectir sobre às quantas estamos, onde nos posicionamos na 
vida social e quem somos para quem nos governa e deveria velar pelos nossos 
direitos. Será que as nossas vidas importam mesmo num país e num mundo 
onde habita a promiscuidade, ganância, desrespeito, desumanidade, enfim, 
quase todos os males que só nos tornam o centro das atenções do mundo?

Douglas MaDjila
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No nos-
so país 
são va-
riadís-
simos 

os problemas que afec-
tam a segurança rodovi-
ária, uma vez que quase 
tudo o que interfere com 
ela não está nada bem. 
Vamos, neste artigo, fa-
lar dos que consideramos 
factores principais da 
instabilidade na nossa 
segurança rodoviária.

A segurança rodo-
viária entende-se, quer 
o objectivo que cons-
titui a eliminação dos 
acidentes rodoviários 
e das suas consequên-
cias, quer o conjunto 
de meios e processos 
a utilizar para alcançar 
o fi m citado. Para evi-
tar acidentes, é preciso 
actuar antesde elesa-
contecerem (segurança 
activa). Para diminuir 
as consequências dos 
acidentes limitando-
-se os danos constitui 
(segurança passiva), 
que inclui também a 
redução dos seus efei-
tos pelo socorro rápido.

Fazem parte da segu-
rança activa as acções 
de educação rodoviá-
ria feitas através dos 
meios de comunica-
ção, aulas nas escolas, 
as patrulhas escolares, 
alguns equipamentos 
dos veículos tais como 
os pneus, os sistemas 
de travagem, a manu-

tenção dos veículos, as 
inspecções obrigatórias, 
os sinais rodoviários, 
entre outros. Fazem 
parte da segurança ro-
doviária passiva, por 
exemplo, equipamentos 
dos veículostais como 
o cinto de segurança, 
o airbag, o capacete, o 
encosto de cabeça, as 
estruturas deformáveis 
dos automóveis, o efi -
ciente sistema de socor-
rer e a hospitalização.

Avancemos para a 
indicação dos principais 
problemas que condicio-
nam a segurança rodo-
viária em Moçambique, 
que constitui o objecti-
vo deste nosso escrito.

1 – Comportamentos 
inadequados dos dife-
rentes utentes da infra-
-estrutura rodoviária;

2 – Falta de educação 
cívica de uma parte sig-
nifi cativa de condutores, 
agravada pela sensação 
de impunidade, resul-
tante da pouca efi cácia 
do circuito fi scalização/
notificação/decisão/
punição do infractor;

3 – Defi ciente coor-
denação nas activida-
des das várias entidades 
(públicas e privadas) 
com responsabilidades 
de intervenção no sis-
tema rodoviário e na 
respectiva segurança;

4 – Insufi ciente co-
nhecimento das cau-
sas da sinistralidade;

5 – Infra-estrutura 

Problemas que condicionam 
a segurança rodoviária
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rodoviária com defi ci-
ências de vária ordem;

6 – Difi culdades no 
sistema de processamen-
to das contravenções;

7 – Insufi ciente em-
penhamento do sis-
tema educativo na 
educação rodoviária 
das crianças e jovens;

8 – Benevolen-

te sancionamento dos 
infractores pelas au-
toridades judiciais;

9-Insufi ciente co-
ordenação na promo-
ção de campanhas de 
informação/sensibi-
lização dos utentes;

10 – Sistema inade-
quado de formação e 
avaliação de condutores.

Estes são alguns dos 
principais problemas 
que condicionam a se-
gurança rodoviária mo-
çambicana que podem 
ajudar a planifi car es-
tratégias de acção com 
vista a mitigar a nossa 
insegurança rodoviária.

Por: Cassamo Lalá – DI-
RECTOR DA ESCOLA DE CON-
DUÇÃO INTERNACIONAL
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tivismo Moderno.

Queremos ter poder para 
negociar nossos recursos

 Entretanto, depois de Nam-
pula e Niassa, foi a vez de Cabo 
Delgado reunir para debater o 
modelo de transformação econó-
mica baseado no cooperativismo, 
uma iniciativa da AT em parceria 
com a Associação Moçambicana 
Para o Cooperativismo Moderno. 
Diversos actores da cadeia de pro-
dução, nomeadamente, produto-
res, comerciantes, fi nanciadores, 
governo local, estiveram reunidos 
na Cidade de Pemba, para refl ectir 
sobre a melhor forma de assegurar 
a maximização da produção em 
Cabo Delgado bem como a arre-
cadação de receitas para o estado.

 Falando na cerimónia de 
abertura, Valige Tauabo, Go-
vernador de Cabo Delgado co-
meçou por saudar a Autorida-
de Tributária de Moçambique 
pelos avanços tecnológicos do 
sistema tributário moçambica-
no bem como pela defi nição de 
estratégias para sustentabilida-
de das actividades do estado. 

Valige Tauabo disse que 
“através do cooperativismo esta-
rá assegurado o alargamento da 
base tributária e arrecadação de 
mais receitas”. Para o governante 
as cooperativas viabilizam novas 
formas de negócio e asseguram 
a justiça social nos sectores da 
economia rural “são por isso ge-
radores da riqueza rural e eram 
impacto nas comunidades locais 
através da utilização de estrutu-

ras participativas dinamizando 
o meio onde actuam” referiu.

 Por seu turno, a Presidente 
da Autoridade Tributária de Mo-
çambique, Amélia Muendane, 
começou por lembrar que a ins-
tituição que dirige “na qualidade 
de responsável pela arrecadação 

de receitas para os cofres de esta-
do tem como uma das suas atri-
buições propor plataformas para 
integração económica e o coope-
rativismo moderno é uma delas”. 
Amélia Muendane saudou os 
participantes do encontro e disse 
que aquela era uma oportunidade 
para “reduzir o estigma que ainda 
existe entre a AT e os contribuin-
tes, muitas vezes os funcionários 
são vistos como fi scais e audito-
res do negócio dos contribuintes. 
Nós somos mais do que isso, o 
sistema tributário visa assegurar a 

redistribuição da produção e des-
ta forma revigorar a economia”.

 Amélia Muendane disse que 
a melhor forma de maximizar a 
produção de Cabo Delgado passa 
pela organização do sector produ-
tivo em cooperativas “Cabo Del-
gado tem potencialidade para pro-

duzir e 86,6% da sua população 
se dedica à agricultura. É preciso 
transformar este potencial em ri-
queza e precisamos de uma orga-
nização produtiva, por isso o con-
ceito de cooperativismo” referiu.

 Segundo a Presidente da AT, 
esta abordagem de cooperativis-
mo moderno “é um modelo 
de organização económica que 
permite ter mais poder para ne-
gociar a vida económica como 
pequena, média ou grande or-
ganização económica. Este mo-
delo tem validade para sector 

informal, PME, grandes em-
presas entre outros que adqui-
rem uma única plataforma para 
se colocarem no mercado”.

 O cooperativismo mo-
derno, segundo a fonte, “visa 
também assegurar que os pro-
dutores se ocupem exclusiva-

mente na produção e gestão da 
cooperativa tem a responsabili-
dade de fazer marketing e pes-
quisa do mercado para colocar 
o produto”. Cabe ao gestor da 
cooperativa “assegurar o aces-
so ao crédito, aos mercados, 
negociar o preço, o que vai per-
mitir o redobrar da capacida-
de de investimento e vai fazer 
crescer a economia”, referiu.

Amélia Muendane lamen-
tou o facto de alguns inter-
mediários comerciais estarem 
a tirar dividendos da falta de 

organização do sector produti-
vo, tomando como exemplo a 
produção e comercialização de 
Gergelim em Cabo Delgado “ 
este produto é colocado a preço 
baixo no mercado internacional 
porque os intermediários fazem 
negociação individualmente 

com os produtores, mas se es-
tes estivessem organizados em 
cooperativas os resultados se-
riam diferentes porque o ges-
tor da cooperativa tem ideia 
do que o mercado oferece por 
este ou aquele produto” refe-
riu. Segundo Amélia Muenda-
ne o modelo de transformação 
económica proposto pela Au-
toridade Tributária de Moçam-
bique visa assegurar que os 
produtores nacionais tenham 
poder para negociar o preço “o 
nosso negócio só tem validade 
quando trás lucro”, lembrou.

 Amélia Muendane lamen-
tou o facto da Madeira produ-
zida em Moçambique estar a ser 
exportada em toros em esquemas 
fraudulentos e a solução segundo 
ela está no “cooperativismo que 
deve assegurar a cadeia de produ-
ção e transformação da madeira, 
devemos através das cooperati-
vas assegurar que a madeira seja 
transformada em Moçambique”. 
Segundo a fonte a preocupação 
com o lucro, de muitos interme-
diários comerciais, mina o inte-
resse comum dos moçambica-
nos “o contrabando da madeira 
prejudica a nossa economia e 
bem-estar. Se o estado não tem 
dinheiro para construir estradas, 
o produtor não terá como colocar 
produto a preço de concorrência. 
O que contribuímos para o estado 
tem retorno para nós” rematou. 

 No quadro do Programa 
Nacional de Desenvolvimen-
to Cooperativo, a AT está neste 
momento mapear o problema do 
sector de produção em todo país 
e em 2023 vai iniciar a imple-
mentação efectiva desta platafor-
ma em coordenação com vários 
intervenientes no sector de pro-
dução, transformação e comer-
cialização da produção nacional.
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Na maioria das vezes encara-se a violência contra homem, 
seja por parte da mulher ou por parte da família como não 
causadora de danos psicológicos a este homem. Ora, pelo 
facto de a mulher ser a provedora de renda, muitas vezes o 
homem sofre uma violência psicológica pela esposa ou pelos 
membros da família, este crime pode ter consequências gra-
ves na vida deste homem. 

A nossa reporta-
gem gira em 
torno da violên-
cia psicológica 
sofrida pelo 

homem, pelo facto da mulher ser 
a principal provedora de renda 
(sustento económico familiar), 
não obstante, apesar dessa situa-
ção, existem casos ate que o ho-
mem faz alguma coisa, mas a sua 
renda não chega a suprir todas as 
necessidades, ainda assim, este 
sofre com este tipo de violência. 

O modelo de família tradicio-
nal de classe media moçambicana, 
consagra uma divisão clara de pa-
peis, em que geralmente o homem 
se envolve com o trabalho remune-
rado, enquanto que a mulher dedi-
ca-se aos fazeres da vida familiar. 

Em entrevista ao nosso jornal, 
o psicólogo clinico LatifoMatano, 
diz que para se falar deste assun-
to é importante primeiro saber 
o que motiva as pessoas a pra-
ticarem esta violência. Temos a 
questão da construção social, que 

é como se espera que o homem 
seja dentro da sociedade, pode-
mos ir concretamente a questão 
da família, o que se espera de 
um homem dentro da família. 

Assim, refere Latifo que, so-
cialmente já esta construído que 
o homem é quem deve garantir o 
sustento da família, é quem vai a 
busca de melhores condições e 
quando este não consegue efeti-
vamente suprir as necessidades 
da família, de alguma maneira 
sente-se incapaz ou inferiorizado.

No que concerne a ques-
tão da mulher, é que estas já tem 
essa construção em suas mentes 
e algumas mulheres, ate mes-
mo a própria sociedade cobra do 
próprio homem e quando esta 
interpretação vem a ser feita pelo 
lado negativo, pode implicar que 
uma determinada mulher possa 
olhar negativamente o seu ma-
rido ou parceiro e pode culmi-
nar com a violência psicológica. 

“Mas claro que, existe alguns 
contextos em que, pelo facto do 

homem não conseguir trazer al-
guma coisa dentro da família, não 
seja uma das motivações para que a 
mulher tenha que violentar psicolo-
gicamente o homem”, acrescenta.

 

Impactos da violência 
psicológica ao homem

Segundo explica o psicólo-
go clinico, o impacto é negativo, 

pelo facto de este sofrer uma vio-
lência psicológica, pode desen-
volver uma saúde mental fraca, 
porque acaba por desenvolver um 
quadro de depressão e por conse-
quência dessa depressão, pode o 
levar ate ao último nível, que é a 
parte mais letal, o suicídio, devi-
do a essas sucessivas violências. 

Como psicólogo clinico, Lati-
fo Matano afirma que, para com-

bater qualquer tipo de violência, 
mesmo a psicológica, é preciso 
uma educação primária, ou seja, 
consciencializar aos níveis primá-
rios, em que as gerações vindouras 
sejam incutidas a combater este 
mal, e que não existe diferença 
entre o homem e a mulher, ambos 
tem os mesmos direitos, falando 
assim da igualdade de género.  

“A violência psicológica tem 
claro um impacto psíquico, para 
alem da depressão, alguns homens 
podem desenvolver quadro de an-
siedade e fora isto, temos como 
consequência um dos impactos, 
o homem tira a sua vida, uma 
pessoa deprimida, é alguém que 
sente-se menos valorizada, perca 
de auto estima, sentimentos de in-
segurança, ate mesmo de culpa”. 

“Alguns estudos dizem o se-
guinte, o cometer o suicídio, a 
pessoa não procura silenciar a sua 
vida, mas sim, procura silenciar o 
sofrimento que esta a passar e esta 
é a fase mais letal e os estudos já 
comprovaram que os homens 
cometem mais suicídio e as mu-
lheres são as que mais tentam”.  

LatifoMatano, acrescenta 
que os homens cometem mais 
suicídio e buscam meios mais 
letais, como a arma de fogo, 
envenenamento, enforcamen-
to. Sendo um homem que sofre 
essa violência, tem menos prazer 
em fazer algumas actividades, 
sente-se inútil, o que se espera 
deste homem no seio familiar. 

Sublinha ainda na sua in-
tervenção que a depressão não 
afeta apenas a parte psicológi-
ca, em algum momento ou fa-
ses mais avançadas, a pessoa 
pode desenvolver sintomas fí-
sicos, como o caso da insónia. 

“Este homem desenvolve a 
insónia pelo facto de surgirem 
várias questões interiores, o que 
eu fiz de errado, porque a minha 
esposa sempre fala coisas, os 
meus filhos já não me respeitam, 
a família da minha esposa não me 
respeita, são várias questões que 
podem surgir na mente desta pes-
soa e culminar com este calar”. 

“Algumas pessoas desenvol-
vem também anedonia, quando 
a pessoa perde o prazer em fazer 
algumas actividades que antes 
lhe exerciam algum rendimento, 
imaginemos que um homem que 
gostava de fazer os seus “Bisca-
tos” e lhe dava algum sustento, 
mas quando chega a desenvolver 
uma depressão, provavelmen-
te esta pessoa irá perder o inte-
resse de fazer aquilo”, ressalta. 

Uma das desvantagens, se-
gundo refere Latifo, é que os 

Um crime pouco falado e menosprezado
Violência psicológica contra o homem

siLVino Miranda
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homens sofrem no silencio, por 
causa da questão da construção 
social, da maneira como se espera 
de o homem seja, sendo homem, 
em nenhum momento devo expor 
a minha vida fora, porque isto 
pode tirar o seu prestigio. “Ho-
mem é aquele que não chora”. 

Infelizmente, as pessoas pen-
sam que a igualdade de género 
é só para as mulheres e não en-
globa os homens e é por isso que 
os homens quando ouvem falar 
da violência baseada no género, 
simplesmente defende a mulher. 
Na verdade, defende a todos 
nós como seres humanos, o pro-
grama de violência baseada no 
género procura simplesmente, 
garantir que os direitos humanos 
sejam cumpridos de igual ma-
neira, para os homens, mulhe-
res e outras esferas, diz Latifo. 

Gilberto Macuacua Arilal, co-
-fundador da Rede Homens Pela 
Mudança (HOPEM) também di-
rector de programas, partilha a sua 
experiencia e o seu conhecimento 
sobre este assunto que muitos 
desconhecem e pouco se fala. 

Macuacua, também afirma 
que, a nossa sociedade construiu 
os homens para serem provedores, 
importa referir que, a sociedade é 
que construiu, homem para pro-
ver renda e a mulher para cuidar 
da casa e ser submissa, por vezes 
colocam palavras divinas, como 
se Deus é que criou este padrão. 

“A ideia não é dizer que a 
mulher ou o homem é culpado 
por essas construções, mas a so-
ciedade, porque esta é que colo-
cou essa ordem de género, ho-
mem provedor e a mulher não”. 

Reafirma que as vezes é uma 
má percepção que o homem so-
fre maus tratos porque a mulher 
é provedora. O homem por ser 
homem, ele deve ser o domi-
nador e ele é que deve tomar as 
rédeas em relação a família e 
quando um está numa situação 
que não tem essa possibilidade 
de prover, automaticamente o 
seu poder é colocado em causa. 

Sublinha que essa violência 
que algumas mulheres praticam 
contra os homens, aprenderam 
deles mesmos, porque quando um 
homem tem poder, ganha mais 
dinheiro, e tratam as suas mu-
lheres mal, a sociedade inclusive 
legitima essa posição e acabam 
por ficar numa situação de tran-
quilidade e ninguém questiona. 

“Toda violência é condenada, 
seja ela, praticada pelo homem 
ou pela mulher, deve-se procurar 
um caminho que seja de diálo-
go, qualquer que seja a violência 
é opção, nós temos alternativa, 
podemos dialogar, outro proble-
ma que temos, é que como so-
ciedade, nunca fomos educados 
para esse dialogo, as socializa-
ções são contrarias para ambos”.

“Se educamos o homem 
para uma esfera publica, para 

estar mais fora de casa, do que 
dentro, enquanto a mulher foi 
educada para estar em casa, 
sempre deve dar satisfação, 
como podemos desenvolver um 
dialogo que seja mais saudá-
vel, numa situação em a própria 
socialização já é desigual”, diz.

Percebe-se que a questão da 
socialização é primordial para a 
mudança de comportamento e 
é preciso fazer um mapeamento 
para poder se averiguar a quan-
to anda questão de ensinamento 
sobre os papéis que tanto os ho-
mens e mulheres desenvolvem 
na sociedade de forma igualitária. 
A forma desigual como fomos 
socializados, por outro lado, a 
ideia de que a mulher deve ser 
submissa é isso que leva com que 
o problema da violência perpetu-
ada por ela seja mais destacado. 

“Todos nós sabemos que 
existem cães que vão mordendo 
pessoas todos os dias e no en-
tanto, não é notícia porque já es-
tamos habituados, sabemos que 
isto existe, só que por outro lado, 
quando um dia soubermos que 
uma pessoa mordeu um cão, isso 
é que vai ser a notícia, porque não 
estamos habituados a ouvir que 
alguém mordeu o cão, é o mes-
mo que acontece com esse tipo de 
violência”, exemplifica Gilberto.

Consequências da violência 
psicológica 

Segundo explica Gilberto 
Macuacua, um individuo que pas-
sa por uma violência psicológica 
perpetuada pela sua esposa ou 
pela família, vive sobre pressão 
social e está propenso ao suicí-
dio, qualquer uma das situações 
tem custos altos para a socieda-
de, para o estado. Esta violência 
afecta ao homem, a família e 
porque violência é crime, pode 
ser condenada pelos seus actos. 

Vulnerabilidades ou desafios 
dos homens que sofrem a violên-
cia psicológica no seio familiar

Para Gilberto, o maior de-

safio para estes homens, é que 
não existe uma estrutura social 
que apoie este homem a nível 
familiar, mesmo a nível de seus 
pares, amigos, comunidade, ge-
ralmente, a perspectiva é procu-
rar trabalho para resolver essa 
situação, ao mesmo tempo, é 
uma atitude bastante condena-
tória, a mulher que se encontra 
nessa situação de ter um marido, 
na qual ela provem e ele se sen-
te de alguma forma violentado. 

“Não ter uma estrutura que 
oriente o homem para procurar 
uma ajuda medica, no sentido, 
por exemplo de um psicólogo, al-
guém que possa ajudar a encontrar 
um equilíbrio que seja necessário 

e essa busca não pode apenas ser 
do homem, mas sim conjun-
ta, também da sua parceira”. 

A Rede Hopem é uma or-
ganização da sociedade civil 
que trabalha na promoção dos 
direitos humanos de homens, 
mulheres e crianças, o foco é de 
trazer os homens e rapazes para 
uma reflexão mais profunda so-
bre aquilo que são as normas 
que guiam as masculinidades 
e perceber até que ponto, essas 
normas podem ser prejudiciais 

ou benéficas para a nossa vida.
 

Freelencer ou jovem que faz 
biscatos

Na abordagem feita a alguns 
dos nossos entrevistados, alguns 
deles preferem não se identificar 
e alguns deles desempenham o 
papel de freelancers e que os tra-
balhos que desempenham, na me-
lhor das hipóteses, são comple-
mentares no orçamento da família 
e destinado apenas a satisfação 
das cestas básicas, uma vez que 
as principais provedoras de ren-
da familiar são as suas esposas. 

“Eu, as vezes, acerto al-
guns biscatos, ajudo uma e 

outra coisa, mas basicamen-
te, ela é que sustenta a famí-
lia.”, entrevistado de 22 anos. 

Podemos afirmar que consi-
dera-se tradição na região sul de 
Moçambique, que os homens sus-
tentem as suas famílias, mas al-
guns homens compreendem que 
por não poderem contribuir para a 
renda da família, devem ajudar, ao 
menos, nas tarefas domésticas, da 
família, e de facto, estes ajudam.

Segundo explica Jorge, “na 
tradição dos machopes, em ge-

ral até, na tradição africana, um 
homem é que deve trabalhar na 
machamba, cuida das tarefas de 
casa, mas ultimamente, isso tem 
mudado. Nós somos influencia-
dos pela modernidade, se a es-
posa trabalha, ela paga uma em-
pregada, ela não tem condições 
de pagar uma empregada, cabe 
a mim exercer aquelas tarefas. 
Então eu faço, algumas coisas só 
para ajudar numa e noutra coisa”.

 

Violência perpetuada pelos 
familiares

Segundo o nosso entrevis-
tado que não quis se apresentar, 
iremos nos referir a ele como Jo-
aquim. Joaquim explica que por 
várias vezes já sofreu violência 
por parte da sua esposa e dos fa-
miliares dela, no entanto, a sua 
mulher fez de tudo para que este 
mudasse o seu comportamento 
em relação aos vícios de álcool.

“A minha mulher até já ar-
ranjou trabalho para mim, mas 
eu, podia ficar lá alguns meses, 
mas o que acontece é que todo o 
meu salário, eu gastava na bebida 
e voltava para casa sem nada e 
todo envergonhado, mas ela sem-
pre lutou para mim, mas a sua 
família sempre me viu como um 
inútil, até já perguntaram a ela o 
que fazia comigo, não sei se ela 
estava comigo por causa dos fi-
lhos e o que a sociedade ia dizer”. 

Marcos, jovem de 35 anos de 
idade, diz já ter vivido a situação 
da violência psicológica, portanto, 
além de passar por essa violência, 
desenvolveu uma depressão e 
com esta esta tornou-se um jovem 
agressivo e compulsivo na família.

“Eu passei por uma violência 
em que a minha esposa e a sua 
família falavam mal de mim, por 
ser um guarda e não ter muitas 
condições que eles desejavam e 
eu notei que este comportamen-
to, passava até aos meus filhos, 
porque estes não me respeitavam 
porque eu não podia dar aquilo 
que a mãe dava. Por isso confes-
so, naquele momento me tornei 
agressivo para poder mostrar 
a ela quem manda em casa”. 

Apesar da clara existência de 
violência psicológica perpetuada 
por mulheres provedoras de renda, 
ainda existem relacionamentos em 
que os homens já exercem com 
alguma frequência as responsa-
bilidades domésticas como: a co-
zinha, a limpeza entre outras ac-
tividades. Apesar de já ter sofrido 
com os seus próprios familiares, 
Frank de 22 anos, continuou firme 
no relacionamento com a sua par-
ceira e hoje vivem normalmente. 

“As vezes eu, quando a minha 
mulher vai trabalhar, as vezes tam-
bém fico a facilitar outras coisas. As 
vezes, quando traz dinheiro, costu-
mo ir para o mercado, para vir co-
zinhar, enquanto ela está a procurar 
a vida. E eu fico a cuidar de casa.”
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É uma nova abordagem visando estancar com maior dina-
mismo o mal que grassa a maioria dos citadinos de Maputo. 
O Governo, através do Conselho Provincial de Combate ao 
SIDA (CPCS) e seus parceiros de cooperação, nomeadamen-
te, o Centro de Colaboração em Saúde (CCS), decidiram 
implementar uma nova iniciativa na luta contra o HIV/SIDA.

 

Neste caso, 
trata-se de 
uma iniciativa 
que envolve 
c o n f i s s õ e s 

religiosas na implementação 
da estratégia de engajamen-
to masculino, promovendo a 
disseminação de mensagens 
relacionadas ao HIV/SIDA e 
mobilizar a comunidade para a 
mudança de comportamento.  

Essencialmente, o que se pre-
tende é que as igrejas, durante os 
cultos, passem a disseminar men-
sagens de prevenção desta pande-
mia e mobilizar as comunidades 
para a mudança de comportamen-
to.  Todavia, o Governo, como 
seus parceiros, defendem que as 
igrejas devem envolver-se na luta 
contra o HIV, falando abertamente 
sobre a necessidade do uso cor-
recto e consistente do preservati-

vo como um assunto prioritário. 
Entretanto, consideram que por 

estarem enraizada nas comunida-
des, as igrejas exercem uma neces-
sária influência na luta contra esta 
pandemia no seio das populações.

 “Considera-se ser um mo-
mento oportuno para sensibilizar 
as igrejas a falarem abertamente 
sobre a doença, sobretudo, a ne-
cessidade de prevenção”, defen-
deu o assessor do envolvimento 
comunitário no Centro de Cola-
boração em Saúde, Moisés Dias. 

Para a Secretária Executi-
va do Conselho Provincial de 
Combate ao SIDA da Cidade de 
Maputo Aldevina Carlos Nhan-
tumbo Tsambe, o envolvimento 
dos líderes religiosos é uma nova 
etapa na estratégia do comba-
te ao HIV por isso, recomendou 
os presentes, uma análise pro-
funda dos próximos passos a 

serem dados nesta caminhada. 
“Devemos melhorar o aspecto 

de envolver os pontos focais jun-
tos com os nossos líderes religio-
sos para atingir o nosso objectivo. 
Devemos melhorar esta parte de 
envolvimento das lideranças, os 
líderes religiosos e pontos focais,  
pois tem uma responsabilidade de 
sentar e analisar que passos  que 
devemos dar daqui para frente” 
salientou a secretaria executiva. 

  

Igrejas abraçam o desafio

 Iniciada em Setembro do 

ano passado, esta nova aborda-
gem já está sendo implementada 
em algumas igrejas em cinco, 
dos sete distritos do município 
de Maputo, tal é o caso do dis-
trito municipal KaMpfumu, 
Nlhamankulu, KaMaxaquene, 
KaMavota e KaMubukwane. 

Alguns líderes religiosos, 
como é caso de Aurélio Bila, co-
ordenador distrital de assuntos 
religiosos no KaMaxaquene, con-
sidera a iniciativa oportuna e diz  
que se tivesse sido implementada 
a algum tempo, teria se evita-
do algumas mortes pela doença. 

“Não vamos continuar a ser 
teimosos no uso correcto e con-
sistente do preservativo para re-
duzir o risco de infecção por HIV. 
Se iniciativas do género tivessem 
acontecido a algum tempo te-
ríamos evitado muitas mortes 
por essa doença”, refere Bila. 

Alguns líderes religiosos di-
zem estar cientes de que falar 
do uso correcto e consistente do 
preservativo na igreja em al-
guns casos contínua polémico, 
mas, defendem a necessidade de 
se agir urgentemente para im-
pedir a morte causada por HIV. 

“Devemos falar sobre o peri-
go de contágio. Nossa mesquita 
está consciente da necessidade 
de abordar a questão e já estamos 
a falar do assunto dentro da mes-
quita. O importante é proteger 
vidas”, disse Sheikh Muhammad 
Momad. As posições foram de-
fendidas em Maputo, durante 
uma reunião de avaliação e ali-
nhamento das acções levadas a 
cabo pelos intervenientes, nessa 
nova metodologia do combate ao 
HIV/SIDA na cidade de Maputo. 
O encontro foi promovido pelo 
Centro de Colaboração em Saú-
de em parceria com o Conselho 
Provincial de Combate ao SIDA. 

Igrejas e SC unem-se contra HIV
crizaLda ViLancuLos

O Governo de 
M o ç a m b i -
que lançou, 
em Salaman-
ga, distrito 

de Matutuine, na Província de 
Maputo, a segunda actividade 
do Programa EMPREGA, de-
nominada Acredita Emprega.
Uma iniciativa implementada 
pela Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego, com o apoio 
do Banco Mundial, que ao longo 
de 2 anos irá dar bolsas formati-
vas e serviços de apoio a mais 
de 20.000 jovens moçambicanos 
nas três regiões do País. Nesta 
fase inicial o programa abrange 
5.000 jovens da região Sul, sendo 
que deste númeroos 1.000 me-
lhores formandos irão beneficiar 
de uma subvenção para apoiar a 
formalização dos seus negócios.

Na primeira fase, o foco es-
tará voltado para jovens dos 18 
aos 35 anos que residam nos 
distritos da Manhiça, Matutuine, 
Kamaxakeni e Matola, de modo 
a que possam aumentar as suas 

oportunidades de empregabilida-
de, melhorarem os seus conheci-
mentos e habilidades, responde-
rem melhor às necessidades do 
mercado, ganharem autonomia e 
criarem/ desenvolverem os seus 
próprios negócios com especial 
atenção para a captação de mu-
lheres e seu empoderamento.

Com o Acredita Emprega,os 
jovens beneficiários terão aces-
so a bolsas de formação pro-
fissional em 17 áreas como: 

carpintaria, canalização, mecâ-
nica de automóveis, sistemas 
de refrigeração, corte e costura, 
cabeleireiro e estética, repara-
ção de computadores,serviços 
de apoio como cartas de 
condução,transporte e mobili-
dade. Através deste programa, 
os beneficiários irão desenvol-
ver competências relevantes 
melhorando as chances de em-
pregabilidade. Os melhores bol-
seiros serão convidados para 

beneficiariem de uma subven-
ção para criação de negócios 
e formalização de empresas.

Num acto presidido por sua 
excelência OswaldoPetesburgo, 
Secretário de Estado da Juventu-
de e Emprego (SEJE), tomaram 
parte neste evento dirigentes de 
nível provincial, Sua Excelência 
Vitória Dias Diogo, Secretátia 
de Estado na Província de Ma-
puto, Júlia Mwito, Administra-
dora do Distrito de Matutuine, 
e jovens de diversas origens. 

Na ocasião, sua Ex.ª Oswaldo 
Petesburgo, Secretário de Estado 
da Juventude e Emprego, disse 
que o “ACREDITA_EMPRE-
GA”, cujas candidaturas come-
çaram a 6 de Junho, visa apoiar 
jovens com menos condições 
sociais e económicas e em con-
dições de vulnerabilidade, mas 
que desejam ser mais produtivos 
e aumentar os seus ganhos, quer 
seja por via própria ou por via de 
outrem.“O Acredita Emprega que 
hoje foi lançado para a região sul 
irá expandir-se para as regiões 

centro e norte do país, benefi-
ciando cerca de 20.000 jovens. 
E um segundo sub-grupo, de cer-
ca de 4.000 jovens bolseiros, irá 
competir para receber o fundo 
inicial para montar, formalizar 
ou expandir os seus negócios. 
Este programa não tem dono, a 
não ser os próprios jovens, daí 
queremos que todos acreditem 
no projecto e se inscrevam”, 
frisou Oswaldo Petersburgo.

Já a Secretária de Estado na 
província de Maputo disse du-
rante a cerimónia que o “Acre-
dita Emprega prova mais uma 
vez que o Estado moçambicano 
está cada vez mais preocupado 
em criar oportunidades iguais 
para homens e mulheres”. “Es-
tamos satisfeitos em saber que 
este projecto comtempla em 
todas as suas vertentes 50% de 
oportunidades para rapazes e ra-
parigas e, por isso, garantimos 
que a província de Maputo fará 
tudo o que for necessário para 
que este projecto seja um suces-
so”, sublinhou Vitória Diogo. 

Governo apoia  mais de 20.000 jovens sob o signo Acredita Emprega

Através da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego
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Calvario dos EUA para Manuel Chang

Especialista recomenda medidas para garantir 
qualidade nas instituições de ensino superior

O estabelecimento e desenvolvimento de um sistema 
interno de garantia da qualidade no ensino superior, em 
Moçambique, requer o compromisso de todos com a qualida-
de e valores partilhados, bem como a análise permanente e 
sistemática dos processos e resultados.

Para atingir a 
excelência, as 
instituições de 
ensino superior 
têm que inves-

tir em equipamento, reforçar 
a capacidade do uso das tec-
nologias de informação e co-
municação para a gestão de 
informação e dos processos 
de avaliação e acreditação, se-
gundo sustentou Jeffy Muko-
ra, especialista-residente na 
área de avaliação externa da 
qualidade no Conselho Nacio-
nal de Avaliação de Qualidade 

do Ensino Superior (CNAQ).
Este pronunciamento foi 

feito, quinta-feira, 26 de Maio, 
em Maputo, durante a aula 
inaugural do Instituto Superior 
de Gestão, Ciências e Tecno-
logias (ISGCT), uma unida-
de orgânica da Universidade 
Politécnica, subordinada ao 
tema: “A questão da qualida-
de e promoção da cultura de 
qualidade no ensino superior”. 

No âmbito da reflexão, com 
os estudantes e docentes da 
Universidade Politécnica, Jeffy 
Mukora referiu que a qualida-

de da educação fornece a cada 
cidadão, que acede ao ensino 
superior, as capacidades de que 
necessita para a auto-realização 
e a participação activa na pro-
moção do desenvolvimento 
sustentável do país, como ci-
dadão e profissional competen-
te, preparado para viver com 
dignidade, numa sociedade 
democrática, justa e de paz.

De acordo com aquele es-
pecialista, um requisito bá-
sico para o desenvolvimento 
da cultura de qualidade é a 
existência, nas instituições de 
ensino superior, de um siste-
ma de avaliação permanen-
te que forneça informações 
sobre as demandas dos es-
tudantes e identifique opor-
tunidades de melhoria.

“Uma estratégia de comu-
nicação adequada é considera-
da um pré-requisito para divul-
gar estratégias e políticas de 
qualidade, avaliar resultados e 
identificar os valores, crenças 
do pessoal, bem como o envol-
vimento de toda comunidade 
académica na tomada de de-
cisões da instituição”, frisou.

Por sua vez, o reitor da 
Universidade Politécnica, Nar-
ciso Matos, indicou que há 
sensivelmente dez anos que 
a questão da qualidade do en-
sino tem estado a preocupar 
a instituição que dirige: “A 
maior parte dos cursos da nos-
sa oferta formativa passou por 
um sistema de avaliação, ten-
do sido todos aprovados. Nós 
submetemos voluntariamente 

os cursos à avaliação”, disse.
Este ano, segundo anunciou 

Narciso Matos, a universidade 
concluiu o processo de revisão 
curricular de todos os cursos, o 
que vai permitir a correcção gra-
dual das anomalias que tinham 
sido identificadas pelos próprios 
docentes e estudantes que pas-
saram pelos referidos cursos.

Narciso Matos frisou ain-
da a realização periódica de 
cursos de capacitação para 
docentes, em exercício, na-
quela Universidade, nos quais 
são ministradas disciplinas 
como Comunicação Oral e 
Escrita, Tecnologias de In-
formação e Comunicação 
e Metodologia de Pesquisa 
Científica, para que possam 
melhorar as suas competências.

O ex-ministro 
das Finan-
ças de Mo-
çambique , 
M a n u e l 

Chang, detido na África do 
Sul desde 2018 no âmbito do 
caso das dívidas ocultas mo-
çambicanas, vai ser julgado 
nos Estados Unidos. A decisão 
foi tornada pública terça-feira 
última pelo Tribunal Consti-
tucional da África do Sul que 
decidiu indeferir a preten-
são da Procuradoria-Geral da 
República de Moçambique 
de interpor o último recurso 

possível à decisão da Justiça 
sul-africana de extraditar o 
antigo ministro para os EUA.

Chang é acusado de cor-
rupção, fraude e lavagem de 
dinheiro e segundo a decla-
ração do tribunal, citada pelo 
canal de televisão sul-africano 
ENC, “não é do interesse da 
Justiça ouvir o recurso de Mo-
çambique neste momento”. 
Tanto Moçambique como os 
Estados Unidos tinham soli-
citado a extradição do antigo 
titular das Finanças no âm-
bito do seu alegado papel no 
escândalo das dívidas ocultas 

de 2 mil milhões de euros.
Em Novembro passa-

do, o Tribunal Superior de 
Gauteng, em Johanesburgo, 
rejeitou a decisão do mi-
nistro da Justiça da África 
do Sul de extraditar o ex-
-ministro das Finanças de 
Moçambique para o seu país 
de origem, argumentando 
que Chang deve ser enviado 
para os EUA. Decisão to-
mada, decisão cumprida. A 
Manuel Chang só lhe resta 
o calvário dos EUA. Penoso. 
Lá diz o ditado. Quem semeia 
ventos, colhe tempestades.
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No leito do grande rio
Universidade Pedagógica e Totalenergies 
juntan esforços em prol do meio ambiente

Grupo VISABEIRA atinge 1.171 milhões de 
euros de volume de negócios em 2021

Em 2021, ape-
sar dos fortes 
c o n s t r a n g i -
mentos senti-
dos ainda devi-

do à pandemia COVID 19, o 
Grupo Visabeira teve um forte 
crescimento nas suas activida-
des nacionais e internacionais, 
reforçando a sua trajectória de 
crescimento sustentado nas 
principais áreas de negócio.

O Grupo alcançou o mar-
co histórico de 1.171 milhões 

de euros de volume de negó-
cios consolidado, um aumento 
de 211 milhões de euros face 
ao ano de 2020, traduzindo-se 
num crescimento de 21,9%. O 
EBITDA atingiu os 183 mi-
lhões de euros, mais 17,8% do 
que no ano anterior e o resul-
tado operacional ultrapassou 
os 100 milhões de euros. O 
resultado líquido foi de 37,9 
milhões de euros, represen-
tando um aumento de 72% 
acima do exercício de 2020.

Nos mercados externos, o 
Grupo Visabeira mantém como 
principal estratégia, o cres-
cimento das suas actividades 
“core” – prestação de serviços 
de engenharia de redes de tele-
comunicações e energia – para 
os principais operadores eu-
ropeus e norte-americanos re-
forçando a sua posição nestes 
mercados. Em 2021, estes mer-
cados representam 72,6% do 
volume de negócios do Grupo. 

Importa realçar que o cres-

cimento por via orgânica foi o 
pilar principal do notável de-
sempenho da actividade do gru-
po, nomeadamente na área de 
negócio de engenharia de redes 
de telecomunicações e energia.

África, ao contribuir com 
cerca de 102 milhões de eu-
ros, teve um peso de cerca de 
9% do total do volume de ne-
gócios do Grupo Visabeira.

Em Moçambique, apesar do 
impacto negativo na economia 
do país causado por diversos 

factores, com destaque para a 
pandemia e a instabilidade na 
província de Cabo Delgado, o 
Grupo Visabeira conseguiu em 
2021 aumentar o seu volume de 
negócios em 10,4% alavancado 
pelo crescimento de negócios 
como a electricidade (Electro-
tec) e imobiliária (Imovisa), 
mas também pela consolida-
ção do negócio das telecomu-
nicações (TvCabo e Televisa) 
e construção (Martifer-Visa-
beira, Sogitel e Hidroáfrica).

A Universidade Pedagógica (UP) e o projecto Mozam-
bique LNG, operado pela TotalEnergies EP Mozambique 
Area 1 Limitada, no âmbito da semana do ambiente que se 
assinala, juntaram hoje, em Maputo, esforços para desen-
volver acções de sensibilização em relação à importância 
da preservação do meio ambiente.

As acções in-
cluíram uma 
palestra profe-
rida por Jorge 
Ferrão, Reitor 

da UP e especialista em ciên-
cias socioambientais, intitulada 
“Biodiversidade: desafios locais 
e globais”, e uma exposição de 
trabalhos, em matéria de sustenta-
bilidade ambiental, de três jovens 
moçambicanos melhor classifi-
cados da terceira edição do “star-
tupper challenge”, um concurso 
promovido pela TotalEnergies, 
destinado a jovens empreende-
dores e com o objectivo de iden-
tificar, estimular, elevar e acom-
panhar os melhores projectos 
avaliados para a criação ou de-
senvolvimento de negócios com 
impacto positivo para as comuni-
dades, bem como para o planeta.

Com o lema “uma só ter-
ra, uma só casa”, Jorge Ferrão 
fez uma abordagem dos prin-
cipais desafios globais e parti-
culares de Moçambique sobre 
o meio ambiente. Uma comu-
nicação que começou por tra-
zer uma referência africana na 
área de conservação do meio 
ambiente, Wangari Muta Ma-
athai (1940 – 2011), professo-

ra e activista política do meio 
ambiente queniana, como pres-
suposto para mudança de com-
portamento da comunidade estu-
dantil e não só, no que se refere 
à consciencialização ambiental.

Com o lema “uma só ter-
ra, uma só casa”, Jorge Ferrão 
fez uma abordagem dos prin-
cipais desafios globais e parti-
culares de Moçambique sobre 
o meio ambiente. Uma comu-
nicação que começou por tra-
zer uma referência africana na 
área de conservação do meio 
ambiente, Wangari Muta Ma-
athai (1940 – 2011), professo-
ra e activista política do meio 
ambiente queniana, como pres-
suposto para mudança de com-
portamento da comunidade estu-
dantil e não só, no que se refere 
à consciencialização ambiental.

Jorge Ferrão incentivou a 
TotalEnergies a incrementar as 
suas acções em prol do meio 
ambiente, dando especial enfase 
à educação ambiental e apoio à 
pesquisa relacionada à conser-
vação do ambiente. À plateia, 
Ferrão, que recordou estarmos 
na década dos oceanos, deixou 
ficar ainda a necessidade de se 
dar uma atenção particular a 

estes pela importância que têm 
como reguladores da vida na 
terra e fonte de serviços ecos-
sistémicos para a humanidade.

O orador referiu-se ainda ao 
aquecimento global e ao cres-
cente impacto e frequência de 
eventos como ciclones, tempes-
tades e inundações nos últimos 
anos, no mundo e, em particular, 
em Moçambique. Estes fenó-
menos, acrescentou, derivam do 
efeito de vários factores, entre 
os quais a deflorestação, a po-
luição dos mares, o crescimen-
to demográfico e a extracção 
não sustentável dos recursos.

Tércio Masseque, Vice-
-presidente para a área da Saú-
de, Ambiente e Segurança da 
TotalEnergies EP Mozambique 
Area 1 Limitada, afirmou que 

“a Totalenergies inscreve o de-
senvolvimento sustentável em 
todas as suas dimensões no 
coração dos seus projectos e 
operações para contribuir para 
o bem-estar das populações. 
Fazemo-lo com acções concre-
tas e com impacto directo nas 
comunidades. O apoio a progra-
mas de desenvolvimento socio-
económico em curso em Cabo 
Delgado, assentes em acções em 
prol da restauração e protecção 
da biodiversidade, com particular 
enfoque nos mangais e recursos 
marinhos, bem como o apoio a 
projectos de jovens empreende-
dores na área de sustentabilidade 
ambiental são disso exemplos. 
A companhia está empenhada 
em contribuir para os Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentá-

vel das Nações Unidas, entre os 
quais os ligados à preservação do 
ambiente e da biodiversidade.”.

Masseque afirmou ainda que 
“a educação e sensibilização so-
bre as questões ambientais e de 
biodiversidade são um dos eixos 
de trabalho da TotalEnergies. Por 
isso, é sempre uma mais-valia, 
quando conseguimos estabelecer 
parcerias com a academia e espe-
cialistas nestas matérias para re-
forçar as competências dos nossos 
colaboradores e contribuir para 
uma maior sensibilização das co-
munidades estudantis e da socie-
dade, em geral, sobre os grandes 
desafios prementes da sociedade, 
como o são os desafios climáticos 
e de preservação da biodiversida-
de que a humanidade enfrenta”.

Masseque acrescentou que 
para além da palestra e a exposi-
ção feitas em parceria com a UP, 
a TotalEnergies programou, no 
âmbito da semana do ambiente, 
diversas actividades, que incluem 
a assinatura de um memorando de 
entendimento com o Ministério 
da Terra e Ambiente, versando 
a preservação da biodiversidade. 
No rol de actividades programa-
das, conta-se ainda uma visita de 
colaboradores da TotalEnergies 
ao Parque Nacional de Maputo 
com o intuito de sensibilizá-los 
cada vez mais sobre as ques-
tões ambientais e de biodiver-
sidade, bem como sobre o po-
tencial existente para a prática 
do turismo baseado na natureza.
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No leito do grande rio

Mais de 400 famílias vítimas do Ciclone ANA
em Tete beneficiam de apoio do Moza

Moza Banco procedeu esta terça-feira a entrega de kits 
de sementes hortícolas variadas, destinados a apoiar mais 
de 400 famílias afectadas pelo ciclone ANA em Feverei-
ro do presente ano e que neste momento encontram-se 
reassentadas no bairro Chingodzi, um dos bairros mais 
populosos no centro da cidade de Tete.

Este gesto soli-
dário surge na 
sequência do 
contacto feito 
pela Secre-

taria de Estado da Província, 
manifestando a necessidade de 
apoiar as famílias que perde-
ram terra arável e viram assim 
comprometida a sua capaci-
dade produtiva e de geração 
de renda para o auto-sustento.

Sensibilizado com a situ-
ação, o Moza Banco acedeu 
de pronto a solicitação, dis-
ponibilizando mais de 1500 
unidades de sementes hortí-
colas, no âmbito da sua so-
lidariedade institucional.

“Foi seguindo este princípio, 
e em estreita colaboração com a 
Secretaria de Estado da Provín-
cia, que adquirimos sementes 
hortícolas diversas, com desta-
que para tomate, couve e cebo-
la, para efeitos de oferta as famí-
lias afectadas. É expectativa do 
Banco ao conceder este apoio, 

minorar o sofrimento destas fa-
mílias, ajudando na reposição 

da sua capacidade produtiva, 
melhorando assim a sua auto-su-
ficiência alimentar e capacidade 
de geração de renda. Estamos 
cientes que esta singela contri-
buição não irá pôr termo aos de-

safios com que esta população se 
depara, mas acreditamos que é 

um passo importante para devol-
ver o alento, a esperança e relan-
çar optimismo em relação a um 
futuro promissor”, disse o PCE 
do Moza Banco Manuel Soares

Intervindo na ocasião, a Se-

cretária de Estado na província 
de Tete, Elisa Zacarias, mostrou-

-se satisfeita com o gesto do 
Moza, “Essas famílias perderam 
quase tudo, além das suas casas, 
perderam outros bens e meios 
de subsistência familiar. As se-
mentes que acabamos de receber 
agora, vão contribuir na pro-
dução nesta segunda época da 
campanha agrícola, para o con-
sumo familiar e comercialização 
para geração de renda. Mais uma 
vez, vai o nosso agradecimento 
ao Moza Banco por estegesto”.

Porque a segunda época 
da campanha agrícola está em 
curso, a Secretária de Estado 
orientou para que as sementes 
fossem imediatamente distribuí-
das aos beneficiários através do 
INGD, como forma de evitar 
atrasos na produção. Por outro 
lado, a dirigente apelou aos ser-
viços distritais de actividades 
económicas a fazer acompa-
nhamento e dar assistência téc-
nica as famílias beneficiárias.

Ainda na província de Tete, 
em Março passado, o Moza 
Banco associou-se aos esfor-
ços do Governo distrital de 
Angónia, visando minimizar 
o sofrimento de mais de 300 
famílias vítimas do Ciclone 
ANA, através da doação bens 
alimentares não perecíveis.

Águas assinalam dia do Ambiente 
sob o lema “Uma Só Terra”

Por ocasião do 
Dia Mundial 
do Ambiente, a 
empresa Águas 
da Região Me-

tropolitana de Maputo SA - 
AdRMM promoveu, domingo, 
5 de Junho, no distrito de Bo-
ane, província de Maputo, sob 
lema “Uma Só Terra”, o plan-
tio de árvores com o objectivo 
de preservar o meio ambiente.

O acto assinala-se numa al-
tura em que o País e o mundo 
enfrentam a tripla emergência 
ambiental que se circunscreve 
na perda de biodiversidade, dis-
rupção e a poluição crescente. 

Neste contexto, a AdRMM 
tem desenvolvido acções de pre-
servação do ecossistema, obser-
vando os padrões ambientais.

Na ocasião, Castigo Álvaro 

Cossa, presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da 
AdRMM, referiu que o movi-

mento iniciado, deverá unir o 
Governo, empresas e cidadãos 
num esforço sem precedentes 

para curar a Terra, por forma 
a conduzir uma transformação 
que irá contribuir para o alcan-

ce dos Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS).

“A tarefa é colossal. De-
vemos plantar e proteger o 
meio ambiente. A AdRMM 
é o principal actor no servi-
ço de abastecimento de água. 
Nós trouxemos as crianças a 
este local para ensiná-las que, 
no futuro, vão precisar deste 
recurso, que deve ser usado 
de forma racional”, expli-
cou Castigo Álvaro Cossa.

Por sua vez, António Cos-
sa, secretário permanente do 
distrito de Boane, frisou ser 
importante a sensibilização das 
populações na preservação do 
meio ambiente, tendo apontado 
algumas instituições que viram 
as suas licenças desactivadas, de-
vido à poluição do ecossistema.

“Nós aqui no distrito pro-
movemos, sempre, acções de 
sensibilização sobre a desmata-
ção e poluição dos rios, através 
do departamento de ambiente. 
Para a manutenção das fon-
tes subterrâneas, como super-
ficiais, quanto menos sujar a 
água do rio, menos necessida-
des”, concluiu o governante.
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Transitex impulsiona trocas 
comerciais entre Moçambique e Índia

O Absa Bank 
Moçambi -
que, foi re-
centemente 
reconheci-

do como o ‘Melhor Negócio 
em Energias’ pela The African 
Banker Magazine, no African 
Banker Awards 2021, na ca-
tegoria dos Bancos que mais 
contribuíram para o forneci-
mento energético ao longo do 
ano, pelo seu contributo na 
Central Térmica de Temane.

O Banco é o parceiro ban-
cário para os projectos da 
Globeleq em Moçambique, 
Central Eléctrica de Temane 
e Central Eléctrica de Cuam-
ba com um investimento to-
tal de mais de US$ 1 bilião.

Pela premiação, a Direc-
tora Interina da Banca Cor-

porativa e de Investimentos, 
Patrícia Darsam, deu nota 
que “ao assumirmos o nosso 
compromisso com os Objecti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável, alinhámos o nosso 
negócio com vista a contri-
buir para o crescimento sócio 
económico de Moçambique. 
O sector de energias faz par-

te de um dos nossos pilares 
estratégicos pelo que esta-
mos empenhados no apoio 
contínuo aos projectos de 
energia no País contribuindo 
para a melhoria do acesso à 
“electricidade de baixo cus-
to” para os Moçambicanos.

Ainda em torno do tema, 
acrescentou que “como ins-

tituição financeira, assumi-
mos a responsabilidade, com 

empenho e profissionalismo, 
pela procura de soluções com 
vista a superar as expecta-
tivas dos nossos clientes, e 
é nesse sentido, que nos te-
mos dedicado a providenciar 
um serviço de excelência”.

Em modo de conclusão, 
Patrícia referiu que “somos o 
parceiro financeiro exclusivo 
para todo o investimento em 
Moçambique da Central Tér-
mica de Temane, o que nos dá 
um grande orgulho não apenas 
porque teremos a honra de po-
der acompanhar de perto a im-
plementação deste mega pro-
jecto para o País como também 
estaremos lado a lado e no 
dia-a-dia a dar todo o apoio 
necessário como instituição 
financeira parceira, para a 
concretização do mesmo”.

Absa Bank Moçambique reconhecido pelo pelo seu 
contributo no crescimento do sector energético

Com vista a impulsionar as trocas comerciais entre Moçam-
bique e Índia, a Transitex, um operador logístico e transitário, 
especializado no transporte internacional de carga porta-à-
-porta, abriu, recentemente, um escritório naquele país asiático.

O o b j e c t i v o 
da Transi-
tex, nesta 
in ic i a t iva , 
é de con-

tribuir para o crescimento 
da parceria económica entre 
os dois países. O carvão e o 
feijão são dos principais in-
teresses da Índia em Moçam-
bique, que exportou cerca de 
1,5 milhões de toneladas para 
aquele país, no ano passado.

Implantado em Moçam-
bique há 13 anos, a Transitex 
consolidou a sua expansão no 
mercado nacional, fruto da for-
te aposta e investimento feitos 
entre 2019 e 2020. Hoje, a em-
presa conta com uma equipa de 
100 colaboradores, distribuí-
dos por Maputo, Beira, Naca-
la, Nampula e Pemba, apoiada 
por uma estrutura que inclui 
seis armazéns de Norte a Sul 
do país e uma frota rodoviária.

Na 23ª edição do ranking da 
KPMG, uma organização glo-
bal de firmas independentes que 
prestam serviços profissionais 
nas áreas de Auditoria, Impos-
tos e Consultoria em Gestão e 

Estratégia, a Transitex foi colo-
cada nas “100 Maiores Empre-
sas em Moçambique”. Situou-
-se na 62ª posição, no ranking 
geral, e em 10ª lugar no sector 
de Transporte e Armazenagem.

“A decisão de abrir uma 
filial em Nova Deli, a capital 
indiana, partiu da necessida-
de de garantir, aos clientes 
da Transitex, a prestação de 
serviços de referência, atra-
vés de uma equipa própria na 
origem e no destino da car-
ga”, referiu Tiago Martins, di-
rector executivo da Transitex.

Com efeito, Nova Deli é 
agora a mais recente localiza-
ção da empresa e é também o 
seu segundo escritório no con-
tinente asiático, após a sua im-
plantação na China, em 2015.

“A Índia é um gigante em 
ascensão, com relações comer-
ciais com todos os países onde 
a Transitex está presente.  Esse 
facto, aliado à nossa vontade de 
servir os nossos clientes, leva-
-nos a ser ousados e a investir 
sem hesitação neste mercado. A 
abertura da Transitex Índia foi 
um exercício de gestão planifi-

cada e projectada em função 
da nossa visão para a opera-
ção”, disse Tiago Martins, 
ajuntando que “a previsão é 
que a nossa entrada na Índia 
conduza a um crescimento de 
20% do volume de negócios 
da Transitex a nível global”.

Importa realçar que o gi-
gantesco mercado indiano 
tem estreitas relações comer-
ciais com países onde a em-
presa já está presente, com 
destaque para os mercados 
africanos, nomeadamente a 
Tanzânia (em 2020, do va-

lor total das exportações do 
país, 15,1% teve como des-
tino a Índia), Moçambique, 
Malawi e África do Sul.  

Fundada em 2002, a Tran-
sitex é parte da empresa tur-
ca de gestão portuária YIL-
PORT Holding, desde 2016.
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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

Os telespectadores da DStv podem aguardar com expectativa 
a oitava ronda do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022, 
Grande Prémio do Azerbaijão, em directo a partir do Circuito 
da Cidade de Baku, na tarde de domingo, 12 de Junho de 2022.

SuperSport é de-
fi nitivamente a 
sua #CasaDe-
Futebol e o des-
tino fi nal para 

os fãs do desporto motorizado.
Na ronda anterior no Mó-

naco, Sérgio Perez, da Red-
Bull, reivindicou uma vitória 
perturbada, aproveitando uma 
estratégia fraca da Ferrari que 
custou ao francês Charles Le-
clerc a oportunidade de ga-
nhar o seu Grande Prémio de 
casa, uma vez que conquistou 
o quarto lugar. O companheiro 
de equipa de Perez, Max Vers-
tappen, foi terceiro classifi ca-
do, com a outra Ferrari de Car-
los Sainz- em segundo lugar.

O resultado signifi ca que 
Verstappen detém uma vanta-
gem de nove pontos sobre Le-
clerc no topo da classifi cação 
do Campeonato de Pilotos, 
enquanto que a RedBull tem 
uma vantagem de 36 pontos 
sobre a Ferrari na liderança do 
Campeonato de Construtores.

Este fi m-de-semana, a Fór-
mula 1 dirige-se ao Circuito 
da Cidade de Baku, nas ruas 
da capital do Azerbaijão. Pe-
rez venceu este evento em 
2021 e procurará continuar o 
seu impulso após o triunfo no 
Grande Prémio de Mónaco.

“É um sonho tornado re-
alidade. Como condutor so-

nho em vencer aqui. Depois 
da corrida no GP de Mónaco 
não há mais nenhum fi m-de-
-semana especial para vencer. 
É um dia enorme para mim e 
para o meu país”, disse o mexi-
cano, que foi apoiado para ser 

candidato ao título pelo antigo 
campeão Jacques Villeneuve.

“Ele tem sido rápido duran-
te todo o ano e não foi derru-

bado pelo Max. Ele é o único 
colega de equipa que não foi 
completamente atropelado pelo 
Max”, explicou o canadiano.

O líder do título,Verstappen, 
também fi cou satisfeito com o 

trabalho inteligente da RedBull 
no fi m-de-semana do Mónaco, o 
que lhe permitiu obter uma van-
tagem adicional sobre Leclerc, 

quando isso parecia altamente 
improvável após a qualifi cação.

“Como toda a equipa, po-
demos estar bastante satisfeitos 
com este domingo – Grande 
Prémio de Mónaco”. Foi um 

dia agitado com a chuva e ou-
tras coisas, mas executámo-
-lo bem, e estendi a minha 
vantagem de pontos que não 
esperava ontem à noite. Isso 
é positivo”, disse o holandês. 

Leclerc, entretanto, fi cou 
frustrado com o erro de estra-
tégia da Ferrari: “Não discu-
timos o assunto. Eles apenas 
me chamaram e do carro não 
se tem uma imagem clara, por 
isso acreditei nisso”, disse o 
monegasco. “Hoje perdemos 
muitos pontos e é uma vergo-
nha. A desilusão é grande”. 

Leclerc e Ferrari vão pro-
curar recuperar em Baku, em-
bora o facto de nunca terem 
ganho neste circuito - e a na-
tureza de alta velocidade da 
pista, que se adequa ao carro 
da RedBull - possa fazer com 
que seja mais um fi m-de-se-
mana difícil para a Scuderia.

Nenhum rival pode com-
petir com a cobertura da-
SuperSport. Os nossos es-
pectadores naDStv podem 
assistir toda a acção do des-
porto mais rápido do mundo 
no seu Canal dos Campeões.

Detalhes da transmissão 
do Grande Prémio do Azerbai-
jão, 11-12 de Junho de 2022

Todas as horas (HCA)
Sábado, 11 de Junho
15:50: Qualifi cação –EM 

DIRECTO naSuperSportMo-
torsport e SuperSport Máximo 1

Domingo, 12 de Junho
12:55: Corrida – EM DI-

RECTO naSuperSportMotors

Antevisão da Fórmula 1: Grande Prémio do Azerbaijão
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Imtiaze Amuji e as razões para deixar de apoiar o Clube 

“Fui Combatido no Maxaquene” 

“Nunca estive preocupado em dirigir 
o Clube de Desportos do Maxa-
quene, minhas ambições sempre 
foram as vitórias e nessa altura 
que estive a frente como patroci-

nador, este objectivo foi atingido”. Imtiaze Amuji, sócio de 
primeira linha do centenário Maxaquene aponta as várias 
razões que o motivaram a prescindir de apoiar o clube que 
diz ser sua segunda casa. Em exclusivo ao Zambeze Imtiaze 
Amuji fala de pessoas que dirigem o Maxaquene de fora para 
dentro o que de alguma maneira concorre para a desunião e 
fragilidade daquele clube. Amuji aponta como solução a ne-
cessidade de consolidação de um espaço dentro do clube onde 
diversas opiniões são acolhidas sem necessariamente apontar 
dedo a outrem. Acompanhe as linhas desta entrevista.

JZ-Imtiaze Amuji é visto 
como sócio de gema no Ma-
xaquene. Contudo, algumas 
vozes dizem andar longe 
dessa colectividade despor-
tiva que um dia deu sangue. 
Abandonou o clube?

IA-Imtiaze Amuji é um 
Maxaca que trabalha e apoia o 
clube, desde que se conheceu 
como pessoa. Quando estava a 
organizar o clube, havia muito 
respeito e criamos um ambiente 
harmonioso, sendo que conse-
guimos implantar núcleos em 
todo país, pois o Maxaquene 
tem sócios, do Rovuma ao Ma-
puto, e precisávamos desses 
núcleos para apoiar o mesmo 
quando lá estivéssemos. Tínha-
mos objectivo claro e bem de-
finido. Lembro que junto com 
o técnico Arnaldo Salvado e o 
professor Figueredo criamos 
uma escola de atletas onde 
conseguimos ter muitos joga-
dores bons, resultados dessa 
formação que até a época pas-
sada deram mais-valia ao clu-
be. Com a criação dos núcle-
os sentimos que estava lograr 
sucesso e queríamos invadir o 
estrangeiro para contratação de 
atletas que viessem dar visibi-
lidade ao clube uma vez que 
o interesse era participar e ser 
campeão nas competições afri-
canas. Mas, existe um ditado 
popular segundo o qual quando 
já não te querem numa colecti-
vidade, a melhor coisa é deixar.

JZ- Quem são as tais figu-
ras que levaram o Imtiaze a 
deixar o Maxaquene?

IA- Sou um Maxaca, e 
continuo sendo apesar da de-
cisão que tomei, na altura de 
deixar de apoiar o clube. Não 
vou aqui apontar dedo a este 
ou tal fulano, uma vez que 
não tenho intenção de suscitar 
debate que em nada irá contri-

buir para o Maxaquene, tendo 
em conta que o clube precisa 
de soluções para sair da con-
dição em que se encontra.

JZ- Acha que foi comba-
tido?

IA-Sim.Fui combatido por 
pessoas que ao meu lado re-
velavam uma face e quando 
dava as costas mostravam a 
outra, e cheguei a conclusão 
de que não havia condições 
para continuar e abandonei. 
Há pessoas que são levadas 
e comandadas de dentro para 
fora para se sentirem respei-
tadas e são as mesmas pesso-
as que vezes sem conta criam 
desunião dentro do clube.

JZ- Sendo um Maxaca 
que ama o seu clube, porquê 
ter deixado de apoiar?

IA- O Imtiaze não tomou a 
decisão de deixar de patrocinar 
o clube do dia para noite. Fui 
aguentando até onde pude, ali-
ás é importante sublinhar que 
deixei o Maxaquene depois que 
o mesmo atingiu o campeonato 
do Moçambola. Isso para dizer 
que minhas ambições nunca fo-
ram de ocupar um posto de re-
levo na direcção, sim contribuir 
para o engrandecimento do clu-
be através de resultados positi-
vos. Por exemplo era nosso so-
nho na altura que o Maxaquene 
participasse nas competições 
africanas como formas de dig-
nificar o país. Tudo isso ruiu.

É preciso esclarecer ainda 
que o facto de o Maxaquene 
ter descido da segunda divisão 
não é pelo facto de o Imtiaze 
ter deixado de apoiar, pois na 
altura que deixamos de apoiar, 
havia pessoas competentes que 
pudessem elevar o clube, aliás 
é preciso recordar que houve 
muito investimento feito no 
clube na era em que lá estive e 

pensei que, com a minha saída 
os patrocinadores fossem con-
tinuar com o projecto, e enga-
nei-me. Quando um patrocina-
dor dá, não deve pressionar a 
massa associativa sobre aquilo 
que eles querem. Isso é errado.

JZ- Como olha o Maxa-
quene na segunda divisão?

IA- Descer da divisão foi 
uma grande facada para mim. 
Foi impensável essa situação. 
Creio que a direcção tentou 
evitar até onde conseguiu. Mas, 
a falta de dinheiro falou mais 
e acabamos caindo naquela 
situação. Mas, é preciso reco-

nhecer que os sócios do Ma-
xaquene têm poucos recursos. 

JZ- Que soluções pode 
elencar?

O Maxaquene tem sócios 
em todo canto do país. É urgen-
te que se resgate esses mem-
bros ou se crie plataformas de 
pagamento que permitam que o 
sócio pague as suas cotas num 
balcão independente do lugar 
onde estiver. Só assim o clu-
be estará preparado para voos 
altos. Outro remédio que sem-
pre defendo e a necessidade da 
criação da Sociedade Anónima 
do Desporto (SAD), pois pode-

rá criar fundos para os clubes. 
Há países que em dois anos 
conseguiram organizar-se e 
hoje, estão a vender jogadores 
na Europa. Se aquelas nações 
estão a ter sucesso porque, não 
podemos investir nesse modelo 
de desporto. A lei de mecenato 
deve sair do papel e colocada 
em funcionamento. Esta lei 
aplicada irá dar um empurrão 
aos clubes uma vez que não 
há nada que estão movimentar 
o desporto. Os dirigentes dos 
clubes, alguns estão parados 
e precisamos desenvolver o 
desporto, para que os adeptos 
sintam rivalidades saudáveis.
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Munna’s em baixo e Campoane em cima

Bairro de Hulene 

Desporto Recreativo

Cofre volta a comandar

Deus, nesta edição do torneio 
de abertura em veteranos a 
nível da cidade do Maputo 
em futebol, está de costas 
viradas contra a equipa de 

Munna’s pois, já lá vão três jornadas sem co-
nhecer o sabor da vitória. De outro lado, a equi-
pa de Campoane está a demonstrar -se cada vez 
mais séria, decisiva e sólida, vencendo todas as 
partidas quase todos os jogos.

Enquanto isso, no bairro de Hulene arrancou 
no fim-de-semana passado o campeonato da-
quele bairro a nível de seniores e em veteranos, 
no sistema de todos contra todos.

 Resultados da 11ª jornada série “A”

 Campoane x Circulo (4-0)
 Madgumb’s x Kongolote (1-0)
 FCKm 15 x Munna’s (2-0)
 Amigos de Matola x Veteranos Unidos 

(1-1) 
 Choupal x Matendene (2-2)
 Malhampsene x Leões Bravos (1-0)
 Jardim x Bunhica (2-1)

Resultado da 11ª jornada série “B”
Amigos de Kongolote x Tlhavane (3-0)
 Aeroporto x União Desportiva de Maputo 

(3-2)
 Luís Cabral x Vientes de Tsalala (0-1)
 Mafalala x Chamwaris (0-2)
 Inhagoia x Xipanipane (2-0) 

Teve início no 
último fim-
-de-semana o 
campeonato 
do bairro de 

Hulene em séniores e em vete-
ranos e as equipas apostaram 
muito para esta principal prova 
daquele bairro.

 O vencedor do torneio de 
abertura em futebol de séniores 
do bairro de Hulene, Cofres fc, 
teve bom inicia do campeonato 
ao derrotar Dragão por duas 
bolas sem resposta, mantendo 
a sua invencibilidade nesta 
edição de 2022.

 Resultados da 1ª jornada 
em veteranos

Nova Luz x Célula “F” 
(1-1)

 Ressuscitados x Veteranos 
(2-1)

 Onda do Mar x Escorpião 
(3-3)

 Tigres x Célula “H” (2-0)
 Laulane Fc x Sporting 

(1-1)

 F. Mave x Célula “D” 
(1-1),  

 Jogos da 2ª jornada em 
veteranos

Nova Luz x Célula 
“D” 

 Célula “H” x Ressuscita-
dos 

Mavalane x Tigres 
Laulane x Ondas do Mar
Escorpião x Veteranos 
Sporting x Célula “F”
Nova Alianca x F. Mave

Resultados da 1ª jornada 
em seniores 

Cofres x Dragão (2-0)
 Matsuva x Time Time 

(1-0)
 Galos x Amigos (0-0)
 Hulene Fc x Nova Luz 

(2-1) 

 Jogos da 2ª jornada em 
seniores 

Dragão x Célula “B”
 Galos x Hulene Fc
 Amigos x Nova Luz
 Matsuva x Cofres 

JZ- Sobre a necessidade 
de concessão do espaço de 
Maxaquene para sair do ver-
melho. Qual é a sua opinião?

IA-Todo processo referente 
aquele activo poderá ter anuên-
cia da assembleia-geral ou seja 
nenhuma direcção terá poder 
de vender, concessionar o espa-
ço para qualquer projecto, sem 
antes passar pela aprovação dos 
sócios. O espaço do clube não é 
um assunto a ser discutido nos 
jornais. É assunto dos Maxacas 
e se os sócios julgarem perti-
nentes concessionar. Os espa-
ços que hoje, nos referimos são 
do clube. O município retirou-
-nos algum espaço e precisa-
mos desse espaço e pensamos 

que chegaremos a bom porto. 
Se o município quer galvanizar 
o desporto que nos restitua o 
espaço que se apoderou de nos.

Aliás, é preciso que as as-
sembleias-gerais do Maxaque-
ne criem condições de liberda-
de de opinião sem interesse de 
ferir qualquer que seja membro 
ou direcção para o desenvolvi-
mento do clube. Relativamente 
a situação do Lalgy deve ser 
decidido em assembleia-geral 
porque achamos que o clube 
tem estado a perder grandes 
atletas por não conservar os 
contratos. É preocupante ver jo-
gadores a filiarem-se em outros 
clubes e o Maxaquene não ga-
nhar nada por essas operações. 

 ADVcmc x Tsalala (1-1), 
não terminou

Jogo da 12ª jornada serie 
“A

Madgumb’s x Circulpo
Munna’s xCampoane 
Verteranos Unidos x  

FCkm 15
Matendene x Amigos da 

Matola

Leões Bravos x Choupal
Bunhica x Mlhampsene
Kongolote x Jardim

Jogos de acerto de calen-
dário da Serie “B” 

Amigos de Kongolote x 
Luís Cabral

Tlhavane x Mafalala    
       
                José Matlhombe
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Do lixo ao luxo uma 
forma de recriação artista  

Constância Da Lígia Mauaie é uma jovem de 17 anos, 
em ascensão nas artes plásticas que nos ensina a reuti-
lizar garrafas, papel e outros materiais para desenvol-
ver uma arte, residente no Bairro de Malhazine em Ma-
puto. A sua consciência ambiental é tao incrível que 
utiliza materiais reciclados e tintas menos poluentes.   

A jovem artis-
ta tem usado 
garrafas que 
se conside-
ram inúteis 

e a tinta, não obstante, em al-
guns trabalhos usa também o 
papel molhado. “Uso o papel 
molhado, primeiro deixo secar 
e de seguida passo às tintas”. 

Constância afirma que é 
indecente ainda viver-se numa 
sociedade em que ainda se 
questiona a importância de 
algo tão óbvio, ou seja, a re-
ciclagem, e que este acto de-
via fazer parte de todas as fa-
mílias, empresas e entidades. 

“Tem sim, uma grande im-
portância, embora seja eu ape-
nas a fazer a reciclagem de uma 
parte ajudo o meio ambiente. 
Faço por paixão sim, mas ago-
ra gostaria de criar meios e 
condições de ser uma fonte de 
rendimento”, diz Constância. 

Descobre este talento 
aquando do início da covid-19. 
“Do nada um dia desses de-
cide pegar em alguns papéis 
e inventar qualquer coisa”. 
Na verdade isso iniciou na 
sua escola, porque segundo 
diz, lá tem uma organização 
financiada pela Alemanha.

“Tenho apanhado as gar-
rafas jogadas por aí nas ruas, 
e o papel e as s tintas e a cola 
de madeira tenho tido na es-
cola. Não tenho tido nenhum 
apoio financeiro.Gostaria que 
eu tivesse uma grande opor-

siLVino Miranda

tunidade de mostrar os meus 
trabalhos e ser conhecida”. 

O  seu maior sonho é que 
as pessoas entendam que po-
demos transformar o lixo no 
luxo, transformando-os em au-
tênticas obras de arte. “Nunca 

tive uma oportunidade para 
expôr os meus trabalhos e te-
nho tido dificuldades de co-
meçar os meus trabalhos e 
terminá-los e também ainda 
não criei algumas páginas para 
divulgar os meus trabalhos”. 
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Exposição de Competências marca 
1ª Edição da Feira Estudantil do ISMU 

O Instituto Superior Mutasa (ISMU), realizou na últi-
ma sexta-feira (3 de Junho), a sua primeira edição da Fei-
ra Estudantil, que teve como objectivo mostrar e demons-
trar tudo aquilo que os estudantes têm aprendido na sala 
de aulas, não só em teoria, mas trazer a prática também. 

Os estudan-
tes de vá-
rios cursos 
a p r e s e n -
taram as 

suas ideias e inovações. Por 
exemplo, houve um grupo 
do 4º ano de Direito que fez 
uma apresentação de um jul-
gamento fi ctício. Este é consi-
derado por todos um momen-
to em que o estudante pode 
mostrar as razões da escolha 
de um determinado curso e 
motivar os outros estudantes. 
As apresentações foram fei-
tas por todos os estudantes 
interessados em abrilhantar 
marcas, serviços e trabalhos. 

Telma Jalane, estudante do 

4º ano do curso de Direito e 
também empreendedora, traz-
-nos a produção de yogurte de 
natural na base de leite de vaca 
fortifi cado por frutos nativos.

“Nesta feira, trago yogurte 
natural feito de leite de vaca, 
sem açúcar, sem nenhum pro-
duto adicional e sem conser-
vantes, que é melhor para o 
adulto, criança, idosos com 
diabetes, crianças desnutri-
das, para a população e para 
quem quiser desenvolver 
mais a sua saúde”, diz Telma.

“Candidatei-me apre-
sentando a minha ideia do 
yogurte e concorri, ganhei 
o primeiro lugar na fase re-
gional, e tendo ganho por ter 

aderência no produto, isso 
motivou-me mais a continu-
ar e nessa exposição de hoje, 
venho mostrar, porque eles 
já sabiam que eu faço yo-

gurte, mas não conheciam”. 
Participam deste evento 

todos aqueles que tiveram 
um convite para apresentar 

um projeto. Este convite foi 
feito pelo ISMU e pelo Ins-
tituto Santarém de Portugal.

Rodrigues Zicai Fazen-
da, convidado, e Director do 
Instituto Superior de Forma-

ção Investigação e Ciência 
(ISFIC), partilha a sua ideia 
com o nosso jornal sobre o 
que pensa da 1ª feira Estu-
dantil organizada pelos ISMU 
e como este tipo de eventos 
pode melhorar a qualidade de 
ensino e o aperfeiçoamento do 
conhecimento dos estudantes. 

Para Zicai, as feiras estu-
dantis são importantes por-
que constituem um momento 
em que os estudantes expõem 
aquilo que são as suas princi-
pais ideias, e sendo que par-
ticipam igualmente do Fórum 
da Economia e Gestão da Lu-
sofonia podem ver materiali-
zadas em forma de negócio 
em várias áreas temáticas do 
próprio fórum contribuin-
do no combate a pobreza, a 
eliminação da delinquência 
juvenil, na melhoria do de-
senvolvimento das comuni-
dades em termos de acções 
que ajudem na mudança da 
forma de estar a nível das 
comunidades, situações liga-
das a problemas ambientais, 
causas que o fórum tende a 
debruçar em seus encontros. 

“Esta feira tem uma par-
ticipação directa das insti-
tuições do ensino superior, e 
neste caso o Instituto Superior 
Mutasa é a comissão orga-
nizadora, e convidou outras, 
como é o caso do ISFIC, IGE-
COF no intuito dos alunos ex-
porem as suas ideias e os seus 
produtos e que essas ideias, 
provem de um acervo debate 
que fi zeram com os professo-

res e estes contribuiram para 
a melhoria dessas ideias”, 
acrescenta Rodrigues Zicai.

“Estou aqui para reparar 
e solicitar aquelas que são 
as melhores ideias, para que 

participem nesse concurso in-
ternacional, porque é sempre 
bom saber que um moçam-
bicano tem ideias que con-
correm com outros de Cabo 
Verde, Angola, do Brasil, 
Portugal e de outros países”. 

Estamos a pegar pessoas 
que estão a fazer ensino su-
perior, podendo criar grandes 
inovadores, empreendedores, 
primeiro já com uma bagagem 
académica. Não quer dizer 
que pessoas que não foram a 
escola não possam mostrar 
as suas qualidades de serem 
empreendedores, mas quan-
to mais conseguirmos criar a 
partir de ideias e depois criar 
empresas de pessoas com um 
certo nível de escolaridade, 

isto signifi ca que vamos pas-
sar a ter pessoas que inter-
vém no negócio, na vida e até 
mesmo na nossa economia”. 

siLVino Miranda
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Agravar a crise humanitária em Cabo Delgado

Ataque em Ancabue 
deixa Pemba em alerta 

Dois dias depois do Presidente da República ter revindi-
cado “resultados encorajadores” na luta contra o extremismo 
violento em Cabo Delgado, os insurgentes lançaram um ataque 
em Ancabue, distrito que fica a menos de 100 quilómetros de 
Pemba. É o primeiro ataque de grande dimensão desde a che-
gada, há quase um ano, das tropas estrangeiras ruandesas e da 
SADC em Moçambique, e o mais próximo à Pemba, a capital de 
Cabo Delgado. Nanduli foi a aldeia visada, e fica a cerca de 30 
quilómetros de “Silva Macua”, no entroncamento entre a Es-
trada Nacional Nº1 (EN1) e a Estrada Nacional Nº380 (EN380).

A imprensa avan-
ça que, além 
de casas quei-
madas, houve 
registo de pelo 

menos quatro mortos e um número 
não determinado de pessoas rap-
tadas pelos extremistas violentos.

O ataque fez soar os alarmes 
sobre a expansão do extremismo 
violento para a parte sul de Cabo 
Delgado. Ancuabe faz limite com 
o distrito de Meluco a norte; com 
o distrito de Chiúre a sul; com os 
distritos de Quissanga e Metuge a 
este; e com o distrito de Monte-
puez a oeste. O distrito tem uma 
importância geoestratégica: é 
aqui onde a EN380, a principal 
estrada que liga os distritos do 
centro e norte de Cabo Delga-
do, faz a conexão com a EN1, a 
principal via de Moçambique. 
Uma ofensiva de grande enver-
gadura dos insurgentes nesta 
zona pode inviabilizar a ligação 
rodoviária com os distritos do 

centro e norte de Cabo Delgado.
Ancuabe é um dos distritos 

do sul da província que recebeu 
investimentos estrangeiros nos 
últimos cinco anos. Um deles é 
o projecto de exploração de gra-
fite, que é operado desde 2017 
pela GK Ancabue Graphite Mine, 
uma subsidiária da empresa ale-
mã AMG Graphit Kropfmuehl 
GmbH. A mina de grafite repre-
senta um investimento de 12 mi-
lhões de euros e está localizada a 
poucas dezenas de quilómetros 
de Nanduli, o bairro onde ocor-
reu o ataque na tarde de domin-
go, 05 de Junho. Mas o maior 
investimento feito em Ancuabe 
é a Central Solar de Metoro, um 
projecto de geração de energia 
limpa avaliado em 56 milhões 
de dólares. Com uma capacida-
de de gerar 41MWp, a Central 
Solar de Metoro foi inaugurada 
em Abril deste ano e prevê-se 
que beneficie 140.000 pessoas.

Além do investimento estran-

geiro, Ancuabe é um dos distritos 
que recebeu maior número de 
deslocados em Cabo Delgado. 
Dados do Plano de Reconstrução 
de Cabo Delgado (PRCD) mos-
tram que, até Agosto de 2021, ti-
nham chegado a Ancuabe 15.556 
famílias deslocadas. Um número 
que coloca este distrito como o 
segundo com maior número de 
deslocados, depois de Metuge, 
que em Agosto de 2021 contabili-
zava 34.484 famílias deslocadas. 
Dois centros de reassentamento 
de deslocados foram abertos em 
Ancuabe, nomeadamente o cen-
tro de Marocane e o de Nankumi.

As famílias deslocadas já 
enfrentavam dificuldades de 

adaptação nas zonas de reassen-
tamento definitivo, uma vez que 
elas saíram de aldeias costeiras 
onde a principal actividade era a 
pesca e agora estão no interior de 
Cabo Delgado onde predomina a 
agricultura de subsistência. Esta si-
tuação aumentou a sua dependên-
cia pela assistência humanitária de 
emergência, num contexto em que 
a Rede de Alerta Antecipado de 
Fome (Rede Fews, sigla inglesa) 
lançou, em Maio último, um alerta 
de risco elevado de fome no norte 
de Moçambique, caso não sejam 
canalizados brevemente financia-
mentos adicionaisao Programa 
Mundial de Alimentação (PMA).

 O ataque de último domingo 

pode agravar a situação humanitá-
ria em Ancuabe, pois o sentimento 
de insegurança está a forçar a des-
locação de centenas de famílias, 
incluindo aquelas que já tinham 
o estatuto de deslocados. Além de 
procurar refúgio em outras zonas 
dentro do distrito, algumas famí-
lias viajaram até Pemba, a capital 
de Cabo Delgado. Imagens de um 
vídeo amador partilhado nas redes 
sociais mostrava um autocarro 
lotado de pessoas que fugiam de 
Ancuabe para Pemba, na noite 
de domingo. Outras famílias que 
levavam crianças seguiam a pé 
para vários destinos, carregadas 
com os poucos bens que con-
seguiram levar das suas casas. 
Depois de um longo período de 
relativa estabilidade, os extremis-
tas violentos voltaram a agitar 
Cabo Delgado, lançando novos 
ataques contra várias aldeias dos 
distritos de Macomia e Nangade. 

Se antes os ataques eram rea-
lizados com o objectivo se roubar 
produtos alimentares sobretudo 
nos campos de cultivo e em re-
sidências, os relatos das últimas 
semanas mostram que os extre-
mistas violentos retomaram a 
decapitação de civis. Contam-se 
pelo menos 10 pessoas decapita-
das e outras raptadas em vários 
ataquesregistados sobretudo em 
Macomia e Nangade. (CDD)


