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Terrorismo em Cabo Delgado

Papel da Tanzânia questionado
Apesar da gradual normalização dos serviços e condições de vida nos distritos de Palma e Mocímboa daPraia ,
persistem bolsas de grupos armados de inspiração islâmica
em regiões como Nangade e Macomia , estando o conflito
em alargamento para os distritos sul de Cabo Delgado como
Meluco, Ancuabe e Chiure. E também crescente a probabilidade de extensão do raio de acção dos insurgentes àsprovíncias vizinhas, em especial Nampula, onde o recrutamento de
voluntários para a guerrilha tem sido constante.

N

o
último
mês, o distrito
de
Meluco foi
atacado em
localidades como Pitolha e
Nanduli, e já em Junho, células armadas atacaram aldeias
no distrito de Ancuabe como
Nanduli, Silva Macua, Mieze,
Miguel, Ntutupue, descendo
para Mazeze e Chiure. Em 11
de Junho, as localidades de Mazeze e de Retene, no distrito de
Chiure, foram atacadas numa
região até então poupada pelos
insurgentes. A aproximação a
Pemba é entendida por fontes
consultadas como manobra de
diversão, sendo notória a progressão das células armadas
no corredor para Memba, província de Nampula, à semelhança do ocorrido em Mecula
(Niassa), em finais de 2021.
Os ataques insurgentes em
Nangade prosseguem, apoiados por comunicados do “Estado Islâmico–Moçambique”
(EI-M), havendo o registo
de, pelo menos, oito ataques
de células armadas no distrito desde o início do mês.
Tem sido notório o aumento da propaganda do Estado
Islâmico que declarara, em 09
de Maio, a autonomização da
“Província de Moçambique” na
sua superestrutura. Desde este
comunicado, foram reclamados
pelo EI-M - anteriormente designado por ISCAP – EIProvíncia da África Central - outros
seis ataques no distrito de Meluco, região que faz fronteira com
os distritos de Macomia, Quissanga, Muidumbee Mueda.
A persistência da actividade de grupos armados de
inspiração islâmica visando a
população em alguns distritos
de Cabo Delgado é atribuídotambém à maior “disponibilidade” dos alvos civis em
váriasregiões, fruto da necessidade de regresso aos locais de
origem, prescindindo de instruções do governo, normalmente
pouco claras, sobre as condi-

ções de segurança na região.
A ausência de protecção
militar e a intervenção tardia
dos militares das FADM repetiu-se, como tem sido corrente
nos distritos do centro-norte
da província. Os ataques em
Ancuabe estão a provocar novas vagas de refugiados, com a
fuga das populações das aldeias
do distrito. Só́ em Nanduli, o
número de habitantes em fuga
cifrou-se em 2.500, a maioria
dos quais refugiando-se nos
distritos de Metuge e de Pemba.
Ao mesmo tempo que os
grupos armados abrem novas
frentes no sul da província de
Cabo Delgado, os focos de insurreição mantêm-se a norte
em Macomia e Nangade, regiões que têm estado cronicamente sob ameaça de ataques.
O contingente militar da
Tanzânia é acusado pelas populações dos distritos de Macomia e de Nangade, alvos de
constantes ataques às populações, de incapacidade e falta
de empenhamento em travar
a acção dos grupos armados
nas áreas sob sua jurisdição.

O contingente da Tanzânia é
composto por 220 elementos,
incluindo uma companhia de
infantaria mecanizada e um
grupo de forças especiais.
O défice de empenhamento
da Tanzânia tem sido considerado como um dos factores-chave na disseminação das cé-

a Cabo Delgado por grupos
presentes no seu território.
Em 18 de Junho, a localidade tanzaniana de Inchenjere,
próxima do rio Rovuma que
faz fronteira com Moçambique
junto da localidade moçambicana de Pundanhar, no distrito de Palma, foi atacada por

tituírem uma ameaça permanente sobre o distrito de Palma,
como aconteceu no passado.
Em Outubro de 2020, a cidade costeira de Mtwara, situada a cerca de 60 kms a norte da
vila de Palma, fora atacada por
cerca de 200 guerrilheiros que
se movimentavam livremente

lulas armadas, nomeadamente
na zona sul, até agora poupada
pela violência, e pela entrada
de voluntários e reforços pela
fronteira com Moçambique.
O Governo tanzaniano revela-se igualmente incapaz/indisponível para conter o acesso

um grupo armado, queimando
várias habitações e matando
quatro habitantes. Este ataque
é visto como um sinal de que
os grupos continuam a actuar
dos dois lados da fronteira comum, mantendo a capacidade
de se mobilizarem e de cons-

na fronteira entre Moçambique
e a Tanzânia. Em finais de 2020,
foram registadas movimentações das Forças Populares de
DefesaTanzanianas
(TPDF)
destinadas a atacar posições
dos grupos armados em Nangadee Pundanhar, que chegou
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a ser ocupada pelos insurgentes, na sequência dos ataques
sobre várias localidades na
região fronteiriça de Mtwara.
A postura da Tanzânia tem
vindo a acentuar em meios políticos e militares em Maputo a
percepção de que o país vizinho
é co-responsável pela situação
em Cabo Delgado. Após a campanha de repressão contra pregadores extremistas islâmicos
no país em 2015, aumentando
em 2017, vários jihadistas acabaram por se refugiar no norte
de Moçambique, circulando livremente entre os dois países.
Desde 2017 que os serviços de
segurança da Tanzânia manifestaram preocupações com as
vulnerabilidades para o recrutamento extremista na região
tanzaniana do Rovuma, que inclui Masaguru, Pwani e Tanga.
Apesar da existência de
acordos bilaterais de controlo
fronteiriço e de cooperação no
domínio da segurança e defesa, nomeadamente do acordo
de cooperação no domínioantiterrorista, a cooperaçãomantém-se limitada por alegado

desinteresse dos tanzanianos.
Em Dezembro de 2017, o
Presidente da Republica Filipe
Nyusi visitou a Tanzânia e logo
deseguida os Ministros da Defesa dos doispaíses reuniram-se
na base naval de Pemba para
preparar a conclusão deum
acordo de cooperação no domínioantiterrorista, que viria a ser
assinadoem Dar-es-Salamem
15 de Janeiro de 2018, prevendo o incremento da troca
deinformações e a realização
deoperações conjuntas na regiãofronteiriça, que permanecem aindaquase inexistentes.
Em Janeiro de 2020, Filipe
Nyusi voltou a reunir-se com
o seu homólogo John Magufuli (falecido dois meses depois)
para operacionalizar a cooperação tendo como pano de fundoCabo Delgado, situação que
se repetiuum ano depois, com
novo encontro coma nova Presidente Samia Hassan Suhulu.
A participação da Tanzânia na Missão da SADC em
Moçambique ( SAMIM ), actualmente composta por nove
países com tropas deslocadas
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em Cabo Delgado, acabou por
ser imposta pelas circunstâncias. Politicamente, seria difícil
à Tanzânia justificar a sua ausência e o acordo sobre os termos de referência da SAMIM
e o estatuto das forças (SOFA),
datados de Julho de 2021, assim como o relatóriotécnico
sob a responsabilidade do Brigadeiro MM Mukokomani,
acabaram por contar com o envolvimento de Dar-es-Salam.
Não obstante, e apesar de ser
o 3º maior contingente, após a
África doSul e Botswana, muito superiores, a presença militar da Tanzânia é considerada
modesta e o país manteve-se
de fora do mecanismo de coordenação regional da SAMIM,
liderado pelo Botswana. As
visitas ocasionais às tropas aı́
destacadas pelo chefe de Estado Maior das Forças Armadas,
General Edward Mkingule,
nãotêm resultado no reforço do
contingente em Moçambique.
Tanzânia tem vindo a avançar com o projecto de GNL em
Lindi, avaliado em USD 30.000
MILHÕES, o quarto maior de

Africa. SHS, entãorecém-empossada PR da Tanzânia deu rapidamente orientações para retoma do projecto, suspenso pelo
seu antecessor, que optou por
dar prioridade ao Oleoduto da
Africa Oriental (EACOP) entre
o Uganda e o porto tanzaniano de Tanga, a cargo da Total .
Em 11 de Junho, a Tanzânia assinou seu primeiro grande acordo de exploração de
gás com a norueguesa Equinore a anglo-holandesa Shell
. O acordo prevê o início da
extracção em 2025 e a entrada em operação da unidade de gás natural liquefeito
(GNL) de Lindi em 2029.
A assinatura deste acordo
apanhou de surpresa a francesa Total e a italiana ENI. Os
problemas em torno do EACOP estão, por um lado, na
origem das reservas do regime
tanzaniano em relação ao peso
considerado excessivo da Total
no país. Também a suspensão
ao abrigo de “razões de força
maior” do projecto em Afungi, Cabo Delgado, pela Total,
motivou dúvidas sobre a fia-
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bilidade do parceiro francês.
Por outro lado, os protestos das ONGs ambientais e
de direitos humanos contra o
EACOP puseram em evidência
que a reputação da Total pode
ser um grande obstáculo futuro,
sobretudo na eventualidade de
uma empresa quase “monopolista” no país. O próprio embaixador da França na Tanzânia
afirmou recentemente que a
França estava a caminho de
se tornar no principal investidor europeu no país africano.
A capacidade de produção
da unidade de Lindi deverá
atingir os 10 milhõesde tonelada de GNL/ ano, 75%
dos quais paraexportação,
e o prazo de vida previsto
para o projecto poderá́ atingir os 30 anos. Embora sem
estar estabelecida uma relação entre Lindi e Afungi/
Palma, os problemas de segurança em Cabo Delgado e
a suspensão continuada dos
trabalhos da Área 1, liderada
pela Total, beneficiam indirectamente o projecto de Lindi.
(Africa Monitor/Zambeze)

Parlamento Pan-Africano

Aires Aliy pode ser eleito
representante da África Austral
Mocambique participa desde a última terça-feira, na sessão ordinária da V legislatura do Parlamento Pan-Africano,
que decorre na vizinha África do Sul com esperança de ver
eleito o seu candidato, o deputado Aires Aly, para liderar o
grupo da África Austral neste órgão legislativo do continente,
numa eleição que terá lugar, quinta-feira.

A

presidência
deste órgão
conta
com
três candidatos, representantes das zonas austral e oriental de África. A presente sessão
vai cumprir a agenda do ano
passado, que não se efectivou
devido aos tumultos registados entre os candidatos à presidência do Parlamento e seus
apoiantes, situação que forçou
a interrupção dos trabalhos.
“A nossa expectativa é
que esta sessão corra normalmente e cumpra a agenda traçada. Se estamos lembrados,
a eleição que vai acontecer
agora devia ter ocorrido no
ano passado, mas infelizmente não aconteceu por falta de
entendimento”, lamentou a
presidente da AQssembleia da

República, esperança Bias que lidera a delegação moçambicana.
A presidente do Parlamento moçambicano acredita que
o trabalho feito ao longo deste
ano vai permitir que nesta sessão sejam eleitos novos órgãos
e que o órgão pan-africano consiga cumprir a sua missão que
é, segundo disse, garantir uma
África unida, coesa e que contribua para o cumprimento da
Agenda 2063. Esperança Bias
disse igualmente que Moçambique defende a rotatividade
geográfica nos diferentes órgãos do Parlamento Pan-Africano e acredita que na presente
sessão este princípio vai vingar.
“Até porque os chefes de
Estado africanos reafirmaram,
mais uma vez, a necessidade da
rotatividade”, salientou Bias,
para quem o Parlamento Pan-

-Africano é um órgão da União
Africana e dentro desta grande
organização africana há o princípio de rotatividade que deve
ser respeitado. O facto de haver
dois candidatos da África Aus-

tral à presidência do Parlamento
Pan-Africano mostra, na óptica
de Esperança Bias, que está a
faltar coesão no seio da região.
“Nós, como Moçambique, temos o nosso candidato,

que é o Zimbabwe, e estamos
a trabalhar para que seja eleito”, vincou, acrescentando
que o Continente Africano
deve pensar numa agenda comum para o desenvolvimento.
A governante moçambicana frisa que o problema
não está no surgimento de
vários candidatos, o que sublinha exercício democrático, mas critica a existência
de diversos concorrentes da
mesma região, pois isso reflecte desfasamento, tal como
vai acontecer nesta sessão.
“Isso é muito mau, porque
em princípio devemos ir como
uma região unida”, lamentou,
acreditando que o Malawi vá
retirar a sua candidatura que foi
apresentada na segunda-feira. A
abertura da sessão plenária foi
feita pelo Presidente da Comissão da União Africana, Moussa
Faki Mahamat, que apelou à
união e coesão entre os africanos e que se focalizem na resolução dos conflitos que afectam o continente, como fome,
guerras e alterações climáticas.
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Projectos GNL offshore e
onshore em sentido contrário
O inicio da extracção de hidrocarbonetos pela Coral Sul
FLNG, detida pelo consórcioda Área 4, (ExxonMobil, ENI,
CNPC, GALP, KOGAS e ENH ) permitirá, conforme previsto, que a produção de gás natural liquefeito venha a ocorrer
em inícios de Setembro de 2022. A primeira venda de GNL
está prevista para meados de Outubro de 2022.

O

Coral
Sul
assinou a decisão Final
de Investimento
em
2017, tendo a plataforma flutuante sido construídaentre Setembro de 2018 e Novembro
de 2021. A FLNG, produzida
na Coreia do Sul, foi rebocada até Moçambique durante c.
dois meses, ficando ancorada
em alto mar (bacia do Rovuma) e conectada aos seis poços
de produção em Maio de 2022.
O inicio das actividades do
Coral Sul deverá permitir ao
Estado encaixar cerca de USD
34 milhões em resultado da
produção e exportação do gás

para diferentes mercados que
já firmaram contractos com a
ENI, operador. O investimento está avaliado em USD7.000
milhões , com lucros directos na
ordem de USD 39.100 milhões ,
dos quais c. USD 9.300 milhões
para o Estado moçambicano pelo
período de vigência de 25 anos.
Livre dos constrangimentos de segurança que condicionam a zona concessionada
(DUAT) e regiõesadjacentes
do projecto em Afungi, (Palma , Cabo Delgado) a Coral Sul
éactualmente o único empreendimento de GNL já garantido.
O projecto Rovuma LNG , a
cargo do mesmo consórcio (Área
4) não tem ainda FID assinado e

eram esperados desenvolvimentos ainda em 2022, sustentados
pelas propostas financeiras dos
principais parceiros do consórcio, em especial a ExxonMobil e ENI. No entanto, a Área 4
não deverá avançar com qualquer decisão sem sinais consistentes da Total, o operador
e principal parceiro da Área 1.
A existência de instalações e
serviços partilhados torna o Rovuma LNG dependente do projecto MozambiqueLNG , a cargo
da Área 1. A construção do parque de GNL de Afungi que inclui
a vila de Quitunda (reassentamento de populações), as instalações marítimas e áreas de armazenamento, a construção de uma
zona residencial com 9.500camas, os módulos de GNL, e o
conjunto de infra-estruturas associadas (aeroporto, auto-estrada),
estão suspensos desde Março
de 2021, altura em que a Total,
face à degradação das condições

de segurança nos distritos norte de Cabo Delgado, sobretudo
Palma, alegou “razões de força
maior”para suspender o projecto.
A volatilidade da situação de
segurança continua a comprometer o desenvolvimento do projecto da Área 1 em Palma, podendo
levar a novoadiamento do recomeço dos trabalhos. Segundo
fontes do sector, a probabilidade
da paralisação do LNG Moçambique até final de 2022 é elevada,
mantendo-se assim em vigor o argumento securitário implícito nas
“razões de força maior” alegadas
pela Total. Este cenário contraria
as intenções recentes da Total que
considerava possível a retoma do
projecto no 2º semestre de 2022.
Nenhum dos parceiros da
Área 4 questionou até agora a
continuidade do projecto, embora a FID se mantenha adiada,
não devendo acontecer antes
de finais de 2023. Informações
sobre operações de venda em

preparação das respectivas participações por parte de alguns
dos membros do consórcio –
nomeadamente
ExxonMobil
ou da portuguesa Galp – não se
confirmam, embora não possam
ser excluídas no médio prazo.
Neste momento, as informaçõesdisponíveis indicam movimentações no mercado no sentido
de ser avaliado o valor efectivo
do investimento no Rovuma.
A possibilidade da Galp vender a sua participação em Moçambique ou mesmo Angola para
financiar o “upstream” no Brasil
, onde se incluem participações
na bacia de Santos (projecto
Tupi/Iracema no bloco BM-S-1;
blocos Bacalhau Norte e BMS-8), não consta nos planos da
multinacional, desde logo porque a empresa não tem dificuldade de financiamentos no Brasil, que representa cerca de 90%
dos lucros da multinacional.
(Africa Monitor/Zambeze)
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Nas instituições do ensino superior

Quando defender trabalho do
final do curso se torna missão cumprida

Ingressar ao ensino superior tem sido a felicidade de
muitos estudantes. Contudo, concluir o curso em tempo e
defender, nos quatro ou seis anos estabelecidos, dependendo
da natureza do curso, não tem sido uma maratona fácil para
a maioria dos estudantes que vezes sem conta é apelidada
de “eternos estudantes “. Se por um lado, assistem-se fenómenos, mormente a demora na conclusão de cadeiras pelos
estudantes, as alterações frequentes nos preços das mensalidades para o caso das universidades privadas. Por outro, a
quem aponte as dificuldades na identificação de orientadores
que possam auxiliar o estudante na elaboração do trabalho
final do curso.

lho e família. Mas, isso exigiu de
mim que repartisse o tempo para
aquilo que sempre sonhei: fazer o
curso de Direito e ter o meu certificado em mão, disse no primeiro
contacto, Adelino Carifo que alu-

S

ão vários casos
de centenas de
estudantes que
até hoje não conseguem se apoderar do canudo ou diploma de
uma universidade, devido aos
factores arrolados anteriormente.
Porém, este não é o caso dos
estudantes Adelino Carifo, Isildo
Bule e Rosa Tembe que embora
a covid19 tenha alterado a todo
um processo de ensino e aprendizagem, levando a uma paragem
do ensino presencial e posterior
introdução do ensino On-line,
estes não vergaram a vontade de
continuar a aprender e concluir
o curso em tempo real, pese embora os outros dos seus colegas
não tenham tido a mesma sorte.
Interpelamos os três estudantes que acabavam de terminar sua defesa no Instituto Supe-

rior de Investigação e Ciências
(ISFIC). O sentimento era de
satisfação e missão cumprida,
tendo em conta que não foi fácil durante os quatro anos terem
que conjugar o trabalho, academia e nalguns casos a família que também exigia atenção.
É difícil gerir escola, traba-

de que vezes sem conta teve que
ficar sem pão na mesa para que
pudesse adquirir os manuais que
os docentes exigiam para o processo de ensino e aprendizagem.
“É importante que qualquer
um tenha consciência que, a partir
do momento que decide estudar.
Tudo muda. Mas, precisa concentrar-se nos objectivos para os
quais pretende alcançar“ advertiu
Adelino Carifo que pretende daqui para frente ingressar
na Ordem dos Advogados de
Moçambique para obtenção da

carteira Profissional e quiçá abrir
uma consultoria, como forma de
dar o seu contributo na sociedade
que dia a dia clama por justiça.
E,ingressar na Ordem dos
Advogados não é o plano de Isildo Bule como fez menção o seu
colega Bule, que no ano de 2019
sua fotografia viralizou nas redes
sociais ao enfrentar a chuva para
regular o trânsito nas artérias da
cidade de Maputo, que pretende
dar continuidade ou seja molhar
a mente com os estudos como
sucedeu em Dezembro de 2019.
Isildo Bule que não escondeu o sentimento de satisfação,
contou a nossa reportagem as

dificuldades que teve na conciliação do trabalho e matérias,
sendo que nalguns casos de-

via estar a regular o trânsito
emitir avisos de multas, educar os automobilistas e apreender as matérias do Direito.
Em algum momento conta Isildo que ficava esgotado.
No entanto, nunca cogitou a
desistir até porque sempre foi
fiel aos seus objectivos e estudar era um dos objectivos que
exigia também a fidelidade.
“Fiquei pequeno. Não foi
fácil conciliar essas duas actividades, sendo que conclui
o curso em tempo real mesmo com a situação da covid19
que de alguma forma trouxe
uma outra dinâmica no processo de ensino e aprendizagem onde nos era exigido o
uso das plataformas digitais“
disse concluindo que está apto
para responder aos outros desafios que lhes forem impostos.
Rosa Alfredo Tembe, funcionária e estudante do ISFIC
do curso de Contabilidade e
Auditoria, defendeu a sua monografia. Explica que durante
o seu percurso académico não
foi fácil ultrapassar as barreiras, sendo que devia conciliar os estudos e o trabalho.
“Não foi fácil estudar e trabalhar, sendo que também sou mãe
e esposa, mas consegui e é gratificante, fui persistente e com ajuda dos meus familiares, colegas,
amigos, consegui atingir a meta,
estou muito feliz por essa nova
etapa da minha vida”, diz Rosa.
Com base nos conhecimentos adquiridos na sua formação,
Rosa Tembe almeja dar continuidade e usar em prática todo
o seu conhecimento adquirido
ao longo dos anos de formação.
“Pretendo acrescentar mais a teoria e prática, preciso de aperfeiçoar, ter as bases do meu curso”.
Para si, o ensino do ISFIC
é de louvar, porque aprendeu
com os melhores docentes, contudo, acrescenta que, nem tudo
deve-se esperar do docente,
o estudante deve ter o espirito de ir atrás do conhecimento.
“A mensagem que deixo aos
colegas de trabalho, e em particular aos do meu curso, dêem
continuidade aos estudos, que
não desistam, que haja insistência e persistência, porque
não é fácil, porque há muitos
colegas na minha turma que
desistiram. Para dizer que, esse
percurso não é fácil, são 4 anos,
é preciso dedicação e a pessoa
acreditar que vai conseguir”.
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M aPuTaDas

“Transtornos” e “Comunicações”:

A experiência do ministro Mateus
Magala vai “levar o barco” quase
afundado a bom porto…
l Transporte rodoviário “calcanhar de Aquiles” para o novo titular…

N

a
semana
finda, participei como
munícipe no
2º Observatório Municipal da Cidade de
Maputo, facto que o Presidente do Conselho Municipal, Dr.
Eneias da Conceição Comiche
dá prioridade, na sua governação, pois ali tem possibilidade
de uma maneira aberta receber o “pulsar” das actividades
nesta bela “Cidade das Acácias Vermelhas e Jacarandás”.
Por isso, o edil da capital,
estava perfilado com a sua distinta equipa de Vereadores e
Assessores, ora expondo o trabalho que o Município de Maputo está a realizar, consubstanciado nos mais diversos
temas da Governação Municipal, ora recebendo a contribuição de todos os munícipes que
através de vídeo-conferência
estavam nos seus distritos, incluindo o longínquo Ka Nyaka.
O autor deu a sua contribuição na parte que toca ao sofrimento que o munícipe está
sujeito, já que o transportes
rodoviário de passageiros, se
tornou num autêntico pandemónio, sobretudo os que parte
de Terminal Museu/Liberdade/Cidade da Matola/Fomento, sobretudo o vulgo “chapa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
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100”.De notar que os autocarros não aumentaram a tarifa…
Alertei ao Presidente do
Município, que não obstante
o agravamento do preço do
combustível ter provocado
a greve e paralisação nas cidades da Beira, Quelimane
e Nampula, no Maputo, os
“chapeiros” não estão preocupados com o aumento da
tarifa, pois, basta ir ao Terminal do Museu para assistir
que mesmo fora da chamada
“hora de ponta”, os cobradores a levantarem três dedos,
significando que só aceitam
preço único de 10+10+10
(30Mt), numa distância de
12Mt ou 15Mt cobram 30Mt
(à frente da PT (Polícia de
Trânsito), PM (Polícia Municipal), da AMTCM (Agência
Metropolitana de Transportes da Cidade de Maputo) e
do Sector dos “Transportes e
Comunicações” (INATRO).
Ora esta situação está a
desgastar os passageiros que
não aguentam mais, com esta
“ROUBALHEIRA”, que é permitido, por quem tem a responsabilizar de fiscalizar, o Governo de Moçambique, que tem
de prover o transporte público.
Se eu, estava na minha
ingenuidade a reclamar pelo
Sector dos Transportes e Co-
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municações, já o Presidente
da República, Filipe Jacinto
NYUSI, tinha a solução na
manga, pois na 2ª Feira, dia
13.6.2022, através do “despacho” separado exonerava
o ministro dos Transportes
e Comunicações, Dr. Janfar
Abdula e a vice-ministro dos
Transporte e Comunicações,
Dr.ª Manuela Joaquim Rebelo
e acto continuo nomeou, noutro “despacho” esperado com
expectativa, para o cargo de
ministro dos “Transtornos”
e “Complicações”, o Professor Doutor Mateus Magala.
O Presidente NYUSI,
de acordo com alguns analistas, exonerou o ministro
Janfar Abdula tardiamente, pois na sua “opinião” já
devia ter sido substituído.
Eu sou de opinião contrária, pois o culpado é quem
sugeriu a nomeação de um jovem “inexperiente” para um
monstro como o “Ministério
dos Transporte e Comunicações”, que nós, designamos
sempre aqui nas tuas MAPUTADAS, no incomodativo ZAMBEZE, o Grande
Rio,de Ministério dos “Transtornos” e “Complicações”.
Absolutamente satisfeito
com a posição do Presidente
da República de ter “sacri-

ficado” um quadro do BAD
(Banco Africano de Desenvolvimento), como Mateus
Magala, para este importantíssimo Sector, que o vimos
a crescer desde os tempos do
Professor Doutor José Luís
Cabaço, passando por Eng.º
Alcântra Santos, Eng.º Rui
Gomes Lousã (Ministro dos
Correios, Telecomunicações
e Aviação Civil e mais tarde
Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações), Major-General Armando Emílio
Guebuza, Dr. Francisco Munguambe, Eng.º Paulo Francisco
Zucula, Dr. Gabriel Muthisse.
Ora, olhando para este
painel de quadros experientes quer na política, quer na
gestão e direcção, é evidente
que, enviando o Dr. Janfar Abdula para aqueles “Transtornos” e “Complicações”, com
a “mania” de quem sugeriu
ao Presidente NYUSI, que ele
vai aprender e adaptar-se, que
só foi uma grosseira asneira.
Quando o quadro não é
experiente, chegado lá, pensa
na sua “ingenuidade” que os
que lhe sugere, julga que estão a faltar-lhe ao respeito, daí
zás: “tira os mais competentes,
para colocar aqueles que também dizem: SIM excelência”.
Escrevemos estas coi-

sas aqui para servir de exemplo, não havendo nenhuma amorosidade, com o
ministro cessante, que “teve a
coragem de aceitar o lugar”.
Eu, no seu lugar dir-lhe-ia:
“Senhor Presidente, NÃO, é
muita fruta junta”, esta de “Transtornos” e “Complicações”.
Em nosso modesto entender, os ministros não deviam ser
autorizados ir aos ministérios e
“varrer a casa toda”, porque o
ministro vai e a casa fica, tenho
sempre dito. Chegar num Sector
e zás: “Secretário Permanente”,
exonerado, Director Nacional
disto e daquilo, “varridos” para
“pôr” outros, pois, o Aparelho
de Estado, de um Estado sério não devia funcionarassim.
Mas lá está: mudam-se os
tempos, mudam-se as vontades.
Bem-vindo, o ministro Mateus Magala, com o “potencial”
invejável que possui, como
intitulamos:“Transtornos”
e “Comunicações”:A experiência do ministro Magala vai “levar o barco” quase afundado a bom porto…
Terá no: Transporte rodoviário “calcanhar de Aquiles” para o novo titular…
É e será sempre, além do
Sector na sua globalidade…
De resto não se ensina
o Pai Nosso ao Vigário…
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A língua é o Rei

stava eu a
pensar sobre
os factores que
concorrem
para que haja
tanto ódio e altercações entre
pessoas, causando embaraços
e desconforto entre elas, e
chegando ao ponto de entre
essas pessoas haver quem
evita avistar-se ou estar na
companhia de alguém com
quem alguma vez tenha
trocado palavras azedas.
Chega-se ao extremo de
uma pessoa se recusar
a viajar na companhia
de outra, ou mesmo
assistir ao seu casamento.
No meio dos meus
devaneios acabei
concluindo que afinal a
língua é que faz com que
se chegue a este nível de
inimizades entre as pessoas.
Quantas vezes vemos
irmãos consanguíneos, ou
mesmo marido e esposa
a terem problemas entre
si, devido à violência
verbal quando dialogam.
A conversa que devia
ser amena, degenera em
crispação, recorrendo
não raras vezes à intriga
à l i n g u a g e m r í s p i d a
ou mesmo insultuosa.
Se podemos transmitir
os nossos pensamentos
aos outros de uma
maneira calma e serena,
então porquê recorrer
a uma linguagem feia?

Consta que certa vez, um
rei sonhou que todos os
seus dentes haviam caído.
Preocupado, chamou
alguém que pudesse
interpretar tal sonho.
Depois de transmitir o
que sonhara, pediu a um
famoso que se fez presente,
a respectiva interpretação.
O erudito ouviu
atentamente o que o rei
lhe estava a transmitir.
Ficou algo assustado
com o que ouvia, e
então começou a orar,
pedindo refúgio em Deus.
Ao ver isso o rei fi cou
ainda mais preocupado,
tendo peguntado:
“Qual é a interpretação
do meu sonho”?
O homem respondeu:
“Isso significa que, depois
de se passarem muitos
anos, a sua esposa e os
seus filhos vão morrer, e
Vossa Magestade ficará
sozinho no seu reino”!
Ao ouvir isso o rei
ficou furioso e gritou,
desatando a insultar
o homem que mandara
chamar para interpretar
o sonho que tivera. De
imediato ordenou que o
prendessem, mandando
chamar logo de seguida
uma outra pessoa que
fosse capaz de interpretar
o sonho que tivera.
A este segundo
homem voltou a contar

o que sonhara, pedindolhe que inte rpretass e .
O novo intérprete
sorriu, e com muita
calma disse: “Boas novas
Vossa Magestade! Isso
significaque terá uma vida
bastante longa, e na sua
família será o último a
morrer. Continuará sendo
rei por toda a sua vida”.
O rei ficou muito
satisfeito, tendo-lhe feito
muitas ofertas, mantendo-se
porém zangado em relação
ao primeiro intérprete.
Se se meditar
profundamente nas duas
interpretações, concluirse-á que elas se assemelham,
residindo a diferença na
forma como cada uma
é transmitida. Portanto,
a l í n g u a é o s e n h o r.
O bem estar de todo o
nosso corpo depende da
língua. Se esta se posicionar
bem, o resto do corpo
também manter-se-á bem.
Mas se se posicionar mal,
o corpo também ficará mal.
Por isso, cada um de nós
deve controlar a sua língua
e não se pronunciar sobre
seja o que for, sem antes
avaliar as consequências
do que pretender dizer,
pois a imprudência no
que formos a dizer pode
desagradar a Deus,
incorrendo na Sua ira.
Não nos devemos esquecer
que no Dia em que cada

um de nós se encontrar
como o seu Senhor, terá
que prestar contas de tudo
o que em vida tenha dito.
Não controlar a língua
pode levar a pessoa à
sua própria destruição.
Controlemos as
nossas línguas, pois elas
assemelham-se à serpentes.
Quantas vítimas das línguas
jazem em campas? Quantas
mulheres não foram
divorciadas pelos seus
maridos, simplesmente por
não terem sido capazes de
controlar as suas línguas?
No meio da argumentação
e contra-argumentação
entre um casal, a mulher
por vezes se torna
ríspida, desafiando o
marido: “Divorcia-me se
és homem”. Nessa fase
da discussão o marido
aconselha-a a manter-se
calada, mas ela continua
insistindo, até destruir o
seu próprio lar usando
a sua própria língua.
O Profeta Muhammad.
(S.A.W.) disse: “Quando
a pessoa estiver zagada,
deve tentar manter-s e
calada, pois de contrário
dificilmente conseguirá
controlar a sua zanga.
Certo sábio disse: “Não há
nada que merece uma prisão
prolongada como a língua”.
A maior parte dos
problemas na nossa
sociedade é causada

pelo mau uso da língua.
Muitos são suficientemente
fortes para se absterem de
consumir coisas ilícitas,
de cometerem adultério
e fornicação, mas não
conseguem abster-se de
movimentar as suas línguas.
Os animais têm
línguas compridas, mas
n ã o c o n s e g u e m f a l a r,
mas o mais irónico é
que o Ser Humano tem
a língua relativamente
curta, e mesmo assim não
consegue manter-se calado.
Por isso é que se diz:
“O silêncio é de ouro”.
Geralmente, quando
alguém fala de forma
abusiva e excessiva, ao
se recomendar que se
cale, responde dizendo:
“Não me calo! Deus deume a língua para falar”.
É verdade que Deus
deu-nos a língua para
falar, mas também um
cadeado para mantêla trancada: os lábios.
O facto de Deus nos
ter dado dois olhos, dois
ouvidos, duas narinas,
duas mãos, duas pernas,
etc., mas apenas uma
língua, é para nos indicar
que devemos falar
pouco e trabalhar mais.
Infelizmente hoje as
pessoas fazem o inverso.
Falam muito, mas trabalham
pouco. Constroem
menos e destroem mais.
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As tendências de tornar nosso o que
é de outrem, o caso das Línguas

O

homem
s e m pre foi
igual a si
mesmo
desde a sua existência, é
um ser que alimenta, fundamenta e gera essa sua
existência com base em
sentimentos de posse; quer
sempre ter isto, aquilo e
aquela outra coisa, até cria
conflitos de toda a ordem
para alcançar o que deseja
possuir, seja um bem material ou simbólico; desentende-se com um ou com
muitos, firma acordos e
ou os rasga por causa desse sentimento. Este problema não se coloca para
um tipo determinado de
Homem, salvo excepções
raras por este mundo dentro; sabemos de algumas
comunidades confinadas
um pouco por todo o mundo que se satisfazem com
o que têm dentro do limite do seu território existencial. Este Homem, por
força deste sentimento,
ocupou territórios alheios,
dizimando vidas e humilhando vidas, tornando-os seus, em fim é esta a
realidade deste Homem.
Mas porquê este introito? Por causa dos pronunciamentos convergentes

um pouco por toda a zona
lusófona, pelo menos ao
nível do que se pode ouvir e ver, porque há muitos que falam no vácuo
e andam no escuro das
cavernas, não sendo ouvidos por ninguém nem
vistos por ninguém. Os de
direito a palavra e com o
poder da palavra reiteram
que o Português, a língua
da antiga Lusitânia, hoje
Portugal, é língua de Brasil, Angola, Moçambique,
Cabo Verde, Guiné Bissau
e São Tomé e Príncipe, e
contam-se tantas razões
para justificar uma tal pertença que se sabe, de antemão, que é de outrem. Nas
bandas do sul de América,
perceberam cedo e decidiram chamar a língua de
Brasileiro e não Português,
por simples facto de terem
introduzido na língua Lusitana expressões e vocábulos de línguas nativas,
por um lado e, por outro,
a acomodação de erros e
desvios resultantes da falta de conhecimento e domínio da língua do outro.
Nos dias que correm
o tom de reivindicação
vai subindo de tom, especialistas e entusiastas
juntam-se na mesma causa e dizem em uníssono

que o Português é nossa
Língua, e evocam, para
fundamentar a tese, as estatísticas oficias que revelam que mais da metade da
população fala Português,
todos aprendem nesta língua, até crianças nascem
e falam o Português como
sua língua materna. E por
que esta língua não vai
ser língua nativa destes
países!? Fazem-se estudos focados para aferir o
óbvio; recolhem-se dados
para confirmar o que se
sabe. Porque não é novidade para ninguém que o Português é a língua com todo
o prestígio que tem desde a
base até ao topo da toda a
estrutura social desses países, ex-colónias de Portugal; naturalmente teremos
muita gente falando esta
língua, crianças nascendo
na exposição desta língua.
Entretanto, o Português,
como é natural, vem sofrendo uma série de influências
das línguas verdadeiramente nativas destes países,
recebendo vocábulos e expressões, distorcendo sentidos e significados; devido
óbvias incapacidades, certas expressões e vocábulos,
bem como estruturas sintáctico-semânticas do Português sofrem mudanças e,

aos olhos dalguns, para reconhecer o óbvio, avança-se com a ideia de assumir
os problemas que todos
nós temos com o Português
como um claro sinal de que
a Língua já é nossa, porque
não é bem bem aquela que é
falada pelos portugueses da
Europa. E tantos projectos
estão em manga um pouco
por toda esfera da lusofonia
ultramarina; já se fala do
Português de Angola, Português de Brasil, Português
de Moçambique, Português
de Guiné Bissau, etc., etc.
Interessa-nos ter assegurado este sentimento forte
do Homem, de sentirmo-nos donos do Português,
mas não o Português de
Portugal, um outro Português, que acomoda os teimosos vestígios linguísticos das nossas verdadeira e
nativas línguas dos nossos
espaços territoriais. Interessa a nós falar qualquer
coisa que nos lembra o Português, talvez um crioulo
ou coisa parecida. Porque
o Português é aquele que
repousa no linguajar das
obras de referência, ressuscitado todos os dias pelos
cultos, através de discursos,
conversas, debates, imprensa, correspondências… falando em obras de referên-

cia, é sempre sensato que os
falantes se conformem com
as regras da língua, e evitar
as manias de contorna-las
para depois criar uma Língua Variante Dois ou Três.
Nós temos nossas línguas, ainda bem vivas, e
acredito que não precisamos de disputar ou reivindicar a posse de um património alheio. Falemos
o Português e façamos o
esforço de ter o conhecimento e domínio de todas
as suas nuances, fonológica, lexicais, sintácticas e
todas as outras, como era
no passado, porque, com
estas majestosas diferenças fonético-fonológicas,
não imagino como será o
Português de Moçambique ou o Moçambicanez.
Há os que não têm certos
sons e há os que têm sons
invertidos, há vocábulos
daqui que não existe ali,
como há realidades dali
que não existem aqui. Então é melhor que nos aprimoremos no conhecimento do Português, porque é
esta língua que teremos de
exibir no concerto das nações. Reservemos os nossos Hoyohoyo, Maningi,
Bayethi, Orera, Musuru,
para dar mais valor e vitalidade às nossas línguas.
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Alfredo Manhiça deixa
pensamento de luto

P

aís que somos, ainda carentes de pensadores caminhando assim nas trevas, razão pela qual propomos
uma luz dos pensantes aos demais, visto que nos
é augurada a infelicidade que todo um mundo não
merece, como justificou dos poucos pensadores
que nos resta ao caracterizar esse mundo africanamente para
não lhe impor a tristeza de se equiparar à Moçambique, lamentavelmente continuamos a perder pensadores. Perder mentes
pensantes até é normal neste país, coisas como o famoso saco
azul tem sido destruidoras efectivas de mentes brilhantes
nas terras do Índico, isso acontece sempre e a única coisa
que nos tem restado é lamentar e, em certos casos já nem o
fazemos pois sabe-se que algumas das tais mentes expõem-se mesmo com esse intuito, desaparecer intelectualmente
em detrimento de aparecer financeiramente, é uma realidade
besta protagonizada por bestas mas, a nossa besta realidade.
Triste mesmo é quando perdemos figuras briosas que
jamais atirariam o seu brilho à um precipício por motivos
financeiros, é triste sim porque essas as perdemos efectivamente, ou melhor, afectivamente, desaparecem fisicamente
e mais do que deixar um vazio intelectual na Nação, deixam
também um vazio no espaço e não só, deixam também um
vazio em corações alheios, é uma perda de dor imensurável.
Quando se fala de filósofos nos dias de hoje, está-se quase
que sempre lidando com os maiores interpretes e analistas
das realidades contextuais, e talvez por isso haja já quem os
exija um pouco para além disto, pedindo-lhes que passem
da interpretação à execução. Porque não há dúvidas das
capacidades destes em pôr suas ideias em prática, espera-se apenas que se abram espaços para a sua acção. Falamos
de interpretação e execução para caracterizar a dimensão
das lágrimas que nos escorrem do pensamento pois, Moçambique perdeu um homem sábio, uma verdadeira luz
neste enorme túnel que a Nação se revela ser. Este homem,
talvez já sentisse a pressão dos outros pensadores sobre o
seu pensamento relativamente à execução em detrimento de
interpretações pois, em todas as suas intervenções, as suas
interpretações inclinavam-se para execução, fazendo assim
a diferença, visto que, seus homólogos intelectuais fizeram
sempre a parte que lhes coube, analisar e interpretar os factos.
Portanto, perde-se neste homem mais do que saberes
mas sim, a solução dos problemas diários de Moçambique,
perde-se uma figura protagonista na construção de futuras
figuras para este país aliás, vai por isso um obrigado pela
sua existência, pelo contributo dado formando quadros de
excelência de que o país carece. A linhagem pensadora chora
e lamenta bastante pelos encontros que não aconteceram para
mais reflexões que com certeza iluminariam o mundo. À este
sim, tiramos inúmeros chapéus ainda que tenhamos uma só
cabeça, por ser dos tipos dono de uma só cabeça lotada de
pensamentos úteis e válidos que podiam caber em diversas
cabeças tornando-as brilhantes, diga-se. À este tiramos o chapéu ainda por nunca se ter inclinado ao business intelectual,
nunca se ter posto à montra para apreciação dos infelizes
que nada tem para além de dinheiro, pois é, este Frei nunca
foi a televisão para escovar e nem fingir que não escova.
Por tudo o que dizia, e pelo que tinha ainda a dizer com certeza, podemos concluir que Manhiça não precisava ainda de descanso mas, porque é impossível fazer qualquer coisa `a esta altura, só nos resta dizer: Descansa em paz Frei Alfredo Manhiça.

zambeze

|9

Editorial
Amanhã distante
porém à vista!

O

país fervilhou com a comemoração dos 47 anos da
conquista da Independência, etapa que serve para simbolizar a necessidade cada vez mais presente da paz,
que por sua vez vai catapultar a sociedade na conquista
de todos os outros alicerces que conduzirão a nação ao
desenvolvimento, reafirmando o ensejo pleno pelo progresso nacional.
As festas têm uma particularidade. Servem, não só para alimentar estômagos, como também para alimentar esperanças. E é o que se tem vindo
e desejado nas comemorações destes anos todos que, certamente, pelo seu
conteúdo e envolvimento sem excepções, iriam deixar Mondlane e Samora orgulhosos do seu contributo para a edificação da moçambicanidade.
A 25 de Junho de 1975, em pleno dia das celebrações da independência no Estádio da Machava, Samora Machel, então Presidente
da República, dizia que o contágio deste acto solene era como a
soruma no corpo, o mesmo que dizer que a força deste símbolo encoraja e estimula a produção, a cooperação e sobretudo entrelaça
a unidade nacional, elementos que transcorridos 46 anos se fazem
sentir e se constituem na espinha dorsal do país dos dias de hoje, um
país que sabe andar com os seus próprios pés, fruto destes elementos atrás descritos. Mas claro que tem havido espinhos no percurso.
Estamos de parabéns pelos 46 anos de vida. De todos os quadrantes
chegam mensagens de incentivo, mensagens que nos dão alento para
podermos fazer face às pequenas contrariedades, afinal elas mesmas,
próprias de quem teima em assumir o seu horizonte. Moçambique
está no mar alto, e caminho célere para um porto seguro, tendo em
conta as diversas metamorfoses que se vão operando no dia-a-dia.
Há dinâmica na produtividade. Há entusiasmo na busca da paz, há
galvanização nos acordos bilaterais e sobremaneira há tolerância
política simbolizando o espírito da democracia. Ora, isto é obra!
Perdizes, galos e toda a bicharada incarnada na ostentação partidária devem se bambolear ao ritmo do batuque, degustando a maçaroca muito bem
produzida pelo povo, sem temores nem pavores. Comer faz bem aos umbigos políticos, sobretudo quando o tempo e espaço são amplos e nos conduzem a alianças e horizontes, alguns desconhecidos, quiçá apetecíveis.
O povo é o patrão. Manda e quer resultados, esperançado que a
sua conquista corra de feição. Futuramente haverá colheitas, daí que
o nosso apelo é que estes dias, galvanizados pelas comemorações da
Independência, sejam dias de reflexão e aprofundamento dos nossos nobres valores da moçambicanidade, incarnados na auto-estima,
solidariedade e unidade nacional, lembrando que a conquista desta
liberdade caracterizou factores de coragem, honra, determinação, altruísmo, heroísmo, patriotismo e nacionalismo, o que em poucas palavras significa que alcançamos a liberdade de discutir o nosso futuro!
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Discursos do presidente (lider) de nova
democracia,salomão na ordem do dia

O

jovem presidente (líder)
Salomão
Muchunga,
aos poucos,
vai ganhando terreno político,
através do seu partido, Nova
Democracia. O espaço político que paulatinamente vai
ganhando de uma forma engajada, corajosa e comprometido
com os seus princípios partidários, tem merecido grandes
elogios e simpatias populares.
Depois de um périplo pelos
maiores círculos eleitorais do
Pais, onde foi recebido de forma
triunfal, causando choque aos
três maiores partidos, estando de
momento de visita de três meses
aos países da região da África
Austral, a convite de activistas
políticos para manter contactos com comunidades locais e
moçambicanas, empresários,
políticos, fundações, entre outras acções de carácter privado.
Nesta digressão, a semelhança do que aconteceu na anterior realizada na região Norte
e centro do país, o Salomão
Muchanga irá palmilhar junto
de moçambicanos residentes
naqueles países para transmitir
com o mesmo fervilhar politico
os eventos de mudança em forja
para que se recupere a identidade da independência, a defesa
das liberdades democráticas e a
construção de um pais de justiça
social onde haja algo para todos
e não tudo para alguns. Neste
contexto, há necessidade de o
povo moçambicano e demais organizações políticas e civis começarem a organizar- se de forma patriota, de modo a dar um
apoio incondicional, apostando
nele e ao respectivo partido
para que a sua voz, o seu partido Nova Democracia (ND), não
seja mais um partido, mais sim,
um partido focado para alcançar o poder, deforma que possa
efectivamente, servir bem e melhor ao povo, implementando
de forma integral as suas politicas macroeconómicas e sociais,
contribuindo dessa maneira
para o desenvolvimento rápido
e sustentável de Moçambique.
O presidente Salomão Muchanga e Nova democracia,

pretendem neste périplo atiçar
e remover qualquer possibilidade de aceitação que alguns cidadãos moçambicanos
oprimam, especulem e explorem os outros moçambicanos
a troco do bem-estar de um
grupo que só faz prosperar
a pobreza e o sofrimento da
maioria de seus concidadãos.
Salomão Muchanga, jovem que é, cheio de energias,
comprometido com as mudanças para o bem-estar do povo,
somente, precisa de apoio popular para poder materializar
os seus ideais e do seu partido
rumo a revolução histórica, pós
independência. A visita que
esta a efectuar aos parceiros
da Africa de Sul, Botswana e
Namíbia, trata se de uma visita
histórica de uma liderança na
oposição, neste caso da Nova
Democracia, que em menos de
cinco anos de existência vem
deixando uma marca, introduzindo uma nova forma de
estar da oposição, mantendo
se activo e actuante durante
o período não eleitoral, o que
tem feito granjear simpatia de
cada vez mais moçambicanos.
Na visita que está a efectuar à Africa do Sul, Botswana e
Namíbia, países com uma forte tradição democrática e com
instituições de Estado que tem
mais poder que o partido no
poder, de certeza que o Salomão Muchanga irá aproveitar
capitalizar experiencias junto
daqueles países e quiçá obter os
apoios de que precisa para fortificar a sua teia revolucionaria.
Penso que já é altura, de depois da introdução do sistema
democrática e multipartidária
em Moçambique, termos um
partido da oposição no poder,
não porque o partido actual no
poder seja todo mau, mas sim,
como forma de dar oportunidades a outros moçambicanos
a contribuírem de forma diversificadas para o rápido desenvolvimento de Moçambique, é
obvio que para tal, os partidos
da oposição, devem se organizarem melhor, com manifestos claros e convincentes, por
sinal, da forma que o Salomão
Muchanga se apresenta ao povo

Quero desde já, apelar a todos moçambicanos, a nos unir
e tratarnos como se fossemos
irmãos da mesma mãe e pai,
independentemente da nossa
filiação politica, nível académico, etnia, culturas e hábitos, de
modo que cada moçambicano
possa contribuir de forma integral e efectiva com seu saber,
honestidade e comprometimento com um e único objectivo
para o rápido desenvolvimento
e sustentável de Moçambique.
Exemplo disso, é a quando
da visita do Salomão Muchan-

ga, a Zambézia, recebido em
pompa pelo Manuel de Araújo
na cidade de Quelimane, de forma cordial e exemplar como se
fossem do mesmo partido, gesto
humano de louvar entre ambos.
Para terminar, vou deixar
aqui, alguns provérbios bíblicos para servirem de reflexão
nas nossas vidas de todos nós:
“ Cada pessoa ficará satisfeita com o que recebe pelo
bem que diz, e todo o bem
que a pessoa faz será recompensada,” o insensato pensa
que tudo o que faz é perfei-

to, mas quem é sábio ouve
os conselhos”“ Quem diz a
verdade permanece para sempre, mas quem mente dura
só um momento”, “A pessoa
boa fica satisfeita com o bem
que diz mas os infiéis só comem do fruto da violência””
Uma pessoa com juízo ganha respeito dos outros, mas
a vida é dura para os infiéis.
Mais não disse,
António Arouca da Conceicao
87 36 14 545
84 52 29 575
82 4623 670
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Família decide se desliga ou não as máquinas

Eduardo dos Santos em estado crítico
Nas últimas semanas o estado de saúde do antigo Presidente angolano, José Eduardo dos Santos piorou. Segundo
imprensa internacional os médicos que cuidam do Zédú,
como também é conhecido o ex-estadista angolano que governou o país por quatro décadas, os médicos pediram a família
a autorização das máquinas o que vai colocar o fim da vida
do homem envolvidos em escândalos financeiros em Angola.

A

Familia de José
Eduardo
dos
Santos, na pessoa da antiga
Primeira-dama
Ana Paula dos Santos, a irmã Marta dos Santos Narciso, e alguns filhos, terão se reunido as 13 horas
de ontem, 29 de Junho de com a
equipa médica do Centro Teknon
em Barcelona, para serem comunicados sobre a difícil tomada de
decisão de se desligar a ventilação
mecânica e o suporte de aminas
para que o antigo Presidente da
República possa sucumbir em paz.
A familia terá sido detalhadamente comunicada acerca do
relatório da ressonância magnética que dá conta de uma morte
encefálica havendo o condicionante de se desligar as maquinas
por questões ético profissionais.
Uma cópia do relatório médico
foi remetida para o conhecimento
do Chefe de Estado, João Manuel
Gonçalves Lourenço, tendo em
conta que José Eduardo dos Santos é uma figura de Estado tutelada pela Presidência da República.
O relatório não especifica claramente sobre o que se pode clinicamente considerar por “morte cerebral”, porém, indica que o paciente
está num quadro irreversível que na
apreciação dos especialistas não é
recomendável mais investimentos.
Na possibilidade de a família

rejeitar a recomendação médica (de se desligar as máquinas),
há previsões de que os mesmos
possam propor ou decidir que o
pagamento entre 7-8 mil euros
por dia nos cuidados intensivos
para uma situação sem retorno,
mas que pode vir a ser recusada
pela equipa médica invocando
questões ético e deontológicas.
José Eduardo dos Santos foi
internado nos cuidados intensivos depois de ter caído na quinta-feira passado depois de ter sofrido uma paragem respiratória.
Debilitado e bastante amargurado por ter os filhos perseguidos

Querem matar o pai
Entretanto, a filha do antigo
Chefe de Estado, Tchizé dos Santos reagiu dizendo que querem
matar o pai que está “estável”.
“De ontem para hoje a situação
agravou-se consideravelmente e
sendo a sua situação praticamente
irreversível, devemos agora estar
preparados para o pior”, acrescenta a mesma fonte, indicando
que a família do antigo Presidente
vai reunir-se na quarta-feira, 29,
com os médicos do Centro Teknon, em Barcelona, onde ele se
encontra internado desde o dia 23.
Por outro lado, a TV Zimbo e a
Televisão Pública de Angola reve-

Paula, e demoraram mais de 15
minutos para ligar a ambulância”.
“Isso foi o que mais prejudicou
o JES”, conclui Tchizé dos Santos.
A VOA tem tentado falar com diferentes membros
da família e personalidades do
Governo, mas sem sucesso.

Tratamento de Santos

laram que o ministro das Relações
Exteriores, Tete António, deve viajar “nas próximas horas” para Barcelona, para acompanhar o estado de
saúde de José Eduardo dos Santos.
António encontra-se em Lisboa a acompanhar João Lourenço
na Conferência sobre os Oceanos que decorre desde segunda-feira na capital portuguesa.

“Eles estão a tentar convencer a
família a desligar as máquinas”,
diz Tchizé dos Santos
Entretanto, na contra-mão dessas informações, a filha de Santos,
Tchizé dos Santos, diz numa mensagem em áudio a que a VOA teve
acesso que o pai encontra-se estável.
“O engenheiro José Eduardo
dos Santos está vivo, os orgãos todos
do corpo do eng. José Eduardo dos
Santos estão a funcionar e o estado
é estável”, continua a antiga deputada que aponta o dr. João Afonso,
indicado pelo Governo para acom-

panhar o antigo Presidente, como
quem está a “plantar estas informações nas mãos dos jornalistas”,
para preparar a opinião pública.

Queda na origem do
agravamento da situação de
Santos
Tchizé dos Santos afirma que
“eles estão a tentar convencer a
família(...) para pedir os médicos
para desligar as máquinas” e reitera que “eu, como filha, nunca
irei permitir que ninguém desligue máquinas de um pai vivo,
que tem um coração a bater normalmente, que tem atenção boa”.
“Eu fui lá, estive com o meu
pai”, reforça a filha de Santos, que
acusa João Lourenço de querer
a morte do pai para ir “discursar
e colocar bandeiras do MPLA”.
Ainda segundo Tchizé dos
Santos, o pai caiu em casa há cerca de dois meses quando estava
na companhia da esposa, “Ana

José Eduardo dos Santos continua internado no Centro Teknon
em Barcelona, reconhecido como
uma das melhores unidades de saúde do mundo, com especialistas nas
mais diversas áreas da medicina.
Em 2019, a revista britânica de
turismo médico IMTJ considerou
o Hospital Teknon como a melhor
clínica internacional e a revista
americana Newsweek colocou o
hospital na sua lista das Melhores Clínicas do Mundo de 2021.
Há muito que a saúde do ex-Chefe de Estado angolano tem
sido motivo de preocupação da
sua família, bem como dos bastidores políticos de Luanda.
Depois de deixar o poder
em 2017, José Eduardo dos Santos passou a viver em Barcelona
No ano passado, ele regressou a Luanda, mas no início
do mês de Março deste ano ele
voltou a Barcelona alegadamente por motivos de saúde.
Desde então, várias informações circularam em Luanda sobre o estado de saúde
de José Eduardo dos Santos.
Na altura do seu regresso, o general Bento dos Santos “Kangamba”, uma figura próxima da família
Santos, afirmava que o estado de
saúde do antigo Presidente era bom.

Experiencia do médio oriente chega ao país

Há bonecas sexuais comercializadas em Maputo

E

stão a ser comercializados,
na
cidade de Maputo bonecas de
satisfação sexual,
incluindo quits de lubrificantes,
perfumes e afrodisíacos para o
efeito. A prática que tem sido comum no continente asiático já é
uma realidade em Moçambique.
Numa ronda pela baixa da cidade de Maputo identificamos um
estabelecimento comercial que se
dedica a venda de objectos, quits
de lubrificantes para a satisfação
sexual. A ideia surge pelo facto de
haver uma crescente procura pelos
objectos, nos últimos tempos onde
o palco tem sido as redes sociais.
Na verdade é uma práti-

ca que vem sendo costumeira
no Reino do Japão em que homens chegam a optar por objectos denominados hologramas,
em detrimento das mulheres.
Assim sendo, a capital moçambicana figura no mapa mundial de
venda de objectos que substituem,
de algum modo homens e mulheres vivendo momentos de stress
conjugal ou emocional, o que concorre para a separação, divórcio
até impotência sexual, vai dai que
amiúde aproximam-se com alguma
regularidade, para em jeito de pronto socorro adquirir vibradores ou
perfumes para efeitos de sedução.
Em conversa com o proprietário da loja que preferiu anonimato
explicou que o negócio dos objec-

tos sexuais vai de vento em pompa,
sendo que há mais mulheres que
procuram pelos vibradores e outros

quits traduzindo a ideia de insatisfação sexual ou stress de natureza
conjugal que acaba concorrendo
para que os homens não se sintam
mais atraídos pelas suas parceiras.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que
em Moçambique há mais solteiros entre homens do que entre
mulheres e há mais viúvas do
que viúvos em zonas urbanas.
Porque há mais clientes do
sexo feminino a adquirirem tais
objectos, o proprietário de origem chinesa viu-se na necessidade de duplicar o seu negócio ou
seja inovando através da importação daquilo que chama de “Boneca verdadeira“ quiçá atender
a demanda do sexo masculino.

A fonte acredita na existência de indivíduos tímidos com
dificuldade para elaborar o vocabulário que possa persuadir uma
parceira a lhe aceitar e que poderão em função do interesse recorrer a aqueles objectos que aparentam características humanas.
É uma boneca que se parece
com um ser humano. A boneca
consegue expressar algumas palavras depois que programada. Mas,
não vai executar algumas actividades que só o ser humano desempenha. É apenas para a satisfação
sexual, tem todos os requintes de
que o ser humano precisa para se
estimular, exigindo uma quantia
de 5000 meticais para que tenha
posse da sua boneca humana.
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Pequenos produtores comerciais do Vale do Zambeze
preocupados com dificuldades no acesso ao mercado
Nos dias 14 e 15 de Junho, o Centro para Democracia e
Desenvolvimento (CDD), NANA e OXFAM Moçambique realizaram visitas de campo nos distritos de Mocuba, Alto Molócuè
e Gúruè, na Zambézia, para avaliar o progresso e desafios
enfrentados pelos pequenos agricultores comerciais.

A

s visitas foram
destinadas a um
grupo de 30
agricultores
que beneficiaram de kits de insumos (sementes certificadas,
fertilizantes e pesticidas) e material básico agrícola (kit completo de motobombas, pulverizadores, material de protecção
individual, enxadas, sacos para
empacotamento) para as cadeias
de valor de gergelim, cebola
e feijões, entregues aquando
do lançamento da campanha
agrária 2021/2022 das mãos
do Governador da Província da Zambézia, Pio Matos.
Esses pequenos agricultores também beneficiam de assistência técnica, ligação com
serviços de mecanização, comercialização e transferência de
tecnologias de produção. Esta
acção enquadra-se no âmbito do
projecto POWER OF VOICES
FAIR FOR All (PVP F4ALL),
um programa financiado pelo
Ministério das Relações Exteriores do Reino dos Países Baixos e liderado pela OXFAM.
O programa tem como objectivo de promover melhorias
da competitividade dos pequenos agricultores e o sector do
agro negócio, garantindo assim
o crescimento económico rápido, sustentável e de base ampla
em cadeias de valor agrícolas.
De forma específica, o programa visa: i) Apoiar o desenvolvimento de parcerias entre
os actores da cadeia de valor
com base em propostas de negócios viáveis; ii) Promover
práticas alternativas de negócios e colaboração da sociedade
civil com o Governo; iii) Capacitar e transferir conhecimentos
para os pequenos agricultores
nas cadeias de valor agrícolas
de modo a aumentar o acesso
aos mercados; iv) Melhorar a
competitividade da agricultura
de pequena escala; v) Aumentar o rendimento dos pequenos
produtores; vi) Apoiar o desenvolvimento de marcos legais
para a tributação efectiva da
indústria extractiva e o investimento das receitas no desenvolvimento sustentável de cadeias
de valor agrícolas inclusivas.
Regina Mussaela Nala-

bonimoda, 42 anos, foi uma
das beneficiárias visitadas na
localidade de Mugeba-sede,
distrito de Mocuba. Ela recebeu um kit de insumos para a
sua produção de gergelim. Há
sete anos que trabalha numa
área de 4,3 hectares e produz
em rotatividade as culturas de
feijão- bóer, gergelim e milho.
Regina está feliz com os resultados da produção e o impacto
que teve na redução dos custos.
“Agradeço pelo apoio do
projecto. A minha filha fez a 12.ª

classe e ficou parada um ano,
porque não tive dinheiro suficiente para matricular. Este ano,
com a produção de gergelim, vou
conseguir matricular a minha
filha para fazer uma formação

justo. De acordo a produtora, o
fraco poder de negociação dos
produtores associados faz com
que geralmente aceitem vender a um preço injusto, mesmo depois do armazenamento,

15 toneladas. Estou na fase de
canteiros e brevemente farei
o transplante para uma área
maior”, explicou Eusébio.
Quando questionado sobre
os constrangimentos que en-

em informática”, disse Regina.
Esta produtora também é
beneficiária de outro projecto,
onde conseguiu um tractor a
um preço bonificado, que a tem
ajudado na produção. Quando
questionada sobre os desafios,
Regina considera que os principais constrangimentos estão
na fase de vender os produtos.
Apesar de estar em grupo de associados que armazenam o produto para posteriormente vender a um preço mais elevado,
ela não consegue ter um ganho

prejudicando o seu ganho final.
Eusébio Cebola Balança,
33 anos, é produtor e trabalha
numa área de 5,6 hectares. É um
dos beneficiários do projecto
PVP F4A no distrito de Alto-Molócuè. Eusébio tem um
histórico de produção de três
anos nas culturas de repolho,
cebola, e feijão bóer. O produtor
beneficiou de um kit de insumos para a produção de cebola.
“É a primeira vez que produzo cebola nestas quantidades e espero colher mais de

frenta, ele fala das dificuldades
de acesso ao mercado. “Produzimos, mas não sabemos onde
vender!” Eusébio conta a sua
experiência na produção da
cultura de tomate, onde registou perdas estimadas em 40%.
“Não tive dinheiro para pagar
o transporte para a província de
Nampula, e vendi apenas 60%
do que colhi. A restante produção estragou-se”. Nampula é
o destino para muitos pequenos agricultores que procuram por ganhos consideráveis.
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Entretanto, está a aproximadamente 200 quilómetros do distrito de Alto-Molócuè e o custo
dos transportes são elevados. Ainda em Alto-Molócuè, a equipa
visitou o produtor Albino Simião,
54 anos, tem um histórico de cinco anos de produção de feijão-bóer, gergelim e milho, numa
área de 5,3 hectares, na localidade
de Nauelae; e Manuel Horácio,
49 anos, que há quatro anos produz feijão bóer, feijão-manteiga
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aprendizado que tive sobre como
gerir o negócio. Neste momento
espero colher mais de 15 toneladas
de cebola. Vou aumentar o meu
ganho em relação à minha última produção”, disse Lourenço.
Quando perguntado sobre as
dificuldades que enfrenta, o produtor destaca os elevados custos
de produção que, devido ao seu
baixo poder de negociação, poucas vezes consegue fazê-los reflectir na hora de vender o produto.

Com primeiro carregamento de gás à vista

Pede-se criação de Fundo Soberano
O primeiro carregamento de gás natural liquefeito,
produzido na bacia do Rovuma, norte de Moçambique, vai
ser realizado muito brevemente, mas a ausência do chamado
Fundo Soberano, para gerir as receitas deste recurso, inquieta vários sectores da opinião pública, por, alegadamente,
colocar em causa a questão da transparência.

H

e soja, numa área de 4,6 hectares, na localidade de Mohiua.
Lourenço Joaquim, 49 anos,
produz numa área de 3.2 hectares
as culturas de feijão-manteiga e
cebola. Lourenço recebeu insumos
e alfaias para a cultura de cebola.
Produtor há sete anos, ele disse
que graças à ajuda do projecto conseguiu expandir a sua capacidade
de produção significativamente.
“Estou feliz com o desempenho, e com a minha capacidade actual já posso ajudar os outros agricultores com maquinaria e com o

Lourenço deseja vender parte da sua horta de cebola para
ajudar a cobrir os custos no processo de produção. Na localidade
de Lioma-sede, também foram
visitadas: a produtora Nora Naotxe, 44 anos, que produz numa
área de 7,4 hectares há quatro
anos nas culturas de feijão-bóer,
soja, feijão-manteiga e girassol;
e a produtora Lurdes Criquita,
40 anos, que há 10 anos produz numa área de 4,3 hectares
e aposta nas culturas de milho, feijão-bóer e soja. (CDD)

á
também
inquietações
relativamente à Lei do
Conteúdo
Local. O Governo ainda não
anunciou, oficialmente, a data
do primeiro carregamento,
sendo público que será a partir deste semestre, mas assume
que isso eleva, ainda mais, as
expectativas dos moçambicanos, relativamente aos ganhos
do projecto de exploração de
gás natural em Cabo Delgado.
Célia Gomes Correia, directora do pelouro de Projectos e
Desenvolvimento, no Instituto
Nacional de Petróleos, diz estar optimista que o processo de
introdução de hidrocarbonetos
na plataforma flutuante, iniciado há dias, ocorra de acordo
com o planeado, esperando-se ganhos anuais estimados
em 740 milhões de dólares,
para a vigência de 25 anos”.
“Mas quem vai gerir esse
dinheiro todo, e como vai ser
feita essa gestão?”, interroga-se
o analista político Moisés Mabunda, para quem o país está

muito atrasado, porque “este
fundo já devia estar a funcionar, e nós já devíamos ter clareza sobre os seus objectivos”.
Mabunda anota que “estamos a três ou quatro meses de
receber os primeiros proventos
e não sabemos o que vamos
fazer, é urgente que haja esse
fundo e uma inclusão na decisão sobre o que se vai fazer
com os rendimentos, tem de
haver transparência e o fundo tem de ser uma instituição
autónoma e que preste contas
à Assembleia da República”.
Para o analista político
Ilídio de Sousa, a questão de
Fundo Soberano é extremamente importante, nesta altura
em que o país está, praticamente, no início da exploração de
gás, havendo muita urgência
em fixar, definitivamente, onde
é que este vai ficar instalado.
Sousa realça ser necessário
encontrar-se um melhor local,
para que este fundo não seja confundido com o Orçamento de Estado, “porque se não houver esta
diferenciação, isso pode levar a
situações em que não se con-

trola e não se pode reinvestir”.
“A Noruega é um dos melhores países em termos de gestão do fundo soberano, apostou
nos valores do fundo e na Bolsa
de Valores, penso que Moçambique pode criar uma instituição dentro do quadro estatal,
mas que não seja dependente
de qualquer órgão administrativo”, defende aquele analista.
Por seu turno, o analista político Ismael Mussá considera
que o mais importante é que os
termos de referência deste fundo sejam claros, que se criem
mecanismos de fiscalização e
prestação de contas e que seja
gerido por pessoas idóneas.
Ele defende, por outro lado,
que os objectivos donde se pretendem aplicar estas verbas
estejam claros, e anota que há
países, como o Brasil, que desde
o início tiveram claramente definidos os sectores beneficiários,
“e para nós, acho que as áreas-chave são educação, saúde,
agricultura e infraestruturas”.
Entretanto, o investigador
social Borges Nhamirre diz
que há também problemas na
implementação da Lei do conteúdo local, que diz ser um
assunto problemático, “porque todos os grandes projectos de infraestruturas têm a
comparticipação da elite política do partido no poder”.
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Segundo Celma Ricardo

Não é vergonhoso e muito menos
humilhante procurar ajuda psicológica
Psicóloga Clinica, responsável de ATS, no distrito de
Nkampfumo, Celma Ricardo referiu que as mulheres sofrem três vezes mais assédio sexual nas empresas do que os
homens. Entretanto, este cenário é um tipo de violência que
afecta de forma negativa na vida das pessoas assediadas.

D

e acordo com
Celma Ricardo,
assédio
sexual é um
crime público,
e as mulheres tendem a ser mais
vulneráveis ao assédio sexual.
Para a psicóloga, o assédio sexual afecta de várias formas e é um
tipo de violência que afecta de
forma negativa na vida da vítima.
Nesta ordem de ideias, é visto
como uma violação de mulheres
e homens, também é uma questão
de violação dos direitos humanos.
Explicou igualmente, que
afecta na produtividade, no autoestima, e pode adquirir depressão,
ansiedade até síndrome do pânico.
“A pessoa quando vai ao seu
local de trabalho sabe que vai
ser assediada com o chefe, ou
com o colega de trabalho logo
esse pensamento vai afectar na
mente da pessoa” disse a fonte.
Salientou que a mulher muitas vezes é humilhada quando
não ceder o que o chefe quer. E
em algum momento se sentem
culpadas, e por conta da culpabilidade acabam não vulgarizando.
Entretanto, para combater
o cenário dramático que afecta
de uma forma negativa a mente
de quem sofre é preciso combater as práticas discriminatórias.
Disse igualmente que os
psicólogos estão para ajudar a
vítima, no sentido de sair da situação da doença mental, porque o assédio acaba trazendo a

pessoa a uma doença mental.
De acordo com a fonte existem programas de VBG, Violência
Baseado no Género, que atendem
muitos casos de assédio sexual
porque acomete a mulher, e quando esta chega na unidade sanitária
é rastreada todo tipo de violência.
Explicou que os psicólogos
fazem um histórico clinico, só depois da avaliação é que pode se
chegar a um diagnóstico definitivo.
Para a psicóloga clinica, as
consequências de quem não procurar ajuda após assédio sexual são
bastante drásticas, porque segundo
referiu no parágrafo anterior acaba adquirindo problemas mentais.
Neste caso, “quando o paciente
não tratar, a vítima é capaz de cometer o suicídio, dai que é crucial
procurar ajuda de pessoas especializadas para ajudar a sair do problema “explicou a fonte. De acordo com a nossa entrevistada, não
évergonhoso e muito menos humilhante procurar ajuda psicológica.
Todavia, é a partir da aceitabilidade que é possível conseguir
ter ajuda das pessoas especia-

lizadas. Para esta profissional,
o assédio é feito a partir de elogios, mensagens, criticas nas redes socias, chamadas telefónicas.
De acordo com a nossa entrevistada, as vitimas não fazem a denúncia do assédio, porque geralmente
o predador é o seu chefe, porque
este pode rescindir o contrato, vai
daí ameaçar e constranger a pessoa.
A pessoa acaba não vindo
a unidade sanitária para receber o apoio que precisa mesma
situação que acontece na denúncia o silêncio toma conta
das vítimas, salientou a fonte.
A fonte referiu que é crucial
a divulgação da informação, de
modo a consciencializar as pessoas para que saibam o que fazer
quando estão perante o assédio sexual e mais violência sobre (VBG),
violência Baseada no Género.
Segundo a fonte, assédio sexual é um crime público qualquer um
pode denunciar e as vítimas poderão ter ajuda pois a denúncia vai
permitir que a pessoa receba ajuda.

Papel da sociedade e a família
Para a fonte é importante a sociedade não estigmatizar
a pessoa que sofreu o assédio
ou foi abusada sexualmente.
Salienta, que se a sociedade e
a família estigmatizar, dificilmente a pessoa vai procurar apoio. Se
não haver amparo, a sociedade e a
família é que vai perder a pessoa
porque esta não vai procurar ajuda.
Neste caso, a pessoa vai procurar a solução que lhe vai tirar a dor e
muitas vezes a solução é o suicídio.
Explicou que a duração do tratamento depende de paciente para
paciente, e o estágio que a pessoa

se encontra. Se o paciente estiver
em depressão vai se avaliar o grau
de depressão, e a duração da medicação varia de dois a seis meses.
Celma Ricardo, referiu que é
importante dizer não ao assédio,
evitar permanecer sozinha no mesmo local que o assediador, anotar
com detalhes, todas as abordagens de carácter sexual sofridas.
A fonte aconselha a denunciar e procurar ajuda de
pessoas
especializadas
para
melhor
acompanhamento.

“Começou com pequenos
elogios”
Sónia Antónia nome fictício
escolhida para a nossa entrevistada,
lida com a dor desde ano 2019, quando viu o seu emprego à cair por terra.
Para ela, não foi fácil ter que lidar com a violência que sofreu quando não cedeu o assédio que sofreu
por parte do seu chefe hierárquico.
Segundo contou a nossa equipa
de reportagem, tudo começou com
pequenos elogios. Acrescentou
igualmente que nunca imaginou
que aqueles pequenos elogios poderiam -lhe custar um preço bem alto.
De acordo com a fonte, recebia ameaças por parte do seu
chefe, “dizia, que se não ceder o
apetite sexual um dia iria à rua.
Salienta que não demorou
o meu chefe já obrigava a trabalhar horar e horas e hora e
sem tempo para sair, ele praticamente controlava a sua vida.
Sónia António, referiu que num
dado momento não sabia o que deveria fazer além de ser sujeita ao silêncio total com medo em perder o
emprego que era o seu sustento e de
dois seus filhos menores de idade.

Banco aposta no apetrechamento de bibliotecas

Escola Primária de Guava recebe livros

D

ando continuidade ao projecto de
responsabilidade
social de apetrechamento de bibliotecas, o Access Bank Mozambique
ofereceu livros à biblioteca da Escola
Primária do Primeiro e Segundo Grau
de Guava, na Província de Maputo.
A iniciativa, que decorreu esta quarta-feira, dia 29 de Junho, foi promovida
em parceria com a Alcance Editores e
realizou-se no âmbito das acções de responsabilidade social do Access Bank.
Esta doação acontece cerca de três
semanas depois do Banco ter ofere-

cido também livros à Escola Secundária de Matadouro, na Beira, numa
clara aposta na educação das camadas mais jovens em Moçambique.

Nesta última doação à Escola Primária do Primeiro e Segundo Grau de
Guava, os livros foram entregues aos
alunos numa cerimónia presidida pelo

“Com lágrima nos olhos, fui
expulsa do local do meu trabalho
e sem direito a nada. O meu chefe
alegou que não reunia condições
para ocupar o cargo que já era meu
durante dois anos”, contou a fonte.
Segundo contou, na hora do
assédio, você fica sem saber se
aquilo realmente está acontecendo ou você está ficando louca.
Explicou que sempre que a
chamava para a sua sala mandava desligar o celular para
não deixar prova do assédio.
Contudo, graça ao apoio da minha família e dos psicólogos consegui superar todo trauma que passei.
Agora faço o meu próprio negócio.

Homem é de natureza mental
imprevisível
Segundo Elvino Dias, assédio é
todo comportamento indesejado de
carácter sexual, sob forma verbal e
não-verbal, física com objectivo de
perturbar ou constranger a pessoa.
Para ele, afecta a dignidade,
cria um ambiente intimidativo,

hostil, degradante humilhante até mesmo a desestabilidade.
Acrescentando dizendo que
quanto aos meios de prevenção
“é difícil prevenir, uma vez que
deriva de um comportamento individual do empregador e a
natureza mental e imprevisível.

Governador da Província de
Maputo, Júlio José Parruque,
que enalteceu a iniciativa,
reforçando a importância de
as “crianças terem acesso facilitado a livros, de forma a
adquirirem o gosto pela leitura, ao mesmo tempo que ampliam conhecimentos desde
pequenas”.“Nós precisamos
de mais parceiros com esta
visão de investir na educação, porque dessa forma é
possível capacitar os nossos
filhos para a auto auto suficiência e construir um futuro
cada vez mais sustentável”,
disse o mesmo responsável.
Já o representante do
Access Bank, Alexandre
Langa, referiu que“o objectivo do Banco passa por

estimular a leitura e o conhecimento junto dos jovens moçambicanos, dando
mais ferramentas aos alunos
para que tenham sucesso
no seu percurso escolar”.
A comunidade académica presente na cerimónia
enalteceu esta açção de solidariedade, referindo que
o acesso aos livros terá um
impacto significativo no
dia-a-dia de estudantes e
professores daquele estabelecimento de ensino primário.
Estado acção enquadra-se
no projecto de apetrechamento de bibliotecas em Moçambique e reflecte o compromisso que o Access Bank
assumiu com o país, nomeadamente na área da educação.
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Crianças desfavorecidas e idosos
recebem apoios do Moza Banco
das pessoas que lá se encontram ou que venham juntar-se
a estas casas, a estas famílias”.
Em representação do Governo, a Secretária de Estado
em Inhambane, Ludmila Maguni, mostrou-se satisfeita e
agradeceu o gesto do Moza,

“O governo tem estado a fazer sua parte para proteger as
pessoas vulneráveis, mas tal
acção deve ser também de interesse de todos os actores
sociais e o Moza Banco é um
exemplo claro, por isso, muito obrigado por esta ajuda”.

LAM: Tráfego de
passageiros aumenta 31%

O Moza Banco doou na última quinta-feira, bens essenciais para melhorar as condições de vida das crianças
abrigadas no Infantário Provincial e de idosos no Centro de
Apoio a Velhice de Massinga, ambos na província de Inhambane. Trata-se de colchões impermeáveis, lençóis e camisolas,
oferecidos após a aproximação feita pela Secretaria de Estado
da Província, manifestando a necessidade de adquirir bens
duráveis.

F

alando
momentos depois
da entrega dos
donativos,
o
Presidente da
Comissão Executiva do Moza
Banco, Manuel Soares, disse

que o Moza assume-se como
um Banco de moçambicanos
para moçambicanos, por isso
tem apostado em contribuir
activamente para o desenvolvimento socioeconómico inclusivo do país. É dentro desta visão

que o Banco decidiu se associar
a esta causa e fez a doação.
“Fazemos estas doações
porque somos sensíveis aos
reais problemas e dificuldades
da nossa população e, acima
de tudo, porque queremos fazer
parte da solução dos mesmos.
Estamos cientes que esta singela contribuição não irá resolver
em definitivo os problemas com
que se depara quer o Infantário,
quer o Centro de Apoio a velhice, mas acreditamos ser um importante contributo para melhorar as condições de alojamento

A

LAM (Linhas
Aéreas
de
Moçambique,
SA) transportou no mês
de Maio de 2022 um total de
48.175 passageiros, contra os
36.646 transportados em igual
período de 2021, significando um crescimento de 31%.
As quatro rotas com maior
demanda no período em análise, foram Nampula – Maputo com 8.442 passageiros, Beira – Maputo 8.684,
Maputo – Pemba 5.804,
Maputo – Tete com 5.944
passageiros
transportados.
De referir, igualmente, que
a companhia aérea nacional registou, no mesmo mês, um índi-

ce de pontualidade operacional
de 74% num universo de 871
partidas, significando um crescimento de 5 pontos percentuais em comparação a igual
período de 2021, onde a pontualidade registada foi de 69%
para um total de 588 partidas.
No entanto, ao se comparar
com o mês de Abril de 2022,
registou-se um decréscimo de
4 pontos percentuais, tendo
tido neste período um índice de pontualidade de 78%.
De entre as escalas analisadas neste período, destacam-se as escalas de Chimoio com
94%, Tete com 87%, Nacala
com 86% e Vilankulo e Harare com 85% respectivamente
de pontualidade operacional.

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas
(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)
Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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PernodRicard Moçambique e Nivaldo Thierry
apresentam coleção inspirada na marca Chivas XV
Sobre as misturas, as marcas promovidas pela PernodRicard são perfeitas e como para criatividade não existe
limites Chivas XV e o estilista Nivaldo Thierry ‘tomam
posse do Opium’ e brindam o público com um desfile inovador, composto por trajes contemporâneos, ousados, com
nuances versáteis e acessórios a condizer que formaram a
Coleção Cápsula. A fusão, intitulada Alquimia, conseguiu
agregar a química entre a beleza, o glamour e a moda enraizados no ADN da marca de uísque.

C

oncebida especialmente para
a camada juvenil, a nova coleção não faz
distinção de género sendo ideal
para passeios, saídas noturnas
como igualmente para o dia-a-dia. Aquando do evento, os presentes puderam testemunhar um
desfile que se resumiu não sobre
o poder da marca, mas no que
ela pode oferecer, um infinito
manancial de possibilidades que
foram traduzidos numa simbiose
de dourado e preto onde a cada
look apresentado na passarela
um novo limite era quebrado e
uma nova dimensão alcançada.
Na ocasião, o Director Geral da PernodRicardMoçambique, Francisco Júnior, enfatizou que “projetamos promover
o talento nacional desafiando
a criatividade dos nossos ar-

tistas, o nosso objectivo é que
eles superem as suas imaginações e alcancem novos patamares com o seu conhecimento, o
que consequentemente vai lhes
proporcionar o devido reconhecimento e novas oportunidade
além-fronteiras. Somos criadores de convívios e não quisemos
privar-nos da nossa própria essência, com efeito, procuramos
agregar mais ainda o valor junto
do estilista eleito, expandindo
a nossa escala de pensamento
através deste desfile refinado ao
sabor do nosso uísque,Chivas
XV, que hoje celebramos”.
Por sua vez, o estilista, Nivaldo Thierry destacou “em um
mercado competitivo, as marcas
devem se reinventar a todo momento, com esta nova coleção
trouxemos um conceito transformador, numa abordagem diferentesobre a moda onde des-

tacamos os croquis, o conceito
e a uniformização das cores,
dos detalhes até aos aspectos
de dimensão macro, o desfile
foi impactante, único e fora
de padrão. Quisemos estabelecer a química nos trajes,
onde procuramos harmonizar
dois conceitos aparentemente distintos, mas superando o
horizonte das nossas perspectivas, provamos que é possível

ter um resultado fantástico.”
Referir que o Uísque Chivas XV é uma marca reconhecida à escala internacional
pelos seus atributos e qualidade irreverente, o mesmo
agrega em sua composição
um refinamento a base de
frutas onde a sua mistura é
estabelecida para descansar
por um mínimo de 15 anos,
contém sabores ricos com um

Absa Bank Moçambique e Camões
promovem exposição “O Apetrechar do Tempo”

I

ntitulada “O Apetrechar do Tempo”, foi
inaugurada no passado dia 21 de Junho, a
exposição do artista
nacional Gonçalo Mabunda, com
a participação especial do artista
português Francisco Vidal, num
conceito que enaltece o valor das
manifestações artísticas dando
vazão à expressão dos sentidos representados através de elementos
que compõem a história das obras.
A exposição organizada pelo
Camões – Centro Cultural Português em parceria com o Absa
Bank Moçambique, promove o
encontro entre povos com expressões distintas, que transitam da
escultura para a pintura, e justapõem criações que se cruzam em
vivências e inspirações cubistas

que se distinguem pela singularidade de percursos artísticos.
Na ocasião, o Administrador Delegado do Absa Bank
Moçambique, Rui Barros, deu
nota que o Banco sempre investiu e continua a investir no apoio
à cultura e desenvolvimento da
arte moçambicana bem como no

crescimento da sua identidade.
“É de facto com muito orgulho
que repetidas vezes viemos a este
espaço, e não só, temos o nosso
próprio espaço onde promovemos
a nossa arte local, damos oportunidades aos jovens pois eles são
o futuro do nosso País. Gostamos
muito de ver essa simbiose entre

diferentes culturas, pensamentos e
formas de expressão artística que
se encontram nestas belíssimas
peças de arte que podemos apreciar na exposição. Estamos muito
orgulhosos de fazer parte desta iniciativa e reiteramos o nosso compromisso no apoio à cultura e arte
em Moçambique, porque com isso
apoiamos a identidade nacional e
consequentemente o cruzamento
e os laços que existem entre diferentes culturas”, referiu Barros.
Por seu turno o Embaixador
de Portugal em Moçambique,
António Costa Moura, disse “enaltecemos o encontro de diversas
linguagens, expressões, percursos
e mensagens. Este momento, vai,
certamente, ajudar-nos a mergulhar e perceber o que eles querem
nos transmitir com ‘O Apetrechar

acabamento luxuoso finalizado em barris de conhaque.
O poder dourado foi liberto no evento que contou com
a presença de várias figuras do
ramo da moda, celebridades,
músicos, modelos de profissão, influenceres digitais, actores e diversas individualidades
do país, provando que de facto
o sucesso é uma mistura que
sabe bem ao sabor do Chivas XV.
do Tempo’, são diversas nuances que podem ser consideradas
num campo infinito de reflexão.
Agradecemos aos actores chave
envolvidos na exposição, pois,
estes priorizam a exaltação da cultura e do seu acesso, à promoção
da língua e a partilha. Estamos
convictos que o sentimento de
universalidade da arte paira bem
firme no espirito da actuação de
todos que envidam esforços para
que a nossa cultura possa vincar-se e tornar-se um bem para nós
e para as gerações vindouras”.
O evento contou com a
presença da Ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, o Secretário do Estado
dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Francisco André,
entre demais individualidades.
Referir que “O Apetrechar
do Tempo” ficará disponível,
gratuitamente, ao público até ao
próximo dia 31 de Agosto na Galeria do Camões – Centro Cultural
Português, de Segunda a Sábado, entre às 10h00 e às 17h00.
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Standard Bank reitera compromisso em contribuir
para a redução das emissões de carbono no País
No quadro das actividades comemorativas do Mês do
Meio Ambiente, o Standard Bank reiterou, sábado, 25 de
Junho, o seu compromisso de continuar a contribuir para
a redução das emissões de carbono no País, através do
plantio de árvores.

passado e que, vai, com certeza,
continuar. Já arborizámos, até
ao momento, as avenidas Marginal, Eduardo Mondlane, 24 de
Julho, Joaquim Chissano, entre

ça dos Heróis Moçambicanos.
Na ocasião, referiu-se, também, ao financiamento de projectos “amigos do ambiente” no
País, onde, nos últimos anos, têm

ara o alcance deste objectivo, o
banco, no âmbito
da sua responsabilidade social e
corporativa, tem vindo a implementar, desde 2019, um projecto
de plantio de árvores, com vista
a consciencializar as comunidades sobre a importância da
preservação do meio ambiente.
Ao abrigo da iniciativa já
foram plantadas acácias, palmeiras e casuarinas em ruas,
avenidas, universidades e escolas primárias das cidades de
Maputo, Matola e Beira. Igualmente, já se efectuou o plantio
de árvores para protecção das
dunas costeiras da praia da Costa do Sol, na cidade de Maputo.
Recentemente, o Standard
Bank associou-se à Comissão
Episcopal de Justiça e Paz - da
Igreja Católica para plantar árvores nas diversas artérias da
cidade de Maputo, percorridas
por Papa Francisco durante a sua
visita à capital moçambicana.
De acordo com o administrador delegado desta instituição financeira, Bernardo Aparício, para
além desta iniciativa, o banco pre-

outras. Cada árvore que plantamos é um contributo nos esforços
com vista à redução das emissões de carbono que fazemos
no nosso dia-a-dia”, explicou.
Bernardo Aparício teceu
estes comentários no sábado,
25 de Junho, durante o plantio de cerca de 160 acácias no
troço compreendido entre o
Aeroporto de Mavalane e a Pra-

sido feitos grandes investimentos
na área de energias renováveis.
“Estamos a investir em projectos que reduzem a emissão
do carbono, que começam a ter
algum peso em Moçambique. Já
temos centrais de energia solar e
já se fala de centrais eólicas. O
próprio gás é uma energia de transição, pois é menos poluente que
os combustíveis fósseis”, frisou.

P

vê plantar, até ao fim do presente
ano, 1.600 árvores em diversas
capitais provinciais, como forma
de contribuir para a renovação e
manutenção do meio ambiente.
“São 160 árvores que foram hoje plantadas, numa acção
enquadrada na celebração do
Mês do Ambiente. Mas é importante realçar que este é um
projecto que começou no ano

Por sua vez, o secretário-geral
da Comissão Episcopal de Justiça
e Paz - da Igreja Católica, Augusto Bassa João, que também participou da sessão de plantio, referiu
que, no âmbito do projecto, já
foram plantadas cerca de 900
árvores de diversas espécies.
“Estamos a cuidar da nossa
casa comum e pretendemos influenciar instituições e munícipes a abraçarem esta iniciativa.
O Standard Bank já o fez e tem
estado a trabalhar connosco
nestas acções. É uma forma de
garantir a redução do impacto
das mudanças climáticas”, sublinhou Augusto Bassa João.
De igual modo, o director adjunto de Infraestruturas
Urbanas no Conselho Municipal de Maputo, Lino de Almeida, mostrou-se satisfeito
com a parceria com o Standard Bank, bem como com o
impacto do projecto, que, na
sua opinião, contribui para a
melhoria do meio ambiente.
“O Conselho Municipal de
Maputo está preocupado com
questões ambientais, por isso
tem apostado na arborização
da cidade. Hoje em dia, todos
nós precisamos de contribuir para
a melhoria do meio ambiente,
e nós precisamos de parceiros
como o Standard Bank para podermos levar a cabo estas iniciativas”, disse Lino de Almeida.

Cores de Moçambique inspiram nova campanha das Tintas CIN

‘T

odas as
cores
fazem
Moçambique’
éo lema da nova campanha
publicitária que a CIN acaba
de lançar. Uma campanha inspirada na beleza e na riqueza
de cores que o país transporta
e que, desde sábado, dia 25 de
Junho,marca presença em outdoors e nas redes sociais da marca.
A campanha arrancouem
Maputo, no Dia da Independência de Moçambique, uma data
altamente emblemática para o
país, mas irá estender-se também
a outras províncias, nomeadamente nas cidades de Nampula,
Pemba, Beira, Chimoio e Tete.
A influencer Sheila Ibrahimo e o artista plástico Sebastião
Coana dão a cara neste projecto
criativo que tem como objectivo dar protagonismo às cores de
Moçambique, em estreita sim-

biose com as tradições do país.
Nicole Henriques, arquiteta
e consultora do Departamento
de Projectos das Tintas CIN em
Moçambique, explica que“esta

campanha é uma extensão do
trabalho que a marca tem vindo
a desenvolver nos últimosanos,
sempre muito próxima da arquitectura, da arte e dos artistas mo-

çambicanos”. “Através desta proximidade, surgiu a paixão ainda
mais profunda pelas cores vivas e
vibrantes do país, que projetamos
em edifícios e murais, resgatando

a história e transformando cidades
com as cores de Moçambique”,
realça a mesma responsável.
O Amarelo Banana, o Verde
Coqueiro, o Castanho Amendoim, o Azul Índico, o Laranja
Batique, o Rosa Flamingo, o
Vermelho Piri-Piri e o Branco Mussiro, são as cores lançadas nesta campanhada CIN,
que destacaos tons vibrantes de
África e a diversidade do país.
A marca vai lançar online, nos próximos dias,
o catálogo de cores da
campanha,cuja comercialização
ficará associada a Moçambique.
Com a nova paleta de cores, a CINcria um novo conceito local, apostando em tons
com identidade, ao mesmo
tempo que mostra estar ainda
mais perto dos moçambicanos.
A criatividade da campanha ‘Todas as cores fazem
Moçambique’tem a assinatura da
agência moçambicana GOLO.
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Melhora o apoio agrícola no país
Após múltiplos choques consecutivos, incluindo a pandemia da Covid-19, que levou à primeira recessão em quase três
décadas, a economia de Moçambique começou a recuperar,
mas sob considerável incerteza.

dimensão. A recuperação da procura global e dos preços das matérias-primas continuará a apoiar
o crescimento das exportações, e

agrícola diminuiria a pobreza e
a desigualdade três vezes mais
rápido do que o crescimento em
qualquer dos outros sectores.

Banco Mundial lançou
há dias a 8ª
edição do Actualidade Económica de Moçambique. O relatório, organizado em duas partes,
avalia em primeiro lugar a recuperação económica do país após
a crise da Covid-19 e apresenta
suas perspectivas. Na segunda
parte, o documento discute o potencial oferecido pela agricultura
para promover uma recuperação
sustentável e mais inclusiva, delineando opções de reforma para
realinhar as políticas e programas
de apoio à agricultura com o objectivo de alcançar competitividade e resiliência climática, assim como a segurança alimentar.
O relatório assinala que o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), atingiu 2,2% em
2021, beneficiando de condições
meteorológicas favoráveis do
crescimento agrícola. Por outro
lado, o levantamento gradual das
medidas de contenção da Covid-19 impulsionou o consumo
privado, promovendo a recuperação dos serviços. No entanto,
a recuperação não foi suficientemente ampla. Apesar do aumento
gradual da procura interna e global, o crescimento nos sectores
extractivo e transformador, manteve-se moderado. Diversos constrangimentos afectaram adversamente o desempenho económico
global, nomeadamente a suspensão de projectos bilionários de
Gás Natural Liquefeito (GNL)
devido à escalada da insurreição

os fluxos de IDE (principalmente ligados ao GNL), sustentarão
os investimentos. Além disso, o
acordo trienal ECF acordado com
o FMI para 2022-2025 e o apoio
orçamental de outros parceiros de
desenvolvimento, ajudarão ainda mais a reforçar a recuperação
económica, ao mesmo tempo que
abordam as limitações da dívida
e do financiamento. No entanto,
os riscos de abrandamento são
substanciais e poderão baixar
consideravelmente o crescimento. Estes incluem o aumento dos
preços das importações devido
ao conflito na Ucrânia, novas
ondas da Covid-19, e insurreição na região norte do país.
Com o apoio adequado, a agricultura pode ser uma fonte sustentável de crescimento, redução
da pobreza e segurança alimentar
A agricultura continua a ser
a principal actividade económica do país e a sua diversidade
agro-ecológica poderia ser ainda
mais aproveitada para alcançar a
segurança alimentar. Evidencias
demonstram que o crescimento

Apesar do seu potencial, a produtividade agrícola continua a ser
baixa, segundo os padrões regionais, com Moçambique a ter um
dos mais baixos rendimentos de
cereais por hectare, por exemplo.
A Actualidade Económica
sugere opções de reformas que
poderiam ajudar a realinhar as
políticas e programas de apoio
agrícola no sentido de conferir
maior competitividade, resiliência climática, e maior possibilidade de alcance da segurança alimentar entre os quais se incluem:
Transferir o apoio agrícola
para bens e serviços públicos tais
como infra-estruturas rurais, serviços de saúde animal e vegetal,
e investigação agrícola que possa
proporcionar maiores retornos
económicos -- Esta transferência
exigirá a mobilização de recursos
financeiros para assegurar que
seja tão neutra quanto possível
para o orçamento do Estado, ao
mesmo tempo que aborda algumas das actuais questões estruturais com a despesa pública agrícola (por exemplo, a maior parte

O

em Cabo Delgado, uma política
monetária mais rigorosa, e novas
vagas de infecções pela Covid-19.
Apesar das contínuas e significativas pressões fiscais, a colecta de receitas tem-se aguentado
e as despesas têm sido mantidas
sob controlo. Estima-se que o défice fiscal global tenha diminuído
de 5,7% do PIB em 2020 para
4,5% em 2021. Contudo, a dívida
pública interna tem continuado a
aumentar à medida que as autoridades recorrem ao mercado interno para satisfazer as necessidades
de financiamento, dado o acesso
limitado de Moçambique ao financiamento externo. O stock da
dívida interna atingiu 22% do PIB
em 2021, contra 16% em 2019.
Espera-se que o crescimento
económico acelere a médio prazo, atingindo uma média de 5,7%
entre 2022 e 2024, à medida que
a procura recupera ainda mais, e
a economia beneficia do início
da produção de GNL no projecto offshore de Coral em curso
em 2022 e do esperado reinício
de projectos de GNL de maior

das despesas do sector são em salários e não em investimentos);
Mudando para um apoio mais
competitivo à política agrícola
- os agricultores moçambicanos
devem produzir com base nos sinais do mercado e devem avançar
para uma participação plena nos
acordos regionais de comércio
livre (SADC e AFCFTA, a Área
Continental Africana de Comércio Livre). A redução gradual
das medidas fronteiriças poderia
ser acompanhada de apoio directo, dissociado, aos agricultores
que produzem bens protegidos;
Redução da tributação implícita dos alimentos e aumento
do apoio às famílias com insegurança alimentar -- os consumidores moçambicanos de
alimentos estão a financiar o
grosso do apoio ao sector agrícola através do pagamento de
um imposto implícito devido às
medidas de protecção fronteiriça
(MPF). Isto atinge mais duramente as famílias mais pobres.
A redução gradual do MPF iria
consequentemente
aumentar
o bem-estar dos mais pobres;
Mudar o apoio para subsídios inteligentes -- O apoio aos
produtores poderia ser reformado para permitir aos agricultores
escolher o que produzir; apoiar
a intensificação da produção de
culturas em oposição à expansão da área; e expandir o acesso
a alimentos seguros e nutritivos.
Não menos importante, integrar
tecnologias e práticas agrícolas
inteligentes em matéria de clima
e de nutrição nos factores de produção e nos incentivos de apoio
tecnológico para promover o
crescimento da produtividade,
construir resiliência e alcançar objectivos ambientais e nutricionais.

Munícipio da beira e CDM reforçam cooperação

O

Conselho
Autárquico
da Beira e a
Cervejas de
Moçambique
(CDM) reforçaram a sua cooperação no sector do ambiente com
a doação por parte da empresa de
um veículo (camião de carga) e
diverso material de limpeza, entre os quais máquinas de corte de
capim, pás, máscaras com filtro,
foices, forquilhas, enxadas e pás.
A doação foi feita pelo administrador-executivo da CDM,
Hugo Gomes, ao edil daquela urbe, Albano Carrige. Para
o Município da Beira, a CDM

dá um sinal importante de preservação do ambiente, através
da disponibilização de equipa-

mentos convencionais de tratamento de resíduos sólidos em
falta nos serviços de saneamento.

“A CDM está a dizer que,
mesmo fornecendo esses produtos (bebidas alcoólicas), a partir
de já nós temos que ser amigos
do ambiente.O amigo do ambiente é aquele que preserva o
ambiente, é aquele que não polui
o ambiente, é aquele que, mesmo produzindo material poluente, sabe manejar para que esse
material últil”, disse Carrige.
O administrador da CDM, por
sua vez, assegurou que a cidade da
Beira continuará a ser um espaço
privilegiado para desenvolver acções para o bem-estar das pessoas,
tendo em conta os desafios que a
urbe enfrenta, agravados recente-

mente pela passagem de vários ciclones, com destaque para o Idai.
“Estamos convictos dos enormes ganhos que a implementação do Plano de Intervenção
Ambiental trará a esta cidade,
pelo que reiteramos aqui o nosso compromisso de trabalhar
com os nossos parceiros para o
tornar rapidamente em uma realidade”, destacou Hugo Gomes.
A acção da CDM enquadra-se num memorando de entendimento assinado com o Conselho Autárquico da Beira e
a Cooperativa Repensar, com
objectivo de ampliar as intervenções de protecção do ambiente.

Quinta-feira, 30 de Junho de 2022

zambeze

|ECONOMIA|

| 19

Banco Mundial expande apoio na formação
em pós-graduação em Moçambique
nente. Quase 50% da população
da ASS é empregue através do
sector agrário. O sector é também importante para a segurança
alimentar, melhoria da nutrição
e saúde, crescimento inclusivo,
e melhor gestão do ambiente.
No entanto, a agricultura em
África tem experimentado um
baixo crescimento nas últimas

O Banco Mundial aprovou uma doação adicional no valor de US $70 milhões para o Projecto dos Centros de Excelência do Ensino Superior da África Oriental e Austral. Deste
montante, Moçambique recebe 30 milhões de dólares americanos para estabelecer o seu primeiro Centro de Excelência
em Sistemas e Inovação Agro alimentar, com o objectivo de
criar capacidade técnica e de investigação de alta qualidade
para o desenvolvimento agrícola.

“A

o reforç a r
a investigação e formação em sistemas
agro alimentares em Moçambique,
e ao expandir colaborativamente a
produção de conhecimento e a
sua disseminação, este projecto
pode ajudar a alargar a base de
competências e os sistemas de
inovação necessários para um desenvolvimento económico mais
sustentado em Moçambique e
na região”, observou Emre Ozal-

tin, Líder de Programa no Banco
Mundial para o Desenvolvimento Humano em Moçambique.
Este financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), continuará a reforçar a capacidade das
instituições de ensino superior
seleccionadas na região, incluindo Moçambique, para ministrar
formação em pós-graduação
de qualidade e aumentar a capacidade de conduzir investigação em áreas prioritárias.
Na primeira fase do projecto, Moçambique foi um dos pa-

íses beneficiários e estabeleceu o
Centro de Estudos em Engenharia e Tecnologia de Petróleo e
Gás, localizado na Universidade
Eduardo Mondlane (UEM), que
actualmente gere quatro programas de mestrado em áreas relacionadas com petróleo e gás.
Esta segunda fase do projecto
dos Centros de Excelência de África irá fomentar particularmente a
cooperação entre Moçambique
e o Malawi, e o Conselho Inter
universitário para a Agricultura
da África Oriental, para reforçar
ainda mais a capacidade da região
em fornecer formação de alta qualidade e uma investigação aplicada ao domínio da agricultura.
O sector agrário é um dos
mais importantes em muitos países da África Subsaariana (ASS),
incluindo Moçambique, representando até 14% do Produto
Interno Bruto (PIB) do conti-

BCI reabre primeiras ATMs em Afungi
Estão operacionais, desde
domingo, 26 de Junho, duas
ATM do BCI, em Afungi, distrito de Palma, na província de
Cabo Delgado, sendo as primeiras a reabrirem depois da
interrupção da actividade económica, devido à instabilidade
militar na zona Norte do país.
Com estas cabines de ATM,
o BCI passa a assistir, novamente, às populações da região
da península de Afungi e da
comunidade de Quitunda, uma
vila construída para reassentar
as famílias provenientes do perímetro do projecto de petróleo
e gás em Palma. Trata-se de
uma acção concertada com o
parceiro estratégico da Área 1.
Pioneiro no distrito, o BCI foi
o primeiro Banco a disponibilizar
serviços financeiros em Palma,
desde 2012,e durante largos anos
a única Instituição Financeira naquele ponto, passando a ser parceiro privilegiado no âmbito do

projecto de exploração de Gás,
em toda a sua cadeia de valor.
Recorde-se que o BCI lidera, actualmente, nos principais
indicadores de balanço: activos,

depósitos, créditos, e constitui, com mais de 200unidades
de negócio e uma vasta rede de
ATM e de POS, a maior rede
comercial bancária do país.

décadas, com um declínio geral
na dimensão relativa do sector.
Na ASS, a agricultura e os sistemas agro alimentares associados,
são vitais para a economia e o
reforço das capacidades das universidades relacionadas com os
sistemas agro alimentares o que
pode ajudar o continente a atingir
os seus objectivos económicos.

Instituição financeira mais eficiente na
submissão de dados estatísticos

Banco de Moçambique
distingue Absa Bank

O

Absa Bank
Moçambique
foi
distinguido
pelo Banco
de Moçambique (BdM), com
um certificado de honra como
a instituição financeira que se
destacou pela tempestividade
na submissão de dados estatísticos, referente ao ano 2021.
A distinção pelo Banco
Central reconhece, igualmente, a qualidade da informação
estatística apresentada pelo
Absa
Bank
Moçambique.
A premiação foi feita recentemente, na reunião anual
de divulgação de indicadores
do sector externo, dirigida pela
Administradora do Banco de
Moçambique, Silvina Abreu.
Esta premiação enaltece
também o trabalho comprometido que as áreas de Back-Office
e Pagamentos Internacionais do
Absa executam diariamente.
Na mesma cerimónia foram ainda distinguidos outros
banco e empresas não financeiras como, o CFM, Kenmare
e Vodacom. Do sector público
foram premiados o Instituto
Nacional de Estatística (INE),
o Instituto de Supervisão de Seguros (ISSM) e o Ministério de
Economia e Finanças (MEF).

“Para nós é uma enorme
honra receber esta distinção da
entidade reguladora da nossa
actividade e estamos, por isso,
muito orgulhosos. Este reconhecimento encoraja-nos a fazer
mais e melhor para o desenvolvimento do mercado financeiro
nacional. A qualidade dos dados
que fornecemos são o reflexo
da nossa cultura organizacional e da capacidade dos nossos
Colaboradores na entrega constante de um serviço de excelência”, disse Patrícia Darsam,
Directora Interina da Banca
Comercial e de Investimentos.
As instituições financeiras
reportam ao BdM com uma frequência diária e mensal informação relativa às transacções
realizadas entre os seus Clientes e entidades no estrangeiro,
informação esta que alimenta a
Balança de Pagamentos do País
e consequentemente é preponderante na tomada de decisões
ao nível do Governo. A qualidade da informação reportada,
nomeadamente a correcta classificação estatística das operações e o reporte dentro dos
prazos estabelecidos pelo regulador, contribuem para a melhor
tomada de decisões ao nível
mais Macro e foi nesta categoria que o Absa foi distinguido.
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LanceMZ fez pré-Inspecção ao Estádio
Nacional do Zimpeto: saiba o que constatamos!
Cerca de 24 horas antes da visita inspectiva a ser efectuada esta quarta-feira, 29 de Junho, por uma equipa enviada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), a
equipa do LanceMZ fez a pré-inspecção do maior estádio construído no pós-independência em Moçambique.

E

m Setembro de
2021 a Confederação Africana de Futebol ( CAF),
interditou a realização de
partidas internacionais no
Estádio Nacional do Zimpeto, por não reunir condições.
Na inspecção realizada
a 09 de Setembro se constatou o péssimo estado do relvado, sérios problemas de
higiene nos sanitários públicos e a vedação vandalizada.
Volvidos 9 meses, o LanceMZ foi fazer a pré-Inspecção do
maior estádio do país construído pós-independência. A nossa
visita começou pelo exterior
do recinto, onde constatamos a
colocação da vedação que separa o local de acesso aos balneários dos jogadores e a zona
de entrada dos espectadores.
Os cerca de 42 mil espectadores que terão que se fazer
ao estádio já poderão ter um
acesso controlado por meios
electrónicos, visto que já foram instalados torniquetes nos

principais portões de entrada
para as bancadas do Zimpeto.
No interior do Estádio visitamos o balneário das equipas, com destoque para o dos
Mambas que está completamente remodelado e engalanado com as cinco cores da bandeira nacional. Por outro lado,

estão disponíveis os cacifos
para que cada jogador coloque
os seus pertences e encontre
o seu equipamento de jogos.
Apesar de não ter mereci-

último já está uniformizada e
cresceu de acordo com as exigências internacionais, permitindo que na vésperas dos
jogos seja cortada à medida

do menção para melhorias, as
bancadas do Zimpeto estão com
todas cadeiras plásticas que ali
foram instaladas e foi colocada
uma barreira de separação entre a
zona VIP dos demais sectores de
acomodação dos espectadores.
A relva do Zimpeto que
foi implantada em Dezembro

do recomendado pela Federação Internacional de Futebol.
Por outro lado, a implantação
da relva teve em conta o declive
de dois graus para permitir o escoamento das águas das chuvas
caso esta caia enquanto estiver a
decorrer uma partida de futebol.
A iluminação do Zimpeto

União do Songo protesta
derrota na Taça de Moçambique

A

União Desportiva
do
Songo submeteu
um
protesto após
ser eliminada da Taça de Moçambique pelo Ferroviário
de Moatize, que venceu por
4-3 no desempate através da
marca de grandes penalidades
após um empate a uma bola,
no final do tempo regulamentar. A eliminação que accionou
os alarmes no Songo, não foi
aceite pacificamente pelo clube que não esperava cair na
fase provincial da competição.
Para reverter este resultado
desportivo que coloca a equipa
do Songo fora da possibilidade
de conquistar um dos objectivos traçados para esta época,
a União Desportiva do Songo
apresentou um protesto, tendo

expedido documentação a Associação Provincial de Futebol
de Tete (APFT) e como conhecimento da Federação Mo-

çambicana de Futebol (FMF).
Em causa está uma alegada má inscrição de jogadores
por parte dos “locomotivas“ de

Moatize detectada pela União
Desportiva do Songo que sustenta com documentos relativos à inscrição dos mesmos
no sistema TMS gerido pela
FMF para jogadores inscritos
em equipas do Moçambola.
Na carta enviada a FMF,
a União Desportiva do Songo
escreve que “neste jogo o Ferroviário de Moatize, utilizou
alguns jogadores de forma irregular, como exemplo gritante,
o jogador que usava a camisa
de jogo n° 18, Cristóvão Sena
Malunga, inscrito na licença de
jogo da FMF - com o n° 12948”.
Mas adiante a turma da “hidroelétrica” refere que “este
mesmo atleta, encontra-se inscrito no sistema TMS da FMF
com o número 000383M93,
representando ainda o Grupo Desportivo e Recreativo

responde às necessidades Paraná realização de jogos no período nocturno, tendo uma iluminância horizontal mínima de
1200 Lux em todo-o-terreno de
jogo, bem como está equipado
com diferentes fontes de alimentação: a fonte principal e está
disponível um gerador capaz de
fornecer os valores de intensidade luminosa equivalentes instantaneamente e sem interrupção.
Por outro lado, pra garantir o acompanhamento da
animação ao longo dos jogos,
foi reposto o funcionamento
das telas gigantes bem como
do sistema sonoro do recinto.
Este é o resultado do investimento de cerca de 60 milhões
de Meticais em curso para a melhoria do recinto. Ainda assim,
pequenos acertos deverão continuar a ser feitos, porém as condições até aqui instaladas poderão levar a aprovação provisória
do recinto para acolher o jogo
diante da Zâmbia referente à
primeira mão da primeira eliminatória de acesso ao CHAN, entre os dias 22,23 ou 24 de Julho,
sendo que a melhoria possam
continuar a ocorrer para que no
mês de Setembro os Mambas recebam o Senegal de Sadio Mane
em sua casa. (LANCEMZ)

do Textáfrica (vide anexo) e
não pelo Clube Ferroviário de
Moatize que jogou na passada
quarta-feira, 22.06”, acrescentando que “como podemos ver,
o atleta não foi libertado no
sistema e esteve em campo”.
Por outro lado, a União
Desportiva do Songo apresenta mais três casos dos jogadores alegadamente mal inscritos
pelo Ferroviário de Moatize,
“dos dezoito da ficha técnica
que também estiveram inscritos
e em campo com a mesma situação irregular” nomeadamente:
a) Blessing Malia Kuluza –
12840: b) António Pedrito Marques – 12881;C) Cristovão Sena
Mulunga – 12948; e d) Fremenga Lucio Pentiar – 12949”.
É com esta base que União
Desportiva do Songo “apresenta o seu protesto formal
e solicitar a Federação Moçambicana de Futebol (FMF)
que clarifique as inscrições
deste e dos restantes atletas
deste clube, apelando ainda que se cumpra o Regulamento Disciplinar em vigor
para a Taça de Moçambique”.
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Leia Dongue de olho na WNBA
mas concentrada na Liga Francesa
A basquetebolista internacional moçambicana Leia “Tanucha” Dongue está em Maputo a passar as suas férias, antes de
assumir um novo desafio na sua carreira, que passa por representar o Landerneau Bretagne Basket, da Primeira Liga Francesa. Dongue volta a terras francesas e aos 32 anos diz que
não “fecha a porta a uma possibilidade de jogar na WNBA”, a
Liga Feminina norte-americana tida como a maior do mundo.

E

m Maio do
presente ano,
Leia Dongue
terminou a sua
ligação com,
o Araski da Liga Espanhola,
após deixar boa impressão no
clube onde conseguiu médias
fantásticas de 14.5 pontos por
jogo, 6.4 rebotes e 2.1 assistências, figurando como uma das
melhores jogadoras da equipa
conseguindo inclusive arrecadar o título de MVP – Jogadora
Mais Valiosa de várias jornadas.
Na hora de abraçar um
novo desafio, Tanucha como é
carinhosamente chamada pelos
aficionados da modalidade em
Moçambique, diz-se pronta para
regressar em grande para a Liga
Francesa, competição na qual es-

teve em 2020, pelo Nantes Rezé
Basket, onde obteve sua melhor avaliação da carreira (30).
“O Campeonato Francês é
muito bom, tem muitas jogadoras de referência mundial, é
um regresso para aquela que
consideram uma casa para mim,
volto para França porque foi a
melhor proposta que recebi e
é um projecto que me inspirou
muita confiança, daí que tomei
esta decisão com a agência
que comigo trabalha”, justificou Leia Dongue sobre este
seu regresso à Liga Francesa.
Desfrutar o bom do basquetebol
europeu

Leia Dongue que começou a praticar a bola-ao-cesto

na escola e depois teve a sua
formação no Desportivo Maputo, contando com passagens
por Angola, Espanha e França.
Tanucha deixou o continente
africano em 2018 para Girona
na Espanha onde foi campeã nacional, depois no Campus Promete ainda em Espanha. Con-

tinuar a vencer é o objectivo.
“O objectivo é continuar a
trabalhar, melhorar sempre a
cada ano, para estar ao nível que
sempre habituei ao povo e desde já agradecer esta oportunidade e ao povo moçambicano que
sempre tem apoiada na minha
carreira, esperando que assim o

continuem neste novo desafio da
minha carreira”, disse a atleta.
A poste moçambicana revelou que jogar na WNBA não
é um sonho na sua carreira,
mas não fecha as portas a uma
possibilidade de jogar ao mais
alto nível, tendo em conta que
não sabe quando é que uma
oportunidade se pode abrir.
“Não fecho a porta da
WNBA, se um dia houver essa
possibilidade de ir jogar nos
Estados Unidos, estarei disponível. Este assunto não é gerido
por mim, mas sim pela minha
agência que olha para as oportunidades que são colocadas
na mesa e acaba decidindo em
função disso”, explicou a atleta.
Dongue diz sentir-se realizada por jogar no basquetebol
europeu, pois “tenho estado
a jogar nos melhores campeonatos do Mundo, em França e Espanha, enquanto não
chegar uma oportunidade de
jogar na WNBA vou desfrutando destas que tenho tido”.

BCI apoia open internacional de Xadrez

O

BCI patrocina a 2ª edição
do Mozambique Open de
Xadrez
que
se disputa em Moçambique, sob
o lema ‘Por Um Xadrez Daqui’.
A cerimónia de abertura teve lugar na sexta-feira, 24 de Junho, no
Distrito Municipal da Katembe,
onde para além dos xadrezistas, estiveram representados o Conselho
Municipal de Maputo, a Federação
Moçambicana de Xadrez e o BCI.
O Director Comercial Regional
do BCI, Gerónimo Massolonga,
afirmou na ocasião que o apoio
do BCI ao Xadrez não é um acto
isolado. “Trata-se de uma acção

Comercial

contínua que se integra na forma de
estar do Banco, e que se traduz na
preocupação em promover a excelência no desporto moçambicano,

melhorando a sua competitividade
e dotando-o de condições para permitir aos atletas de Moçambique
ombrear com os seus congéneres

a nível internacional” – disse, referindo o histórico de apoio que o
Banco tem concedido à modalidade com particular ênfase para 2018,
ano em que o BCI foi patrocinador
exclusivo da ‘Taça BCI’, “facto que
em si evidencia o nosso compromisso com os propósitos do Xadrez
moçambicano”.E acrescentou: “enchem-nos de orgulho os êxitos dos
xadrezistas nacionais, no panorama
internacional. Estamos, por isso,
convictos de que a realização de um
evento desta envergadura, que tem
o condão de contar para o Rating
Internacional, para além de ser uma
janela aberta para o mundo, permite elevar ainda mais o nível competitivo dos nossos xadrezistas”.

Nos últimos anos, o xadrez moçambicano tem vindo a ganhar destaque em torneios de grande valor
internacional, conquistando importantes títulos de mérito, como são
os casos de: Medalha de Ouro no
Africano Zonal Feminino de Madagascar 2011; Medalha de Prata no
Internacional de Angola em 2013;
Bronze no Internacional de Botswana em Janeiro de 2017; Ouro em
Maio de 2017, na Swazilândia, assim como Ouro em Moçambique,
no campeonato africano zonal por
equipa no escalão sub-16; medalha
de prata no campeonato africano
zonal online de 2020, para além de
lugares de pódio em diversos outros
torneios internacionais de Xadrez.
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Salamandra “mais do que ler é namorar,
asar, reencarnar e contar a história”
SILVINO MIRANDA
Matilde Erasmo Uelissene, conhecida popularmente como Salamandra, é declamadora e também locutora.
Aprecia bastante a leitura de textos, onde dá voz e vivacidade aos textos. Lê textos há três anos e o seu primeiro texto foi de One Tchucunhane “O Interior da mulher”, texto este que retrata a exaltação e as batalhas da mulher.

M

uita gente
tem
uma visão muito simples do que é declamação, que
é apenas ler um texto, ora, não
é! Um texto não é só um texto
a ser lido em voz alta, é preciso
compreender, viver e através
disso transmitir sua emoção.
“Ler um texto, não á apenas chegar e ler, há que entrar na história, reencarnar o
personagem do texto e poder
transmitir isso a outras pessoas, isso enche-me de alegriae
é muito gratificante notar isso
nos olhos das pessoas, que
elas gostaram de ouvir e sentir
aquele momento, mais do que
ouvir é poder sentir o texto”.
Segundo explica Matilde,
que saber se comunicar é um
dom, mas acima de tudo é um
aprendizado a ser aperfeiçoado sempre. Sem empenho,
por mais talento que você tenha, dificilmente conseguirá um resultado muito bom.
É na sua óptica um trabalho muito importante porque
há alguns escritores, que não
conseguem ler os seus próprios textos, sim, há quem é
bom para escrever, há quem
é bom para dizer esses textos.
“Eu posso não escrever
texto nenhum, mas eu consigo
pegar naquele texto e ler, conseguir transmitir uma mensagem a outra pessoa, claro que
antes faz-se um ensaio, para
qualquer leitura que seja, é preciso casar, essa ligação, esse
namoramento com o texto, não
é apenas pegar o texto e dizer”.
Antes de ser locutora, a
jovem afirma que já era uma
assídua leitora, mas o factor
ser locutora é determinante
actualmente, porque vem dar
mais força as suas leituras,
porque deve sempre trabalhar
a colocação vocal, assim, existe aqui também um casamento da locução e declamação.
Em 2021 Matilde participou
do Áudio Book da Editora Trinta Zero Nove, que tem como
objectivo a tradução de textos

que vai morrendo ao longo dos
anos, principalmente porque
agora temos a digitalização e
as coisas vão morrendo aos
pouquinhos”, refere Matilde.
Olhando para o meio a qual
esta inserida, Matilde afirma
que, a declamação de textos
está em alta, porque há muitos

centiva a leitura de livros e
ao mesmo tempo, fazer com
que o leitor descubra que tem
a capacidade de poder dizer
aquele texto que tanto gosta.
Estamos muito bem e essa arte
está a ser muito bem desenvolvida”, sublinha Salamandra.
Quais são as maiores

trabalhos que vou fazendo com
a voz exigem alguma remuneração, no entanto, nem todos
vem, que isso é um trabalho
que precisa ser remunerado”.
“Graças a Deus, tenho esses trabalhos, há muitos artistas
que solicitam o meu trabalho,
mas há pessoas que não conseguem perceber que, é preciso
que se pague a um declamador
para que leia os seus textos”.
O grande desafio é de tornar
o mercado da declamação como
um negócio e fazer com que as
pessoas percebam que, estes
artistas precisam de ser pagos,
porque é um trabalho como
qualquer outro e devem ser
vistos como qualquer outro artistas de musica, dança, teatro.
Matilde explica que, conciliar a locução e declamação não
tem sido uma tarefa difícil, porque declamar não exige muito
tempo, apesar de levar esta actividade de forma profissional,
mas é um trabalho que faz em
seus tempos livros e através
de alguma solicitação previa.
“Sempre marco as leituras de textos para depois
do trabalho da locução, para
não haver um choque, não
dado nenhuma dor de cabeça
exercer essas duas funções”.
“Agradeço, desde já, as pes“Eu posso não escrever
texto nenhum, mas eu
consigo pegar naquele
texto e ler, conseguir
transmitir uma mensagem a outra pessoa, claro que antes faz-se um
ensaio, para qualquer
leitura que seja, é preciso casar, essa ligação,
esse namoramento com
o texto, não é apenas
pegar o texto e dizer”.

literários para as nossas línguas locais. Assim, interpretou
um texto em Guitonga e mais
do que ler é contar a historia.
“Para mim, transmitir esse
sentimento e tirar o quer esta no
texto para as pessoas é importante e através disso, eu pude
sentir-me de volta aos nossos
KaringanaWaKaringana, A volta da Fogueira e acho relevante
o resgatar dessa nossa tradição

declamadores e os jovens estão a apostar no Spoken Word,
podcasts de leitura e há muita
partilha neste meio, sugestões e troca de experiências,
que na sua visão é importante.
“Para mim, estas actividades que surgem entre os declamadores e as pessoas que
apreciam esta arte, é igualmente importante porque in-

dificuldades que os declamadores de textos enfrentam na nossa sociedade?
“Bem! Temos ca, essa necessidade de ver as declamações e as leituras como um
negocio, porque fora trabalhar
como mestre de cerimonia e
locutora, tenho isso como um
negocio também, porque eu
trabalho com a voz, então, os

soas que tem estado a me inspirar nestes trabalhos de leitura
de textos, e uma dessas pessoas
é Negro, uma das pessoas que
tem puxado muito por mim
neste mercado, mandar também um agradecimento especial ao Agnaldo Bata, por estar
a acreditar muito em mim, nesta ala da declamação de textos,
também a Sandra Tamele. Vai
o agradecimento também especial aos escritores e declamadores. É lendo que se constrói um
individuo aculturado”, termina.
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Primeira Edição MOZ Hip–HopAwards 2022
reconhece artistas mais destacados do Hip-Hop nacional
silVino Miranda
Moz Hip-Hop Awards (MHHA) é um concurso de cariz nacional, visando prestigiar e premiar anualmente os melhores
do Hip-Hop Nacional nas mais variadas especificidades. Na sua
primeira edição, anunciou recentemente os vencedores deste
ano em que Kloro e Falidy carregaram a distinção de melhores rappers. Ademais, tiveram distinções em outras categorias.

A

iniciativa surgiu da produtora moçambicana Nexta Vida
Entertainment,
em colaboração com parceiros
públicos e privados, num esforço conjunto para reconhecer,
premiar e promover a música
moçambicana como resposta a
um vazio que para muitos dos
artistas era preciso, para motivar cada vez mais todos os integrantes desta cultura Hip-Hop.
O Moz Hip-Hop Awards
tem como objectivo principal
reconhecer e criar uma maior
consciência pública em que
os artistas, o público e as ins-

tituições públicas e privadas
do ramo musical, caminhem
em paralelo tendo em vista o
mesmo objectivo, valorização
do Hip-Hop Moçambicano.
A votação foi feita por
um comité de cinco júris independentes de produção, activista, apresentador, agente
cultural e um crítico cultural.
Foram, contempladas 25
categorias de hip hop, dentre
elas underground, mainstream,
femalemc’s, dj’s, grafiteiros,
produtores e break- dancers,
bem como enalteceu-se a inclusão e abrangência e houve quatro menções honrosas.
Nesta 1ª edição do MHHA

que exaltou a Unidade Nacional,
reunindo no mesmo palco artistas
do Sul (Maputo, Matola, Namaacha, Xai˗Xai, Inhambane), Centro (Beira, Chimoio, Quelimane,

Tete) e Norte do País (Nampula,
Lichinga, Pemba), algo totalmente inédito em Moçambique.
De entre eles constam todas as’
“classes’’ da cultura Hip-Hop:

Undergrounds,
Mainstream,
FemaleMCs, DJs, Grafiteiros,
Produtores e Break-Dancers,
enaltecendo o Hip-Hop Nacional com inclusão e abrangência.

Cave To Shore reúne colectivo de artistas do Reino Eswatini
“Cave to Heal”, que naquela noite propôs um Space to
Heal, em colaboração com
Lenna Bahule e outras referências nacionais, um espectáculo
multi disciplinar que incluiu
teatro, musica, spokenword,
movimento e audiovisual.
Este espectáculo é uma
viagem pelos tempos da Covid-19 em que o artista aprende a lidar com a desordem, o
isolamento, a perda, o luto e
por fim a aceitação do impacto que a pandemia causou nas

N

a noite fria
da
última
quinta-feira (23), a
FFLC, acolheu um musical que juntou
artistas do Eswatini e deMoçambique, que brindaram ao

público que aderiu em massa
para ouvir uma mistura de Jazz,
R&B Soul e HipHop. Trata-se
das artistas Thobile Makhoyane (Eswatini), Jazz P (Eswatini), DzeliThePost (Eswatini) e
LennaBahule (Moçambique).
O colectivo de Eswatini

nossas vidas. É com este reconhecimento que se inicia o
processo de cura e restauração
e resulta numa celebração da
existência humana e dos ensinamentos que a vida propõe.
O evento iniciou com uma
apresentação teatral feita pelas
artistas, que retractavam o momento em que foi reportado o
primeiro caso de Covid-19 em
Moçambique, para alem da representação teatral, as artistas
conciliavam com musica e dança.
Ademais, em suas apre-

sentações retractavam o papel
que a mulher tem na sociedade, trazendo as historias de
superação, luta e conquistas.
Levando consigo o seguinte
lema “TomorrowisMy Time”.
As artistas que cantavam
e encantavam em suas línguas
locais (Suazi), língua bantu, assim como era chamado naquela
altura, juntamente com o inglês.
Um espectáculo totalmente ao
vivo, em que todos puderam
sentir e ouvir vozes afinadas e
um trabalho ao mais alto nível.
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Segundo Amélia Muendane

“Devemos nos organizar
para produzir melhor”
A Autoridade Tributária de Moçambique escalou há dias
a província de Gaza, onde reuniu com produtores locais,
associações de diversas áreas, operadores do comércio formal
e informal para apresentar o novo modelo de transformação
económica.

T

rata-se da 8ª Província a nível nacional e a primeira
na zona sul, que
acolhe o ciclo de
cooperativismo moderno, uma
iniciativa que resulta do trabalho
conjunto entre a Autoridade Tributária de Moçambique e a Associação Moçambicana para Promoção do Cooperativismo Moderno.
Usando da palavra a Presidente da Autoridade Tributária
de Moçambique, Amélia Muendane, começou por explicar que
“ o conceito que estamos a ter do
Cooperativismo é diferente do Cooperativismo que nós adoptamos
depois da Independência, em que
tínhamos Cooperativa de produção
e os cooperativistas partilhavam a
machamba, as sementes, a produção, e partilhavam a colocação dos
produtos no mercado. Mas também
dividiam os rendimentos e o que
acontecia é que mesmo que houvesse um preguiçoso a divisão do
lucro era pela mesma porção com
aqueles que se dedicavam ao trabalho. Isto fazia com que aqueles
que tinham energia para o trabalho
perdessem a sua força”, concluiu.
Porém, no novo conceito, segundo Muendane”, cada um traba-

lha na sua própria produção, usa a
sua enxada os seus meios de produção para ter os seus resultados,
a cooperativa facilita a colocação
desse produto no mercado, mas
como eu sou membro eu tenho o
meu direito de negociar o preço,
e o lucro da minha venda não vou
partilhar com ninguém”, referiu.
Ainda segundo a fonte este
novo modelo de produção e organização da economia estimula
também a solidariedade, a poupança e ajuda mútua “parte do
meu rendimento eu vou deixar na
cooperativa para poupar de tal maneira que quando eu estiver numa
situação difícil, a Cooperativa vai
me dar aquele valor para eu recomeçar a minha produção” ,rematou. Este modelo de poupança
também joga um papel importante
no alargamento das áreas de produção, pois segundo a Presidente da
AT “quando eu tiver apenas meio
hectare e achar que a produção do
ano anterior foi boa quero aumentar, a Cooperativa vai me ajudar a
expansão do espaço para eu produzir, se eu disser que já tenho 10
hectares e a enxada já não serve
preciso de um Tractor a Cooperativa vai me ajudar a ter facilidades”.
Em relação a província de

Gaza alertou que “Nós temos que
incrementar a nossa produção com
uma melhor organização, não falo
apenas da agricultura e da pesca,
falo também do turismo, Gaza é
uma província iminentemente turística, mas a contribuição do turismo é tão pequena que não consegue ter um número no produto
interno bruto (PIB) por isso é que
precisamos de ter uma melhor organização económica” concluiu.

At deve adoptar estratégias
persuasivas para estimular aos
potenciais contribuintes
- Segundo Amosse Macamo

– Secretário de Estado de Gaza
No seu discurso de abertura,
o Secretário de Estado de Gaza,
Amosse Macamo disse que a província que dirige apresenta enormes
potencialidades agrícolas e pecuárias, “para além da argila e dos
recursos florestais e pesqueiros que
contribuem para dinamizar a vida
económica da população”, contudo segundo aquele governante “o
denominador dos agentes económicos intervenientes é a informalidade, um cenário que dificulta a
captação de receitas para o Estado”.
Por isso segundo, Amosse
Macamo, o Programa Nacional
do Desenvolvimento Cooperativo

“reveste-se de capital importância
para o alargamento da base tributária com vista a maximização da
cobrança de impostos a nível de
pequenos contribuintes que maioritariamente caracterizam a actividade económica da província”.
O Secretário de Estado de Gaza
disse por isso que “reconhecemos
o grande desafio que a Autoridade
Tributária tem pela frente no que
diz respeito à mobilização destes
potenciais contribuintes a se organizarem em associações, com vista
a sua inscrição no modelo de Cooperativas Fiscais”, dai o alerta para
os funcionários da instituiçào para
que, “adoptem melhores estratégias
persuasivas para estimular aos potenciais contribuintes a aderir a este
programa, assegurando maior proximidade entre a administração tributária e o contribuinte”. Por outro
lado, Macamo disse que “ a Autoridade Tributária na província Gaza,
nas suas campanhas de sensibilização, deve consciencializar os agentes económicos sobre o seu papel
no desenvolvimento da economia,
o que possibilitará a criação de vínculos de confiança entre as partes”.
O governo de Gaza, através do
Secretário de Estado Amosse Macamo, recordou aos presentes que
“todos temos uma grande responsabilidade para o sucesso deste Programa, assumimos o compromisso
de contribuirmos para maior divulgação deste, mostrando a sua importância e vantagens à população”.
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