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Rassul e Hassnein aplicam 
“golpe de mestre” 

“Frente Sul” estraga tudo
Cabo Delgado

Guerra na capoeira

Lutero Simango tenta 
pacificação interna no canto do galo
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“Frente Sul” em Cabo Delgado paralisa 
grandes projectos e ameaça Pemba

A deslocação de células armadas de inspiração islâmica 
activas em Cabo Delgado no distrito de Meluco em direcção 
ao distrito de Ancuabe Pemba acentuou-se e acelerou desde 
o início de Junho de 2022, abrindo uma nova frente no sul da 
província. O distrito de Ancuabe é o 11º sob ataque dos gru-
pos armados, sobrando apenas seis distritos ainda incólumes. 

Os impactos em 
Pemba, “capi-
tal” política e 
económica da 
província, po-

derão ser significativos. A situa-
ção contrasta com a gradual “nor-
malização” nos distritos a norte de 
Mocímboa da Praia e Palma, onde 
o governo, apoiado no terreno 
pelo contingente ruandês (RDF) 
decidiu concentrar esforços para 
criar condições para a retoma dos 
projectos de GNL em Afungi.

O regresso a Quitunda, al-
deia próxima de Afungi, de 
c. de 3.500 habitantes, com a

orientação e protecção do go-
verno, confirma os esforços no 
sentido de acelerar o regresso da 
Total ainda em 2022. A priorida-
de no norte – Mocímbo a Palma 
e Macomia – e a repetição do 
fracasso de tácticas de cerco das 
células armadas, teve reflexos 
na dispersão de grupos armados 
para sul. Informações no terreno 
atribuem como causa principal a 
pressão exercida sobre as células 
activas no distrito de Macomia. 

Em Maio, foram registados 
ataques em Macomia, tendo sido 
reforçada a presença de patrulhas 
da SAMIM/FADM, com apoio 
de unidades do contingente ru-
andês destacadas para a região. 
Foram então registados confron-
tos entre guerrilheiros e militares, 
nomeadamente a emboscada de 
07 de Maio, em Quiterajo, dis-
trito de Macomia, com a morte 
de três militares das FADM e 
apreensões de armas, munições 
e víveres. Informações sobre 
rendições de guerrilheiros nessa 
zona circularam então no terreno.

A somar ao aumento da pre-
sença de militares, as dificuldades 
acrescidas no  acesso a alimentos 
devido ao esvaziamento de cente-
nas de aldeias atacadas no passa-
do obrigou à progressão das cé-
lulas armadas para regiões a sul, 
até agora poupadas e onde as con-
dições logísticas lhes permitem 
ainda movimentar-se livremente.

Face ao contexto no terreno, 
as células armadas deslocaram-se 
para Meluco, escapando às zonas 
mais militarizadas, reorganizan-
do-se com vista a garantirem a 
sua subsistência em zonas ainda 

habitadas. A partir do distrito de 
Meluco, onde se registaram vá-
rios ataques, os insurgentes dirigi-
ram-se para o distrito de Ancuabe, 
atacando aldeias como Nanduli 
(no limite dos distritos de Quis-
sanga e Metuge),Silva Macua (70 
kms de Pemba),Mieze, Miguel, 
Ntutupue, descendo para Maze-
ze/ Chiure, atacando “macham-
bas” (plantações agrícolas) iso-
ladas, saqueando e incendiando 
aldeias e decapitando campone-
ses, situação que ainda prossegue.

A ausência de protecção mili-
tar e a intervenção tardia dos mili-
tares das FADM repetiu-se, como 
tem sido corrente nos distritos 
do centro-norte da província. Os 
ataques em Ancuabe estão a pro-
vocar novas vagas de refugiados, 
com a fuga das populações das 
aldeias do distrito. Só́ em Nan-
duli, o número de habitantes em 
fuga cifrou-se em 2.500, a maio-
ria dos quais refugiando-se nos 
distritos de Metuge e de Pemba.

Dada a aproximação a Pem-
ba, principal cidade de Cabo Del-
gado, com avistamentos de guer-
rilheiros a 50 kms do perímetro 
urbano, as vias de comunicação 
terrestres foram cortadas pelas 
Forças de Defesa e Segurança em 
direcção aos distritos vizinhos de 
Metuge e Ancuabe, estando a cir-

culação condicionada por escol-
tas militares desde 12 de Junho.

Face aos antecedentes nos 
distritos a norte de Pemba, o 
efeito sobre as populações das 
últimas vagas de ataques foi 

de pânico, acompanhado pelo 
aumento exponencial da pro-
paganda ‘jihadista’ através de 
sucessivos comunicados do Es-
tadoIslâmico – província de Mo-
çambique, autonomizada da pro-
víncia da ÁfricaCentral (ISCAP).

A deslocação a Nanduli, dis-
trito de Ancuabe, do governador 
da provínciade Cabo Delgado, 
Valige Tauabo em 08 de Junho, 
revelou-se contraproducente. 
Os apelos à calma e a desvalo-
rização dos ataques por parte de 
VT, pedindo à população para 
regressar, foram seguidos por 

novos ataques no distrito, fragi-
lizando a autoridade do governo.

Para além dos efeitos so-
ciais e políticos, revelando que 
a actividade das células armadas 
está ainda longe de controlada, 

as movimentações para sul co-
locam em causa, à semelhança 
dos projectos de GNL a norte, 
alguns dos projectos económi-
cos em curso nos distritos do sul.

Conforme reportado, pro-
jectos extractivos considerados 
estratégicos estão agora amea-
çados pela insegurança. As ac-
tividades das duas explorações 
de grafite pertencentes à Syrah 
Resourcese à TritonMinerals 
estão suspensas. A laboração das 
minas de Balama está paralisada 
desde o _fim-de-semana por deci-
são da multinacional australiana.

O projecto mineiro de An-
cuabe (GRAFEX), detido por 
capitais essencialmente sino aus-
tralianos, em trabalhos prepara-
tórios para a construção de uma 
segunda unidade de produção, 
está igualmente em “espera”com 
um ataque às suas instalações em 
08 de Junho, vitimando dois se-
guranças privados e um elemen-
tos da PRM (policia), podendo 
estar comprometido o início do 
prazo de produção previsto para 
meados de 2023. Alguns dos ci-
vis assassinados na localidade 
de Silva Macua eram igualmen-
te funcionáriosda empresa.O 
funcionamento da Central Solar 
de Metoro, situada no distri-
to de Ancuabe, foi igualmente 
suspenso em 13 de Junho, em 
virtude da degradação das con-
dições desegurança no distrito. 

O projecto,lançado em 2019 
, está a cargo da multinacional 
francesa NEOEN, especiali-
zada em energias renováveis, 
que opera em parceria com a 
EDM, que irá comprar a pro-
dução para uso na rede inter-
na de Cabo Delgado por um 
período estimado de 25 anos.

A central é composta por 
mais de 121 mil painéis solares 
instalada numa áreade cerca de 
65 ha, tendo implicado um in-
vestimento de USD 56 milhões , 
dosquais USD 40 milhões garan-
tidos pela Agência Francesa de 
Desenvolvimento(AFD) através 
da PROPARCO. A capacidade 
de produção da central permi-
te cobrir o consumo de energia 
verde a mais de 140 mil pessoas, 
c. de75% da população de Pem-
ba. A grande maioria dos traba-
lhadores é de contratação local. 

Na fase da construção, o 
número de trabalhadores terá́ 
atingido os 400. O número 
de trabalhadores permanen-
tes rondará os 50. A obra de 
engenharia esteve a cargo da 
portuguesa EFACEC, sendo 
também responsável pela ope-
ração e manutenção da central.

A dispersão da guerrilha jiha-
dista em direcção a sul e a apro-
ximação a Pemba vai agravar a 
crescente militarização da pro-
víncia para regiões ainda poupa-
das, sendo de esperar a chegada 
de novos “actores externos”, al-
guns actualmente com presenças 
simbólicas, em apoio à contra-
-insurreição, contribuindo para a 
internacionalização de um con-
flito de cariz inicialmente local.

Africa Monitor/Zambeze

Quinta-feira, 23 de Junho de 20222 |  zambeze  



| destaques |

PGR tem matéria para assacar responsabilidades criminais

Momede Rassul e Hassnein Mamadataki 
aplicam “golpe de mestre”  

Os empresários moçambicanos Momede Rassul e Hasss-
nein Mamadataki, baseados na província de Nampula, estão 
envolvidos num escândalo financeiro que pode estar a lesar o 
Estado moçambicano, bancos nacionais, bem como ao fundo 
público de pensões da África do Sul, em milhões de dóla-
res norte americanos, segundo dados recolhidos pelo nosso 
semanário junto das fontes ligadas ao processo. São milhões 
de dólares que podem voar para os bancos caso a justiça mo-
çambicana não tome medidas sabíveis para evitar. 

O Z a m b e z e 
teve acesso 
a dados do 
processo do 
negócio me-

lindroso e sinuoso, com chei-
ro a burla, que está a agitar o 
empresariado moçambicano, 
“patrocinado” pelo judiciário. 
Ao que apuramos, o assunto co-
meçou em 2015 com a assina-
tura de um contrato de financia-
mento entre a Sociedade S&S 
Refinarias, Lda, do empresário 
moçambicano Momede Ras-
sul e a Government Employer 
Pension Fund da África do sul, 
que previa um financiamento de 
cerca de 103 milhões de Dóla-
res. Adicionalmente, segundo 
apuramos, Rassul embolsou 
ainda daquele fundo de pensões 
sul-africano mais 10 milhões 
de dólares, valor esse que nun-
ca chegou a ser reembolsado.

Momede Rassul alega para 
se desonerar do pagamento das 
dívidas com os sul-africanos 
que na assembleia-geral, rea-
lizada a 27 de Novembro de 
2015, que decidiu pelo emprés-
timo na Government Employer 
Pension Fund é nula pelo facto 
de a mesma ter sido convocada 
de forma irregular, bem ainda 
que a acta apenas foi assina-
da por um sócio, o que torna o 
negócio nulo. Momede Ras-
sul teria assinado na acta de 
reunião em nome de uma das 
sócias, por sinal sua mãe, sem 
poderes para o efeito o que 
torna todas as garantias nulas.

Bancos reclamam mais de 
75milhões de dólares

 Um outro contrato de fi-
nanciamento que está a me-
xer com o negócio de Mome-
de Rassul é o empréstimo de 
USD 75. 143.000 (setenta e 
cinco milhões, cento e quaren-
ta e três mil dólares) a BIM, 
GEPT, MOZABANCO ao ex-
tinto Nosso Banco concedido a 
S&S Refinarias, Lda. Os bancos 

constituíram-se em sindicato 
para reclamarem os dinheiro em 
dívida, mas podem ficar com 
uma mão atrás outra a frente. Os 
fundamentos são quase os mes-
mos com o que aconteceu com 
o negócio com os sul-africanos. 

Para a garantia das res-
ponsabilidades assumidas no 
âmbito do empréstimo, a So-
ciedade S&S Refinarias, Lda 
celebrou com os bancos um 
contrato de penhora de bens 
móveis. O penhor garantia 
aos credores o cumprimento 
de todas as obrigações garan-
tidas, até ao máximo de USD 
25.691.000,00 (vinte e cinco 
milhões seiscentos e noventa e 
um mil dólares) No entanto, o 
total do crédito garantido, con-
siderando a hipoteca garantia ao 
limite de USD 88. 144.000,00 
(oitenta e oito milhões cento e 
quarenta e quatro mil dólares) 
o que significa que a garantia 
total era de USD 113.835.00,00 
(cento e Treze milhões, oitocen-
tos trinta e cinco mil dólares). 

Em tribunal, o juiz que jul-
gou o caso em primeira ins-
tância alegou que as garantias 
emitidas são nulas pelo facto 

de a deliberação da Sociedade 
S&S Refinarias, Lda que sus-
tentaram a contratação das dí-
vidas não reunirem requisitos 
legais que assegurem a valida-
de dos actos subsequentes, ou 
seja, as deliberações tomadas 
em assembleia-geral da Socie-
dade S&S Refinarias, Lda de 

27 de Novembro de 2015 não 
preenchem os pressupostos 
legais para sem consideradas 
como base para a escritura pú-

blica da hipoteca, seu registo, 
nem para o contrato de penhor. 

Alegou o tribunal que a as-
sembleia-geral foi realizada sem 
convocatória prévia, e a acta só 
foi assinada por parte dos só-
cios, nomeadamente, Momade 
Rassul Abdul Rahim, Saidata 
Muaija Ibraimo Saide Nuro 

Rahim, parecendo também que 
Rassul Abdul Rahim assinou 
a acta em nome e em repre-
sentação de Hamida Bay Issa.

Negócio fantasma

Entretanto, como forma de 
enganar os credores, a Socieda-

de S&S Refinarias, Lda assinou 
um contrato de fornecimento 
com a Set Way Industries, Limi-
tada, uma sociedade de Direito 
estrangeiro, com sede em Hong 
Kong, representada pelo empre-
sário moçambicano Hassnein 
Raza Mamadataki. No entanto, 
estranhamente, não existe ne-
nhum documento que prova que 
a Set Way terá fornecido maté-
ria-prima ou qualquer outro tipo 
de mercadoria à Sociedade S&S 
Refinarias, Lda e muito menos o 
Banco de Moçambique tem re-
gisto de entrada de dinheiro para 
as contas das empresas/socieda-
des participadas pelo empre-
sário Rassul, o que demonstra 
que é uma estratégia concer-
tada para enganar os credores.

Entretanto, é com base neste 
negócio que a Set Way Indus-
tries, Limitada está a executar a 
Sociedade S&S Refinarias, Lda, 
no valor de USD 19.400.000,00. 
A a Set Way Industries, Limita-
da viu o seu pedido de venda 
judicial de bens penhorados a 
ser aceite, o que significa que as 
hipotecas e o penhor anterior-
mente constituídos ficam sem 
efeito, ou seja, os verdadeiros 

credores da Sociedade S&S Re-
finarias, Lda vão ficar sem os 
seus créditos, num negócio es-
tranho, que infelizmente, nem a 
PGR não parece disponível para 
colocar mão à investigação.

Aliás, recorda-se que o go-
verno moçambicano aprovou, 
recentemente, o decreto que 

regula o Gabinete Central de 
Recuperação de Activos, que 
era uma das queixas que a Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) apresentava para o não 
funcionamento deste gabinete. 
O gabinete é um órgão multis-
sectorial subordinado ao Minis-
tério Público, com atribuições 
de investigação no domínio 
da investigação, rastreamento, 
apreensão e recuperação de acti-
vos. Estranhamente, mesmo em 
situações claras de que o Estado 
e particulares estão na iminên-
cia de perder dinheiro, até ao 
momento não existe nenhuma 
reacção concreta deste gabinete.

Advogados dos bancos que 
reclamam seus créditos alegam 
que o suposto negócio entre Mo-
mede Rassul  e Hassnein Ma-
madataki visa enganar o Estado 
moçambicano e fugir do paga-
mento dos créditos que cabe aos 
bancos. Aliás, nos corredores, 
Hassnein Mamadataki é quase 
um intocável no empresariado 
moçambicano, porque alega que 
tem amizade com a filha do pre-
sidente da República, Cláudia 
Nyusi, o que facilita a sua mo-
vimentação em vários negócios.
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Lutero Simango tenta pacificação 
interna e relançamento do MDM

Depois do seu terceiro congresso (Beira, 03 de Maio de 
Dezembro de 2021), com vista a eleger um novo presidente 
após o falecimento do seu líder fundador, DAVIZ SIMANGO, 
a 2 de Fevereiro de 2021, o Movimento Democrático deMo-
çambique (MDM) surgiu fragmentado e debilitado. Terceira 
força política do país, com apenas seis assentos parlamenta-
res, o partido tem vindo a perder relevância em relação aos 
últimos anos, quando chegou a ter 17 deputados e mais de 
150 assentos nas assembleias provinciais e municipais, com 
reflexos na sua situação financeira.

O partido está 
e n r a i z a d o 
sobretudo no 
centro-norte, 
onde che-

gou a ganhar quatro autarquias, 
(Beira, Quelimane,Guruée 
Nampula ). No congresso da 
Beira, apresentaram-se três 
candidatos: Lutero Simango, o 
irmão mais velho de DS e de-
putado no quarto mandato, os 
últimos três dos quais como 
chefe da bancada parlamen-
tar do MDM; José Domingos, 
vice-chefe da bancada parla-
mentar e então SG do partido; 
e Silvério Ronguane, deputado 
e professor universitário. Esta 
última candidatura sempre 
foi tomada como inofensiva.

O antagonismo entre os 
grupos apoiantes das candida-
turas de LS e de JDM levou a 
acusações de parte a parte e, 
por vezes, violência física entre 
apoiantes. No final, o terceiro 
congresso elegeu para o cargo 
de presidente do MDM, LS, que 
controlava a máquina do parti-
do, detinha os meios de propa-
ganda que os outros candidatos 
não conseguiram reunir e bene-
ficiava dos seus laços familia-
res com o fundador do partido.

Contrariando os seus pró-
prios antecedentes políticos, 
o novo líder terá́ assumido o 
objectivo de aproximar as vá-
rias facções, considerando o 
entendimento determinante 
para a sobrevivência do MDM.

Assim, no Conselho Na-
cional, realizado na cidade de 
Chimoio (06-07 de Abril), LS 
“puxou” JDS para a Comis-
são Política nacional, o mais 
importante órgão de condução 
dos destinos do partido nos 
intervalos entre as sessões do 
ConselhoNacional (CN). SR 
foi indicado para dirigir a esco-
la do partido, um centro onde 
os militantes são moldados a 
ter a mesma ideologia e a per-
seguir os mesmos objectivos.

Na mesma ocasião, LS indi-
cou pessoas pertencentes a fac-

ções opostas à sua candidatura 
para cargos de conselheiros e 
assessores. Este foi um sinal 
inequívoco de “realpolitik”, 
reforçando a coerência do dis-
curso e conseguindo colocar as 
bases a trabalharem já para as 
próximas eleições autárquicas, 
marcadas para Outubro de 2023.

O objectivo é manter a Bei-
ra e recuperar as autarquias que 
o partido perdeu nas ultimas 
eleições autárquicas (Que-
limane, Nampula e Gurué), 
visando ainda um resultado 
em Maputo que lhe permita 
catapultar o eleitorado para as 
eleições legislativas em 2024. 

A impopularidade crescente 
da Frelimo nas principais cida-
des e a debilidade política ac-
tual da Renamo de Ossufo Mo-
made são consideradas por LS 
oportunidades para o MDM. 
Subsiste apenas como ameaça 
o emergente partido Nova De-
mocracia, liderado por Salo-
mão Muchanga, cujo eleitora-
do-alvo se aproxima do MDM.

Nas zonas rurais, as hipóte-
ses do MDM são consideradas 
reduzidas, já que o voto rural 
está dividido entre a Frelimo 
que encetou alguns progra-
mas como a comercialização

agrícola, saneamento bá-
sico e mais recentemente o 
programa SUSTENTA e a 
base da Renamo, ainda im-
portante no mundo rural.

Tem sido notório o cres-
cendo de actividade partidária 
nas delegações do MDM, tan-
to ao nível provincial quanto 
ao nível distrital, mas os no-
mes dos candidatos do par-
tido estão ainda por definir, 
devendo o assunto ser fecha-
do no próximo CN a ter lugar 
na primeira metade de 2023. 

O aumento da sua activi-
dade de oposição, com maior 
projecção mediática, reflecte-
-se num conjunto de ‘bandei-
ras’ políticas do MDM como a 
oposição à figura de Secretário 
de Estado na província. Criada 
pelo governo da Frelimo, esta 
figura é entendida em meios 
políticos da oposição sobre-
tudo como um mecanismo 
para sobreposição a eventu-
ais governadores da oposição, 
caso tivessem sido eleitos, o 
que acabou por não acontecer.

Recentemente, o MDM des-
toou também quanto à eleição 
de Moçambique para o Conse-
lho de Segurança da ONU, que 
defendeu não trazer melhorias 
substanciais para o país, rom-
pendo a linha dominante da 
agenda mediática e com a po-
sição da Renamo, que saudou o 
feito. Foi também o MDM que 
reprovou a atitude do PR Filipe 
Nyusi pelo facto de ter anun-
ciado que colocaria à discussão 
pública a possibilidade de não 
haver eleições distritais a partir 
de um fórum partidário e sem 
ter falado antes com a oposição.

As organizações do MDM 
- Liga da Mulher e Liga da 
Juventude estão a preparar 
conferências nacionais, numa 
tentativa de recuperar influên-
cia junto da sociedade civil. A 
Liga da Mulher é presidida por 
Judite Macuacua, conhecida 
após ter acabado com o mono-
pólio do poder da Frelimo em 
Gaza, quando liderou a can-
didatura autárquica do MDM 
e fez eleger sete membros na 
Assembleia Municipal de Xai-
-Xai. A Liga da Juventude, por 
sua vez, deverá eleger um novo 
presidente, depois de o actual, 
Renato Mulega, ter atingido 
o limite de idade (40 anos).
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Ainda a polémica sobre o livro da 6ª classe

PR empossa nova vice-ministra da saúde

Comissão de inquérito recomenda 
reestruturação do Conselho de Avaliação 

Uma comis-
são de in-
quérito do 
Minis té r io 
da Educa-

ção de Moçambique apontou 
nesta terça-feira a negligên-
cia por parte da Porto Editora 
como uma das causas dos erros 
classificados como graves nos 
livros escolares da 6.ª classe 
do ensino primário no país.

“As correcções apresenta-
das, constantes dos relatórios 
dos consultores e assinados 
pelo director do Instituto Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação, não foram inte-
gralmente acatadas pela Porto 
Editora, o que revela negligên-
cia por parte desta, no cumpri-
mento das suas obrigações”, 
declarou a ministra da Educa-
ção e Desenvolvimento Huma-
no”,  Carmelita Namashulua.

A governante falava duran-
te uma conferência de impren-
sa que serviu para apresentação 
do relatório da comissão de 
inquérito criada para investi-
gar, num prazo de 15 dias, a 
causa dos erros, classificados 
como graves, nos manuais 

de distribuição gratuita da 
6.ª classe em Moçambique.

De acordo com a gover-
nante, os manuais foram 
aprovados sem que tenham 
sido observadas todas as cin-
co fases de avaliação previs-
tas nas cláusulas contratuais, 
embora os livros tenham pas-
sado pela análise do Instituto 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação, pelo Depar-
tamento de Gestão de Livro 

Escolar e Material Didácti-
co e pela Direcção Nacional 
do Ensino Primário, o que 
também revela negligência 
e falta de profissionalismo 
por parte destes organismos.

A comissão de inquérito 
recomenda a restruturação 
do Conselho de Avaliação do 
Livro Escolar, com destaque 
para as demissões do director-
-geral do Instituto Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-

cação, Ismael Nheze, e da 
directora Nacional do Ensi-
no Primário, Gina Guibunda, 
que também era a porta-voz 
do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano.

O Ministério da Educação 
anunciou ainda que será criada 
uma comissão especializada 
para avaliar questões financei-
ras relacionadas com o caso, 
com destaque para análise dos 
contratos assinados com as 
entidades envolvidas na pro-
dução e impressão do livro.

Entre os vários erros detec-
tados no livro, que foi retirado 
das escolas após a descoberta 
das gralhas, está a localiza-
ção geográfica de Moçambi-
que, que no livro é situado na 
África Oriental e não consta 
como país da Comunidade 
de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC), entidade 
em cuja fundação participou.

No ensino público, Mo-
çambique conta com um total 
de 13.337 escolas primárias 
e 677 escolas secundárias, 
segundo os últimos dados 
do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, conferiu posse 
esta semana a nova Vice-ministra da saúde, Farida Urci. Com 
mais de 20 anos de experiencia Farida Urci desempenhou 
vários funções com destaque para os cargos de Directora da 
Unidade de Cuidados Intensivos e Directora Clínica da maior 
unidade hospitalar do país, o Hospital Central de Maputo.

Farida Urci, mé-
dica anestesista 
e reanimadora 
teve um papel 
activo durante 

o momento crítico da covid-19 
no país. Segundo o Presiden-
te da República, a nova vice-
-ministra tem um percurso na 
área de gestão hospitalar  que 
permitiu-lhe, por um lado, for-
jar o conhecimento real das 
necessidades do sistema de 
saúde. Por outro, permitiu-lhe, 
segundo o chefe de Estado, 
reflectir sobre as medidas de 
políticas públicas que devem 
ser rapidamente implementa-

das com vista à satisfação cé-
lere das necessidades dos mo-
çambicanos e à materialização 
da nossa visão para o sector.

“Muito tem sido feito para 
melhorar o estado de saúde 
dos moçambicanos, mas os de-
safios continuam e requerem 
a atenção de todos nós, cada 
um no que pode melhor fazer, 
pois a saúde é a pedra angular 
no Índice de Desenvolvimento 
Humano e o seu acesso, cober-
tura e qualidade contribuem 
decisivamente para o bem-estar 
das nações e para a prosperida-
de das suas economias”, disse 
o Presidente da República.

zambeze  | 5Quinta-feira, 23 de Junho de 2022



6 |  zambeze  | opinião |

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAEz O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nC O n t r a
ambEzFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe 
Revisão: AM

Expansão: 
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade: 
Egídio Plácido 
Cell: 82-5924246 | 84-7710584 
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)

Redacção:  Ângelo Munguambe, Egídio Plácido, 
Elton da Graça, Silvino Miranda

Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá, 
Francisco Rodolfo, Douglas Madjila, Randulani

Colaboradores: Kelly Mwenda (Manica), 
Crizalda Vilanculos, Jordane Nhane

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.com

Registado sob o nº 016/GABINFO-DE/2002

Propriedade da NOVOmedia, SARL

D i r e c ç ã o ,  R e d a c ç ã o  M a q u e t i z a ç ã o  e  A d m i n i s t r a ç ã o : 
Av. Emília Daússe nº1100 (casa da Educação da Munhuana)

Alto-Maé - Maputo

Cell: 82-307 3450 (PBX)
zambeze.comercial@hotmail.com

Conselho de Administração
Arminda Janfar

 z África do Sul: Ciryl  Ramaphosa “os mesmos golpes de sempre” – ANC  
quer substituir antes do fim do mandato?...

 z Apelamos a reparação pela AdRM do bujão que verte água…

É uma quarta-
-feira de manhã, 
com relógio a ir 
para 11 horas. 
Maputo, esta 

“Cidade das Acácias Vermelhas 
e Jacarandás”, que é orgulho do 
mayor, Dr. Eneias da Conceição 
Comiche está com uma tempera-
tura amena, neste dia 8.6.22, com 
temperatura a ir até 27º Celsius.

Pena é que o Conselho Mu-
nicipal de Maputo não acelera 
a poda de árvores, fazendo uma 
campanha sem precedentes, en-
volvendo pessoal eventual e ter as 
avenidas, ruas e pracetas, com este 
Sol, que só nesta “Pérola do Índi-
co” se saboreia. Deveria, em nosso 
modesto entender, o Vereador da 
Arborização pegar o exemplo da 
Vereação que trata do Cemitério de 
Lhanguene, que conseguiu depois 
de muita lufa-lufa com os familia-
res, deixar o Cemitério de Lhan-
guene, “muito bonito”, limpo.

Chego ao Abfc e lá estava o 
Pedro posicionado para o nosso 
habitual “bate-papo”, pontual-
mente à hora marcada, parecendo 
a “mania” de um amigo meu que 
trabalhou há tempos em Lon-
dres, que nunca chega atrasado 
aos encontros. Diz-me sempre: 
“Para mim, oh Rodolfo, o horá-
rio (hora marcada) é sagrado”.

Os ingleses e outros povos, 
têm as economias a crescer e 
mais robustas, porque, habitual-
mente estão com ele, o relógio 

no pulso (agora substituído por 
esse “pequeno computador”, o 
telemóvel. Tudo funciona den-
tro do horário, enquanto que nós 
ainda vamos às cerimónias fú-
nebres de 8º dia no meio da se-
mana e ficamos lá todo o dia, por 
exemplo, e nalguns casos até à 
noite. Aqui na terra dos “cunha-
dos” os funerais são aos Sábados.

A problemática dos povos do 
terceiro mundo, que agora nos dão 
a bacela* de povos em vias de de-
senvolvimento (para não “zangar-
mos”) é não ter a noção de tempo.

- “Com que então continu-
amos a verificar que na “Ci-
dade das Acácias Vermelhas” 
encontramos defronte do Hospi-
tal Central de Maputo, doentes 
mentais?...” – provoca logo à 
partida, o Pedro, quando a garço-
nete nos serviu aquilo que mais 
aprecio, café com pastel de nata 
e chá com bolo de coco para ele.

-Já havíamos falado naquele 
tempo, que a problemática de do-
entes mentais a deambular de um 
lado para outro, demonstra o quão 
a sociedade se vai- usando a gíria 
militar – marimbando. – explico.

- “O mais caricato disso su-
cede nalguns casos defronte do 
HCM (Hospital Central de Mapu-
to), que tem como manda-chuva o 
Dr. Mouzinho Saíde, que o Presi-
dente da República Filipe Jacinto 
NYUSI, “sacrificou-lhe” das fun-
ções de vice-ministro de Saúde 
para a de Director-Geral da maior 

unidade sanitária de Moçambi-
que…” – tu sempre dizias isso.

-A gestão deste hospital 
dá pano para mangas, mas há 
tempos até se pensava em ter 
um Conselho de Administra-
ção para o HCM… - recordo 
ao Pedro depois da garçonete, 
com sorriso habitual nos servir.

- “Não há maneira de 
ver a problemática de doen-
tes mentais minimizada?...”

- Eu julgo que o Ministro 
de Saúde, Professor Doutor Ar-
mindo Tiago, depois da “batata 
quente” da COVID, deveria levar 
esta problemática para as reuni-
ões do Governo de Moçambique, 
por ser um assunto, como está 
agora na moda – TRASNVER-
SAL – pois a ministra de Género, 
Criança e Acção Social, Nyelete 
Mondlane tem a sua quota parte 
e neste caso a Província de Ma-
puto, tem de estar envolvida…

- “Não entendo…”
-A Provincia de Maputo pos-

sui o Hospital Psiquiátrico do 
Infulene, para onde são transfe-
ridos os doentes que devem ficar 
mais tempo em regime de inter-
namento, por isso esses doentes 
mentais que deambulam pelados, 
deveriam ser levados por uma 
“Brigada” que deveria ter ele-
mentos da Saúde (podem reagir 
ao serem levados para os carros, 
mas os técnicos aprenderam como 
convencê-los e em último caso 
aplicar-lhes a pica), pessoal da Gé-

nero, Criança e Acção Social e do 
Ministério do Interior (PRM) ou  
CMM (PM - Polícia Municipal).

- “Tens razão!... Já abor-
damos há tempos, mas como 
alguns Assessores de Impren-
sa de ministros, não lêem estes 
jornaizinhos e não põe na mesa, 
passa tanto despercebido” … 
dizias sempre, recorda o Pedro.

-Esta maka** tem de ser 
resolvida, já viu nós na capital 
de Moçambique, Maputo, na 
Zona Nobre, estarmos com os 
nossos fatos lindíssimos, toda-
via, no passeio ao lado, mulher 
sem roupa ou homem pelados 
(a amostrar as partes genitais)?...

- “Como nos classificam vi-
sitantes (nacionais e estrangei-
ros, turistas) que nos visitam?...”

-Se não houvesse instituições 
específicas aí sim, mas temos o 
Hospital Central de Maputo, o 
Ministério da Saúde e o Ministé-
rio do Género, Criança e Acção 
Social próximo das avenidas, onde 
amiudadamente se dá estes casos. 
Na Baixa e no Alto Maè, também, 
pois, isso acontece devido à nossa 
“indiferença”. Quantos directores 
nacionais e chefes de Departamen-
tos que até julgam na sua “ingenui-
dade” vão, quando me lerem: “Oh 
Rodolfo, isso é com os familiares” 
…É passar a bola para o lado…

- “Responderias 
sempre: uma ova!...”

Despedimos com o Pedro, 
mas eu expliquei que o Presiden-

te da África do Sul, está alvo de 
uma cabala, igual àquela que le-
vou Thabo MBeki à destituição e 
o ANC colocou Vice-Presidente 
Jacoob Zuma, para Presidente da 
Republica, Jacoob Zuma, todavia, 
a estória repetiu-se que foi “em-
purrado” antes do fim do manda-
to, “subindo” o Vice-Presidente 
Ceryl Ramaphosa, para Presidente 
e agora lhe põe “cobras e lagar-
tos”. Chikuembos*** no ANC, 
que precisa de um grande nha-
mussorro**** para diagnosticar. 
Ou não será? Escrevo a 8.6.2022 
(Quarta) e depois vamos assistir 
o filme: uma longa-metragem…

N.A. - Finalmente, apela-
mos à AdRM (Águas da Região 
de Maputo) a reparar o bujão na 
Av. Ahmed Sekou Touré n.º 549, 
que verte constantemente a água 
no passeio, mas curiosamente, 
não só os moradores não infor-
mam, mas também o pessoal da 
distribuição das facturas não re-
portam, como deveria ser norma.

bacela* língua tson-
ga, que significa oferta.

maka** - língua tson-
ga que significa problemática

Chikuembos*** - língua 
tsonga que significa mistérios

nhamussorro**** - língua 
tsonga que significa, curandei-
ro, adivinho, que faz consultas 
com amuletos (não confun-
dir com medico tradicional, 
que cura doenças, como asma 
e epilepsia, por exemplo).

Como deixar doentes mentais a deambular 
na via pública na cara de todos nós?...

MaputadasF r a n c i s c o  r o d o l F o

Saúde mental na Cidade de Maputo:
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Este corpo em que 
se aloja a alma de 
cada um de nós 
não nos pertence, 
pe lo  que  não 

o devemos tratar de acordo 
com os nossos caprichos. Ele 
pertence à Deus, Que o deixou 
à responsabilidade de cada um, 
cabendo-nos cuidar dele, já que é 
o veículo que transporta as nossas 
almas durante a vida terrena.

O Isslam atribui uma grande 
importância tanto à saúde 
espiritual como à saúde corporal, 
já que tanto o espírito como o 
corpo estão interligados, cada 
parte exercendo influência 
na outra, seja na força, na 
fraqueza, na saúde e na doença.

Dizia-se antigamente que 
“Boa saúde é uma mente sã 
num corpo são”, e este adágio 
continua válido, senão vejamos.

A medicina moderna começou 
a descobrir o efeito dramático 
que a alma da pessoa pode ter no 
processo da cura. Por exemplo, as 
pessoas com uma alma saudável 
e optimista mostraram ter um 
sistema imunológico mais forte. 
Da mesma forma, a saúde física 
e psicológica da pessoa está 
relacionada à sua fé em Deus.

Diz-se que a inveja devora 
as boas acções, assim como o 
fogo devora a madeira, mas na 
verdade a inveja devora muito 
mais do que as boas acç¬ões, 
pois consome a saúde do invejoso 
por via do sistema nervoso. Sem 
dúvidas que a inveja é uma doença 
social e psicológica, e ao mesmo 
tempo uma doenç¬a física.

A religião abriu a porta da 
esperança aos médicos e aos 

doentes, na recuperação e na 
cura de todas as doenças, por 
muito longas que estas possam 
ser, e refreou o desespero 
quando a doença é persistente.

O  P r o f e t a  M u h a m m a d 
(S.A.W.) disse: “ Não existe 
nenhuma doença para a qual 
Deus não tenha enviado a 
respeciva cura”. (Al-Bukhari)

E disse: “Existe cura para 
toda a doença”.  (Musslim)

Há nestes aforismos do Profeta 
(S.A.W,) um grande conforto e 
encorajamento para a pesquisa 
e busca do remédio para a 
doença, pois quando o doente 
sentir que existe remédio para 
a enfermidade de que padece, 
no seu íntimo desenvolve-se 
algum sentimento de esperança. 
E quando o estado psicológico 
do doente está alto, a resistência 
à doença também aumenta, o que 
obviamente ajuda na recuperação.

Este conforto é o melhor remédio 
para combater a desmoralização que 
regra geral acompanha a doença, o 
que é tão prejudicial como a própria 
doença, razão pela qual o Profeta 
(S.A.W.) estabeleceu a visita aos 
doentes, tornando-a uma obrigação 
moral, isso porque reforça a sua 
confiança e esperança, o que ajuda 
na sua determinação na cura. 

Portanto, o Isslam atribui 
importância à medicina, seja 
ela curativa ou preventiva, 
não obstante atribua maior 
impor t ânc i a  à  med ic ina 
preventiva, pois como se sabe a 
prevenção é melhor que a cura.

Sobre a saúde, o Isslam 
estabeleceu alguns princípios, 
de entre os quais os direitos que 
corpo tem sobre nós, pelo que, 

quando ele estiver com fome 
deve ser alimentado; O dever 
de se lhe conceder o devido 
repouso quando estiver cansado; 
o dever de o manter em forma, 
lavando-o quando for necessário, 
tratando-o quando estiver doente; 
e o dever de cuidar dele com 
respeito, em todas as suas formas.  

A aptidão f ís ica não é 
opcional, pois faz parte da nossa 
responsabilidade perante Deus.

O Isslam encoraja o trabalho, 
o exercício e a actividade física, 
o acordar cedo, a prática de 
desporto, seja a natação, o futebol, 
o atletismo, o hipismo, etc., e 
condena a preguiça, a lentidão, 
a indolência e a languidez. 

O  P ro fe t a  Muhammad 
(S.A.W.) disse: “O crente forte 
é melhor e mais querido perante 
Deus do que o crente fraco”.

Foi para preservar a saúde 
humana que o Isslam proibiu 
o  c o n s u m o  d e  b e b i d a s 
alcoólicas e de estupefacientes, 
qualquer que seja o tipo. 

E a proibição do consumo da 
álcool e narcóticos é tão rigorosa 
que o Isslam instituiu severas 
punições para todos aqueles que 
não só consomem estas substâncias, 
mas também os que participam 
no processo de produção, 
transformação, transporte, 
armazenamento, distribuição, etc.

Todos nós sabemos quão bom 
é sermos saudáveis, pois isso para 
além de nos tornar mais produtivos, 
favorece uma maior dedicação aos 
actos de adoração à Deus, bem como 
noutras coisas que nos beneficiam.

De facto, nas questões ligadas à 
saúde, o Isslam tem uma posição 
única entre as religiões. Por 

exemplo, a higiene é considerada 
uma adoração e obrigação.

Das primeiras matérias que são 
ensinadas nas madrassas (escolas 
isslâmicas) consta a higiene, já que 
esta constitui a chave da oração. 

E nenhum “Swalaat” (oração 
obrigatória) é válido se a pessoa 
estiver em estado de impureza que 
requeira um banho obrigatório, ou, 
em caso de estar purificada por via 
do banho, não proceder (antes das 
orações) a uma outra purificação 
que é o “udhu” (ablução).

Para além da higiene do corpo é 
também condição para a validade 
dos Swalaat, que as roupas que 
usamos e o lugar onde rezamos 
estejam igualmente limpos. 

Encoraja também a observância 
do banho regular (no mínimo uma 
vez por semana, preferencialmente 
à sexta-feira), bem como da 
higiene oral, do corte de unhas, 
e da eliminação dos pelos 
públicos e das axilas (depilação).

É importante ver que cada 
aspecto da nossa aptidão física 
tem a componente espiritual.

Quando comemos, devemos 
ter a intenção de que a finalidade 
de tal acção é criar a vitalidade 
necessária para servir à Deus 
e à causa humana, e não 
apenas para satisfazer o ego.

Quando vamos dormir devemos 
ter a intenção de que esta acção se 
destina ao descanso do corpo e e 
restauração das forças, para que, 
quando acordarmos continuarmos 
com as nobres tarefas da vida, para 
que a passemos em conformidade 
com as  o rdens  d iv inas .

O modo de pensar pode fazer uma 
grande diferença entre um e outro.

Estes princípios são suficientes 

para nos proporcionar uma vida 
sã e saudável pela Graça de Deus.

Todos nós ansiamos ter uma 
boa saúde. Contudo, nos dias que 
correm muitas doença estão a surgir 
no Mundo devido às nossas acções.

Há alguns anos não havia tantas 
regras a observar sobre cuidados 
de saúde como hoje há. Não havia 
tanta investigação ligada aos 
alimentos, e nem havia tantos 
pesticidas, nem insecticidas. 
Bebia-se água directamente 
da torneira ou do poço, pois 
não havia tantas doenças 
transmissíveis por via da água. 
Hoje só se bebe água engarrafada, 
purificada ou tratada, já que se 
teme a contração de doenças 
hídricas altamente contagiosas, 
que ultimamente fazem inúmeras 
vítimas humanas. Tantas são, 
tais doenças de que nunca 
ouvimos falar, nem os nossos 
antepassados alguma vez ouviram 
falar ou se referiram a elas. 

Hoje em dia somos assolados 
por vários tipos de doenças, das 
cardíacas, às cancerígenas, às 
ligadas à insuficiência respiratória 
ou renal, às de transmissão sexual, 
às virológicas como o covid, e 
mais recentemente a varíola dos 
macacos, etc., enfim, há uma 
tendência para a ocorrência de 
novos surtos e novas pandemias.

As reais  causas para a 
ocorrência dessas doenças 
perigosas decorrem, segundo o 
Profeta Muhammad (S.A.W.) da 
prática de imoralidades de forma 
aberta e despudorada, práticas 
estas que incorrem na ira divina.

A nossa prece para que Deus 
nos proteja a todos e nos guie 
no caminho certo. Aamin! 

A atenção que o isslam 
dedica à saúde
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De tudo 
que se 
tem ob-
s e r v a -
do, não 

só no domínio do uso das 
nossas línguas como tam-
bém nos outros tantos, 
referidos alguns no artigo 
anterior, fica claro que a 
herança deixada pelos nos-
sos antepassados não nos 
merece, por isso renunci-
ámo-la simplesmente. E 
se vê a olho nu a distân-
cia que nos separa daqui-
lo que nos foi legado (em 
vão), bem como as rochas 
que temos vindo a erguer 
para que esse legado todo 
não nos persiga jamais. 
Criarmos e disseminamos 
crenças através de diver-
sas instituições engaja-
das no nosso processo de 
separação e de abandono 
de todos os traços identi-
tários. Não queremos ser 
família Khosa, mas sim 
Costa, não queremos ser 
família Mbule, mas famí-
lia Bule, não queremos ser 
família Tale, mas sim fa-
mília Teles; Não queremos 
ser Fokisu, mas Frank, 
nem queremos ser Rida-
wu, mas Joice, não quere-
mos ser Samundeni, mas 

Lewis, não queremos ser 
Mahigo, mas Natacha… 
não queremos ser tudo o 
que eram aqueles que nos 
geraram, porque, alegada-
mente, esses nomes repre-
sentam o mal, o atraso, e 
bloqueia a prosperidade.

A propósito da onomás-
tica, da nossa onomástica, 
hoje em dia alguns presta-
dores de serviços dos re-
gistos de nascimento sur-
preendem o mundo com 
recusas absurdas de nomes, 
porque tais não podem ser 
atribuídos às crianças. Es-
ses servidores esquecem 
que o trabalho que fazem 
é público, é virado para 
satisfazer a quem quer que 
seja, e não para implemen-
tar as crenças e doutrinas 
consumidas por aí e por 
além. Há nomes negados 
por motivos de crença do 
funcionário de registo, e 
há tantos não atribuídos 
às crianças pelos seus 
pais pelo mesmo motivo. 

Entretanto, conhece-
mos neste mundo tantos 
fulanos com nomes su-
postamente bonitos, que 
soam tão bem ao ouvido, 
mas que a vida desses fu-
lanos não passa da vida de 
um vagabundo, pilantra 

e tantos outros adjectivos 
infames. Naturalmente 
conhecemos também tan-
tos senhores e senhoras 
Castigo, Sofrimento, Ma-
bhongwe, Tristeza, Xika-
lavito, Livengwani que 
são extraordinariamente 
exemplos sociais. Quer 
dizer, o nome em si não 
define a vida de alguém, 
cada um de nós, em fun-
ção da forma como enca-
ra a vida, pode ir longe ou 
não ir sítio algum. Olhe-
mos para os nomes dos sul 
africanos, dos maswazi, 
dos tswanas, dos portugue-
ses, agora dos ucranianos 
e russos, prestemos aten-
ção aos seus significados, 
perceberemos logo que 
nós perdemos tempo com 
o supérfluo. Lembro-me 
agora do Figo, do Pauleta, 
do Futre, Sabrosa, Pinto… 
nomes de jogadores que al-
cançaram o estrelato do fu-
tebol português e europeu.

Encontramos sempre 
uma razão para negarmos 
a nossa identidade. Há 
dias, num desses órgãos 
de comunicação social via 
imagem e som, debatia-se 
a questão do Lobolo (Lo-
volo), e ficou claro que as 
pessoas não querem saber 

disso, passaram o tempo 
no canal a falar mal duma 
das práticas sociais uni-
versais. Um dia escreve-
rei sobre isto, porque não 
acho sensato que sejamos 
nós mesmos a matar a nos-
sa própria realidade. Uma 
simples pergunta: Que 
procedimento da vida não 
tem custos? Claro que ne-
nhum! Os que nos incutem 
a abandonar o Lovolo pre-
tendem ganhar com o seu 
equivalente, e ganham bem 
em detrimento da família 
que se desestrutura cada 
dia por causa de tudo isto.

De volta à nossa velha 
questão de línguas, resta 
apenas lançar um apelo, 
um vigoroso apelo a todos 
os falantes destas nossas 
míticas, poéticas e sobre-
tudo expressivas línguas 
para passarmos a falar e fa-
lar cada vez mais, porque, 
em abono da verdade, não 
haverá mais nada em toda a 
nossa vida que melhor nos 
identificará como nativos 
desta terra senão as nossas 
línguas e todo o património 
histórico-cultural. Os filhos 
que geramos são nossos, e 
de nós devem aprender o 
que é nosso e depois apren-
derão tantas outras coisas; 

por isso, não vejo a razão 
por que esses filhos não 
podem aprender as línguas 
dos seus pais em simultâ-
neo com as outras. Foi as-
sim com muitos da nossa 
geração, aprendemos o Txi-
txopi em casa e na comuni-
dade, o Xitswa na igreja e 
o Português na escola; com 
o crescimento, nos interna-
tos, aprendemos Gitonga, 
Changana, Ronga, depois 
as línguas estrangeiras, e 
sentimos que saímos a ga-
nhar do que a perder, esta-
mos sempre à vontade em 
qualquer lugar e situação. 

No entanto, nós estamos 
a assumir um mau papel 
como pais, privamos os 
nossos filhos e netos de 
aprenderem as nossas lín-
guas e inculcamos a eles 
a ideia infundada de que 
estas línguas são sei lá o 
quê, e eles ficam presos a 
uma única visão do mundo 
e, curiosamente, ficamos 
espantados quando estes 
filhos apresentam inúme-
ras limitações em vários 
campos da vida social. É 
que a cultura, todos os va-
lores da ancestralidade de 
um povo são determinan-
tes e imprescindíveis para 
o rumo que se pretende. 

As Nossas Línguas, todo o 
Património Cultural: Um Legado 

Negado ou Indébito? (Concl.)

randulani
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douglas Madjila

  

Editorial
Estado e família na 
responsabilização 

pela criança!

J unho é o mês da criança em todo o mundo, tendo os Estados, 
as sociedades e as famílias a responsabilidade de actuarem 
no sentido de os nossos menores serem protegidos com maior 
eficiência. No nosso país várias associações reconhecem o 
aumento dos casos de vulnerabilidade no seio das crianças ao 

longo do país, devido a vários factores sociais, o que carece de uma 
reflexão e busca de soluções para o bem das flores que nunca murcham. 
Nos últimos tempos as crianças estão sujeitas a situações amargas, 
nomeadamente a guerra em Cabo-Delgado, ciclones, covid19 entre 
outros males que dificultam o processo normal do seu crescimento daí 
a necessidade de implementação de diversos projectos nomeadamen-
te o apoio alimentar, educação profissional e também o saber fazer. 

São conhecidos os casos de violência contra as crianças dentro e fora 
dos lares familiares. Os casos de maus tratos a menores já são tantos 
que devem preocupar o Estado e a sociedade. Os problemas das crian-
ças no país são inúmeros e muitos deles resultam de variados factores, 
entre os quais avulta a pobreza ex-trema em que vivem muitas famílias 
moçambicanas. Não basta, quando se está a analisar a problemática da 
criança no país, olhar, por exemplo, para o fenómeno dos meninos de 
rua. É preciso saber das causas desse fenómeno e atacá-las, no sentido 
de se salvaguardar o bem-estar e mesmo a vida dessas crianças. Ninguém 
deve ficar indiferente aos actuais problemas que afectam a sociedade, 
traduzidos em situações como o abandono de crianças pelos seus fami-
liares ou a fuga dos seus lares que, por diversas razões, acham que na 
rua podem encontrar meios de sobrevivência.Os problemas da criança 
abandonada devem ser considerados pelo Estado um assunto muito sério. 
É urgente que se mobilizem recursos financeiros para que se recolham 
as crianças que estão na rua para que possam estar em locais em que 
encontrem condições para viverem dignamente, nos casos em que não 
for possível devolvê-las às suas famílias. Em princípio, é no seio da 
família que as crianças podem ter um desenvolvimento harmonioso em 
vários aspectos, físico, psíquico e cultural. Havendo entretanto situações 
que impeçam a criança de poder ter uma vida normal no seio familiar, o 
Estado deve intervir no sentido de assegurar que ela esteja à guarda de 
instituições capazes de garantir a sua educação e protecção efectiva. Há 
crianças que foram maltratadas por familiares seus e não querem regressar 
a casa, onde podem de novo entrar em contacto com pessoas que lhes 
têm infligido maus tratos. Que o Estado crie em todo o país condições 
para albergar as crianças que são vítimas de violência, protegendo-as de 
familiares que não fazem outra coisa senão atentar contra as suas vidas.

Bem, estou consciente de que não é tarefa fácil, falar da 
trajetória profissional do jornalista e comentador residente 
da STV,Tomás Vieira Mário, pois, é um jornalista que já vem 
desde 1977, na Rádio Moçambique. Eu sou, de entre muitos, 
que apreciamos atenciosamente, com muita satisfação e 
admiração as suas qualidades profissionais como jornalista, 
assim como comentador, por se tratar de uma referência inte-
lectual, patriótico e acima de tudo, engajado com comentários 
e um jornalismo realista com um pensamento independente.

É deste tipo de jornalismo e comentaristas que Moçambique 
precisa de modo a se tratar assuntos com conhecimento de 
causa e com a devida seriedade, com sabedoria, com muita 
responsabilidade, de uma maneira imparcial e apartidária de 
modo a se comentar assuntos complexos, ate considerado tabu.

O jornalismo e o comentarismo, do Tomás Vieira Mário, 
revela a idoneidade, a conscienciosacao, entendimento e dis-
cernimento da profissão que desempenha com um alto sentido 
de responsabilidade, e é disso, que faz dele diferente de muitos.

Aqui, estou como porta-voz, de muitos moçambicanos e 
de além-fronteiras que tiramos chapéu pelo brilho profis-
sional demonstrado pelo Tomás Vieira Mário no desem-
penho das funções. Queremos mais profissionais como 
ele, para que influenciem com seu saber para o rápido 
desenvolvimento de Moçambique em diversificadas aére-
as. No meu entender, precisa de ser acarinhado, de modo 
a ter seguidores profissionais para o bem no nosso Pais.

O jornalismo intelectual e responsável, contribui de uma 
forma relevante para o desenvolvimento de qualquer Nação, 
por essa via, há todo entendimento de encorajamento e de se 
formar mais e mais jornalistas como Tomás Vieira Mário. Os 
novos jornalistas, já tem referência a qual devem se inspirar, de 
tal como ele, se inspirou em Albino Magaia. Vão também, os 
meus parabéns, para o Daniel David, PCA, do grupo SOICO, 
pois, trata se de um homem, visionário que tem contribuí-
do de uma maneira extraordinária para o desenvolvimento 
de várias áreas técnicas, profissionais e sociais deste Pais. 
Por ser visionário, conseguiu, se calhar, antes de muitos, se 
aperceber que o Tomás Vieira Mário, seria uma grande valia 
como comentador residente da STV, o que está a acontecer. 

Passo citar, alguns feitos de entre muitos, do jornalista e 
comentarista Tomás Vieira Mário,” Em 1983, no contexto da 
operação – produção, chegaram relatos de pessoas abando-
nadas, a até devoradas por feras, histórias medonhas. Magaia 
mandou uma equipa de reportagem para investigar a história, 
que era quase um tabu. A história voltou e foi veiculada na 
Tempo. Foi uma bomba incrível. Como é que isto sai na 
Tempo? Histórias de dramas humanos. Fomos chamados 
para o sindicato, de modo a abordar o assunto, porque é 
politicamente complicado” o outro episódio marcante, foi 
na contribuição para que a liberdade da imprensa, constas-
se na Constituição da República, e contribuiu com êxito.

Para terminar, deixo aqui alguns provérbios bíblicos que tem 
contribuído bastante para ser homem sábio: “Não calunie o es-
cravo diante do seu senhor, porque o servo o amaldiçoará e será 
culpado. O Sábio guarda na sua casa os seus tesouros e azeite, 
mas quem não tem juízo gasta tudo o que tem. Quem procura 
fazer o bem e ter amor fiel encontrará vida, justiça e honra.

Mais não disse,
84 5229575/873416545

Tiro chapéu ao 
jornalista Tomás 

Vieira Mário

antÓnio a. concEiÇÃo

zambeze  | 9Quinta-feira, 23 de Junho de 2022



|opinião|

O mau funcionamento das 
escolas de condução

cassaMo  lalá* sobrE o aMbiEntE rodoviário

De uns anos para 
cá, o serviço 
prestado pelas 
escolas de con-
dução degra-

dou-se bastante, com consequên-
cias desastrosas para elas mesmas 
e, principalmente, para o cidadão. 
Importa esclarecer o público de que 
esta degradação de serviços que as 
escolas de condução prestam aos 
seus clientes é consequência de 
uma má organização e estruturação 
do INATTER, que o INATRO her-
dou, e da qual, em nossa opinião, 
pela maneira como os problemas 
foram e estão sendo geridos, ten-
tando ignorar as soluções que são 
óbvias, dificilmente irá conseguir-
-se resolver os constrangimentos 
que têm vindo a ser causados, até 
porque estão a agudizar-se cada 
vez mais. Enquanto não paga-
rem o que se deve à empresa que 
instalou o programa informático, 
e chamarem os respectivos espe-
cialistas, no nosso entender, nunca 
irão conseguir solucionar os pro-
blemas que foram sendo criados 
por outros técnicos que tentam em 
vão interferir num sistema que não 
foram eles a programar, e por esta 
razão, jamais conseguirão norma-
lizar a situação. Esta é a solução. 
Tão simples, mas não entendemos 
porque razão não se opta por ela, 
preferindo desorientar o funcio-
namento das escolas de condução 
e do próprio INATRO prestando 
um serviço deplorável ao público.

Infelizmente, são as escolas de 
condução que arcam com as con-
sequências desta desordenação de 
trabalhos e das deficientes tramita-
ções dos expedientes dos processos 
dos alunos a nível do INATRO, no 
que se refere às captações de dados 
para organização dos cadastros dos 
formandos e na marcação dos exa-
mes. Acontece que os instruendos 
reclamam dos atropelos aos seus 
direitos nas suas escolas de condu-
ção e não na entidade que as supe-
rintendem, que é a causadora deste 
marasmo todo em que actualmente 
se vive. Quando os alunos se diri-
gem à Delegação do INATRO para 
reclamar da demora das captações 
de dados, dos seus exames ou da 
entrega das cartas de condução, em 
vez de os funcionários desta insti-
tuição assumirem e reconhecer as 
suas falhas e as da instituição, op-
tam pela solução irresponsável de 
confundir os reclamantes, dizendo 
que a culpa é das escolas de condu-
ção, quando efectivamente não são 
as escolas que têm a incumbência 
de gerir correctamente e marcar as 

referidas captações de dados ou de 
fixar a data dos exames. Nos tem-
pos em que os técnicos da empresa 
que instalou o sistema informá-
tico, davam apoio ao INATTER, 
periodicamente, apresentavam 
relatórios do funcionamento do 
sistema e dos dados informáticos 
registados, e até alertavam esta ins-
tituição quando detectavam alguns 
indícios de fraudes. Por outro lado, 
solucionavam de imediato algum 
problema que surgisse no sistema, 
as vezes até problemas simples de 
resolver que os gestores ou opera-
dores do INATTER do sistema não 
se mostravam aptos a solucionar.

A situação já vem a deteriorar-
-se há alguns anos. Nada corre bem, 
uma vez que as soluções informá-
ticas que se vão inventando não 
produzem melhorias. Por exemplo, 
há atrasos inconcebíveis para se 
obter as marcações de captações 
de dados dos formandos. Para se 
conseguir que seja feita a captação 
de dados, criou-se uma burocracia 
sem precedentes que implica pedir 
referências, que saem engatadas. 
Quando feitos os depósitos nos 
bancos referentes às taxas dos ser-
viços cobrados pelo INATRO, em 
alguns talões de depósito verifica-
-se que a referencia atribuída per-
tence a outro aluno e não ao depo-
sitante. As dependências ou postos 
bancários onde se deve depositar 
as taxas cobradas não estão locali-
zados junto dos locais de captações 
de dados. Depois de se enviar os 
comprovativos de depósitos efectu-
ados no banco ao INATRO, fica-se 
tempo exagerado à espera das mar-
cações das captações de dados dos 
formandos. Muitas vezes, a cap-
tação de dados não é feita na data 
programada, com a justificação de 
que não há sistema, e o aluno tem 
de voltar num outro dia gastando o 
seu tempo e o dinheiro das viagens. 
Depois de se conseguir fazer a refe-
rida captação, o recibo comprovati-
vo não é muitas vezes entregue na 
mesma ocasião ao respectivo dono, 
sendo necessário deslocar-se no dia 
seguinte ao mesmo posto para con-
seguir o recibo. Constantemente, o 
aluno é informado no posto de cap-
tação de dados de que o seu nome 
não está registado, porque o funcio-
nário do INATRO não fez constar 
os nomes dos alunos das listas rece-
bidas das escolas com a devida an-
tecedência. Parece que a decisão de 
instalar este posto de captação em 
local muito afastado, lá no Bairro 
de Zimpeto, é o de esconder a de-
sorganização, as longas “bichas” e 
o mau serviço prestado ao público. 

Quando o INATRO emite o recibo 
de pagamento do exame teórico, 
o sistema informático devia, no 
prazo de 48 horas, marcar o exa-
me, o que actualmente já não está 
a acontecer. Por esta razão, o pro-
cesso de marcação do exame tem 
de ser todo reiniciado, obrigando a 
escola a apresentar uma nova lista 
de alunos cujo exame não saiu para 
se reiniciar todo o processo até ser 
emitido novo recibo, podendo no-
vamente o exame voltar a não ser 
marcado. Foi imposto às escolas 
um número limite de captações de 
dados de seus alunos, independen-
temente do tipo de dimensão da 
escola, o mesmo acontecendo com 
o número de exames que é permiti-
do a cada escola. Tudo isto origina 
que um aluno estando já preparado 
para enfrentar o exame teórico fica 
à espera entre 3 a 5 meses até ver o 
seu nome contemplado, para o pro-
cesso avançar. Isso faz acumular os 
exames por marcar e pode acon-
tecer, posteriormente, serem mar-
cados, ao mesmo tempo, 50 a 70 
exames. Esta situação acarreta pro-
blemas na organização das escolas 
porque estas não têm como atender, 
ao mesmo tempo, tantos alunos que 
querem dar início à aprendizagem 
prática da condução, já cansados e 
desesperados de tanto tempo de es-
pera. Noutros saudosos tempos, as 
escolas e os alunos tinham acesso, 
por computador, de entrar no sis-
tema e saber as datas dos exames 
marcados e os respectivos resul-
tados. Actualmente, esta possibili-
dade não passa de uma miragem.

Outra situação incompreen-
sível tem a ver com a demora de 
aproximadamente um mês ou mui-
to mais para se emitir e entregar a 
carta de condução provisória ao 
aluno, depois de ter sido aprovado 
em exame prático de condução. 
Também, não se entende porque 
razão tem de ser a escola de condu-
ção a ir levantar a carta de condução 
para depois entregar ao seu aluno. 
Devia ser o INATRO a entregar a 
carta de condução directamente 
ao cidadão que ficou aprovado no 
exame, tal como se procede com 
a emissão e entrega dos passapor-
tes, do Bilhete de Identidade ou 
do DIRE. Documentos deste tipo 
devem ser entregues pelos servi-
ços emissores ao próprio cidadão 
e não a intermediários, a não ser 
que estes possuam uma credencial 
passada pelo respectivo titular para 
estes efeitos. E, quando os alunos se 
cansam de esperar um mês ou mais 
para receber a carta de condução, 
porque querem começar a conduzir 

os seus carros e não podem, bara-
fustam com as suas escolas, como 
se estas fossem as culpadas de tanta 
demora, chegando até a insultar e 
a criar situações muito desagradá-
veis que não importa aqui referir.

Quando foi introduzido o siste-
ma informático para gerir os proces-
sos entre as escolas e o INATTER, 
embora com alguns problemas, o 
sistema era funcional, mas tudo 
descambou. Os técnicos da infor-
mática não conseguem resolver os 
problemas que entretanto se foram 
avolumando, mas vão garantindo, 
aos seus superiores hierárquicos, 
de que têm a situação controlada. 
Porém, tudo não passa de pura falá-
cia, uma vez que os problemas ou as 
situações erradas continuam na mes-
ma ou pioraram. Alguns dos fun-
cionários seniores do INATRO que 
estavam à espera de promoções, não 
viram com bons olhos a nomeação 
do novo timoneiro desta instituição. 
Por esta razão, vão desempenhan-
do um papel passivo, ficando a ver 
a situação a degradar-se, como se 
não fizessem parte da instituição que 
lhes vai pagando os seus salários. 
Têm vindo a ser colocados outros 
funcionários em substituição dos 
que estão cheios de vícios, o que em 
parte pode ajudar a resolver o pro-
blema. Contudo, esta solução apre-
senta outras desvantagens, uma vez 
que os novos não possuem conheci-
mentos ou experiência para resolver 
as situações negativas que devem ser 
corrigidas. Por isto, em nossa óptica, 
qualquer dirigente nomeado e que 
esteja determinado em endireitar as 
coisas, num ambiente minado como 
este que se vive no INATRO, as 
probabilidades de sair vencedor são 
remotas, embora não impossíveis. 
Felizmente, existem outros funcio-
nários que vão ajudando a remar 
contra a maré e que bem merecem 
a nossa consideração. Porém, estes 
não se mostram suficientes para aju-
dar a reverter a situação calamitosa 
que o INATRO herdou. As escolas 
de condução foram pacientemente 
esperando, como que concedendo 
um estado de graça à nova institui-
ção criada, o INATRO, mas o tempo 
vai passando e não se está a ver os 
problemas a serem ultrapassados.

Esta situação que se vem vi-
vendo em que o INATRO não está 
a conseguir corresponder à procura 
actual dos seus serviços e que provo-
ca más prestações dos trabalhos ao 
público, é também consequência de 
o Ministério dos Transportes e Co-
municações, anos atrás, quando as 
estatísticas faziam prever que o au-
mento da população moçambicana, 

dos automóveis, dos veículos e dos 
condutores iria crescer vertiginosa-
mente, não se preparou para enfren-
tar o futuro nas condições que seriam 
de esperar. O extinto INATTER não 
se foi antecipadamente organizando 
ou adaptando para o crescimento 
que se estava a prever e o resultado 
desta situação é o caos que se cons-
tata na actual forma com que se tem 
vindo a trabalhar. A situação ainda 
piorou quando se integrou no INAT-
TER a gerência dos serviços dos 
caminhos-de-ferro, da qual não es-
tava suficientemente capacitada para 
gerir e controlar. Só, posteriormente, 
este passo errado foi corrigido com 
a criação do INATRO. Não é só em 
Maputo que esta situação deplorável 
está a ocorrer, acontece o mesmo 
em todo o país. Por exemplo, na ci-
dade da Beira as escolas chegam a 
ficar um mês e meio sem se fazerem 
as captações de dados dos alunos. 

Convém esclarecer de que as 
escolas de condução, como parte 
interessada que quer ver os servi-
ços prestados pelo INATRO a cor-
rerem bem, têm vindo a reunir e a 
participar com esta instituição na 
apresentação das dificuldades en-
frentadas, colaborando também na 
busca de soluções que sirvam ambas 
as partes, com vista a beneficiar o 
público. Contudo, convém confes-
sar que poucos avanços se têm ve-
rificado até ao presente momento.

Quando o INATRO decide li-
mitar o número de alunos que cada 
escola de condução pode enviar 
para fazer captações de dados ou 
para fazer exames, significa que esta 
instituição não está em condições 
de responder à demanda. Significa 
dizer às escolas, que devem limitar 
o número de inscrições que podem 
receber por mês, porque esta insti-
tuição do Estado já não aguenta, isto 
é, não tem capacidade para prestar 
serviços suficientes e condignos às 
escolas de condução e aos cidadãos.

Em nossa opinião, a única 
ou a ideal forma de se resolver o 
problema, mesmo que se venha a 
conseguir apresentar algum me-
lhoramento do serviço prestado 
ao público, do qual sinceramente 
já não temos fé, é descentralizar o 
serviço que o INATRO vem desem-
penhando com dificuldade, abrindo 
também portas para que se criem 
Centros de Exames Privados para 
as cartas de condução, tal como se 
decidiu fazer quando se proporcio-
nou o licenciamento dos Centros 
de Inspecções Privados de veículos. 

Por: Cassamo Lalá –DIREC-
TOR DA ESCOLA DE CONDU-

ÇÃO INTERNACINAL
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Kalinin-
grado 
é a 
subdi-
v i s ã o 

mais ocidental da Rús-
sia, está completamente 
separada da outra área 
da Rússia pelas frontei-
ras terrestres de outros 
países e águas maríti-
mas internacionais. No 
norte e leste a Região de 
Kaliningrado tem fron-
teira com a Lituânia, 
ao Sul com a Polônia, 
a Oeste com mar Bál-
tico, o que torna a Re-
gião totalmente separada 
da Rússia, porque não 
tem fronteira terrestre.

Vale dizer que essa 
Região, é de extrema 
importância tanto para 
Rússia, como para Euro-
pa, devido a história que 
caracteriza a Região. A 
história é muito impor-
tante para os Estados, 
mas a estratégia militar 
tem falado mais alto, 
porque é a que preserva 
os interesses nacionais 
de cada Estado a nível 
do Sistema  Internacio-
nal. A Região de Kali-
ningrado é de extrema 
importância para Rússia, 
porque abriga o único 
porto do mar Báltico li-
vre de gelo durante todo 
o ano. Por isso, a cidade 
portuária é fundamental, 
tanto para Rússia como 
para os Estados Bálticos, 
para garantir o transpor-
te e o comércio em toda 
a região, onde as tempe-

raturas costumam ficar 
abaixo de zero durante 
grande parte do inverno.

Mas, além do trans-
porte e do comércio, 
Kaliningrado é uma re-
gião estrategicamente 
vital para Rússia, devi-
do à sua posição geo-
gráfica no mar Báltico e 
sua proximidade com a 
Nato. Ela abriga a Fro-
ta Báltica da Rússia e é 
território mais ociden-
tal de Moscovo, perto 
do coração da Europa.

Desde maio de 2022 
exercícios militares re-
gulares tem vindo acon-
tecer na região, com a 
participação da Frota 
Báltica Russa. Importa 
referir que Kaliningrado 
é o ponto central das pre-
ocupações de segurança 
da Rússia desde que foi 
anunciada a primeira 
onda de ampliação da 
Nato, na década de 1990, 
segundo Ruth Deyer-
mond, professor de se-
gurança pós-soviética 
do Departamento de Es-
tudos da Guerra do Kin-
gs College de Londres. 

Importa referir que 
Kaliningrado já é for-
temente militarizada há 
anos, mas a presença 
militar russa na região 
foi reforçada depois da 
anexação da Crimeia 
pela Rússia em 2014. E, 
quanto mais se deterio-
ram as relações entre e o 
Ocidente, mais reforçada 
é a presença militar das 
duas partes na região.

A Lituânia bloqueia a Região 
Russa de Kaliningrado
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Analistas militares 
acreditam que, se a Nato 
interviesse no conflito 
actual na Ucrânia ou se 
Moscovo apontasse suas 
armas para outras ex-
-repúblicas soviéticas, 
como Lituânia, Kalinin-
grado poderia ser uma 
plataforma de lança-
mento para um ataque 
da Rússia a esses países.

Mas olhando para 
questões da segurança 
internacional, vejo isso 
como um cenário pou-
co provável, porque as 
grandes potências não 
podem entrar em confli-
to directo, porque uma 
guerra entre eles nin-
guém sairia vitorioso 
devido o armas nucle-
ares que elas possuem.

Portanto, a Rússia 
como os seus aviões 
não podem sobrevoar 
o espaço europeu, terá 
que fazer um exercí-
cio muito forte, usan-
do navios para abaste-
cer os seus productos a 
Kaliningrado, porque 
foram disso está blo-
queiado pelas sanções 
impostas pelo ocidente.  
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Governo aprova Programa de Resiliência 
e Desenvolvimento Integrado do Norte

O Governo não falou dos detalhes do Programa de Resili-
ência e Desenvolvimento Integrado do Norte, mas o CDD sabe 
que está orçado em cerca de 2,5 mil milhões de dólares a serem 
financiados por quatro parceiros de peso: Banco Mundial, 
Banco Africano de Desenvolvimento, Nações Unidas e União 
Europeia. Entretanto, não há informação pública sobre os 
valores da contribuição de cada parceiro e as condições e datas 
para os primeiros desembolsos.

Já não é Estratégia 
de Resiliência e 
Desenvolvimento 
Integrado do Nor-
te (ERDIN), mas 

sim Programa de Resiliência e 
Desenvolvimento Integrado do 
Norte (PREDIN). Seja como 
for, o documento que tinha sido 
“congelado” durante sete me-
ses foi finalmente aprovado a 
21 de Junho pelo Conselho de 
Ministros, no decurso da 21ª 
sessão ordinária. A aprovação 
acontece 25 dias depois de Fi-
lipe Nyusi ter anunciado, na 
abertura da reunião do Comi-
té Central do Partido Frelimo, 
que o documento que aborda de 
forma estruturada a resiliência 
e o desenvolvimento integrado 
do norte de Moçambique se-
ria aprovado “dentro de dias”. 
Não foi dentro de dias como 
prometido pelo Presidente da 
República, mas de semanas.

O PREDIN foi elaborado 
por um grupo de consultores 
contratados pela Agência de 
Desenvolvimento Integrado do 
Norte (ADIN) e em Novem-
bro de 2021 foi submetido ao 
Conselho de Ministros para a 
sua apreciação e aprovação. 
A expectativa da ADIN era de 
que o PREDIN fosse aprovado 
ainda em 2021 para permitir 
que a sua implementação ocor-
resse em paralelo com o Plano 
de Reconstrução de Cabo Del-
gado, aprovado em Setembro 
de 2021, com um orçamen-
to de 300 milhões de dólares.

O ano de 2021 terminou e 
começou o de 2022 sem ne-
nhum pronunciamento oficial 
sobre o assunto, situação que 
levou o CDD a questionar, em 
Abril último, se o Conselho de 
Ministros havia “arquivado” o 
documento . Na altura, alguns 
sectores mais conservadores do 
Governo não viam com bons 
olhos o facto de o PREDIN 
reconhecer que o extremismo 
violento em Cabo Delgado tem 
causas internas, nomeadamente 
a pobreza generalizada, a exclu-
são política e socioeconómica, 
as desigualdades sociais, expro-
priação de terras e a frustração 

de expectativas sociais em rela-
ção à exploração de recursos na-
turais. Trata-se de uma posição 
que contraria a narrativa oficial 
segundo a qual o conflito tem 
causas exclusivamente externas.

Mas nesta terça-feira, o 
Governo reconheceu que o 
PREDIN visa, entre outros ob-
jectivos, reduzir os factores de 
vulnerabilidade das comunida-
des do norte de Moçambique 
e o extremismo violento que 
afecta a província de Cabo Del-
gado desde Outubro de 2017. 
Na nota distribuída à impren-
sa, o Governo explica que o 
PREDIN tem como objectivo 
promover a recuperação e re-
toma das condições básicas de 
desenvolvimento económico 
e social sustentável da região 
norte de Moçambique, coma 
finalidade de “promover o bem-
-estar, reforçar a provisão de 
serviços básicos, promover a 
inclusão e o desenvolvimento 
equitativo do capital humano, 
de modo a reduzir os factores 
de vulnerabilidade das comuni-
dades e o extremismo violento 
e contribuir para o progresso 
das três províncias do norte”.

Orçado em cerca de 2,5 
mil milhões de dólares e com 
um período de implementação 
de cinco anos, o PREDIN será 
financiado pelo Governo de 
Moçambique e parceiros multi-
laterais, nomeadamente Banco 
Africano de Desenvolvimen-
to, Banco Mundial, União Eu-
ropeia e Nações Unidas. São 
estes os parceiros de peso que 
pretendem intervir para mudar 
o actual cenário de pobreza 
quer caracteriza a maioria das 
comunidades do norte de Mo-
çambique, através da “cons-
trução da paz, reconstrução do 
contrato social entre o Estado e 
o cidadão e a recuperação eco-
nómica, alicerçadas na partici-
pação das comunidades, com 
inclusão de mulheres, jovens e 
grupos vulneráveis, de forma 
sustentável e resiliente, com 
respeito aos direitos humanos”.

Além da pobreza, a estraté-
gia, agora designada programa, 
aponta para a exclusão de jo-

vens como um problema maior: 
“A juventude, em particular, 
sente-se em constante estado 
de espera. Há um padrão de ex-
clusão dos jovens na consulta e 
tomada de decisões a diferentes 
níveis. Os jovens são frequen-
temente excluídos das funções 

decisórias, para além de te-
rem um espaço limitado para 
se envolverem e participarem 
a nível comunitário, distrital e 
provincial. Há uma percepção 

entre os jovens de que lhes fal-
ta a oportunidade de expressar 
os seus pontos de vista de uma 
forma significativa e segura”. 

Os investimentos no gás na-
tural da Bacia do Rovuma e nas 
pedras preciosas (rubis de Mon-
tepuez) atraíram milhares de 

imigrantes oriundos de vários 
países africanos e criaram nas 
comunidades locais a percepção 
de ameaça externa entre a ju-
ventude local, a qual alega que 

as oportunidades beneficiam so-
bretudo as pessoas do sul ou de 
Maputo, incluindo estrangeiros. 
E mais: esses investimentos ti-
veram consequências indesejá-
veis, principalmente para a po-
pulação rural que ficou privada 
dos seus meios de subsistência 

devido à expropriação de terras.
 “Apesar do aumento do in-

vestimento na região, nas zonas 
da costa destaca-se a convicção 
de que pouco tem sido feito em 
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prol da população local, maio-
ritariamente muçulmana. As 
percepções de injustiça na dis-
tribuição dos benefícios e opor-
tunidades decorrentes das acti-
vidades extractivas, combinadas 
com a falta de clareza no uso 
local de tais benefícios, e o des-
locamento populacional gerado 
por tais actividades, vêm ain-
da adicionar-se a este quadro”.

PREDIN está orçado em 2,5 mil 
milhões de dólares…

O PREDIN está orçado em 
cerca de 2,5 mil milhões de 

dólares, um pouco acima do 
valor do escândalo financeiro 
das “dívidas ocultas” (dois mil 
milhões de dólares). Até aqui 
ainda não há informação so-

bre o calendário e os valores 
que cada parceiro multilateral 
(Banco Africano de Desen-
volvimento, Banco Mundial, 
União Europeia e Nações Uni-
das) irá desembolsar para fi-
nanciar o programa. Também 
não há informação sobre a 
contribuição do Governo, atra-
vés do Orçamento de Estado.

Os cerca de 2,5 mil milhões 
de dólares serão aplicados em 
três pilares, nomeadamente 
“Apoio à construção da paz, se-
gurança e coesão social”; “Re-
construção do contrato social 
entre o Estado e a população”; 

e “Recuperação económica e 
resiliência”. A construção da 
paz é considerada a principal 
prioridade. Por isso, a criação 
do Órgão Nacional para Paz 

e Reconciliação é, simultane-
amente, uma prioridade a ser 
implementada no âmbito da 
ERDIN e uma acção prelimi-
nar à sua operacionalização.

O Órgão Nacional para 
Paz e Reconciliação é descri-
to como um instrumento de 
âmbito nacional fundamental 
para dar respostas a algumas 
causas subjacentes ao ex-
tremismo violento em Cabo 
Delgado e para a prevenção 
de conflitos em todo o país. 
A composição do órgão de-
verá incluir “pessoas idóneas 
que gozam de grande respei-

tabilidade na sociedade”, jo-
vens e mulheres. A criação 
do Órgão Nacional para Paz 
e Reconciliação deverá custar 
2.150.000 dólares durante os 

cinco anos de implementação 
da ERDIN, sendo 900.000 dó-
lares no primeiro ano, 250.000 
dólares no segundo ano, e 
um milhão de dólares no ter-
ceiro, quarto e quinto anos. 

As acções previstas no pri-
meiro pilar - Apoio à constru-
ção da paz, segurança e coesão 
social – estão orçadas em 157 
milhões de dólares, dos quais 
18,9 milhões de dólares vão 
para o desenho de políticas e 
reforma legal; 17,7 milhões 
de dólares serão destinados 
ao reforço institucional; e 
115 milhões de dólares serão 
aplicados em investimentos e 
operações. Na componente de 
políticas e reforma legal, des-
taque vai para a revisão do qua-
dro jurídico relativo ao acesso 
ao apoio jurídico, ao código 
das custas judiciais, e aos cri-
térios para isenção das custas 
judiciais. O foco do primeiro 
pilar está no fortalecimento da 
resiliência das comunidades 
afectadas por conflitos, espe-
cialmente as populações mais 
vulneráveis das comunida-
des deslocadas e acolhedoras. 

“Para tanto, é necessá-
rio o enfoque na promoção 
de capacidades para paz, na 
promoção da reconciliação e 
coesão social, na garantia do 
acesso à justiça, no respeito 
aos direitos humanos, no for-
talecimento da segurança da 
comunidade e a resiliência, e 
desenvolvimento das comu-
nidades transfronteiriças”. 

No segundo pilar - Re-
construção do contrato social 
entre o Estado e a população 
– estão previstas acções e ac-
tividades orçadas em um bi-
lião de dólares. Desde valor, 
190,3 milhões de dólares se-
rão aplicados na componente 
de políticas e reforma legal, 
com destaque para a clarifica-
ção das atribuições da ADIN 
na matriz institucional dos 
órgãos de governação des-
centralizada e das autarquias; 
clarificação sobre a autono-
mia financeira e patrimonial 
da ADIN à luz do SISTAFE; 
e clarificação das atribuições 
e competências de Secretário 
do Estado e o Governador 
da Província no âmbito da 
implementação da ERDIN.

 Na componente de refor-
ço institucional e organização 
serão investidos 201 milhões 
de dólares, e 623,6 milhões 
de dólares vão para investi-
mentos e operações. Basica-
mente, o segundo pilar visa 
a reconstrução do contrato 
social através da promoção 
de governação inclusiva e 
acesso a serviços básicos, ao 
mesmo tempo dando apoio ao 
desenvolvimento habitacional 
e gestão de terras e recursos 

naturais, em reconhecimento 
do impacto que a ineficiente 
provisão de serviços públicos 
tem na legitimidade do Estado 
e nas percepções de exclusão 
e marginalização, que são fac-
tores subjacentes do conflito.

 “As actividades deste pi-
lar irão contribuir para refor-
çar a capacidade e legitimida-
de do Governo a nível central 
e local, reforçando as estrutu-
ras e mecanismos de governa-
ção, transparência, prestação 
de contas e participação de ci-
dadãos, bem como contribuir 
para a provisão de serviços 
mais equitativos e um melhor 
planeamento habitacional”. 
No terceiro pilar - Recupera-
ção económica e resiliência 
– serão investidos 1,3 biliões 
de dólares, divididos em 16 
milhões de dólares para polí-
ticas e reforma legal; 46 mi-
lhões de dólares para reforço 
institucional e organização; 
e 1,2 biliões de dólares para 
investimentos e operações. 

Na componente de políti-
cas e reforma legal, destaque 
vai para a revisão da legisla-
ção mineira para permitir que 
o primeiro direito de uso da 
terra prevaleça sobre a activi-
dade mineira. A actual legisla-
ção mineira dá prevalência ao 
titular da licença mineira so-
bre os restantes interessados 
relativamente ao direito de 
uso e aproveitamento da terra. 

O pilar da recuperação 
económica e resiliência pre-
tende potencializar a activida-
de económica e a capacidade 
produtiva, especialmente das 
populações mais excluídas 
e afectadas pelo extremismo 
violento, enquanto motor de 
recuperação e crescimento, 
reconhecendo que o cresci-
mento económico é essencial 
ao desenvolvimento e que a 
exclusão económica é um dos 
factores subjacentes do confli-
to. Este pilar reconhece a im-
portância do sector extractivo, 
tanto como um factor de resi-
liência, quanto como um dos 
factores que contribuiu para 
o conflito em Cabo Delgado. 

A recuperação socioeco-
nómica em comunidades afec-
tadas pelo extremismo vio-
lento está fortemente ligada à 
criação de meios de subsistên-
cia e à restauração económica. 
“A recuperação económica 
exige que o sector privado, o 
comércio e as actividades fi-
nanceiras sejam recuperados 
e requer intervenções tanto no 
sector formal quanto no sector 
informal para apoiar o desen-
volvimento de cadeias de va-
lor, o empreendedorismo dos 
jovens, esquemas de promo-
ção de emprego com foco nas 
mulheres e juventude”. (CDD)
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Quadros do MCTES capacitados em 
elaboração de projectos na plataforma SNIP

”Não é desejo das fábricas que o preço do óleo de cozinha aumente”

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES), em coordenação com o Ministério da Economia e 
Finanças (MEF), capacitou recentemente um total de 26 téc-
nicos do órgão central e instituições tuteladas em matéria de 
elaboração de projectos na plataforma do Sistema Nacional 
de Investimento Público (SNIP).

Trata-se de uma 
capacitação que 
visa dotar os 
técnicos do sec-
tor de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior 
(CTES) que lidam com a ela-
boração de estudos e projectos 
de conhecimentos para a con-
cepção e elaboração de estudos 
e projectos conforme o SNIP.

Com duração de quatro dias, 
a capacitação se enquadra nas 
iniciativas do MCTES em em-
preender acções concretas ten-
dentes a dinamizar o processo 
de concepção e elaboração de 
projectos estruturantes do sec-
tor que possam contribuir sig-
nificativamente na resolução de 
problemas concretos que a so-
ciedade moçambicana enfrenta.

De acordo com Isolina Mo-
mole, formadora do MEF, os 
técnicos em capacitação mostra-
ram interesse com a formação e 
mostraram através da interacção, 
acrescentando que os objectivos 
traçados foram alcançados duran-
te os quatro dias de capacitação.

Isolina Momole referiu ser 
necessário interagir constante-
mente para aperfeiçoar o sistema, 
no entanto, devem ser apresen-
tadas propostas concretas, tendo 

em linha de conta as metodolo-
gias para os projectos não esta-
rem desfasados com as mesmas. 

“O SNIP classifica projectos 
de forma simples e complexa, 
daí a necessidade de classificar 
bem os projectos”, disse, acres-
centando que a plataforma apre-
sentada durante a capacitação 
quer uma informação organizada.

Segundo a Chefe de Depar-
tamento de Estudos e Projectos 
do MCTES, Celestina Moniz, foi 
uma satisfação fazer parte da ca-
pacitação, pois, sai com informa-
ções de como formular e elaborar 
projectos segundo a normas ema-
nadas do Ministério das Finanças.

Celestina Moniz disse ain-
da que a mesma capacitação 
possibilitará reformular os pro-
jectos em carteira para subme-
ter com segurança ao MEF.

Para Valéria Zandamela, a 
formação permitiu colher a parte 
técnicas para saber escrever um 
projecto e inserir na plataforma 
SNIP, acrescentando que hou-
ve também a possibilidade de 
aprender a construir um projecto.

“Para garantir que os projectos 
do sector de CTES sejam conce-
bidos, elaborados e avaliados con-
forme os princípios e normas es-
tabelecidos no SNIP, é importante 

a formação de técnicos do sector 
de CTES que lidam com conces-
são e elaboração de projectos”.

Para a gestão de informação 
de projectos de investimento pú-
blico, foi concebida uma platafor-
ma digital e-SNIP que serve de 
um repositório de toda a informa-
ção dos investimentos públicos de 
Moçambique. Nesta plataforma, 
pode-se aceder a informação, em 
tempo real, sobre os investimen-
tos públicos nas diferentes fases 
do ciclo do projecto (concep-
ção, avaliação, aprovação e im-
plementação), permitindo uma 
monitoria integral dos projectos. 

Com o SNIP, todos os pro-
jectos de investimento público 
em Moçambique são subme-
tidos a um processo criterioso, 
tendo em conta, por um lado, 
a identificação, formulação e 
avaliação dos custos /benefícios 

sociais e económicos. Por outro 
lado, o sistema faz a priorização 
dos investimentos consideran-
do métodos e ferramentas in-
ternacionalmente reconhecidos, 
baseados em critérios de trans-
parência e eficácia de gestão.

A existência do SNIP e do 
e-SNIP  por si só é uma indi-
cação clara do reconhecimen-
to do Governo moçambicano 
sobre a importância de gestão 
de investimentos públicos para 
o desenvolvimento económi-
co e social sustentável do País.

Deste modo, é imperioso que 
os diferentes sectores públicos 
criem capacidade interna em ma-
téria de concepção, elaboração e 
avaliação de projectos públicos, 
incluindo a utilização da e-SNIP.

Outrossim, conhecimentos 
sobre os princípios e normas de 
organização e funcionamento do 

Sistema de Administração Finan-
ceira do Estado — SISTAFE nas 
matérias de identificação, prepa-
ração e formulação dos projectos 
de investimento Público; conhe-
cimentos do processo de intero-
perabilidade dos subsistemas de 
planificação: SPO, MPO, MEX e 
o e-SNIP nas diferentes fases dos 
projectos de Investimento Público; 
e por fim, conhecimentos sobre o 
novo manual de formulação, iden-
tificação e avaliação de projectos.

Recordar que o Governo de 
Moçambique, através do MEF 
lançou em 2019, o SNIP, um 
mecanismo que tem como prin-
cipal objectivo a melhoria de 
gestão e qualidade dos projec-
tos de investimento público em 
Moçambique, garantindo que 
os recursos públicos sejam alo-
cados a iniciativas que maximi-
zam o bem-estar da população. 

Mo ç a m -
b i q u e 
consome 
quantida-
des reduzi-

das do óleo alimentar, quem alerta 
é a gestora de relações públicas na 
OLAM, Cláudia Manjate que jus-
tifica a covid19 e o conflito Rússia 
Ucrânia, como factores por detrás 
da subida do preço daquele pro-
duto indispensável para cozinha.  

Mesmo sem apresentar as 
percentagens do consumo do óleo 
alimentar nas famílias moçambi-
canas, Cláudia Manjate explicou 
que as recentes alterações do pre-
ço do óleo alimentar derivaram 
também das mudanças do proces-
so de aquisição da matéria-prima 
para produção, o que impacta 

no bolso do consumidor final. 
Manjate reconhece que se 

não fosse a isenção a que o pro-
duto teve para o imposto sobre 
o valor acrescentando (IVA) até 
ao ano de 2023, estaria mais ele-
vado, reduzindo mais os níveis 
de consumo do óleo alimentar. 

Para a fonte em alusão, fac-
tores como a covid19 bem como 
a guerra na Ucrânia tem criado 
inúmeras dificuldades nas trocas 
comerciais, o que coloca o custo 
de vida cada vez mais elevado. 
Por exemplo, indicou a fonte que 
o óleo cru que é matéria-prima 
principal, é importado de outros 
países. Porém, com os fenóme-
nos arrolados mormente a alte-
ração dos processos de produção 
criou um impacto negativo para 

todos, sendo que não é desejo 
da fábrica encarecer o preço do 
óleo alimentar para os consu-
midores finais, obrigando aos 
patrões a esconder garrafas nos 
quartos tal como documentou o 
jornal Diário de Moçambique.

É nossa pretensão que o 
preço do óleo alimentar baixe 

para permitir que mais cidadãos 
tenham acesso a esse produto 
importante para dieta alimentar.

Face a esses canários de pre-
ços altos, Cláudia Manjate indi-
cou que há iniciativas a serem 
desenvolvidas como forma de 
responder ao consumo do óleo ali-
mentar, em função das condições 

dos indivíduos ou seja a OLAM 
já produziu óleo alimentar em pe-
quenas garrafas de 350 mililitros.

Contudo, segundo a fonte 
pensa-se na introdução de pe-
quenas saquetas de 200 milili-
tros de modo a abranger a todos, 
independente da sua condição 
social, aliás esta iniciativa visa 
responder aos perigos que ve-
zes sem conta assistem-se nos 
mercados em que o óleo é con-
servado em garrafas impróprias. 

”Tenho visto indivíduos ad-
quirirem óleo avulso nos mer-
cados e quais são os recipientes 
usados? Por vezes garrafinhas 
ou plásticos pequenitos . Isso 
reduz a qualidade da mesma, 
perigando a saúde dos pró-
prios consumidores” finalizou. 

Justifica gestora da OLAM
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É preciso criar alternativas que  
reduzam vulnerabilidade das crianças   

Segundo presidente da AACOSIDA

A Associação dos Amigos de Criança Órfãos de Sida (AA-
COSIDA) reconhece o aumento dos casos de vulnerabilidade 
no seio das crianças ao longo do país, devido a vários factores 
sociais, o que carece de uma reflexão e busca de soluções para 
o bem das flores que nunca murcham. 

Falando no âm-
bito das co-
m e m o r a ç õ e s 
da quinzena 
da criança, o 

presidente da Associação dos 
Amigos da Criança Órfão do 
Sida, Dumissane Macamo refe-
riu que nos últimos tempos as 
crianças estão sujeitas a situa-
ções amargas, nomeadamente 
a guerra em Cabo-Delgado, 
ciclones, covid19 entre outros 
males que dificultam o proces-
so normal do seu crescimento.

 Dumissane Macamo que 
lidera sua agremiação, desde 
o ano de 1996 conta a nos-
sa reportagem que para dar o 
seu contributo na redução dos 
casos de vulnerabilidade da 
criança, a AACOSIDA tem 
implementado diversos pro-
jectos nomeadamente o apoio 
alimentar, educação Profissio-
nal e também o Saber fazer. 
Esses projectos têm surtido 
efeitos espectaculares uma vez 

que as crianças aprendem com 
muita dedicação o que vai as-
segurar o seu sustento quan-
do decidirem não fazer parte 
daquela casa de acolhimento.

Com pouco mais de 90 
crianças de ambos os sexos, 
Dumissane Macamo assegurou 
a nossa reportagem a previsão 
de saída de alguns adolescen-
tes para este ano, a saída ain-
da segundo a fonte é por de-
cisão dos próprios acolhidos.  

”Acolhemos crianças dos 
seis anos. Há situações em que 
familias vem deixar petizes 
de 3 anos e não temos como 
discriminar pelo factor idade 
uma vez que entendemos que 
tal precisa do nosso apoio” 
assegurou a fonte esclarecen-
do que, os requisitos para o 
acolhimento das crianças, é 
que as mesmas, sejam órfãs 
de pai e mãe apresentando os 
respectivos comprovativos. 
Porém, há cenários em que a 
criança não é órfã e precisa 

do ombro e mão amiga daque-
la instituição por estar numa 
condição de vulnerabilidade.

Dumissane Macamo fala 
com orgulho que as crianças 
acolhidas naquela associação, 
independente do seu passado 
recebem o mesmo tratamento.

”Quando as crianças entram 
nessa casa explicamos a mesma 
que não é destino estar naque-
la condição ” disse acrescen-
tando que as crianças acolhi-
das, independente das atitudes 

marginais que esta apresentar, 
é inculcada o temor a Deus.

” As crianças inseridas 
nessa instituição vão a esco-
la, praticam várias actividades 
na oficina do orfanato” disse

Questionado sobre o in-
teresse de casais em adoptar 
algumas crianças naquela ins-
tituição, Dumissane Macamo 
confirmou que tem havido si-
tuações em que particulares 
manifestam tal vontade. No 
entanto, por se tratar de uma 

matéria da competência do 
ministério do género, os mes-
mos interessados são enca-
minhados a Direcção Pro-
vincial do Género e Criança. 

OLAM oferece viveres 

Porque a quinzena da crian-
ça não devia passar diferente, 
a companhia multinacional 
OLAM que opera na área de 
agro negócio procedeu a entrega 
de quits alimentares a AACO-
SIDA. Segundo a gestora de re-
lações públicas e comunicação, 
Cláudia Manjate a oferta da sua 
instituição insere-se no âmbi-
to da responsabilidade social 
corporativa e também na cria-
ção de capacidade do orfanato. 

”Escolhemos esse orfa-
nato pelo facto de o mes-
ma desenvolver actividades 
de auto-sustento e também 
com iniciativas próprias no 
que concerne a produção de 
objectos para venda ” disse

Cláudia Manjate sublinhou 
que a doação compreende quan-
tidades de sacos de arroz bem 
como óleo alimentar para asse-
gurar a alimentação dos petizes 
acolhidos naquela instituição.
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No leito do grande rio
Absa Bank Moçambique e Parceiros 
apoiam Bancos de Sangue nacionais

João Figueiredo vence prémio de liderança 
empresarial inspiradora africana

O PCA do Moza 
Banco João 
Figueiredo, 
acaba de ser 
distinguido 

mais uma vez pelo, “African Bu-
siness Leadership Award”, desta 
vez com o prémio “Liderança 
empresarial inspiradora em Áfri-
ca” em reconhecimento pela sua 
excepcional capacidade de lide-
rança, em contexto de mudança.

O prémio é atribuído pela 
African Leadership Magazine, 
uma renomada publicação pan-
-africana baseada em Londres, e 
que concentra-se em trazer o me-

lhor de África para uma audiência 
global, procurando desenvolver 
soluções para desafios peculiares 
que o continente enfrenta hoje.

De acordo com a publicação, 
o PCA do Moza Banco mere-
ceu esta distinção por ter “de-
monstrado um claro sentido de 

propósito na sua actuação tendo 
impulsionado os outros para um 
desempenho extraordinário”.

A cerimónia oficial de en-
trega do prémio está agendada 
para o próximo dia 04 de Ju-
lho, em Londres e contará com 
a presença do Moza Banco. 

Na sua categoria, houve ou-
tros nomeados tal como Afua 
Asabea Asare, CEO da Auto-
ridade de Promoção de Expor-
tação de Gana; Nneka Onyeali-
-Ikpe, Diretora Administrativa, 
Fidelity BankNigéria; Abena 
Brigidi, CEO Nimed Capital 
Limited Gana e Hussein Aba-

za, CEO, Commercial Inter-
national Bank (CIB), Egipto.

Recorde-se que em Feve-
reiro do presente ano, o PCA 
do Moza Banco foi distinguido 
pela mesma publicação com 
o prémio “excelência na ges-
tão de negócios em Africa”, 
em reconhecimento pelo seu 
contributo para o crescimento 
e desenvolvimento do Moza 
Banco, em particular o seu 
preponderante papel na recu-
peração do Banco de uma per-
da de 776 milhões de meticais 
em 2019 para um lucro de 146 
milhões de meticais em 2020.

Por ocasião da passagem do Dia Mundial do Dador 
de Sangue, que se assinalou no dia 14 de Junho, o Absa 
Bank Moçambique renovou o seu lema “Eu Sou Vida e dou 
Vida”, numa cerimónia conjunta com o Hospital Central 
de Maputo, o Porto de Maputo (MPDC), Dalima, Agência 
Criativa Moya e Sumol Compal Moçambique, incentivan-
do a doação de sangue pela relevância que este acto de 
cidadania desempenha na vida de quem deste bem precisa.

Adicionalmen-
te, foram do-
ados colmans, 
bolinhas de 
stress, esfig-

momanómetro, termómetros de 
geleira e material de marketing, 
destinados, em igual número, 
aos bancos de sangue de Mapu-
to, Beira, Quelimane e Nampula. 

Presente na ocasião, o Admi-
nistrador Delegado do Absa Bank 
Moçambique, Rui Barros, deu 
nota que o Banco celebra o dia do 
dador de sangue para relembrar às 
pessoas da importância deste acto, 
referindo igualmente que todos os 
dias são bons  para se doar sangue, 
sendo hoje, particularmente, um 
dia especial em que todo o mundo 
se une em prol desta nobre causa.

“Sangue é vida e hoje aqui 
celebramos esta dádiva, temos 
vindo a acompanhar este fantás-
tico trabalho nos últimos anos 
promovendo a celebração desta 
data e igualmente campanhas 

para obtermos mais sangue com 
vista a alcançar mais doadores. 
Com a campanha que hoje anun-
ciamos, esperamos que por todo 
País consigamos colectar esse 
bem tão precioso que é o sangue, 
para ajudar todos aqueles que 
precisam em momentos de difi-
culdade. A nossa meta é que nun-
ca falte sangue. O ideal era que 
cada banco de sangue tenha um 
excedente garantindo que sempre 
que haja necessidade, se tenha 
onde recorrer,” afirmou Barros.

Por sua vez, o Porto de Ma-
puto (MPDC), representado pela 
sua Responsável de Comunica-
ção e Imagem, Soraia Abdula, 
reforçou que “para nós a iniciati-
va de unir esforços com diversos 
parceiros no sentido de aumentar 
a reserva de todos os bancos de 
sangue de Moçambique e as-
sim poder salvar milhares de 
vidas, não é um acto de respon-
sabilidade social, é sim um de 
cidadania que deve ser assumi-

do e praticado por todos nós.”
Por seu turno, a Directo-

ra Geral da Agência Criativa 
Moya, Filipa Pinto acrescentou 
que “abraçamos com enorme 
prazer o desafio lançado pelo 
Absa Bank Moçambique, por 
nos identificarmos com a causa. 
Doar sangue é um pequeno ges-
to, mas com um valor enorme, 
pois salvar vidas não tem preço”.

Já a Directora do Banco de 
Sangue do Hospital Central de 
Maputo, Sandra Oficiano, enfa-
tizou que “hoje homenageamos 
todos os dadores de sangue, 
sem os quais não seria possível 
a realização de várias interven-

ções médicas, muitas vezes são 
pessoas anónimas da sociedade 
que sem medir esforços nem 
circunstâncias doam um pouco 
de si para salvar vidas, eles são 
nossos colaboradores directos 
presentes em vários momentos”.

“Felicitamos os heróis anóni-
mos pois os seus actos melhoram 
a condição de saúde dos nossos 
doentes, temos uma média di-
ária de doações de 60 unidades 
sendo que a nossa necessidade 
é de 100 unidades diárias, anu-
almente temos uma necessidade 
de 23 a 24 mil unidades con-
tra os cerca de 25 mil pedidos, 
o nível de satisfação do banco 

de sangue é de cerca de 95% e 
o nosso objectivo é chegar a 
100%. concluiu Emília Jeque, 
Directora Clinica Substituta do 
Hospital Central de Maputo.

O Absa Bank Moçambique e 
os seus parceiros iniciam assim 
a campanha de sensibilização 
anunciando a campanha de do-
ação a nível nacional a decorrer 
nos dias 6, 7 e 8 de Julho nas 
cidades de Maputo, Beira, Que-
limane e Nampula e que con-
tinuarão a apoiar iniciativas do 
género, por agregarem um gran-
de valor, o de mudar o curso de 
uma história. Doar sangue é um 
acto de amor e solidariedade.
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No leito do grande rio

Standard Bank atraiu visitantes na 
feira da Escola Portuguesa em Maputo

O Standard Bank colocou os seus serviços, particular-
mente os canais digitais, que permitem realizar todas as 
transacções de forma rápida, segura e remota, à disposi-
ção do público que afluiu à feira, ocorrida, sábado, 18 de 
Junho, nas instalações da Escola Portuguesa, em Maputo, 
por ocasião da celebração do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas.

Na ocasião, 
o banco 
procedeu à 
abertura de 
novas con-

tas, tendo, igualmente, acti-
vado os canais digitais, no-
meadamente Quiq e Netplus, 
proporcionando, deste modo, 
um diversificado leque de ser-
viços e vantagens aos clien-
tes, num ambiente de lazer.

No concorrido stand, fo-
ram ainda promovidas vá-
rias actividades de entrete-
nimento como roleta, jogos 
de PlayStation, Photo Booth 
(moldura fotográfica) e oferta 
de brindes aos participantes.

Abordado na ocasião, Ber-
nardo Aparício, administrador 
delegado do banco, referiu-
-se ao facto de o Standard 
Bank ser uma marca histórica 
em Moçambique, onde está 
implantado há mais de 120 
anos, durante os quais sem-
pre esteve associado a gran-
des eventos socioeconómicos.

“Hoje viemos fazer uma 
activação, ajudar os nossos 
clientes a aderir aos canais 
digitais e outros serviços do 
banco. Temos marcado presen-
ça em vários eventos sociais 
para mostrar que o banco está 

comprometido com o desen-
volvimento do País e, ao mes-
mo tempo, está aberto aos seus 
clientes”, disse, acrescentando 
que “somos um banco univer-
sal, que serve a todo o tipo de 
clientes, pelo que gostamos de 

receber visitantes, aqui, para 
terem uma nova experiência 
e, assim, perceberem a excelên-
cia de serviços que oferecemos”.

Após abrir a conta no stand do 
banco na feira, Vera Safrão con-
tou ter sido atraída pela facilidade 

e rapidez do processo: “Abri uma 
conta aqui no Standard Bank, por-
que achei que o método que usa 
é mais fácil, quando comparado 
com outros bancos onde há mui-
ta burocracia. Estou aqui na feira 
a representar a minha empresa 

e aproveitei a ocasião para unir 
o útil ao agradável”, sublinhou.

Por sua vez, Inocência 
Chongo expressou-se nos se-
guintes termos: “Aproveitei, 
hoje, a oportunidade que o ban-
co proporciona, aqui na feira, 

para abrir uma conta porque é 
fácil, rápido e muito seguro”.

Após jogar à roleta e ganhar 
um brinde, Alberto Lírio referiu 
que já tinha muito boa impres-
são do Standard Bank: “O stand 
do banco está muito atractivo 

e as pessoas são simpáticas. O 
atendimento é espectacular. 
Eu tenho muito prazer em vi-
sitá-lo. Tive direito a um brin-
de, que vou guardá-lo como 
lembrança. É uma bela ac-
ção de marketing”, concluiu.

Cornelder promove 4ª edição da Légua da Beira

A Cornelder de 
Moçambique, 
SA (CdM), 
promove no 
dia 16 de 

Julho, na Cidade da Beira, a 
4ª edição da “Légua da Bei-
ra”, uma competição popular 
aberta que contempla um per-
curso de 7.2 quilómetros de 
distância. Depois de dois anos 
de interrupção, devido às res-
trições impostas pela pande-
mia da Covid-19, este evento 
volta com toda a pompa e cir-
cunstância, e será memorável.

A iniciativa, visa fomen-
tar e massificar a actividade 
desportiva como forma pri-
mordial de promoção da saú-
de e bem-estar, e vai envolver 
cerca de 3.000 concorrentes, 
entre locais e estrangeiros.

As inscrições para parti-
cipar na prova iniciam no dia 
24 de Junho e terminam no 

dia 12 de Julho, sendo que 
para as categorias de Federa-
dos, Populares, Estudantes e 
Veteranos terão lugar no edi-
fício do Pavilhão dos Despor-
tos da Beira, nas instalações 
da Associação Provincial de 
Atletismo de Sofala (APAS).

Para as categorias de Tra-
balhadores da CdM e Comu-
nidade Portuária, os interes-
sados poder-se-ão inscrever 
nas instalações da Cornelder.

A competição, propriamen-
te dita, terá como ponto de parti-
da e chegada o Largo dos CFM 
e irá movimentar atletas distri-
buídos em várias categorias e, 
tal como já vem sendo habitual, 
estão em jogo prémios monetá-
rios aliciantes, avaliados em 
mais de 1 milhão de meticais.

Esta prova, que conta com 
assessoria técnica da APAS, se-
gue regulamentos em vigor na 
modalidade e o apuramento dos 

resultados será feito por crono-
metragem electrónica proces-

sada por uma entidade especia-
lizada e com ampla experiência 

em eventos desta modalidade.
No mesmo local – Largo 

dos CFM - serão promovidas 
em simultâneo, actividades tais 
como: Feira de Saúde no quadro 
do tradicional programa “Porto 
Saudável”, que integra uma 
série de abordagens no campo 
da saúde e bem-estar (testagem 
em HIV/SIDA, medição de 
pressão arterial, consultas de 
saúde oral e oftalmologia, tes-
tagem de glicemia, medição de 
colesterol, rastreio do cancro da 
mama e do colo do útero, etc) e 
outras actividades complemen-
tares que incluem sessões de 
aeróbica, feira gastronómica, 
música, teatro, onde estarão 
também, disponíveis servi-
ços de identificação civil e de 
atribuição de NUIT oferecidos 
pelo Departamento de Identi-
ficação Civil (DIC) e pela Au-
toridade Tributária de Moçam-
bique-(AT), respectivamente.
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Província de Sofala

Amélia Muendane convence produtores 
a aderirem ao cooperativismo

No prosseguimento do seu périplo pelo país, a presidente 
da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Muenda-
ne, trabalhou esta segunda-feira na província de Sofala onde 
conversou com operadores económicos locais no lançamen-
to da formação em cooperativismo moderno. Muendane 
explicou da necessidade de os produtores transformarem as 
associações em cooperativas como forma de garantir maior 
eficiência no processo de busca de soluções locais.

A presidente da 
AT começou 
por explicar 
o sucesso 
que o pro-

grama teve na vizinha pro-
víncia da Zambézia tendo 
afirmado que da interacção 
que teve, muitos produtores 
falaram e disseram que a ini-
ciativa só peca por ser tardia.

“Quando estivemos na Zam-
bézia, alguns disseram, tudo 
isso que estão a dizer, é muto 
bom só pecam porque estão a 
chegar muito tarde. Chegamos 
e encontramos lá iniciativas 
que já estão a acontecer o que 
despertou ao governo a neces-
sidade de agregar essa iniciati-
va de energia num único ponto, 
para que todos nós possamos 
concorrer para mesma aborda-
gem”, disse presidente da AT.

Amália Muendane disse 
aos produtores que a presença 
da AT junto das cooperativas 
não vai pressupor a duplica-
ção de tributação uma vez que 
a AT é um mecanismo base-
ado numa abordagem única 
em conjugação de esforços 
com outras unidades orgâni-
cas que fazem parte dos ór-
gãos e Instituição do Estado.

“Vamos todos ter esta 
consciência dos desafios que 
se colocam ao nosso siste-
ma da mesma forma, para 
todos nós encontrarmos so-
luções que concorram para 
uma abordagem unificada, 
integrada, e essa abordagem 
unificada vai reduzir o cus-
to da solução, porque temos 
o máximo de energia”, disse.

Acrescentou que quan-
do se refere a cooperativa 
quer dizer que aquelas não 
que actuam longo da cadeia 
de valores tem que ter outras 
cooperativas  para comple-
mentar e fazerem uma união.

…. “estou na área do trans-
porte o outro esta na área de 
mobilização de aquisição de 
viaturas, o outro, são aces-
sórios, e assim, o outro  tem 
uma mecânica, o outro tem 

uma bomba de combustível e é 
uma cadeia, e eles fazem uma 
união de cooperativas, e o cus-
to é muito mais baixo, porque 
aquele que tem aquela viatura, 
não tem que ir pra Maputo ou 
pra Cabo Delgado , pra fazer 
assistência, porque existe esta 
cadeia. Mas isso só pode acon-
tecer se todos nós tivermos a 
consciência de que ali existe 
um mercado, existe uma opor-
tunidade de mercado é isto que 
a Autoridade Tributária está 
dizer”, explicou Muendane.

A fonte esclareceu que 
não é nossa especialidade da 
AT organizar a economia, 
mas sim cobrar o imposto, 
mas não o pode fazer se não 
tiver uma base produtiva.

“A Autoridade Tributária 
esta dizer que, bom, nós so-
mos cobradores de impostos, 
mas também temos que criar 
condições para que a base pro-
dutiva seja mais aberta, mais 
vasta , mais expandida. Porque 
nós não temos como expandir 
a base Tributária, numa pirâmi-
de que é narro e fina, que é es-
treita, então é preciso que essa 
base seja larga para se poder 
abrir a base Tributária”, disse.

O outro aspecto que me-
receu reparo da presidente da 

AT foi o financiamento. Dis-
se que enquanto os produto-
res não criarem cooperativas 
vai ser muito difícil aceder 
a fundos do funcionamento.

“Não temos como negociar 
enquanto não formos uma úni-
ca organização é por isso que 
estamos a falar de cooperativa. 
A cooperativa vai ser respon-
sável por avaliar os meus co-
operados, os meus pequenos 
produtores, estão em condições 
de ir a banca ou precisamos de 
uma micro֊finanҫa ou preci-

samos de estimular o xitique 
dentro dos cooperados”, disse 
Muendane e acrescentou que 
“em função da dimensão da 
nossa organização, em função 
do peso económico da nossa 
organização, e nós não somos 
iguais em termos de capacidade 
financeira, e cada um conhece 
melhor a sua cooperativa para 
saber qual é o risco que ela esta 
disposta a tomar, qual é a sua 
capacidade para ir ao mercado 
buscar dinheiro a que custo é 
que vais buscar o dinheiro”.

Numa outra abordagem 
Amélia Muendane disse que 
a AT pretende a transforma-
ção da agricultura familiar em 
agricultura comercial, mais le-
gal, que seja uma agricultura 
transformadora da nossa eco-
nomia numa base sustentável.

A Tanzânia, o Malawi ou 
Zimbabwe estão a roubar os 
nossos produtos, é que eles 
abriram os olhos mais cedo. 
Tiram o ouro, para ir vender 
em forma de cooperativa a 
preços mais altos, vêm a Mo-
çambique, apanham o preço 
de “ bagatela , mahala”. Ele 
vai ao Milange, na Zambézia, 
todo milho, o malawiano 
compra ao preço de “ bagate-
la”, chega lá ensaca o milho 
e vende ao Moçambique, e 
diz que “made in Malawi”. 
Os nossos produtores, estão a 
sofrer está pressão porque ele 
produz sozinho, isoladamente, 
para a subsistência”, alertou.

“Então, o que está a dizer 
a Autoridade Tributária, “stop 
oferecer pra comprar”, ven-
de, se quiser comprar, compra 
aquilo que você não produz, 
não aquilo que você  produz, 
porque você não foi capaz de 
colocar no celeiro pra secar. 
Eu tenho que vender o ou-
tro, coloca lá no celeiro, vol-
ta e vende mais caro”, disse.
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*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

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

Júnior Bila é o novo embaixador 
da Dubai Tabacaria Perfumes 

Fundador do projecto Associação Mão Solidária, filan-
tropo e empresário Júnior Bila, que tem usado a sua força 
de trabalho para ajudar as pessoas através de projectos e 
trabalhos sociais, torna-se a jovem cara da Dubai Tabacaria 
Perfumes, uma empresa vocacionada na importação e venda 
de fragâncias de Dubai. 

Os agentes 
de ma-
r k e t i n g 
da Dubai 
T a b a c a -

ria, contactaram o jovem e 
fizeram uma proposta para 
que este fizesse parte do 
seu staff, como embaixador 
Com discussões que dura-
ram algumas semana, entre 
as partes, finalmente, entra-
ram num acordo e assinaram 
o respectivo contrato, re-
presentando assim a marca.

“Por verem o meu em-
penho dado às comunidades 
as pessoas necessitadas, eu 
sendo um filantropo “acti-
vista social” tendo a ganhar 
mais visibilidade a nível 
do país assim como fora, 
este é um dos motivos que 
faz com o que as empresas 
se aliassem a minha ima-
gem”, refere Júnior Bila. 

“Semana passada fui 

reconhecido num dos jor-
nais brasileiros pelo tra-
balho por mim feito cá em 
Moçambique, então, acre-
dito que tenha desperta-
do a atenção da empresa”. 

O objectivo principal 
deste memorando entre a 
DUBAI TABACARIA PER-
FUMES e Júnior Bila  é 
fazer com que mais pesso-
as conheçam a empresa e 
através do poder de influ-
ência, persuadir aos novos 
potenciais clientes para que 
adiram aos serviços presta-
dos pela Dubai Tabacaria.

“Eu pessoalmente, acre-
dito que a Dubai Tabaca-
ria é uma loja de fragrân-
cias de excelência, por esse 
facto, aliei-me para agre-
gar valor aos consumido-
res dos produtos e servi-
ços da mesma”, diz Júnior. 

“Sinto-me lisonjea-
do por ter sido escolhido 

a representar esta marca 
de fragrâncias. A empresa 
é promissora no território 
moçambicano. Para mim é 
mais uma realização. Sou 
sonhador, não coloco limites 
no que quero mas, um fac-
to interessante, nunca antes 
me imaginei como embaixa-
dor de uma marca. Trabalho 
bastante e quando alguém 
consegue notar e reconhe-
cer, é satisfatório pra mim. 
Esta nova fase da minha 
vida, significa crescimen-
to, plenitude e realização”, 
esclarece entusiasmado. 

O desenvolvimento da 
expansão dos serviços des-
ta empresa será por via de 
publicidades, certamente 
com a sua imagem, esta em-
presa terá mais credibilida-
de e de certa forma tratará 
maior ganho para a marca.  

“Quero acreditar que fui a 
escolha certa como embaixa-
dor desta marca, para tornar 
a mesma empresa a ser vista 
em Moçambique e fora do 
país, acima de tudo a trazer 
beneficios obviamente. Para 
mim é um experiência única, 
pôs nunca tinha sido contra-
tado como embaixador antes 
para representar uma marca”

silVino Miranda
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Campeãs Africanas Rute Muianga e Deolinda Gimo 
encerram carreiras gloriosas no basquetebol

As internacionais moçambicanas Rute Elias Muian-
ga e Deolinda Mulói Gimo colocaram ponto final às 
suas carreiras gloriosas no basquetebol, onde conquis-
taram títulos nacionais e africanos e que vinham re-
presentando o Clube Ferroviário de Maputo que esta 
terça-feira, 21 de Junho, decidiu homenageá-las pelos prés-
timos dados a colectividade e a bola-ao-cesto moçambicano.

Numa memó-
ria simples, 
mas carrega-
da de muita 
emoção, di-

rigida pelo Presidente “loco-
motiva”, Teodomiro Ângelo, 
que enalteceu o profissionalis-
mo e dedicação das duas atletas 
que fazem parte da história glo-
riosa do clube, com a qual con-
quistaram dois títulos de cam-
peãs africanas, em 2018 e 2019.

 Foram mais de 20 anos 
que cada uma dedicou a bola-
-ao-cesto moçambicano, tendo 
conquistado tudo o que havia 
por conquistar no país, desde 
prémios individuais e colecti-
vos, pelos clubes por onde pas-
saram, até sentirem que as per-

nas já não davam para mais uma 
época, ainda que o Ferroviário 
de Maputo tenha a dura missão 
de defender o título africano na 
prova que vai decorrer em De-
zembro próximo, em Maputo.

 

Rute vem de uma família de 
desportistas de eleição

 Rute Muianga (de 39 anos, 
ou seja, nascida a 6 de Abril de 
1983) começou a dar os pri-
meiros passos no Estrela Ver-
melha, pela mão do professor 
Tajú, e transferiu-se depois 
para o Maxaquene ainda com 
idade de cadetes onde jogou 
nos seniores com a indica-
ção do Carlos Ibrahimo Aik.

 Em 2003, assina pelo Clu-

be Ferroviário de Maputo que 
viria três anos depois a sagrar-
-se vice-campeã africano de 
clubes numa prova disputada 
em Libreville, Gabão. Rute 
Muianga perdeu a final do Taça 
dos Clubes Africano com o 1º 
de Agosto, por 86-74 (prolon-
gamento), em 2005. Depois de 
destas vezes ter estado quase a 
conquistar um título africano, 
apenas em 2012 é que ergueu a 
primeira Taça do Clubes Cam-
peões Africanos ao serviço da 
extinta Liga Desportiva de Ma-
puto sob a batuta de Nasir Salé. 
Já regressada ao Ferroviário de 
Maputo em 2018 conquistou o 
seu segundo título africano feito 
alcançado novamente em 2019.

 “Eu acho que tenho muito 
a dar ao basquetebol. Apren-
di bastante e posso dar o meu 
contributo à modalidade, trans-
mitindo a minha experiência às 
mais novas ”, comentou Rute 
Eilas Muianga fila do antigo 
jogador do Maxaquene, Elias 
Muianga, e irmã do ex-jogador 

de basquetebol Sete Muianga.
 

Gimo brilhou dentro e fora do 
país

 Por seu turno, Deolinda 
Mulói Gimo (de 34 anos, nasci-
da a 15 de Agosto de 1987) fez 
parte da equipa do Ferroviário 
de Maputo que, em 2007, em 
Maputo, ficou em 3º lugar na 
Taça dos Clubes Campeões Afri-
canos ao vencer o ISPU – hoje 
A Politécnica- por 63-53. Em 
2015, Deolinda Gimo integrou 
a equipa sénior feminina de bas-
quetebol do CFvM que fechou o 
Campeonato Africano de Clubes 
na 3ª posição, depois de vencer 
o First Bank da Nigéria por 71-
54. Em 2018 e 2019, foi coroada 
como campeã africana de clu-
bes pelo Ferroviário de Maputo.

Gimo conta ainda com pas-
sagens por clubes estrangeiros, 
como o Olivais de Portugal e 1º 
de Agosto de Angola mais de 20 
anos de selecção nacional des-
de às de formação aos seniores, 

sendo que foi por esta longa e 
brilhante carreira que na hora da 
despedida Gimo não disfarçou 
ter uma lágrima no canto do olho.

 “Sinto-me com o coração 
partido. Mas o tempo com o sen-
timento de missão cumprida. Fo-
ram momentos de muita alegria 
e tristeza”, descreveu Deolinda 
Mulói Gimo para depois acres-
centar que “gostava de agradecer 
ao Ferroviário de Maputo e ao 
presidente por este momento. Eu 
não esperava. Não é fácil estar 
aqui para dizer adeus ao basque-
tebol. Representei Moçambique 
durante 20 anos. Espero conti-
nuar a ajudar o basquetebol”.

E assim as duas atletas en-
cerraram uma carreira marcada 
por vários momentos de glórias 
e com muitos cestos marcados, 
sendo que as duas atletas se 
comprometeram em transmitir 
a sua vasta experiência as no-
vas gerações de basquetebolis-
tas moçambicanos, mostrando 
os caminhos para o sucesso e 
longevidade. (lANCEMZ)
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Figueiredo demite-se e alerta para ingovernabilidade 
e interesses obscuros no património do Desportivo

Torneio de Benguela: Miguel Guambe faz balanço positivo

Ambiente de crispação entre membros da claque Raça 
“alvi-negra” e a Direcção do Grupo Desportivo Maputo con-
tinua na ordem do dia e a produzir novos episódios. O últi-
mo registou-se na manhã do último sábado, 18 de Junho, 
em que uma vez mais foi inviabilizada a realização da As-
sembleia Geral da colectividade centenária. E desta vez foi 
o Presidente da Mesa de Assembleia Geral, João Figueire-
do, a bater com a porta e na hora de saída deixou ficar um 
alerta: “raça alvi-negra provoca ingovernabilidade do clube 
e há interesses obscuros no património da colectividade”.  

Após a não re-
alização da 
magna reu-
nião, João Fi-
gueiredo en-

viou o seu pedido de demissão 
ao Vice-Presidente da Assem-
bleia Geral do Grupo Despor-
tivo Maputo, António Grispos. 
Na carta de demissão, Figuei-
redo apresentou “razões de or-
dem pessoal” para justificar a 
decisão, na sequência dos factos 
ocorridos na Assembleia Geral 
agendada para sábado último. 

 “Fundamento este pedido 
de demissão no quadro global 
que tem caracterizado as últimas 
Assembleias Gerais do GDM, 
e cujos factos são do conheci-
mento público. Nestes termos, 
e considerando que não estão 
reunidas condições mínimas e 

adequadas para que me mante-
nha nas funções que com muita 
honra e orgulho tenho vindo a 
desempenhar no GDM, informo 
V.Exa que este pedido de demis-
são assume um carácter irrevo-
gável e produz efeitos imedia-
tos”, escreveu João Figueredo.

 Na hora da sua saída, João 
Figueiredo endereçou uma carta 
ao Secretário de Estado do Des-
porto, o actor Gilberto Mendes. 
Na missiva para Gilberto Men-
des, o demissionário Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral 
do GDM, denuncia um “cli-
ma ingovernável com agendas 
muito pouco claras, cuja cara 
visível é um conjunto de só-
cios que fazem parte da claque 
do futebol e que se designa por 
‘raça’. O nível dos representan-
tes desta claque é francamente 

muito aquém do mínimo para 
que possamos manter um diá-
logo minimamente racional”.

 João Figueiredo acrescenta 
que “os membros da referida 
claque boicotam assembleias 
atrás de assembleias do Clube 
e não deixem trabalhar quem 
quer trabalhar em prol do Clu-
be. Mas estes não são, na minha 
opinião, os verdadeiros mento-
res. São apenas um instrumento 
de uma ‘mão invisível’ que co-
manda à distância e sem nunca 

dar a cara, um movimento anár-
quico com objectivos obscuros”.

 Para o demissionário Pre-
sidente da Mesa da Assembleia 
Geral, este clima está relaciona-
do com o interesse obscuro que 
estes sócios têm em relação ao 
património da colectividade, por 
isso na carta endereçou a Gilber-
to Mendes deixou ficar um alerta.

 “Cuidado, porque o que 
corre nos corredores é que o 
objectivo final é dilapidar o pa-
trimónio do Clube em prol de 

negócios imobiliários. Aconte-
ce que as instalações da Sede 
do Clube (e que desperta o 
apetite das invisíveis aves de 
rapina) são áreas de concessão 
cedidas (julgo que pela autar-
quia) em tempo, e que se des-
tinavam exclusivamente para 
a prática de desporto nacional. 
Não deixem vender essas ins-
talações para novos negócios 
imobiliários. Elas foram cedi-
das exclusivamente para o prá-
tica desportiva”. (lANCEMZ)

Desde Feve-
reiro de 2021 
que a selec-
ção nacional 
de basquete-

bol sénior masculina não entra-
va em actividade, depois de ter 
falhado a qua presença no Afro-
basket 2021 que teve lugar o 
ano passado no Ruanda. O con-
vite da Federação Angolana de 
Basquetebol (FAB) serviu para 
reactivar os trabalhos do com-
binado nacional, tendo em vista 
a presença na qualificação ao 
AFROCAN- Campeonato Afri-
cano que será disputado apenas 
por jogadores que militam inte-
mente no continente. Após três 

jogos no Torneio Internacional 
de Benguela, o seleccionador 
nacional de basquetebol, Mi-
guel Guambe fez um balanco 
positivo do conjunto nacional.

 Foram ao todo três jogos nos 
quais Moçambique conseguiu 
chegar a duas vitórias e uma 
derrota, diante da forte selecção 
de Angola que está em processo 
de renovação para voltar o pó-
dio do basquetebol continental.

Instado a comentar o de-
sempenho dos seus pupilos 
nesta prova, Miguel Guambe 
disse que “foi uma boa presen-
ça neste torneio, visto que era 
agradecer o convite de Ango-
la com uma prestação aceitá-

vel para os objectivos deles, 
visto que nós não tínhamos 
outros objectivos, senão cor-

responder ao convite deles”.
 O seleccionador nacional 

considerou este um bom iní-

cio da fase de preparação para 
a participação nas elimina-
tórias de acesso ao AFRO-
CAN 2023, afirmando que 
“a selecção treinou três dias 
e fez cinco treinos e deixou 
ficar boas indicações, cons-
truímos uma equipa o que é 
bom para os próximos desa-
fios que teremos pela frente”.

 Miguel Guambe projecta 
realizar mais acções de prepa-
ração para esta prova que con-
tará com apenas jogadores que 
actuam internamente, sendo 
que a selecção poderá voltar 
ao trabalho em breve por for-
ma a que chegue coesa quando 
chegar o momento competitivo.
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5ª Edição do Festival Raiz 
junta diversidade cultural   

A cidade de Maputo de 23 de Junho a 02 de Julho, acolhe a 
quinta edição do Festival Raiz, evento de cariz tradicional de-
dicado à música moçambicana, com vista a resgatar, preservar 
e divulgar a diversidade cultural enraizada em Moçambique.

A edição em 
r e f e r ê n c i a 
leva ao pú-
blico uma 
programação 

diversificada e itinerante es-
calando diversos espaços com 
propostas que partem desde 
concertos, cinema, conver-
sas, oficinas, feiras de artesa-
nato, gastronomia e literatura 
de entre outras actividades.

Sexta-feira, a partir das 18 
horas, o terraço no Cine Sca-
la vai acolher o evento Gum-
ba Gumba Roots Party, com 
actuações da Banda Hodi, 
Ash Ismael e DJ Meque. Será 
uma sessão de confluência de 
ritmos e géneros assentes na 
tradição e na modernidade.

O programa do Festival Raiz 
segue depois para o Jardim do 
Centro Cultural Moçambicano 
Alemão (CCMA) com uma per-

formance de música étnica a ser 
protagonizada pela cantora de 
eSwatini, Thobile Makhoyane. 

Ademais, o Camões – Cen-
tro Cultural Português vai aco-
lher no dia 29 de Junho, o sarau 
cultural “Pontes de Raíz” com 
apresentações dos artistas An-
tónio Bexiga (Portugal), Nélia 
Gilberto (Moçambique) e Mab-
jecaTingana (Moçambique).

O Festival Raiz vai do mes-
mo modo levar à Fundação Fer-
nando Leite Couto um concerto 
étnico  conferência com inter-
venções e performances de Luka 
Mukhavel e Micas Silambo.

O concerto Étnico Tradição 
& Transformação será um dos 
maiores momentos do Festi-
val Raiz 2022 e vai acontecer 
na sala grande do Centro Cul-
tural Franco – Moçambicano. 
São convidados ao concerto: 
Xixel Langa, Márcia Pasco-

al, Akanaka Mundawu, Janeth 
Mulapha, Sky Dladla (RSA), 
Maria Toro (Espanha), Dji-
bra Mussa, Othnell Moyo 
(Zimbabwe), Lilian Kwalud 
(Ilha Reunião), António Be-
xiga (Portugal) entre outros.

A festa no CCFM está agen-
dada para o dia 01 de Julho, e 
logo a seguir, no sábado, 02 de 
Julho, o Festival continua no 
Museu Nacional de Arte, com 
música étnica e tradicional, fei-
ra de artesanato e gastronomia, 

encontros e oficinas criativas.
O Festival Raiz é apoia-

do pelo PROCULTURA, ac-
ção do programa PALOP-TL 
e UE, financiada pela União 
Europeia, co-financiada e 
gerida pelo Camões, I.P.

silVino Miranda
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“O Coelho que fugiu da História” 
marca 16 de Junho na FFLC

Na data em que se comemora o dia Internacional da 
Criança Africana (16 de Junho), data esta que chama atenção 
para a realidade de milhares de crianças africanas, em par-
ticular as moçambicanas e sobretudo a Fundação Fernando 
leite Couto organizou uma conversa com o escritor Rogério 
Manjate, para que este pudesse falar do processo criativo do 
seu livro infanto-juvenil “O Coelho que fugiu da História”. 

Nste dia, já 
lá para o fi-
nal da tarde 
e início da 
noite aquele 

recinto acolhedor, contou com 
a presença de pais e encarrega-
dos de educação, assim como 
algumas crianças que queriam 
ouvir e perceber como é fazer 
um livro para crianças, poden-
do assim despertar o interesse 
dos seus pais. Segundo o autor, 
o livro é de leitura obrigatória 
para crianças de todas idades. 

Segundo explica Rogério 
Manjate, a inspiração para este 
livro veio mesmo de factos re-
ais, uma história que surge na-
quele momento de lazer e de 
paz interior, em que se espera 
realmente a criação e imagina-
ção de algum acontecimento. 

“Estou sentado na feira po-
pular para comer, estava com 
uma amiga e fomos a um res-
taurante, e eu disse há muito 
tempo que não como coelho, 
vamos comer coelho, ela tor-
ceu o nariz, e questionei o que 
terá acontecido, e ela disse que 
teve uma história com coelho”. 

Ao ouvir atentamente a 
história da sua amiga perce-
beu que esta tinha em sua casa 
um coelho, que a princípio era 
para ir a panela, no entanto, ela 
amigou-se com o coelho por al-
gum tempo, quando de repente 
mataram o coelho e ela sem sa-
ber, comeu o coelho e mais tar-
de, deu falta do seu amiguinho. 

“Quando me conta essa 
história, eu vejo que estamos 
diante de uma grande oportu-
nidade de escrever uma bela 
história e eu disse vou escre-
ver essa história”, diz Rogério. 

Ademais, o escritor acres-
centa que não queria apenas 
contar uma história assim tão 
simples e totalmente directa, 
a sua premissa era perceber 
e ouvir uma história contada. 

“Por tanto, assim como diz 
o escritor, deixa simplesmente 
de contar o episódio desta me-
nina e cria um universo maior 
que atravessa África inteira 

no sentido em que o coelho é 
em muitas vertentes, a rapo-
sa, o lobo, na maior parte das 
histórias da Europa e no Oci-
dente. Assim, o coelho atra-
vessa todo imaginário das his-

tórias tradicionais africanas. 
Em seus livros diz não tra-

zer algum tipo de conselho, 
mas acresce que são livros 
de importante leitura para as 
crianças e que estes são feitos 
para crianças, mas não usan-
do simplesmente linguagens 
propriamente infantis, pois o 
objectivo centra-se igualmente 

na ascensão dessa criança e tem 
em seus textos algumas frases 
que as crianças devem procurar 
saber com os seus pais, dai o 
uso de dicionários para o aper-
feiçoamento do seu português.

“Em meus textos, eu dei-
xo sempre em aberto, vou 
buscar uma coisa ali, aqui, 
junto tudo e atiro para o lei-
tor, se quer alguma mensa-
gem, ele irá descobrir, de 
mensageiro não tenho nada”. 

O escritor esclarece e acon-
selha aos pais que não podem 
simplesmente contar histórias 

que tem sempre finais feli-
zes, pois esta criança poderá 
viver num mundo de contos 
e fadas, mas esquecendo-se 
que a vida não é isso, hoje 
choramos, amanhã somos fe-

lizes, assim vai. Portanto é 
importante que a criança saiba 
que na vida, assim como a do 
coelho que sumiu da história, 
qualquer um também pode 
desaparecer na sua vida real. 

No seu entender, a coisa 
mais importante aqui é brincar, 
e tais são feitas com palavras, 
imagens, com imaginação e 

depois deixar que as coisas as-
sumam papéis e assim criar um 
diálogo entre o leitor e o livro, 
para que este sozinho tire a 
sua mensagem e aprende com 
aquela história da sua forma.

silVino Miranda
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Município de Xai-Xai 

Concessão de terrenos vai estimular 
juventude no acesso à habitação 

Construir ou adquirir uma residência própria não tem 
sido tarefa fácil para o jovem moçambicano, apesar de ha-
ver iniciativas de bancos através de concessão de créditos 
para habitação, Fundo de Fomento de Habitação (FFH), 
e os demais projectos privados que visam prover casas com 
pagamentos bonificados que nem sempre os jovens ade-
rem devido a sua condição financeira. Ciente do fenóme-
no, o Município de Xai-xai, capital da província de Gaza, 
tem em carteira de projectos a concessão de pouco mais de 
500 terrenos parcelados para a construção de residências.

Ter casa pró-
pria constitui 
sonho de todo 
jovem mo-
ç a m b i c a n o , 

é nessa lógica que o municí-
pio já identificou um espa-
ço na zona da praia velha de 
Xai-Xai para construção de 
residências, introduziu o pre-

sidente do Município de Xai-
-Xai, Emídio Xavier explican-
do que este projecto vem dar 
resposta as preocupações que 
a juventude dia-a-dia enfrenta.

“Muitos jovens são critica-
dos vezes sem conta por estar 
na casa dos seus pais. Em algu-
mas situações não é por vonta-
de própria esclareceu a fonte, 
acrescentando que para res-
ponder a essas preocupações a 
autarquia colocou a habitação 
da juventude como prioridade 
da sua governação, sendo que 

já identificou o espaço onde irá 
nascer a cidadela de Xai-Xai.

 Para a materialização des-
se projecto, Emídio Xavier re-
feriu que a autarquia não vai 
intervir apenas na concessão 
dos espaços, porque pode su-
ceder que o jovem consiga o 
espaço para construção e pos-
teriormente não tenha condi-
ções para erguer a fundação.

É nesse sentido ain-
da de acordo com o autar-
ca que o município pensou 
na componente do apoio 
em materiais de construção 
para aquela camada social.

“O apoio em materiais de 

construção é para permitir que 
os jovens dêem o primeiro 
passo “ disse o Edil de Xai-Xai 
mesmo sem avançar as datas 
para o arranque do projecto.

Emídio Xavier esclarece 
que a iniciativa da cidadela de 
Xai-Xai que vai ser composta 
na sua maioria por jovens, não 
vem replicar os famosos bairros 
“carapau inteiro“, pois não há 
nenhum jovem sem parentes. 

“A iniciativa tem por ob-
jectivo o desenvolvimen-
to e consolidação da famí-
lia, sendo esta importante 
para o crescimento de uma 
nação” destacou a fonte. 


