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Indicação de Raul Domingos a Embaixador

Reconciliação Nacional ou Estratégia Eleitoral?

É um facto histórico para os moçambicanos, 
desde que o país abraçou a democracia 
multipartidária. Raul Domingos foi nomeado 
conselheiro de Estado em 2021, substituindo 
o falecido Daviz  Simango, presidente do 

partido Movimento Democrático de Moçambique (MDM). 
Um ano depois, é indicado agora para exercer a figura de 
embaixador extraordinário e plenipotenciário de Moçam-
bique junto ao Vaticano, o que para alguns analistas revela 
um grande passo na consolidação da reconciliação nacional e 
outros entendem tratar-se de uma estratégia visando enfra-
quecer a já dorminhoca oposição moçambicana, sendo que 
nas intervenções do Raul Domingos este manifestava sua 
intenção de regressar ao partido Renamo junto com o MDM, 
para em conjunto conquistarem o poder em 2024.

Boas ideias não têm cores 
partidárias-Joel Nhumaio

O Membro da Frelimo e 
presidente da Fundação Ngun-
gunhana, Joel Nhumaio expli-
cou ao Zambeze que a nomea-
ção de figuras da oposição para 
desempenhar várias funções 
que lhes são confiadas não é 
de hoje, uma vez que o esta-
dista Filipe Nyusi vincou na 
sua tomada de posse que é e 
sempre será presidente do povo 
moçambicano independente da 
sua filiação partidária e a nome-
ação do líder do PDD constitui 
uma prova inequívoca de que 
o estadista moçambicano cum-
pre o seu discurso na prática. 

Joel Nhumaio clarificou 
que acções similares se têm ve-
rificado na base, onde os chefes 
dos quarteirões, departamentos 
etc., são confiados a desempe-
nharem inúmeras funções, in-
dependente da sua filiação, no 
entanto não tem sido mediati-
zado tornando difícil que o mo-
çambicano tome conhecimen-
to como se teve aquando da 
indicação do Raul Domingos.

 Para consolidar o argumen-
to, Joel Nhumaio realça que o 
presidente Nyusi quebrou to-
dos estereótipos e subiu a ser-
ra de Gorongosa para negociar 
com o falecido então líder da 
Renamo Afonso Dlhakama. 

No contexto da reinte-
gração dos homens residuais 
da Renamo, Joel Nhumaio 
salientou que tudo decorre 
a contento em função das in-
formações que os mídia vem 
transmitindo, tendo menciona-
do a integração de membros da 
Renamo na Unidade de Protec-
ção de Altas Individualidades 
(UPAI) para servirem o Estado.

Nhumaio avisa ainda que 
os moçambicanos não de-
vem ficar surpreendidos com 
esta boa atitude do estadista 
moçambicano até porque, se-

gundo o mesmo pode vir a 
ocorrer uma nomeação que 
talvez ninguém esperava. 

“ Não tenho mais pala-
vras. Isso constitui uma pro-
va inequívoca de que o nosso 
Filipe Nyusi para além de fa-
lar, mostra com acções con-
cretas o que significa que ele 
é presidente do povo“ disse

Sublinhou ainda que Fili-
pe Nyusi tem sido unificador 
na busca de soluções que pre-
ocupam o país ou seja para 
Joel Nhumaio são várias vezes 
que o presidente Filipe Nyu-
si recorreu a vários extractos 
sociais nomeadamente os re-
ligiosos, sociedade civil entre 
outros para que conjuntamente 
sejam identificadas soluções 
para o bem-estar do povo que 
se comprometeu a respeitar.

É preciso despartidarizar o 
estado-Albino Forquilha

Não tem sido apanágio do 
governo da Frelimo nomear 
membros da oposição para o 

exercício de funções no go-
verno como sucede em outras 
nações, se assim fosse deixa-

ria de ser novidade começou 
por descrever o presidente do 
partido PODEMOS, Albino 
Forquilha que no seu entendi-
mento a indicação do Raul Do-
mingos a embaixador pode ser 
vista em dois aspectos nome-
adamente a crítica em relação 
a partidarização do Estado e 
dos seus recursos que concor-
reram a nomeação despertando 
a ideia de que a mudança está 
ocorrendo o que é de louvar. 
Albino Forquilha saúda a ini-
ciativa acrescentando que tal 
deve deixar de ser novidade 
porque todo moçambicano 
pode ocupar cargos no gover-
no sem necessariamente estar 
filiado ao partido A ou B, mas 
que apresente competências.

Por muitos anos assistimos 
situações de indivíduos no-
meados para exercer funções 
sem competência para o efei-
to. Mas, porque pertenciam 
ao partido no poder acabaram 
por lá estar e o resultado foram 
aqueles que todo moçambicano 
tem em memória, desde a cor-
rupção, arrogância entre outros.

Quanto ao segundo aspec-
to, Albino Forquilha diz que a 
nomeação do Raul Domingos 
pode ser vista como uma estra-
tégia de enfraquecer a oposição 
tendo em conta que Domingos 
nas suas várias intervenções 
manifestava a intenção de o 
PDD e o MDM regressarem a 
Renamo, de modo a concorre-
rem a favor de um único can-
didato, evitando assim a dis-
persão de votos que tem sido 

uma das razões para a oposi-
ção continuar fora do poder.

Forquilha acrescentou ainda 
que muito embora Raul Domin-
gos não estivesse a fazer políti-
ca activa, sendo que nas últimas 
eleições gerais não concorreu, 
o mesmo tinha planos para 
concorrer aos pleitos de 2024.

Vaticano só se reza- Ismael 
Nhacucue

O porta-voz do Movimento 
Democrático de Moçambique, 
Ismael Nhacucue não tem dúvi-

das de que a nomeação do Raul 
Domingos seja uma estratégia 
do regime para acomodá-lo e 
lançar uma imagem de que há 
inclusão da oposição do ponto 
de vista de participação polí-
tica. Não é aceitável que um 

Raul Domingos, líder de um 
partido político cujos membros 
desconhecem-se senão ele, en-
tre para este tipo de cenário.

A inclusão não se traduz 
apenas na indicação para ocu-
par cargos, segundo o MDM 
é preciso ouvir as diversas 
ideias que a oposição tem 
para o crescimento do país. 
Para Ismael Nhacucue nome-
ar Raul Domingos ou Yacub 
Sibindy é um acto cosméti-
co, sendo que são figuras com 
pouca expressão na política.

“A Santa Sé não tem ex-
pressão comercial com Mo-
çambique, significando que 
Raul Domingos só se vai aco-
modar, nenhum trabalho políti-
co irá fazer, senão rezar“ disse

  

Momento histórico -Mirko 
Manzoni

É um momento histórico 
para o país, pois marca a pri-
meira vez que um membro da 
oposição é nomeado embai-
xador. Um cenário inimaginá-

vel, há poucos anos atrás”. As 
palavras são do representante 
pessoal do secretário-geral da 
ONU para o processo de paz em 
Moçambique, Mirko Manzoni

.Para o enviado pessoal de 
António Guterres, a indicação 
de Raul Domingos “é mais 
uma evidência que traduz a 
importância que o Chefe de 
Estado moçambicano, Filipe 
Nyusi, atribui à inclusão no 
país, notando que esse empe-
nho tem sido demonstrado na 
implementação do Acordo de 
Paz e Reconciliação Nacio-
nal assinado pelo Governo e a 
Resistência Nacional Moçam-
bicana (RENAMO), principal 
partido da oposição, em 2019.
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TSU: a gota de água que 
faltava para transbordar o Índico

De erro em erro se constrói a nação 

Errar é humano, diz o ditado popular. Mas errar tantas 
vezes não pode ser normalizado, principalmente quando 
afecta os Direitos, Liberdades e Garantias dos cidadãos. O 
Governo moçambicano vai entrar no famoso livro de recor-
des “Guinnes Boock” por errar nas estratégias de governar 
o seu povo. Só este ano, o governo falhou nas estratégias de 
transporte público, na implementação da Tabela Salarial 
Única (TSU) para não falar da colocação do livro escolar e, 
este último, quando conseguiu descobrir que continha erros 
graves o que forçou a sua inutilização.

Se recuarmos no 
tempo facil-
mente podemos 
encontrar exem-
plos que pro-

vam que o Governo liderado 
por Filipe Nyusi é campeão em 
errar nas estratégias de gover-
nação. À cabeça temos a abor-
dagem inicial sobre o terroris-
mo em que só um ano depois 
de incursões de grupos arma-
dos sobre o norte da província 
de Cabo Delgado o governo 
moçambicano reconheceu 
que se tratava de terrorismo, 
mesmo contra alguns estudos 
que apontavam nesse sentido.

Em termos cronológicos 
os ataques terroristas em Cabo 
Delgado começaram em Mo-
címboa da Praia, na madruga-
da de 5 de Outubro de 2017, 
quando a população come-
morava os 25 anos da assina-
tura do Acordo Geral de Paz.

Nessa altura o governo 
associou este acontecimento 
com divergência entre líderes 
de mesquita e negou que se 
tratava de terrorismo pese em-
bora o primeiro tiro tenha sido 
disparado contra o posto de 
controlo da Polícia, na aldeia 
Awasse, há cerca de 40 quiló-
metros da vila de Mocímboa 
da Praia, e quase ao mesmo 
tempo, foi assaltada a esqua-
dra distrital da PRM, depois o 
quartel das Forças de Defesa e 
Segurança e, mais tarde, a ca-
deia distrital onde foram soltos 
quase todos os prisioneiros.

Quando o governo abriu os 
olhos para a realidade optou 
por entregar a direcção da luta 
contra o terrorismo à Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) e não às chefias milita-
res. Aliás, a decisão do gover-
no moçambicano deveu-se, em 
grosso modo, por não ter decla-
rado estado de guerra ou sítio 

para permitir a actuação livre 
das Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM). 
Ademais, embora sem assu-
mir formalmente, o governo 
de Moçambique contratou a 
empresa privada de mercená-
rios, a Dyck Advisory Group 
(DAG) alegadamente para 
dar apoio logístico no comba-
te ao terrorismo, no entanto, 
este não surtiu nenhum efeito.

Livro Escolar chegou errado

Um dos grandes escân-
dalos de erros do governo de 
Moçambique está resumido 
no livro de história da 6ª clas-
se, já retirado das escolas. No 
início do presente ano lectivo, 
o livro escolar chegou atrasa-
do. O governo não conseguiu 
explicação plausível sobre tal 
facto. Mais grave ainda é que 
depois de longo tempo de espe-
ra dos livros, alguns chegaram 
as mãos dos alunos com erros 
graves. O exemplo é o livro de 

ciências sociais da 6ª classe. 
O Governo moçambicano 

mandou também retirar de cir-
culação todos os manuais em 
causa: “Uma errata não iria 
resolver o problema dos erros 
que constam do livro. Por isso, 
vamos retirar imediatamente o 
livro. Enquanto isso, vamos tra-
balhar com os programas que 
temos nas nossas escolas”, afir-
mou Carmelita Namashulua.

Depois do escândalo dos 
erros de conteúdo, que co-
locam Moçambique noutras 

geografias, circularam nas re-
des sociais e em alguma im-
prensa informações de que a 
porta-voz do Ministério, Gina 
Guibunda, foi forçada a tirar 
licença disciplinar compulsi-
va. Mas a ministra Namashu-
lua não confirmou a notícia. 
Respondeu apenas que a ins-
tituição tem três porta-vozes.

Carmelita Namashu-
lua anunciou, entretanto, a 
constituição de uma nova 
equipa do CALE, que vai 
integrar membros das uni-

versidades, para verificar 
os conteúdos dos manuais.

“Nós temos uma institui-
ção no nosso sector, o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, que é a entida-
de apropriada para a verifi-
cação final dos nossos livros 
antes da impressão”, salien-
tou a ministra moçambicana.

Para apurar o que realmen-
te teria acontecido, o MEDH 
criou uma comissão de inqué-
rito que apontou negligên-
cia por parte da Porto Editora 
como uma das causas dos erros.

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

De acordo com a gover-
nante, os manuais foram apro-
vados sem que tenham sido 
observadas todas as cinco fa-
ses de avaliação previstas nas 
cláusulas contratuais, embora 
os livros tenham passado pela 
análise do Instituto Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação, pelo Departamento de 
Gestão de Livro Escolar e Ma-
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Efigénio Baptista adia sentença das “dívidas ocultas” 
para depois do Congresso da Frelimo

O juiz Efigénio 
Baptista, que 
julga o bada-
lado processo 
das dívidas 

ocultas, decidiu adiar a data da lei-
tura da sentença de 01 de Agosto 
para 30 Novembro, o que de certa 
forma vem confirmar o que mui-
tos suspeitavam. Alguma corrente 
alertava que o juiz não iria ler a sen-
tença antes do congresso do partido 
Frelimo, aprazado para Setembro 
próximo que se cogita que venha 
trazer nova ordem política do país.

  “Dada a especial complexida-
de da causa, o volume do processo 
de mais de 30 000 páginas e a so-
brecarga de trabalho com os arres-
tos, embargos e agravos vai adiada 
a data da leitura da sentença para 
o dia 30 de Novembro de 2022”.

Quando se iniciou o julgamen-

to, a 23 de Agosto de 2021, há cerca 
de um ano, o processo tinha mais 
de 15 400 páginas, além de 30 ane-
xos de informação bancária e rela-
tórios de perícias em 7.000 folhas.

O número de páginas do pro-
cesso por ler para a definição da 
sentença subiu, durante o julga-
mento, para 18 442. Houve, ainda, 
cinco recursos e outras brochuras 

anexadas pelos declarantes. Ainda 
assim, até 11 de Março passado, 
o juiz da causa, Efigénio Baptis-
ta, estava convicto de que conse-
guiria ler o total de 30 mil folhas, 
nas quais estão documentadas 
as provas, formar a sentença e 
trazê-la a público a 1 de Agosto.

Ora, terminadas as audições do 
julgamento, a Procuradoria-Geral 
da República requereu arresto 
preventivo de bens e participações 
sociais de 11 dos 19 réus arrolados.

“Importa verificar que o pro-
cesso de arresto tem 683 folhas, 
divididas em 3 volumes, e foram 
instaurados seis embargos que 
estão a ser tramitados. Acresce 
que foi tramitado também neste 
processo um recurso de agravo”.

Assim, a sentença começou 
a ser elaborada depois do dia 17 
de Maio e continuam a ser tra-

mitados os arrestos de bens e 
despachos sobre requerimentos 
dos réus e das partes, o que leva 
o juiz da causa a precisar de mais 
tempo para decidir a sentença.

E o veredicto é dos mais es-
perados, por se tratar do maior 
escândalo financeiro que o país já 
registou. O caso envolve mais de 
dois mil milhões de dólares em 
empréstimos com garantias do 
Estado, o que levou ao corte do 
apoio financeiro ao Orçamento do 
País. Entre os réus, estão antigos 
dirigentes do Serviço de Infor-
mação e Segurança do Estado, o 
filho do ex-Presidente da Repú-
blica, antigo assessor e a antiga 
secretária particular de Armando 
Guebuza, entre outras pessoas das 
relações de amizade e de familia-
ridade com os antigos responsá-
veis das instituições do Estado.

terial Didáctico e pela Direcção 
Nacional do Ensino Primário, 
o que também revela negligên-
cia e falta de profissionalismo 
por parte destes organismos.

A comissão de inquérito 
recomendou a reestruturação 
do Conselho de Avaliação do 
Livros Escolar, com destaque 
para as demissões do director-
-geral do Instituto Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação, Ismael Nheze, e da 
directora Nacional do Ensi-
no Primário, Gina Guibunda, 
que também era a porta-voz 
do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano.

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

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

Uma outra anomalia con-
siderada grave é a locali-
zação de antigas fronteiras 
do Zimbabwe, país que faz 
fronteira com Moçambique, 
mas que o livro indica ser ba-
nhado pelo Mar Vermelho.

Os equívocos incluem 

ainda a ilustração de uma 
foto do parlamento angolano 
como sendo de Moçambique.

TSU: Expectativas goradas

Nos finais de 2021 o governo 
apresentou a proposta da Tabe-
la Salarial Única (TSU) que era 
uma das últimas dos funcionários 
públicos de ver os ordenados me-
lhorados. Afinal não passou por 
aí. O TSU foi feito com base a 
fórmulas erradas, o que no lugar 
de trazer justiça salarial veio criar 
uma confusão sem precedentes. 

Os critérios usados para o 
cálculo da TSU vieram a revelar 
erros graves, que segundo alguns 
economistas derivam do facto de 
os Ministérios da Economia e 
Finanças e o da Função Pública 
terem avançado sem ouvir ou-

tras opiniões. Os erros colossais 
é que um funcionário com nível 
elementar A, tendo o critério de 
idade e ano de serviço chegava 
a ganhar mais que um funcio-
nário com nível superior. Aliás, 
entendidos na matéria diziam 
que isso era um incentivo para os 
funcionários não se formarem.

Nesta terça-feira, a saída 
de mais uma sessão do Con-
selho de Ministros, o ministro 
da Economia e Finanças, Max 
Tonela deixou a “máscara cair” 
e com ela caiu o TSU para boa 
parte dos funcionários públicos.

 “Existem várias situações 
de inconformidade. Dentro das 
reclamações, muitas têm a ver 
com a aplicação dos critérios de 
idade e tempo de serviço, que 
criam distorções”, explicou o 
ministro da Economia e Finan-

ças, Ernesto Max Tonela, daí 
que essas situações “têm que ser 
geridas para que ninguém saia 
prejudicado com a implementa-
ção desta reforma”. Max Tonela 
diz que algumas irregularidades 
só poderão ser resolvidas com 
articulação entre o Governo e 
outras instituições de soberania.

“Uma vez que a lei está em 
vigor, vamos prosseguir com 
o pagamento de salários rela-
tivos ao mês de Julho a todos 
os funcionários e agentes do 
Estado que têm a sua situação 
salarial em conformidade, to-
mando como prioridade os fun-
cionários enquadrados no nível 
salarial 1, que têm, sobretudo, 
o salário mínimo”, explica, 
sendo que este processo deve 
abranger cerca de 21 mil fun-
cionários e agentes do Estado. 
A fixação desta base salarial 

não toma em conta os critérios 
de idade e de tempo de carrei-
ra, de acordo com o governante.

“O Governo decidiu ain-
da proceder ao pagamento dos 
salários do mês de Julho dos 
demais funcionários do Esta-
do, incluindo os dirigentes do 
Estado, com base nas tabelas 
salariais existentes antes da 
entrada em vigor da Tabela 
Salarial Única e proceder aos 
retroactivos de Julho logo que 
as situações por resolver esti-
verem devidamente tratadas.”

Entretanto, há indicação de 
que órgãos de soberania, nomea-
damente: Conselho Constitucio-
nal (CC), Tribunal Supremo, Tri-
bunal Administrativo, incluindo 
a Procuradoria Geral da Repú-
blica (PGR) foram fundamen-
tais ao alertar ao Governo para 
a desconformidade da norma.
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Há dúvidas sobre a transparência na Gestão dos Bens 
Apreendidos no Âmbito do Processo das “Dívidas Ocultas” 

A Lei n.º 13/2020, de 23 de Dezembro, aprovou o regime 
jurídico específico de recuperação de activos (o que inclui a 
sua gestão) e criou o Gabinete Central de Recuperação de 
Activos (GCRA) e o Gabinete de Gestão de Activos (GGA). 
Posteriormente, foi regulamentado por decreto o modo de 
organização e funcionamento do GCRA4. No entanto, até ao 
momento ainda não foi regulamentado o modo de organiza-
ção e funcionamento do GGA, o que pode influenciar na efi-
cácia do processo de recuperação de activos que compreende, 
necessariamente, uma primeira fase, que é de recuperação, e, 
consequentemente, a segunda, de gestão dos activos apreendi-
dos ou recuperados. 

Esta segunda fase 
é importante e é 
consequência da 
primeira, uma 
vez que visa a 

conservação, rentabilização e va-
lorização dos bens apreendidos 
ou recuperados. A não regula-
mentação do modo de organiza-
ção e funcionamento do GGA é 
preocupante, sobretudo devido 
ao processo das dívidas ocultas, 
onde se registou a apreensão de 
uma quantidade considerável de 
activos, 51 imóveis dentre apar-
tamentos, hotéis e escritórios , 
sem que esteja instalado e em 
funcionamento a entidade espe-
cializada na gestão desses bens. 

Para além desse facto, outro 
deve ser trazido a debate e está re-
lacionado com a transparência que 
deve existir na gestão dos activos 
apreendidos. Pelo menos publica-
mente, não se conhece nenhum 
relatório que tenha sido produzi-
do e que esteja relacionado com 
o modo como a gestão desses 
activos está a ser levada acabo. 

Quem deve Regulamen-
tar o Modo de Funcionamen-
to do GGA e Quais São as 
Consequências da Sua não 
Regulamentação? 

A Lei de Perda Alargada de 
Bens e Recuperação de Activos 
estabelece que cabe ao Governo e 
à Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) proceder a regulamen-
tação da lei de perda alargada de 
bens e recuperação de activos nos 
seguintes termos: “Compete ao 
Governo, em coordenação com a 
Procuradoria-Geral da República, 
regulamentar a presente lei ...” . 
Quer significar que a responsabi-
lidade para regulamentar o modo 
de funcionamento do GCRA e do 
GGA compete às duas entidades 
referidas. A não regulamentação 
do modo de organização e fun-
cionamento e a consequente ins-
talação do GGA conduz a que o 
regime jurídico de recuperação de 
activos caminhe a duas velocida-
des: por um lado, está a acontecer 
a recuperação de activos e a PGR 
informa anualmente à Assem-

bleia da República (AR) sobre o 
volume de bens/activos recupera-
dos durante a Informação Anual 
do Procurador-Geral da Repúbli-
ca . Por outro, está a existir uma 
gestão que não é transparente dos 
activos/bens apreendidos ou recu-
perados porque não se conhece a 
forma como é realizada e nem são 
publicados relatórios sobre esta 
actividade específica por parte 
da entidade responsável pela ges-
tão de activos, no caso a Direcção 
Nacional do Património do Estado 
(DNPE), a qual, de forma gené-
rica, cabe “garantir a gestão dos 
bens patrimoniais do Estado” .  A 
Informação Anual prestada pelo 
Procurador-Geral da República à 
AR devia conter dados estatísti-
cos sobre a forma como foi feita a 
gestão dos bens no ano anterior à 
sua apresentação, e o destino que 
os mesmos mereceram, para uma 
melhor transparência do processo. 
Nos termos da lei, “O Gabinete de 
Gestão de Activos deve fornecer ao 
Gabinete Central e aos gabinetes 
provinciais de recuperação de acti-
vos dados estatísticos sobre a apre-
ensão, perda e destino dos bens ou 
produtos relacionados com o cri-
me” , o que, pelo facto de o mes-
mo ainda não ter sido instalado e 
nem estar regulamentado o seu 

modo de organização e funciona-
mento, ainda não está a acontecer.

 Qual é a Entidade que 
Neste Momento Faz a Gestão 
dos Activos? Terá Legitimi-
dade Para o Efeito? 

Sobre a entidade que neste 
momento faz a gestão dos activos 
apreendidos ou recuperados, em 
Moçambique, da interpretação da 
lei retira-se que esta competên-

cia está na alçada do Ministério 
da Economia e Finanças (MEF). 
No entanto, de forma específica, 
e por via do estabelecido na lei, 
deve ser o GGA a proceder com 
a actividade de gestão de activos, 
integrado na orgânica do MEF. 
Assim é porque a lei estabelece 
que “O Gabinete de Gestão de 
Activos é o órgão do Estado que 
superintende a área do patrimó-
nio do Estado, com atribuições de 
administração de activos e bens 
apreendidos ou recuperados, no 
âmbito de processos nacionais ou 
de actos decorrentes da coopera-
ção jurídica e judiciária interna-
cional”. No entanto, consultando 
as funções que são exercidas pelo 
MEF, através da entidade que está 
encarregada pela área do patrimó-
nio do Estado, no caso a DNPE, 
verifica-se que este órgão, for-
malmente, não tem competência 
específica para fazer a gestão dos 
bens recuperados ou apreendidos 
por via de processos judiciais 
nacionais ou advindos da coope-
ração jurídica e judiciária interna-
cional. Sendo assim, o que se pode 
avançar é que a gestão dos activos 
apreendidos ou recuperados está 
a ser realizada e por um órgão 
cuja legitimidade para o efeito é 
questionável, sem competências 

técnicas e específicas para o efei-
to tendo em atenção a proveniên-
cia/origem dos bens em questão. 

Como Estão Sendo Ge-
ridos os Bens Apreendidos 
no Âmbito do Processo das 
Dívidas Ocultas? 

Como já referido, vários bens 
foram apreendidos pelo Minis-
tério Público (MP) no âmbito 
do processo das dívidas ocultas, 

como foi tornado público aquan-
do da realização das sessões de 
arresto. No entanto, o MP fez sa-
ber que existe um imóvel que foi 
vendido pelo causídico Alexandre 
Chivale depois de apreendido. 
Este facto evidencia que não está 
a ser realizada uma gestão trans-
parente dos bens recuperados no 
processo das dívidas ocultas. A si-
tuação acima referenciada decor-
reu do facto de ainda não ter sido 
regulamentado o modo de organi-
zação e funcionamento do GGA o 
que a ter acontecido teria o condão 
de impedir que os activos apreen-
didos, no caso, fossem dissipados 
em proveito alheio. Era de se es-
perar que durante o tempo em que 
decorre o processo em referência, 
até decisão final, que passará pelo 
exercício de garantias processuais 
de recurso, certamente, existisse 
transparência na gestão dos bens 
apreendidos, o que implicaria a 
sua conservação, rentabilização 
e valorização. Pelo que, com o 
acto acima descrito, surgem dú-
vidas relacionadas com a gestão 
eficiente dos restantes bens apre-
endidos no âmbito do processo a 
que se faz referência, de modo a 
que se os réus vierem a ser con-
denados, o Estado se possa fazer 
ressarcir com eles em óptimas 

condições, isto é, sem perderem o 
seu valor económico e financeiro. 

Quais são as Vantagens 
de Regulamentar a Organi-
zação e Funcionamento do 
GGA? 

A lei de perda alargada de bens 
e recuperação de activos não pode 
detalhar as formas como se faz a 
gestão dos activos recuperados, o 
que só pode ser feito em sede de 

regulamentação. Há que ques-
tionar, também, para efeitos de 
transparência, se é realizada uma 
avaliação/exame dos bens e se os 
mesmos são quantificados, logo 
após a apreensão, por um perito 
independente e com competência 
adequada, considerando a natureza 
específica dos bens recuperados. 
Não se procedendo desta forma 
há riscos de desvios. Será que a 
DNPE faz esta avaliação indepen-
dente? É por isso que “[o]s Estados 
devem implementar mecanismos 
apurados de gestão, conservação 
e destinação dos bens apreendidos, 
visando o seu melhor aproveita-
mento ...”. Sendo assim, e para o 
efeito, é fundamental que sejam 
instalados gabinetes especializa-
dos na gestão de activos e regula-
mentado o seu modo de organiza-
ção e funcionamento, dotando-os 
de investigadores com conheci-
mento específico sobre a matéria 
de gestão de activos recuperados 
por via de processos judiciais. 
Segundo o Projecto Fénix sobre 
recuperação de activos, é necessá-
ria uma gestão eficiente dos bens 
recuperados o que, como já afir-
mado, passa pela instalação de um 
GGA, apetrechando-o com procu-
radores especializados e especia-
listas na gestão de activos.(CIP).
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Foi um dia para 
esquecer, o pas-
sado dia 4 de Ju-
lho de 2022, uma 
Segunda-feira 

que é habitualmente pacata, na 
“Cidade das Acácias Vermelhas 
e Jacarandás”, do mayor Dr. 
Eneias da Conceição Comiche, 
mas que era um dia, que a maio-
ria dos trabalhadores que vão 
aos locais de trabalho, usando o 
transporte colectivo de passagei-
ros, o vulgo, “chapa” * e os ma-
chibombos, não o puderam fazer.

Motivo: greve dos transpor-
tadores semi-colectivos de pas-
sageiros e mesmo os transpor-
tes colectivos (machibombos) 
das cooperativas e do Estado. 

Todos estavam parqueados, 
ora nos terminais de transporte, 
ora nos grandes locais de partida 
como na Cidade de Maputo: Chi-
quelene, Albazine, Costa do Sol, 
Zimpeto, Magoanine, Malhazi-
ne, etc. e na Matola: Liberdade, 
Matola-700, Matola-Cidade, 
Fomento, etc.). Outros optaram 
por não sair à rua com receio, de 
serem vítimas de “fura greves”.

Os trabalhadores, esses 
que acordam, amiúde, as 3 ho-
ras da manhã para a partir das 
4 horas “apanhar o chapa”, 
chegaram aos habituais locais 
e não viram patavina de ne-
nhum motor de carro a roncar.

Estava eminente a GREVE 
já anunciada nas redes sociais, 
essa arma utilizada para “comu-
nicar” boas coisas, boas notícias, 
todavia, também más coisas e 
outras ruins. Notícias que circu-
lam à velocidade de cruzeiro…

Recordemos que foi esta 

arma,“Redes Sociais”,que foi 
utilizada para derrubar regimes 
como do líder da Líbia, Muha-
mar Kaddafi  líder do Iraque, 
Sadaam Hussein, pondo aque-
les países numa “guerra sem 
quartel”, com prejuízos econó-
micos e sociais incalculáveis. 
Guerras que duram até hoje. 

Um alerta para a nossa ju-
ventude, para que saibam que 
as “Redes Sociais” podem ser 
utilizadas contra boas causas 
dos povos, como, evidentemen-
te nestes dois exemplos, de dois 
presidentes da República derru-
bados, com o povo líbio e iraquia-
no, agora lançados à sua sorte, 
benefi ciando os que exploram o 
petróleo e os que com a guerra 
puseram as suas fábricas da in-
dústria armamentista lucrativas.

Nessa Segunda-feira, dia 4 de 
Julho, uns munícipes eram obri-
gados a ir ida e volta ao serviço 
a pé, galgando enormes distân-
cia, outros aproveitavam boleias 
(mas “proibidas” em aglome-
rados de passageiros), como 
quem diz: “não há transporte, 
o Governo tem de resolver…”

O Presidente da FEMATRO 
(Presidente da Federação Mo-
çambicana dos Transportes Ro-
doviários) já em conversações 
com o ministério dos “Trans-
tornos e Complicações”, in-
formou que tinha solução, per-
suadindo os seus associados a 
irem à rua, recomeçar o traba-
lho: transporte de passageiros.

Veio a boa nova, anunciada 
pelo Director de Logística no 
Ministério dos “Transtornos” e 
“Complicações”, Dr. Ambrósio 
Sitói: todos os transportadores 

não vão agravar a tarifa, cabendo 
ao Governo, no caso concreto de 
Maputo, a AMTCM (Agência 
Metropolitana de Transportes do 
Grande Maputo) a sua implan-
tação através da reactivação do 
cartão FAMBA que reduz o bi-
lhete ao passageiro (este recebe 
o subsídio na compra do bilhete).

Estamos absolutamente cien-
tes que estão lançadas as bases 
para se avançar, todavia, o mi-
nistro dos Transportes e Comu-
nicações, Professor Doutor, Ma-
teus Magala, deveria, em nosso 
modesto entender dar primazia 
entre outras ao “dossier” trans-
porte rodoviário de passageiros, 
quer urbano, quer interprovincial 
e internacional: desembocando 
mesmo na organização de moto-
ristas (que as empresas obrigam 
a acordar as 3 horas da manhã 
para fazer viagens de longo cur-
so e, por isso, os graves acidentes 
de viação que se registam, pro-
vocados entre outras causas pela 
pressa de chegar cedo e pensarem 
na nova viagem após à pernoita 
(os técnicos diriam FADIGA).

- “Não temos tempo de 
descansar, mas não podemos 
falar nada, para não perder-
mos o pão!...” – esta é queixa 
dos motoristas, quando os in-
terrogamos longe dos patrões.

Sugerimos ao ministro en-
contro com os motoristas para 
“ouvir da sua justiça”, porque 
muitas vezes não são escutados 
pelos patrões, pelos dirigentes.

Mas, nesta questão dos 
subsídios deixamos esta ba-
tata quente: “Transtornos” e 
“Complicações”:No subsídio 
ao passageiro, o ministro MA-

GALA não “esqueça” os passa-
geiros do my love, por favor…

O transporte de passageiros 
não se resume aquele que está nas 
vias urbanas com estradas alcatro-
adas. Também os transportadores 
do Bairro de Santa Isabel (e Mar-
racuene) por exemplo levam pas-
sageiros atá à EN 1 (para vir nos 
machibombos), em estradas que 
os Administrador de Marracuene 
Shaffi  Siadat, não lhe dão meios 
para alcatroar. É fundamental que 
a AGMTCM veja e contemple 
com maior acuidade o subsídio 
do bilhete para estes passageiros.

Como vai ser? Questionarão 
os técnicos? É por isso que foram 
formados. Hoje,os técnicos têm 
maiores conhecimentos, que nos 
tempos que nós lá andávamos, 
no Sector, pois, sugerimos a for-
mação de Licenciados em Eco-
nomia  e Planifi cação dos Trans-
portes e mesmo na Logística) 
na África do Sul, na UNISA, ** 
mas curiosamente esses técnicos 
“foram mandados passear” com 
a mania, de que quando um che-
ga nos ministérios “muda tudo”.
Formados e não se reconhe-
cer o seu capital.Mas ninguém 
sugereaqui a não mudança de 
quadros e dirigentes:“Todavia, 
mudar por dá cá aquela pa-
lha, para quê?...”Assim não!...

Mas, o Presidente da Re-
pública de Moçambique, Filipe 
Jacinto NYUSI, na tomada de 
posse de novos dirigentes, dis-
se recentemente que os técnicos 
estão lá.Os ministros que os “uti-
lizem” – para utilizá-los têm de 
saber ouvir, que é uma grande 
virtude, mas eu não posso ensi-
nar o Padre Nosso ao Vigário, 

pois o Professor Doutor Ma-
teus Magala, tem tanta mestria 
para estudar a casa e dar outra 
dinâmica, “doa a quem doer”.

Não vai o povo (as popu-
lações) como nos dizia com o 
Dr. Albano Mayopuè, quando 
era Juiz do Tribunal Provincial 
do Niassa e eu era seu compa-
nheiro, Director Provincial dos 
Transportes e Comunicações do 
Niassa, afectos ao Distrito de 
Mavago, no tempo em que era 
Governador, o Coronel Aurélio 
Benente MANAVE e nos deslo-
cou  emMavago (tínhamos que 
reparar pontes na ida e volta, tal 
era o sub-desenvolvimento aqui-
lo que Samora Moises Machel, 
Presidente da República (Po-
pular) de Moçambique chama-
va de: “Desconhecido Niassa”. 
Pois as populações respondiam-
-nos depois das reuniões: “Vo-
cês TODOS vêm de Lichinga 
e de Maputo e dizem todos que 
vem “fazer o levantamento e 
não estamos a ver NADA!...” 
– eram as populações das “Zo-
nas Libertadas,” que como nós 
não há “papas na língua, quando 
Moçambique está em causa”.

Levantamento de quê de 
“dossier” já conhecidos, é avan-
çar para a implementação.

My love deveria ser 
contemplado no subsídio: 
“bata quente, pois NÃO?!...

E mais para a semana…
chapa* – “chapa 100” é o 

nome pelo qual foram cognomi-
nados, quando foram introdu-
zidos, pagando preço único de 
100Mt, quando Armando Emí-
lio GUEBUZA era ministro dos 
Transportes e Comunicações.

No subsídio ao passageiro, ministro MAGALA não 
“esqueça” os passageiros do my love, por favor…

MaPuTaDasF R a N C i s C o  R o D o l F o

“Transtornos” e“Complicações”:
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Na agrura 
da vida no 
nosso dia-
a-dia, nas 

difi culdades que enfrentamos 
face à sua turbulência, há 
gente que desespera, 
pensando que todas as portas 
já se fecharam, que o Sol e 
a Lua se eclipsaram, e que 
todas as luzes se apagaram.

Mas o conformismo face às 
difi culdades, não se afi gura 
sendo a melhor opção, pois 
a realidade é que, com um 
pouco mais de paciência 
e firmeza, podemos de 
novo trazer algum brilho 
e felicidade à vida, pois a 
preocupação e a tristeza em 
nada nos benefi ciam, e nem 
nos levam a lado algum.

Qualquer um de entre nós já 
experimentou momentos de 
preocupação e tristeza, mas 
tal experiência não ajudou 
nem beneficiou em nada.

Há muita gente que depois 
de perder os seus entes-
queridos, preocupou-se 
em demasia e entregou-
se à tristeza, mas nem a 
preocupação, nem a tristeza 
trouxeram de volta os 
seus parentes falecidos.

Muitos viram os seus 
negócios a entrarem em 
declínio, a resvalarem 

para a  bancarrota,  e 
então entregaram-se à 
preocupação e à tristeza, 
mas nem por isso tiveram 
a riqueza perdida de volta.

Outros tiveram maus 
resultados nos seus estudos, 
e  passaram o tempo 
preocupados e tristes, mas 
essa preocupação e tristeza 
não lhes fez transitar de classe.

 Portanto, se algum mal ou 
agrura na vida nos atingirem, 
não nos preocupemos, nem 
nos desesperemos. Pelo 
contrário, esforcemo-nos e 
trabalhemos para superarmos 
as dificuldades e assim 
sairmos dessa situação. 
Fazendo isso, poderemos 
ser mais felizes do que muita 
gente, e assim melhoraremos 
a  n o s s a  c o n d i ç ã o . 

Por exemplo, se somos 
pobres, não nos devemos 
preocupar,  nem ficar 
tristes, pois há gente em 
pior situação, e por vezes 
afogada em dívidas. Se temos 
apenas uma refeição por dia, 
lembremo-nos que há gente 
que nem sequer uma refeição 
tem. Se não temos carro para 
nos fazermos transportar, 
não nos preocupemos, 
nem nos entristeçamos, 
pois há amblíopes que 
nem muletas têm, muito 
menos uma cadeira de rodas 

para se locomoverem. Se 
sofremos de dores, não nos 
preocupemos em demasia, 
nem nos entristeçamos 
exageradamente, pois há gente 
que em vigília ou a dormir 
permanece meses deitada 
numa cama. Por vezes passa 
noites inteiras sem conseguir 
conciliar o sono. Se perdemos 
um fi lho, não fi quemos muito 
preocupados, nem tristes. 
Lembremo-nos que há gente 
que num único acidente, 
perdeu toda a sua família.

Não percamos o nosso 
tempo de vida na preocupação 
e na tristeza, e não passemos 
as nossas noites e o 
nosso precioso tempo na 
inquietação, pois a verdadeira 
vida de cada um são apenas 
os momentos de alegria e os 
tempos passados em sossego. 

E é importante que saibamos 
que tudo o que nos acontece já 
está escrito no livro eterno de 
Deus. O que não conseguimos 
alcançar, é porque não nos 
estava destinado. E o que nos 
atingiu, é porque assim estava 
deliberado, e de nenhuma 
forma poderia falhar-nos.

Saibamos que se todo 
o Mundo se juntasse para 
benefi ciar ou para prejudicar 
alguém, se Deus não o tiver 
determinado, não poderiam 
nem beneficiar,  nem 

prejudicar a pessoa visada.
Logo, a preocupação não 

adianta nem atrasa, pois 
ela só perturba o nosso 
presente, fazendo com que 
nos assustemos em relação 
ao futuro. Estraga-nos o dia, 
tornando os nossos corações 
apertados, fazendo com que 
a pressão arterial se altere, 
retirando assim o brilho 
do rosto, ao mesmo tempo 
que nos destrٕói a esperança.

Caro leitor, se é saudável, 
se anda com os seus próprios 
pés de forma sã, se à noite 
dorme sossegado, se vive 
relativamente seguro no 
seu seio familiar, então essa 
constitui a sua maior fortuna. 
De que é que adianta alguém 
ter milhões de dólares, mas 
não ter o bem mais precioso 
que é a saúde, não ter 
apetite, e sofrer de insónias?

P o r t a n t o ,  n ã o  n o s 
preocupemos. Valorizemos 
o que Deus nos deu, e não 
olhemos apenas para aquilo 
que Deus não nos deu.

Não deixemos que a 
preocupação se aposse de 
nós, pois esta acaba alegrando 
os nossos inimigos, irrita os 
nossos amigos, transforma a 
alegria em tristeza, e torna a 
vida um verdadeiro Inferno.

A melancolia e a inquietação 
são provocadas pelo Satanás, 

o que leva à pobreza, ao 
desespero constante, ao 
insucesso e à ingratidão.

P o r t a n t o ,  n ã o  n o s 
entristeçamos, nem nos 
preocupemos quando 
cometermos um pecado. Ao 
invés disso, imploremos o 
perdão da parte de Deus e 
arrependamo-nos de forma 
sincera, pois a misericórdia 
divina é muito ampla, a 
porta do perdão está sempre 
aberta, e o arrependimento 
é aceite a toda a hora.

Não nos entristeçamos 
nem nos preocupemos por 
tudo aquilo que perdemos, 
pois Deus é o detentor 
de todas as coisas. Ele 
tem muito muito mais do 
que possamos imaginar. 
Pensemos nas graças de Deus 
e agradeçamos-Lhe por tudo 
o que Ele nos tem dado.

A o  i n v é s  d e  n o s 
preocuparmos  e  nos 
entristecermos, sejamos 
pacientes e corajosos, pois 
ser paciente e corajoso é 
sempre virtuoso, e isso traz 
sucessos, tanto neste, como no 
Outro Mundo. A paciência e a 
coragem podem transformar 
a nossa vida numa bem-
aventurança, pois no Paraíso 
que nos foi prometido 
por Deus, não haverá 
preocupação nem tristeza.

 Não adianta nos preocuparmos 
e nos entristecermos
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Esta é a re-
gra geral 
universal. 
P o r q u e 
ainda não 

ouvi falar nem li ainda uma 
célebre obra de uma crian-
ça, de um adolescente ou 
mesmo de um jovem. No 
mundo se fala esporadi-
camente de superdotados, 
mas tais jovens, adoles-
centes e crianças super-
dotadas aparecem como 
notícias inusitadas, únicas, 
porque não são o comum 
curso da vida. Não há 
qualquer intenção de dizer 
que os novos são tábuas 
rasas, como alguém disse, 
eles têm todo um sistema 
psíquico-somático pronto 
para evoluir, assimilar, re-
produzir e (re)criar novos 
valores. Alguém já disse 
que um menor é só uma 
pessoa com corpo peque-
no e um adulto uma pessoa 
com corpo grande, suge-
rindo que há crianças mais 
evoluídas que os adultos e 
adultos menos evoluídos 
que crianças. Mas essa 
não é a ordem natural das 
coisas, quero acreditar que 
o autor da afi rmação não 
está pondo em causa isso.

Entramos em uma qual-
quer biblioteca do mundo, 
solicitamos algo para ler, e 
o bibliotecário trar-nos-á 
um livro, seja ele de que 
área de conhecimento, ao 
folha-lo acabaremos vendo 
a biografi a, e certamente 
saberemos que o seu autor 
está na faixa etária adulta. 
Porquê? Porque é natural e 
normal que assim seja; são 
os mais velhos que cons-
tituem exemplos em tudo, 
até em coisas degradantes, 
repugnantes e detestáveis. 
O contrário é puro apoca-
lipse. Damos um giro glo-
bal e pouco vemos jovens 
e crianças em círculos de 
decisão; não porque são 
cabeças vazias, sem bom 
senso, mas por simples e 
lógica razão de não terem 
captado o sufi ciente o ci-
clo da maturidade expe-
riencial. Não nos podemos 
admirar do facto de os sis-
temas monárquicos nasce-
rem reis e não os escolher. 
O príncipe ainda pequeno 
vive como rei em minia-
tura, participa em toda a 
vida do reino, ouve deba-
tes, e é convidado a deba-
ter também, é envolvido 
na planifi cação e participa 

em todas as expedições e 
missões. Até aos dez ou 
15 anos já tem conheci-
mento aprofundando da 
governação, da diploma-
cia, da guerra, da econo-
mia, da cultura, da língua.

Olhamos os parlamen-
tos e nos apercebemos 
de uma maioria adulta, e 
questionamos: onde estão 
ali os jovens, porque são 
eles a maioria. Na gover-
nação acontece o mesmo 
e fazemos a mesma per-
gunta, que teima em não 
calar. Mas todos sabemos 
a razão, mesmo assim 
ecoamos a mesma pergun-
ta sei lá para o quê. Hoje 
fazem-se leis e se dese-
nham critérios que privi-
legiam jovens e crianças, 
os adultos percebem do 
erro, do prenúncio do des-
calabro, mas, para evitar 
polémicas e incompreen-
sões, eles preferem calar 
e desobrigar-se de de-
sempenhar o seu papel e, 
consecutivamente, ainda 
cedo os resultados estão à 
vista de todos os atentos.

Jovens, adolescentes 
e crianças são estrangei-
ras na sua própria terra, 
nada sabem da cultura, 

história e língua de sua 
comunidade; a geração 
dos jovens destes últimos 
tempos está convencida 
de que sabe mais que os 
seus progenitores, adultos, 
e os considera ultrapas-
sados. Os pais, os adultos 
contemplam impávidos 
mesmo apreensivos, por-
que as histórias de muitas 
famílias estão caminhando 
para o fi m. Com o rumo 
dos acontecimentos, mui-
tos apelidos desaparece-
rão porque poucos jovens 
os nega, dispensando-os 
nos registos de seus fi lhos, 
em benefício de nomes 
de outros quadrantes do 
mundo, estranhos e aber-
rantes à natureza familiar, 
comunitária e nacional.

Hoje o linguajar que se 
ouve em tudo o que é lugar 
não só deixa a desejar, mas 
fere o mínimo da raciona-
lidade linguística. A grama-
ticalidade da língua fi cou 
para história, poucos se li-
xam com as regras, é como 
ocorre com a moda, nin-
guém deve meter-se nisso, 
veste-se a torto e a direita, 
com muito mais tecido ou 
com pouquíssimos trapos 
no corpo. Assim se fala, as-

sim se usa a língua; até nos 
órgãos de comunicação so-
cial, que deviam ser exem-
plos de referência, ouve-se 
o inaudível, o intragável das 
bocas da juventude que não 
quis beber dos mais velhos. 
Atrapalham meio mundo 
com vestes caríssimos, ce-
nários palacianos e com 
sotaquespostiços, mas o ní-
vel linguístico e discursivo 
exibido é revelador de uma 
pobreza cultural aberrante.

Contudo, ainda temos 
muitos e bons exemplos 
que deviam ser promovi-
dos, criando espaços para 
o efeito. Há magistrados, 
procuradores, jornalistas, 
activistas sociais, clérigos, 
professores, parlamentares, 
políticos que ainda são um 
exemplo indiscutível de 
conhecimento da língua, 
nos domínios discursivo-
-pragmático e linguístico. 
Há livros nas bibliotecas, 
nas livrarias, nos alfar-
rabistas, nas cabeceiras 
que são uns verdadeiros 
exemplos e que nos po-
dem ajudar a todos a evo-
luir como seres humanos, 
racionais e humildes e fa-
larmos a língua com digni-
dade e não com evasivas.

Aprendemos dos mais velhos, de suas 
experiências, mas eles, hoje, 

estão ultrapassados 

RaNDulaNi
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Douglas MaDjila

  

Editorial
Nova era da cooperação exige 
esforço redobrado da justiça!

Moçambique tem assistido nos últimos anos a grandes 
projectos de cooperação bilateral sobretudo bastante 
animadores. Novos compromissos, novas amizades e 
novos horizontes têm sido descobertos e explorados 
nas últimas investidas do governo de Filipe Nyusi. A 

cada sol que nasce recebemos novos embaixadores, destacamos novos 
embaixadores. Enfim caminhamos ao lado da cooperação. Neste campo, 
a ética governativa e a integridade serão fundamentais para o fortaleci-
mento das instituições do Estado. O povo moçambicano deve assumir o 
compromisso claro e inequívoco de fazer de Moçambique um país que 
combate de forma enérgica a corrupção. Palavras duras, porém carregadas 
de identidade. Palavras de horizonte rico e prenhas de incentivo, numa 
altura em que o país assiste à abertura de uma nova era na cooperação, 
exigindo como tal esforços redobrados das estruturas da justiça, para 
que às incertezas se juntem boas e consideráveis perspectivas. Moçam-
bique não se pode dar ao luxo de ficar de longe perante este quadro.

Depois dos diversos escândalos de corrupção e das assombrosas dívidas 
ocultas e de outros elementos nocivos à Independência, factos aliados às 
previsões de recuperação e de crescimento das reservas económicas, os 
discursos de Filipe Nyusi incentivando esforços para o reforço da coope-
ração e comércio bilateral, têm alicerces aprofundar laços de amizade e 
de respeito pela soberania, da igualdade e da promoção de uma coopera-
ção com vantagens recíprocas. Fazem sentido sim senhor, todos os seus 
discursos do seu aviso à navegação no seio do governo e dos seus susten-
táculos. A adopção de um plano de combate sério à corrupção por parte 
das autoridades competentes deve ser fundamental, na medida em que se 
devem impor como um artefacto que vai muscular as estratégias de com-
bate a este fenómeno enraizado no submundo da sociedade moçambicana.

Temos para nós que os discursos de FN são inequivocamente um 
sinal da autoridade que lhe compete e é demonstrativo do novo im-
pulso governamental que simboliza abrir caminho para a entrada 
duma nova era do desenvolvimento do país, alicerçada na coopera-
ção e no progresso. Desta feita, o combate à corrupção deve ser uma 
acção concreta e contínua do Estado, por meio de acções articuladas 
entre os diversos órgãos de justiça, libertando-se das malditas amar-
ras políticas, com instituições sólidas e independentes para agir em 
defesa do Estado e da sociedade, com ordens expressas para não en-
gavetar investigações, nem varrer escândalos para debaixo do tapete. 

Hoje, com todas essas denúncias de corrupção, a sociedade percebe 
que o grande número de investigações que acontecem é porque as au-
toridades judiciais tendem a exercer o seu papel de investigação, por-
que, pelo que se sabe, e por força da Constituição, não existe ninguém 
acima da lei, ou ordens expressas do PR para que as trambiquices não 
sejam investigadas correctamente. Os discursos do PR sugerem que 
os moçambicanos, de uma vez por todas, não devem aceitar mais ser 
coniventes com a corrupção, vivendo honestamente com o suor do seu 
trabalho. É preciso combater incessantemente às mazelas do bichano. 

A partir destes argumentos, devemos pautar por denunciar mais e mos-
trar tudo à sociedade, lutar para que todos os culpados sejam punidos 
com rigor. O que envergonha um país não é apurar, investigar e mostrar, 
o que pode envergonhar um país é não combater à corrupção, é varrer 
tudo para baixo do tapete. Moçambique já passou por isso e não acei-
tamos mais a hipocrisia, a cobardia ou a conivência. A corrupção está 
forte e negativamente associada à participação do investimento privado, 
criando oportunidade de aumentar a desigualdade, gerando frustração 
psicológica para os mais desfavorecidos, reduzindo o crescimento da 
produtividade e as oportunidades de emprego. O povo moçambicano deve 
assumir o compromisso claro e inequívoco de fazer de Moçambique um 
país que combate de forma enérgica à corrupção. Ponto final e basta!

Douglas MaDjila

O ambiente nos Serviços Provinciais de Representação do 
Estado em Inhambane (SPRE) é lastimoso. Estes vivem 
uma crise existencial sem igual na história da adminis-
tração pública moçambicana. Falta de condições de tra-
balho, corrupção pandémica, não pagamento de ajudas 

de custo aos funcionários em missões de serviço externo, gestão pouco 
criteriosa da coisa pública constituem o mote do desconforto generalizado. 

Na província de Inhambane, falar dos SPRE é sinónimo de desgraça na 
função pública por serem as instituições com mais problemas organizacio-
nais e funcionais, isto é, onde os respectivos directores são autênticos faraós. 
Administram os recursos das instituições a seu belo prazer e pouco criteriosa 
sem o mínimo respeito aos direitos mais elementares dos funcionários. 

Estes serviços não pagam subsídios de ajudas de custo aos funcionários 
em missões de serviço externo desde o ano de 2020, sob a alegacão de que o 
Ministério da Economia e Finanças (MEF) não liberta a rubrica que suporta 
esta despesa. Esta situação provoca constrangimentos na contabilidade indi-
vidual dos funcionários, uma vez que estes têm de recorrer a meios pessoais 
para suportar missões do estado na esperança de reposição o que acontece. 

O mais estranho nisto tudo é o facto dos orçamentos comunicados para tais ins-
tituições constar a rubrica de ajudas de custo, mas estas não disponibilizarem aos 
funcionários! É neste contexto que se questiona: será verdade que o Ministério da 
Economia e Finanças (MEF) não liberta recursos para o pagamento de ajudas de 
custo? Caso não, por quê? Caso disponibilize, por que não se paga aos funcionários?

A justificativa segundo a qual o MEF não liberta a rubrica de ajudas de 
custo é falsa, uma vez que o Serviço Provincial da Economia e Finanças 
de Inhambane (PEFI) anualmente comunica orçamentos com esta rubrica 
prevista. O motivo evidente desta hecatombe é a corrupção, caraterizada por 
uma administração calamitosa de recursos públicos, para não falar da incom-
petência gigantesca que tomou de assalto a função pública nesta província.  

Alguns fornecedores de bens e serviços em Inhambane estão a suspender 
contratos com estas instituições por não honrarem com os compromissos, 
ou seja, não efetuam os pagamentos dos serviços e bens fornecidos. Há ins-
tituições sem água e energia eléctrica por dificuldades de pagamento. Estes 
cenários são do conhecimento da própria secretária do estado na província. 

A título ilustrativo, compulsando os relatórios de 2020 e 2021 destes serviços 
nota-se claramente que a gestão dos mesmos é escatológica. Os mesmos não 
fazem referência às dívidas com funcionários em ajudas de custo. Estes relatórios 
são enganosos, apenas servem para impressionar a incompetente secretária do 
estado na província que nada faz para pôr cobro a esta calamidade administrativa.

Nestes serviços, fazendo cruzamento de informações, depreende-
-se que há problemas sérios na distribuição de oportunidades. As acções 
de formação e ajudas de custo beneficiam a um grupelho de funcio-
nários com relações de proximidade com altas hierarquias das ins-
tituições, sob olhar cúmplice da secretária do estado na província.  

Os planos de formação destes serviços denotam que nos últimos anos bene-
ficiam de financiamento as mesmas pessoas. A questão que se levanta é: será 
que o estado só disponibiliza recursos financiar acções de formação apenas para 
um punhado de funcionários? Este cenário verifica-se também na consecução 
de actos administrativo, onde são formados júris tendenciosos que prejudi-
cam muitos funcionários que desejam aceder a carreiras mais competitivas. 

Neste contexto, apela-se a quem de direito, concretamente a Assembleia da 
Republica, o Ministério da Economia e Finanças, o Ministério da Administra-
ção Estatal e Função Pública, e o Gabinete Central de Combate à Corrupção a 
intercederem junto destas instituições de modo a apurar as verdadeiras moti-
vações dos desmandos protagonizados por gestores públicos. A intercessão de 
V. Excias neste assunto seria de extrema importância, porque poria termo às 
injustiças protagonizadas por um punhado de servidores públicos nesta província.

PS.: Há informações segundos as quais anualmente as instituições de ensino 
técnico profissional na província de Inhambane são orientadas a depositar 3 % 
(três por cento) da receita de exames nesta conta bancária 119192728, domici-
liada no MBIM, em alguns casos depositados numa conta Mpesa. Segundo as 
fontes, a conta pertence a um funcionário afecto ao SPAS de Inhambane. A ser 
verdade, estamos perante um caso de corrupção, uma vez que as escolas deviam 
declarar estes valores às finanças e não depositarem nas contas de particular

Mau tempo nos serviços 
provinciais de representação 

do estado em inhambane
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98% das escolas de condução do país 
estão proibidas de formar candidatos às 
cartas de condução de Cargas Perigosas 

e/ou Serviços Públicos

CassaMo  lalÁ* soBRE o aMBiENTE RoDoViÁRio

Corre a notí-
cia de que 
24 escolas 
de condu-
ção estão 

impedidas de ministrar au-
las aos que pretendam tirar 
a carta de condução de car-
gas perigosas e/ou serviços 
públicos, mas não são só 24, 
é a quase totalidade das es-
colas de condução do país. 
Estamos curiosos em saber 
quem vai passar a ministrar 
este tipo de formação. O 
INATRO? Temos quase a 
certeza de que não está ca-
pacitado para este efeito, e 
temos algumas provas disso.

A proibição generalizada 
para a quase totalidade das 
escolas de condução foi to-
mada unilateralmente pelo 
INATRO sem ouvir a opi-
nião da Associação das Es-
colas de Condução (AECO-
MO) que já solicitou há mais 
de uma semana um encontro 
para efeitos de pedido de 
esclarecimento. A AECO-
MO tomou conhecimento 
destas proibições de forma 
surpreendente, através de 
diferentes órgãos de comu-
nicação. Reconhecemos que 
o INATRO tem autonomia e 
poder sufi ciente para decidir 
por si só assuntos que dizem 
respeito às escolas de con-
dução mas, sempre que as-
sim proceder, corre riscos de 
cometer erros graves como 
neste caso que, em nossa 
opinião, é exemplo disso.

Pela análise que fazemos, 
o PCA do INATRO está a 
ser mal assessorado. Impor-
ta dizer que a nossa escola 
de condução está também 

abrangida por esta decisão 
do INATRO, embora, ainda 
não tenhamos sido notifi ca-
dos. Porém, temos em nos-
sa posse uma autorização 
passada pelo INATTER em 
21/10/2014 que autoriza as 
escolas de condução a minis-
trar aulas aos que pretendam 
averbar a carta da categoria 
D (Mercadorias Perigosas). 
Também, todas as escolas 
de condução do país foram 
autorizadas a ministrar au-
las aos candidatos a tirar a 
carta de Serviços Público 
desde o ano de 1998. Neste 
ano, o então INAV ministrou 
uma formação a nível do 
Sul, Centro e Norte do país 
aos instrutores das escolas 
de condução capacitando-
-os como formadores na 
matéria da carta de condu-
ção da categoria P (Servi-
ços Públicos). Podemos até 
apresentar um Certifi cado 
do Ministério dos Transpor-
tes e Comunicações com-
provativo desta capacitação.

Por outro lado, a alega-
ção de que as escolas de 
condução têm de ter um ve-
ículo do tipo cisterna usado 
no transporte da gasolina ou 
gasóleo, para ministrar aulas 
práticas, é prova de que esta 
exigência é de quem, neste 
assunto,está eventualmente 
fora do contexto. É errado 
pensar que carga perigosa é 
apenas a gasolina e o gasó-
leo, uma vez que existe mais 
de 3700 matérias perigosas, 
por exemplo, matérias quí-
micas, biológicas, radio-
activas, entre outras. É por 
esta razão que em nenhum 
país as escolas de condução 

possuem veículos adaptados 
para o transporte de algum 
tipo de carga perigosa para 
as aulas práticas. Ensina-se a 
teoria geral das matérias pe-
rigosas e, na parte prática, o 
motorista será capacitado na 
empresa em que vai solicitar 
emprego no tipo específi co 
da mercadoria perigosa que 
é transportada. É por esta 
razão que, quando se publi-
cou o Diploma Ministerial 
80/2011, apenas se indicaram 
os conteúdos programáticos 
teóricos das matérias peri-
gosas a serem leccionadas.

A alegação de que os Al-
varás das escolas de condu-
ção não indicam as matérias 
das categorias P e D, só po-
dem resultar do facto de já 
não se lembrarem de que o 
Ministério dos Transportes 
proporcionou formações, 
passou certifi cados e emitiu 
autorizações. Portanto, esta 
omissão nos Alvarás das 
categorias P e D constituiu 
falha do INATTER e agora 
do INATRO. Custa-nos tam-
bém entender quando se exi-
ge instrutores qualifi cados 
para ministrar os conteúdos 
programáticos das cartas dos 
serviços públicos e cargas 
perigosas, uma vez que no 
curso de instrutores de con-
dução automóvel os candi-
datos têm de demonstrar co-
nhecimento profundo destas 
matérias. São examinados 
pelo INATTER, actualmente 
pelo INATRO, e só recebem 
a licença de instrutores se 
também possuírem domínio 
destes assuntos. Será que o 
Ministério dos Transportes 
andou a distribuir licenças 

de instrutores de condução 
aos inabilitados? Não cre-
mos.Acreditamos sim que 
se o INATRO se tivesse in-
formado junto dos antigos 
dirigentes do INATTER, 
certamente fi caria esclare-
cido sobre estes assuntos.

Já agora, levantemos um 
pouco o véu sobre alguns 
factos. A tarefa do actual 
Ministro dos Transportes 
e Comunicações será mais 
gigantesca do que se possa 
imaginar. Em nossa opinião, 
um dos primeiros passos a 
dar é apostar forte na forma-
ção e actualização de conhe-
cimentos dos funcionários 
seniores do INATRO. Gran-
de parte dos mais antigos, 
a nível de conhecimentos, 
parou no tempo e, os novos 
demonstram falta de muitas 
bases para o desempenho ca-
bal das suas funções. Há um 
défi ce de conhecimentos em 
matéria do Direito Rodoviá-
rio, da Segurança Rodoviá-
ria e da organização dos ser-
viços a que estão adstritos. 
A prova disso é o péssimo 
serviço prestado ao público 
pelas delegações do INA-
TRO a nível de todo o país, 
o que certamentepode re-
fl ectir o papel das lideranças 
desta instituição. É por isso 
que temos uma insegurança 
rodoviária muito perturba-
dora.  Há erros graves na 
nossa legislação rodoviária 
que não são corrigidos. Não 
temos desde o ano de 2011 
um Regulamento do Código 
da Estrada. Temos um regu-
lamento de sinalização rodo-
viária que até nos envergo-
nha, fazendo parecer que em 

Moçambique não há capaci-
dade para fazer melhor. As 
perguntas introduzidas no 
sistema informático dos exa-
mes das diferentes cartas de 
condução são as mesmas de 
uma década atrás, parecendo 
que não há capacidade de 
reformulá-las. O Diploma 
Ministerial 80/2011 obriga 
as escolas de condução a ter 
um Manual de Relações In-
terpessoais e Qualidade de 
Serviço. O INATRO possui 
este manual? Não. Porque 
não o cria juntamente com 
o de Higiene e Segurança no 
Trabalho adaptado ao ramo 
da condução e dos transpor-
tes rodoviários? Veja-se o 
manual de condução defen-
siva feito pelo INATTER, 
depois de o lermos, fi camos 
sem saber como se aprende 
a fazer condução defensiva. 
Se realmente no INATRO 
temos funcionários quali-
fi cados porque não o de-
monstram corrigindo todas 
estas falhas e lacunas de que 
apenas demos alguns exem-
plos? Sabemos que existem 
no INATRO alguns funcio-
nários qualifi cados a quem 
prestamos o nosso respeito 
e admiração, mas a maio-
ria precisa de ser ajudada. 

Pensamos que quando 
este artigo for publicado no 
Jornal Zambeze o INATRO 
já terá reunido com a AECO-
MO a fi m de se reverterem 
estas proibições em muitas 
escolas de condução que, no 
nosso entender, são descabi-
das na maioria das situações.

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

Alunos da terceira a sétima classes 
não sabem ler nem escrever

Um estudo da área da educação publicado recentemente 
pela Plataforma da Sociedade Civil (PLASOC) em Manica 
em sete escolas primárias públicas, revela que numa amostra 
de 140 alunos da quarta e sétimas classes, 34% dos alunos 
não sabem ler e escrever e, 63% têm graves erros na escrita, 
facto que preocupa organizações da sociedade civil no que diz 
respeito a educação.

O estudo en-
volveu 240 
pessoas, 42 
professores, 
42 membros 

da comunidade escolar, 14 
membros do conselho esco-
lar, para além dos 140 alunos 
da quarta e sétima classes das 
escolas públicas da cidade de 
Chimoio em Manica no âm-
bito do projecto “Educação é 
nossa esperança”, levado acabo 
pela Plataforma da Sociedade 
Civil (PALSOC) em Manica. 

Trata-se das Escolas Pri-
márias de Bengo, Mudzinga-
dzi, Trangapassi, 7 de Abril, 
Tabacos, Nhamadjessa e es-
cola primária do 1º e 2º graus 
de Textáfrica, além de qua-
tro Zip’s como a de Centro 
Hípico, Cabeça do Velho, 
7 de Abril e Zip Textáfrica.

A investigação surge em 
uma época em que emergem 
novos desafios no sector da 
educação em Moçambique, 
facto que leva as organiza-
ções da sociedade civil, redo-
brarem esforços em apoiar o 
governo a traçar estratégias 
de ultrapassar esses desafios. 

Segundo o director exe-
cutivo da PLASOC, Danilo 
Mairoce, a qualidade do en-
sino envolve participação de 
toda sociedade, pois não se 

deve encarregar os proble-
mas da educação apenas aos 
professores ou ao governo. 

“A escola não é do gover-
no, a escola é da comunidade, 
precisamos trazer as ideias as 
comunidades para que possa 
participar activamente nessa 
componente de ensino e apren-
dizagem e dali começarmos 
juntos com os próprios cida-
dãos, resolver esses problemas 

interagindo com as direções das 
escolas fazendo monitoria e ad-
vocacia”, disse Danilo Mairoce. 

Como forma de melhorar 
o sistema de educação, deve 
se investir em infraestruturas 
apetrechadas com materiais 
didáticas enquadrados a rea-
lidade moçambicana, profes-

sores fortemente treinados em 
matérias pedagógicas, para 
além da participação e mo-
nitoria dos pais e/encarrega-
dos da educação das crianças, 
como afirma Danilo Mairoce. 

“Os professores devem ze-
lar maior parte do tempo com 
os alunos pese embora reconhe-
çamos que existe muitos alunos 
por cada turma, 80, até 120, para 

que o professor quando está la, 
procure se dedicar mais com 
os alunos, não uso de redes so-
ciais, então interagir mais com 
os alunos”, referiu Mairoce. 

Na cidade de Chimoio está 
implantada a associação para 
protecção do meio ambiente, 
esta que trabalha na reciclagem 

dos resíduos sólidos como cai-
xas de papelões, tampas de re-
frigerantes, restos de madeira, 
garrafas plásticas e de vidro para 
produção de material didático. 

Trata-se de tabuleiros onde 
estão coladas as tampinhas de 
refrigerantes e de água mine-
ral em que constam números, 
letras, silabas, desenhos de 
animais, plantas e frutas, uma 

material que pode ser usado em 
salas de aulas como didáctico. 

Segundo o presidente da 
assembleia na associação 
para protecção do meio am-
biente, Azvinei Chinhacata, 
a ideia surge como forma de 
contribuir na sociedade mo-
çambicana na resolução dos 
desafios actuais da educação 
escolar usando recursos locais. 

“Esse material vem em Kit, 
em cada Kit vem composto 
por cinco tabuleiros dos quais 
fazem parte dois alfabetos, 
esses alfabetos, um em letras 
cursivas e outros em letras de 
impressa, e depois temos jogo 
de palavras, temos caça pala-
vras e também temos o alfa-
betos numérico, para ver se 
podemos trazer aquilo que se 
diz, brincar mas aprendendo 
dentro da sala de aula”, disse. 

Para Azvinei Chinhacata 
é preciso pensar global, po-
rém agindo localmente usan-
do recursos que o ambiente 
oferece, “com essa iniciativa 
nós acreditamos que estamos 
a usar recursos locais, não há 
que ir carregar fora do país, 
você olha para o ciclo de con-
vivência, mesmo na escola 
ou nas bancas ao redor você 
tem lá o material”, acrescenta. 

Esta semana a governa-
dora procedeu em Chimoio, 
com a entrega de cinco salas 
de aulas, sendo duas na esco-
la primária do primeiro e se-
gundo graus de Trangapassi 
e três na escola primária Ta-
bacos, todas que vão albergar 
cerca de 500 alunos, deixan-
do assim de estudar debaixo 
de árvores e salas precárias.  

Kelly Mwenda
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Da aventura ao abismo
Consumo de drogas químicas

De acordo com Organização da saúde (OMS), a dependên-
cia química pode resultar em mudanças comportamentais e 
outras reacções que levam à necessidade de consumo cada vez 
mais frequente de drogas. A propósito do assunto, a psicó-
loga clínica, Geraldina Langa, afecta no centro de Saúde de 
Xipamanine, mostrou-se extremamente preocupada com o 
consumo abusivo de substâncias químicas pelos adolescentes 
na cidade de Maputo.

Diz que as 
drogas têem 
o poder de 
destruir a es-
trutura neural 

e consequentemente o indivíduo 
pode vir perder a memória, ter 
problemas de desenvolvimento 
psicomotor, coração, pulmões, 
fígado e automaticamente a vida 
desta pessoa está comprometida.

Apontou igualmente que o 
consumo abusivo da heroína, 
cocaína pode criar overdoses 
no consumidor. Ou seja, es-
tas substâncias afectam o sis-
tema nervoso da pessoa que 
consome de forma abusiva.

Segundo se sabe, as dro-
gas são psicoativas e afectam 
a forma de pensar, agir no dia-
-a-dia do cidadão. Portanto, 
quando existe uma dependência 
no indivíduo a vida deste está 
comprometida. Para esta, o ál-

cool é considerado uma droga 
porque altera e diminui a ca-
pacidade crítica do indivíduo. 

Na abordagem desta matéria, 
Geraldina Langa, destacou que 
as causas do consumo de drogas 
podem estar associadas aos fac-
tores sociais. Mas também, em 
alguns casos é variante o moti-
vo de acordo com o indivíduo. 

“Cada paciente é um pacien-
te. Em consultas, alguns indi-
víduos dizem que consomem 
as substâncias por influência, 
divertimento, concentração, 
causas sociais, stress, angústia. 
Portanto, este prefere usar as 
drogas ou álcool para afogar 
as mágoas” salientou a fonte. 

Nesta ordem de ideias, diz 
que dependente químico é aque-
le indivíduo que tem a vontade 
acompanhada de aflição, com-
punção. Disse e acrescentou 
que nestes casos mesmo que o 

indivíduo não queira se drogar 
ou consumir álcool o organis-
mo precisa e não é possível 
evitar ingerir às substâncias.

“Sabe, os usuários de drogas 
ou os alcoólicos pensam, mas 
tem alguma coisa que lhes im-
pulsionam a fazer ou a ingerir 
as substâncias.A necessidade de 

consumir mais é onde morra o 
perigo, e certos pacientes dizem, 
Dra. não sei como iniciei foi 
tudo do nada, já estou a consu-
mir, “ realçou Geraldina Langa.  

A fonte explicou que certos 
indivíduos sabem que as subs-
tâncias psicoativas fazem mal ao 
organismo. No entanto, por con-

ta da implosão e vontade de con-
sumir mais estes não resistem as 
substâncias psicoativas sabendo 
que fazem mal ao organismo.

 

Desafios dos profissionais da 
saúde

Referiu que primeiro a so-
ciedade deve saber que depen-
dência química é uma doença 
como qualquer doença neste 
caso precisa ser tratada e exis-
te tratamento. Ainda no que 
concerne ao tema esta referiu 
que o indivíduo dependente 
químico não consume as subs-
tâncias ou álcool porque quer.

É preciso que a socieda-
de perceba que certas pesso-
as são impulsionadas para ir 

crizalda Vilanculos
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beber ou drogar-se. Mas tam-
bém existem certas pessoas 
que são viciadas não sabem do 
seu estado, explicou a fonte.

A nível institucional, diz 
que equipas do Ministério da 
Saúde estão a trabalhar com 
outras entidades numa comis-
são multidisciplinar com vista 
a garantir que todos estejam 
integrados no processo de tra-
tamento junto das suas famílias.

Acrescentou igualmente que 
só se deve iniciar o tratamento 
quando a pessoa apresenta de-
pendência química que coloca 
em risco sua vida e trazer danos 
para ela própria e seus familiares.

A psicóloga clinica, rei-
terou a importância de ser 
primordial dirigir-se a uni-
dade sanitária mais próxima 
sempre que houver uma si-
tuação irregular no consumo 
excessivo de droga ou álcool.

Entretanto, a fonte referiu 
igualmente que dependência 
química destabiliza qualquer 
pessoa mexe com as emoções 
do estado mental do individuo. 

Por isso a intervenção do psi-
cólogo no indivíduo é importan-
te. É fundamental no sentido de 
garantir acompanhamento psico-
lógico no mínimo de três meses.

De recordar que os pais de-
vem sensibilizar as crianças a 
não consumir álcool porque é do 
pequeno que se torce o pepino.

Segundo avançou a nossa 
interveniente, ninguém esco-
lhe ser dependente químico. 

“A pessoa começa com uma 
aventura e acaba ficando e não 
está escrito que iria ficar num 
beco sem saída” disse a fonte.

.Segundo a fonte, os desa-
fios dos profissionais da saúde 
é trazer os dependentes quí-
micos à adesão do tratamento 
nas unidades sanitárias para 
melhorar a qualidade de vida.

Tratamento através da Metadona

Por sua vez, Hélia Sitoe, psi-
cóloga clínica, diz que metadona 
é um medicamento usada para 
substituir a heroína para os usu-
ários desta substância. Portanto, 
este medicamento tem resolvido 
os efeitos causados pela heroína. 

Segundo a nossa entrevista-
da, quando o paciente começa a 
fazer o tratamento com a meta-
dona, o que a chama atenção dos 
profissionais é no que diz respei-
to o aspecto físico do paciente.

Apontou ainda, mesmo que 
o paciente não tenha abandona-
do cem por cento de consumir 
a substância. No primeiro dia, 
olhamos o aspecto e verificamos 
que o mesmo tem o domínio de 
si mesmo. Esta apontou o exem-
plo de banho e outras coisas que 
este havia abandonado por con-
ta do consumo da substância.

No decorrer da entrevista, 
Hélia Sitoe, referiu igualmente 
que a Clinica Metadona que por 
sinal carrega o nome de trata-
mento de substituição da hero-
ína é a piloto a nível nacional.

Para esta, o tratamento de 
usuários de drogas, não se li-
mita apenas no tratamento da 
Metadona, abrange uma equi-
pe multidisciplinar, composto 
por médicos, psicólogos, en-
fermeiros e assistência social.

Segundou narrou a psicóloga 
são raros casos de abandono ao 
tratamento. Nesta ordem de ideia 
acrescentou que antes de iniciar 
o tratamento os pacientes tem 
informação plena em relação 
ao procedimento terapêutica.

A fonte referiu igualmente 
que o tratamento da Metadona 
é contínuo  porém é conside-
rado o paciente minimamen-
te estabilizado de três a cinco 
anos no processo de tratamento. 

Disse também quando o 
paciente verificar melhorias 
na sua parte é submetido ao 
desmame terapêutico (redu-
zir as doses da quantidade 
da Metadona que o pacien-
te é submetido diariamente).

Segundo a psicóloga, o facto 
de a pessoa estar no mundo das 
drogas não significa ser diferen-

te de nós. Simplesmente está 
padecendo de uma doença como 
qualquer doença que por sua 
vez tem tratamento nas unida-
des hospitalar e é possível a pes-
soa voltar a sua rotina normal.

Não experimente, se não vai 
entrar no abismo

Reginaldo Castigo, 31 
anos de idade, contou a 
equipa do Zambeze que en-
trou no mundo das drogas 
por influências dos amigos.

A emoção falou mas alto para 
o Reginaldo. Mas também con-
tou que o mundo das drogas qua-
se lhe tirava o que mas ama nesta 
vida que são as suas duas filhas.

Salientou que já não cui-
dava das suas filhas, sempre 
que tinha dinheiro só pensa-
va em gerir drogas. Por pen-
sar nas minhas filhas procurei 

ajuda na clinica da Metadona.
Este referiu que o tratamen-

to da metadona está a surtir 
efeitos positivos no que tange 
a sua melhoria. Porque ulti-
mamente já voltou a fazer que 
vinha fazer anteriormente que 
é para ajudar a sua família.

Reginaldo está a fazer o tra-
tamento da metadona há 1 anos 
e seis meses. “Não recuperei 
definitivamente, mas sinto que 
estou diferente não tenho aque-
la vontade de fumar, “, disse a 
fonte com grande satisfação.

Diz que gostaria de alertar os 
meus irmãos que não consumem 
estas substâncias destruidoras, 
Para este, consumir drogas atra-
sa a vida de quem consome apon-
tou a exemplo de perder auto 
estima, o domínio dos seus ac-
tos, perder emprego e a família.

Reginaldo agradece a equi-
pa da metadona pelo empenho 
que tem vindo a desenvolver 
em prol de devolver os usu-
ários das drogas ao convívio 
familiar. E a família que lutou 
bastante para sair do abismo. 

Néxio  Michael de Sousa, 26 

anos de idade, residente no Bair-
ro de Zimpeto, entrou no mundo 
das drogas com 17anos de idade.

Este contou que as drogas 
lhe arrastaram para o mundo da 
criminalidade, saiu da casa dos 
pais, vive na rua, e diz que rou-
ba para sustentar os seus vícios.

Diz que chegou a clínica da 
metadona, por via da associação 
Unidos junto da Dra. Assuce-
na e médicos sem fronteiras. 
Graças a metadona recuperou 
o que foi levado pelas drogas, 
a exemplo da família, e melho-
rou o seu aspecto como pessoa.

Disse igualmente que foi 
visto como um inútil por conta 
das drogas. Porém, a Dra. Hé-
lia foi a pessoa que mais lutou 
para a sua recuperação, por-
que esta profissional juntou a 
sua família para olhar por ele 
como uma pessoa igual a todos.

Este comunga da mes-
ma ideia do Reginaldo que 
juntos fazem o tratamento 
através da metadona. “ Não 
experimentem senão vão des-
truir as vossas vidas”, remata.
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João Ferreira reconhece haver desafios em criar 
melhores condições aos munícipes de Chimoio

O presidente do conselho municipal de Chimoio João 
Ferreira reconhece haver desafios em responder algumas ne-
cessidades dos munícipes nas áreas de energia, fornecimento 
de água potável e na recolha de lixo ao nível desta urbe que 
completou no passado fim-de-semana 52 anos de elevação a 
categoria de cidade. 

Vários muní-
cipes de Chi-
moio celebra-
ram de forma 
eufórica as 

festividades do dia da cidade or-
ganizadas pelo Conselho muni-
cipal da urbe, em que foram brin-
dados por espetáculos musicais, 
humor, dança, paraquedismo, pa-
tinagem e outras manifestações 
de caracter desportivo-culturais. 

 A alegria foi mostra-
da pelos munícipes, mesmo 
em meio de várias adversida-
des como a recolha deficitária 
de lixo nos bairros periféricos, 
vias de acesso esburacadas, 
taxas altas de impostos, falta 
de água potável e corrente elé-
trica em zonas de expansão. 

 Reconhecendo os de-
safios, o presidente do conselho 
municipal de Chimoio disse que 
o seu elenco envida esforços em 
coordenação com parceiros para 
ultrapassar esses desafios de 
modo a cumprir de forma pratica 
o seu programa de governação 
que termina no próximo ano. 

 “Estamos cientes que 
há ainda munícipes que per-
correm longas distâncias para 
o acesso a água, a situação re-
quer com que nós trabalhemos 
de forma coordenada com ou-

ras instituições, como é o caso 
do funo de investimento para 
o património de abastecimen-
to de água (FIPAG), por outro 
lado reconhecemos que ainda 
há muito que se fazer no que 
concerne ao saneamento”, disse. 

 João Ferreira imple-
menta na sua governação a es-
tratégia denominada “Gabinete 
sem paredes”, um mecanismo de 
aproximação e comunicação en-
tre munícipes e a edilidade, que 
visa reduzir o nível de burocra-
cia, ao que João Ferreira afirma 
ser uma estratégia municipais 
exemplares ao nível do país. 

 “O conselho munici-
pal de Chimoio através da ini-
ciativa gabinete sem paredes, 
continua a colocar em primeiro 
lugar o atendimento sobre vá-
rios mecanismos aos munícipes, 
nosso principal cartão-de-visita. 
Temos orgulho de dizer que to-
dos os dias as 6h e 30, excepto 
domingos, estamos dispostos 
nos nossos postos de trabalhos, 
para o cumprimento da nos-
sa missão”, referiu Ferreira. 

 Alguns munícipes 
entrevistados pelo semanário 
Zambeze em Manica, congra-
tulam o trabalho que a edi-
lidade tem levado a cabo na 
cidade de Chimoio, pois ape-

sar dos desafios, há trabalho 
visível que a direcção de João 
Ferreira tem empreendido. 

Domingos Cadeado é Mu-
nícipe da cidade de Chimoio 
desde 2012, refere ao Zambeze 
que há sinais de desenvolvimen-
to nos últimos tempos, embora 

de forma lenta, no que concerne 
as infraestruturas, saneamento 
do meio e redução da burocra-
cia dos serviços da edilidade. 

“De facto nos últimos tem-
pos o actual elenco do município 
mostra algum trabalho visível, 
pois muitos munícipes tinham 

muitas barreiras para ter uma 
audiência com o presidente do 
município, mas com o gabinete 
sem paredes, isso tudo mudou. 
João Ferreira conseguiu imple-
mentar programas de PRODIA, 
alem de angariar parceiros para 
pavimentar três ruas de rele-
vo na cidade”, disse Cadeado. 

Vanessa António enfrentava 
conflitos de terreno, arredores 
de Chimoio, mas com a pre-
sença de Ferreira como presi-
dente, viu o seu problema de 
barbas brancas a ser resolvido. 

“Meu pai deixou terreno 
para mim, só que meus vizi-
nhos porque tem dinheiro mais 
que a mim, sempre compravam 
os técnicos do município para 
usurpar o meu espaço, mas 
quando fui falar com Ferreira no 
seu gabinete de fora, ele resol-
veu na hora isso”, disse Vanessa.

Kelly Mwenda

A expansão dos 
serviços de 
registo crimi-
nal na diás-
pora constitui 

prioridade do governo para 
o presente quinquénio, quem 
assim o diz, é o Vice Ministro 
da Justiça Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Filimão 
Suaze que sublinhou a impor-
tância do SIRC na redução 
da burocracia, assegurando 
maior eficiência e qualida-
de na prestação dos serviços.

Para o vice ministro da 

justiça assuntos constitucio-
nais e religiosos que falava 
durante o lançamento do Sis-
tema de Registo Criminal 
(SIRC) em Johanesburgo, 
África do Sul fez saber que o 
SIRC permite aferir a idonei-
dade dos cidadãos moçambi-
canos residentes na diáspora.

Para Filimão Suazi as esta-
tísticas indicam que mais de três 
milhões de moçambicanos resi-
dem na vizinha África do Sul o 
que exigiu do Estado moçambi-
cano aproximar os serviços de 
modo a reduzir a burocracia, e 

permitir maior eficiência e qua-
lidade na prestação de serviços. 

A fonte assegurou estar em 
carteira a expansão dos serviços 
de registo criminal na Repúbli-
ca Unida da Tanzânia, Portugal 
e Alemanha no continente euro-
peu visando responder a procura 
por esses serviços na diáspora.

Porque a aproximação de 
um determinado serviço abre 
espaço para a necessidade de 
um outro complementar, Fili-
mão Suazi salientou que o go-
verno cogita introduzir os ser-
viços de registos e notariados. 

Lançado Sistema de Registo Criminal na África do Sul
Para responder os níveis de procura
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José Eduardo dos Santos 
não deixou testamento 

Uma situação que complica a tarefa da justiça espanhola na 
batalha legal que envolve o Governo angolano e a família do ex-
-presidente de Angola.

“Nã o 
exis-
t e 
testa-
men-

to, isso foi já confi rmado pelos 
familiares e pelo chefe da escolta 
com que confi denciou duran-
te os últimos 33 anos”, disse à 
Lusa fonte próxima do processo

Segundo a mesma fonte, o 
antigo chefe de Estado era “prag-
mático” e “terá dado a cada um 
dos fi lhos aquilo que achava 
que cada um devia ter”, cha-
mando “cada um a seu tempo”.

“Cada um dos fi lhos sabe 
perfeitamente o que ele dei-
xou”, acrescentou, admitindo 
que “ainda muita água vai cor-
rer debaixo da ponte”, já que o 
chefe de Estado não deixou por 
escrito a sua última vontade.

Entretanto, o Governo an-
golano deu indicações aos ad-
vogados que o representa em 
Barcelona para averiguar se José 
Eduardo dos Santos poderia 
encontrar-se em situação ilegal, 
como foi noticiado pelo Club K, 
tendo afastado essa possibilidade.

“Se fosse um imigrante ilegal, 
o assunto já estaria resolvido”, 

disse a fonte, indicando que José 
Eduardo dos Santos era tratado 
pelos mesmos médicos em Bar-
celona há vários anos e gozava 
do mesmo estatuto de quando era 
Presidente, que lhe permitia per-
manecer o tempo necessário em 
Espanha para tratamento médico 
na clínica Teknon, onde morreu, 
no dia 8 de julho, com 79 anos.

“Ele não era residente em Es-
panha, e sim em Angola. Tinha 
uma equipa de apoio, com cerca 
de 15 pessoas, afetas ao seu ser-
viço e à sua escolta e esta sim, era 
rendida a cada 30 dias. Os únicos 
que tinham visto de longa dura-
ção eram o Presidente, o seu mé-
dico pessoal e o chefe da escol-
ta, mas José Eduardo dos Santos 
não tinha necessidade de sair de 
Espanha, até porque estava mui-
tas vezes internado”, detalhou.

A questão foi levantada pelo 
site Club K, segundo o qual o 
juiz espanhol que julga a causa 
“descobriu” que o ex-Presidente 
estaria ilegal em Espanha pois 
tendo entrado com passaporte di-
plomático ( que não requer visto 
de entrada), excedeu o tempo que 
lhe era permitido e não solicitou 
o visto para permanência no país.

Segundo a fi lha Tchizé dos 
Santos, as pessoas com passapor-
te diplomático podem entrar li-
vremente nos países, mas não po-
dem permanecer mais de 90 dias, 
e “se o fi zerem terão de tratar de 
um cartão de residente”, que José 
Eduardo dos Santos não possuía.

“A embaixada, o Governo de 
Angola, não trataram de nada e 
nem precisavam de fazê-lo. Bas-
tava dar um estatuto diplomático 
ao eng. Jose Eduardo dos Santos 
e registá-lo com esse estatuto jun-
to do Ministério das Relações Ex-
teriores espanhol para ele constar 
da lista do corpo diplomático. 
Assim, hoje em dia poderiam ser 

eles a mandar por que a casa do 
eng. Eduardo dos Santos seria 
território de Angola, seria uma 
casa diplomática, o que nun-
ca ocorreu”, disse, numa men-
sagem de voz enviada à Lusa.

Esta poderá ser uma semana 
decisiva para o tribunal espanhol, 
que pediu exames toxicológicos 
complementares à autópsia, adian-
do a decisão judicial sobre a guar-
da e eventual trasladação do cor-
po do ex-Presidente para Angola.

O tribunal deverá também 
convocar as autoridades po-
liciais e migratórias espanho-
las, para apurar a legalidade da 
permanência de Eduardo dos 
Santos no país ibérico e onde 
era de facto a sua residência.

Duas fações da família dos 
Santos disputam, na Vara de Fa-
mília do Tribunal Civil da Catalu-
nha, quem fi cará com a guarda do 
corpo de José Eduardo dos Santos.

De um lado, está Tchizé dos 
Santos e os irmãos mais velhos, 
que se opõem à entrega dos restos 
mortais à ex-primeira dama e são 
contra a realização de um funeral 
de Estado antes das eleições para 
evitar aproveitamentos políticos.

Do outro, está a viúva Ana 
Paula dos Santos e os seus três 
fi lhos em comum com José Edu-
ardo dos Santos, que reivindicam 
também o corpo e querem que 

este seja enterrado em An-
gola nos próximos tempos.

Esta pretensão é apoia-
da pelo Governo angolano 
que anunciou a intenção 
de fazer um funeral de 
Estado, mas teve de se 
contentar com sete dias 
de luto nacional e um ve-
lório sem corpo, enquan-
to a disputa prossegue 
nas instâncias judiciais, 
a quatro dias do início da 
campanha para as eleições 
gerais, tornando-se num 
facto político que está a 
marcar a corrida eleitoral.

Em entrevista no do-
mingo a meios de comu-
nicação social angolanos, 
o ministro de Estado e 
chefe da Casa Militar do 
Presidente da República, 
que lidera a delegação 
que representa o Estado 
angolano, general Fran-
cisco Furtado, mostrou-se 
confi ante num desfecho 
favorável, salientando 
que os cidadãos angola-
nos e a comunidade inter-
nacional querem ver “o 
problema resolvido”.

“Toda a Nação ango-
lana quer a presença do 
seu antigo líder no país 
para lhe render a mere-
cida homenagem”, disse 
Francisco Furtado, subli-
nhando que se as autori-
dades espanholas tiverem 
em conta as razões que 
levaram o ex-Presidente 
a Barcelona “não haverá 
outro desfecho que não 
seja o regresso do cor-
po para Luanda”.(Lusa)
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No leito do grande rio
Moçambicanas destacam-se na Associação
Mulheres Empreendedoras Europa e África 

BCI distinguido como Melhor Banco Comercial e 
Melhor Banco no Segmento Private em Moçambique

O Banco Co-
mercial e 
de Inves-
t i m e n t o s 
(BCI) foi dis-

tinguido, pelo segundo ano 
consecutivo,pela revista norte-
-americana World Econo-
mic Magazine na sua edição 
2022, nas seguintes catego-
rias: “BestCommercialBank 
– Mozambique” e “Best Pri-
vate Bank – Mozambique”.

Para a eleição, estapresti-
giada revista compila dados, de 
forma independente, a partir da 
informação disponibilizada pu-
blicamente pelas fontes, a qual é 

comparada aos dados fornecidos 
pelos nomeadores e pelos nome-
ados. A equipa de investigação 
toma a sua decisão final baseada 
no cruzamento de indicadores 
que incluem êxito no mercado, 
sustentabilidade, crescimento 
empresarial (sustentabilidade e 
rapidez), inovação, entre outros.   

Refira-se que a revista World 
Economic Magazine, com sede 
nos Estados Unidos, é uma 
publicação que tem em vista 
promover o conhecimento da 
literacia financeira e a multipo-
laridade económica na economia 
global e comércio internacional 
vigentes, em particular para a 

sua audiência global.Ela reco-
nhece a contribuição das em-
presas em todo o ecossistema 
financeiro global, em termos de 
inovação, estratégia, sustentabi-
lidade, cumprimento de padrões 
globais, liderança, entre outros.

O BCI é uma referência no 
sistema financeiro moçambi-
cano, liderando, actualmente, 
nos principais indicadores, no-
meadamente Activos (23.14%), 
Depósitos (25.60%) e Créditos 
(25.96%). Com mais de 210 uni-
dades de negócio e uma vasta rede 
de ATM (541), de POS (13,397), 
o BCI é responsável pela maior 
rede comercial bancária do país.

Decorreu, recentemente, o Networking Empresarial da 
AMEEA - Associação Mulheres Empreendedoras Europa 
e África, no Hotel Palácio Estoril em Portugal, onde as 
moçambicanas Anna Karina de Sousa e Nilza Chipe estive-
ram presentes e contribuíram para a boa interação entre 
os dois continentes.

Anna Karina 
de Sousa, 
CEO da Exe-
cutive Nails, 
D e l e g a d a 

do Gabinete de Representação 
da AMEEA em Moçambique, 
nomeada pelo Access Bank 
como uma das 100 mulheres 
mais empreendedoras de África, 
abrilhantou o Networking com 
palavras de motivação e encora-
jamento, referindo a sua forma 
de ser e fazer acontecer no seu 
empreendedorismo e negócio.

 Por seu turno, Nilza Chipe, 
renomada internacionalmente 
na vertente do desenvolvimen-
to pessoal, tendo como lema 
“A tua Mente é tua Fonte de 
Poder”, foi referência pelo seu 
trabalho inspirador que assenta 
nas infinitas possibilidades de 
auto crescimento e adaptação 
resiliente a diferentes cenários 
de atuação. Como a AMEEA, 
Nilza Chipe olha para possibili-
dade de trabalhos conjuntos em 
prol das mulheres, sobretudo 
moçambicanas que se cheguem 
e criem ligação a esta associação.

 O Networking promoveu 

palestras de empreendedorismo 
e negócio em sala de formação 
com convidados que partilharam 
saberes e vivências inspirado-
ras, havendo  no final dinâmicas 
práticas de autoconhecimen-
to e desenvolvimento pessoal.

 A AMEEA é uma associa-

ção internacional que tem como 
propósito alavancar o poder 
feminino e a capacidade de re-
alização, ajudando mulheres a 
ganharem mais consciência de 
quem são, fazerem o que que-

rem da sua jornada de vida, 
com significância existencial, 
um legado de vida que ensine 
e inspire quem se segue a elas.

 A associação foi criada pela 
atual Presidente Isabel Manuel 
Denascimento, em Bruxelas, no 
ano 2015, estendendo-se pelo 

mundo através de delegações-
pela Europa, África e Brasil.

 Isabel Manuel Denasci-
mento, reconheceu os desafios 
das mulheres nas suas vivências 
quotidianas, pessoais ou profis-

sionais, sentiu o apelo pela causa 
feminina, tornando-se ativista 
pela busca da igualdade de opor-
tunidades e equilíbrio de género, 
uma humanidade que se quer 
saudável e justa. Como refere 
nas suas palestras: “as mulhe-
res são capazes de realizar coi-

sas inimagináveis e de construir 
a sua própria história, o poder 
está no acreditar em si mesma!”

 A AMEEA vem evoluindo 
com um trabalho dedicado em 
áreas fundamentais como: in-
cubação de negócios, formação 
e apoio de mentoria, feiras de 
empreendedorismo, encontros 
de Networking empresarial, 
galas de reconhecimento de 
mérito a mulheres, seminários 
de empreendedorismo e con-
gressos empresariais. Também 
estão já em projecto outras áreas 
ligadas à música, arte e cultu-
ra, tecnologias de informação 
e economia digital, agricul-
tura saudável e agronegócio.

 Ações que irão em breve 
florescer em Portugal com li-
gação internacional, estando já 
em preparação os alicerces na 
relação com países lusófonos.

 Foi num contexto de lideran-
ça partilhada com Célia de Jesus 
Losa, adjunta da Presidente em 
todas as vertentes, nomeada-
mente em consultoria estratégica 
e projetos, mentoria e formação, 
trabalho conjunto onde eficácia 
e eficiência se alinham ao rubro 
desde a criação das ideias aos 
acontecimentos, que se reali-
zou o Networking empresarial.

 O evento atraiu mu-
lheres empreendedoras e 
empresárias de Portugal e 
África, com liberdade para o con-
vívio e partilha de conhecimento.
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No leito do grande rio

Standard Bank optimista  em relação ao 
desenvolvimento do sector imobiliário comercial 

O Standard Bank mostra-se optimista em relação ao 
desenvolvimento do sector imobiliário comercial em Mo-
çambique, impulsionado pelo abrandamento das restrições 
impostas pela pandemia do coronavírus e, principalmente, 
pelo iminente início da exportação do Gás Natural Lique-
feito (GLN) pela plataforma flutuante do Projecto Coral 
FLNG, bem como pela possível retoma à curto prazo das 
actividades por parte da TotalEnergies e outras parceiras 
petrolíferas ligadas ao Projecto de GLN em terra Moz 
LNG, na bacia do Rovuma, província nortenha de Cabo 
Delgado.

Diante destas 
pe r spec t i -
vas, diver-
sos inter-
ven ien tes , 

entre investidores, financia-
dores, correctores e agentes 
imobiliários, e outras partes 
interessadas participaram, re-
centemente, na cidade de Ma-
puto, no Fórum Imobiliário de 
Moçambique (MozamReal), 
patrocinado pelo Standard 
Bank para, em conjunto, par-
tilharem experiências e, acima 
de tudo, darem o seu contributo 
para o crescimento do sector.

Intervindo na cerimónia 
de abertura, o Director para 
o Sector de Energia, Infra-
-estruturas e Sector Imobili-
ário Comercial da Banca de 
Investimentos do Standard 
Bank, Edson Machel, referiu-
-se à importância do evento 
que, na sua opinião, afigura-
-se como uma plataforma de 

discussão que contribui sobre-
maneira para o crescimento 
e desenvolvimento do sector 
imobiliário no País, ajustando-
-o aos mais elevados padrões 
ao nível da região e do mundo:

“O MozamReal permite 
que os diversos intervenientes 
partilhem ideias e dêem o seu 
contributo para que tenhamos 
um sector imobiliário mais 
robusto”, considerou Edson 
Machel, para quem o encon-
tro serviu para perceber até 
que ponto o País está prepa-
rado e como se deve preparar 
para responder, de forma ade-
quada, à demanda que poderá 
surgir nos próximos anos”.

“Há melhorias que devem 
ser feitas, pois temos que estar 
preparados para servir às ne-
cessidades que poderão advir, 
por exemplo, da exploração 
do gás natural, concretamente 
nas áreas residencial, logística, 
distribuição e armazenagem, 

escritórios, acomodação cor-
porativa, centros comerciais 
entre outras, sem contar que te-
mos uma classe emergente no 
País, que deve merecer a nos-
sa atenção”, segundo frisou.

Durante o evento, Edson 
Machel partilhou a experiên-
cia do Standard Bank, na qua-
lidade de um dos principais 
actores do ramo financeiro 
no sector imobiliário comer-
cial no País, um sector para 
o qual pretende continuar a 

contribuir para o seu desen-
volvimento e modernização.

“Somos um actor extrema-
mente importante neste sec-
tor, mas o nosso papel não se 
cinge meramente à assessoria, 
estruturação e financiamen-
to; somos um interlocutor e 
facilitador válido para o cres-
cimento do sector em Moçam-
bique. É por isso que o Stan-
dard Bank tem patrocinado, 
igualmente, plataformas como 
estas (MozamReal), como for-

ma de promover discussões 
relevantes para o desenvolvi-
mento do sector imobiliário, 
tanto ao de operação como 
ao nível regulatório, assim 
como das melhores práticas 
internacionais”, concluiu.

Importa realçar que, para 
além de financiador, o Standard 
Bank tem parcerias em toda a 
cadeia de valor do sector, que 
permitem alavancar o funcio-
namento eficiente do ecos-
sistema imobiliário no País.

Absa Bank e parceiros salvam mais de 1500 vidas por todo o País

Trezentos e oi-
tenta e nove 
(389) foi o 
número total 
de bolsas de 

sangue colectadas, no âmbito 
da campanha “Eu sou Vida e 
dou Vida” do Absa Bank Mo-
çambique, que na sua 3ª edi-
ção junta parceiros . De acordo 
com as autoridades sanitárias 
a quantidade ajudará a salvar 
vidas de até 1556 pessoas.

 A campanha “Eu sou Vida 
e dou Vida” decorreu nos dias 
06, 07 e 08 de Julho e enquadra-
-se na estratégia de cidadania 
do Banco onde, em conjunto 
com os parceiros, Porto de Ma-
puto (MPDC), Dalima, Moya 
e Compal, procuraram envidar 
esforços no sentido de apoiar 
as unidades sanitárias a suprir 
a demanda deste recurso no 

exercício da actividade médica.
Para o Administrador Dele-

gado do Absa Bank Moçambi-
que, Rui Barros, doar sangue é 
um acto de solidariedade de ex-

trema importância na socieda-
de, onde através de um simples 
gesto uma vida pode ser salva.

 “O défice de sangue nos 
diversos hospitais é uma rea-

lidade e com esta campanha 
queremos poder contribuir para 
a  sua redução com a ambição 
de um dia podermos ter exce-
dentes nos nossos bancos de 

sangue. Acreditamos que esta 
iniciativa tem um impacto di-
recto na vida humana e é o que 
nos move a continuar cada vez 
mais fortes e a ambicionar 
ir cada vez mais longe. Por-
tanto, não iremos parar por 
aqui e continuaremos a jun-
tar pessoas e empresas nesta 
luta que é de todos para to-
dos, relembrando que todos 
os dias são bons dias para se 
doar sangue”, referiu Barros.

 Referir que o Absa Bank 
Moçambique, pela relevância 
social que a iniciativa acarre-
ta, tem promovido anualmente 
campanhas de doação de san-
gue, ao nível das suas unida-
des orgânicas por todo o País, 
envolvendo não apenas os seus 
colaboradores, como igualmen-
te clientes, parceiros, individu-
alidades e o público em geral.

Face às novas perspectivas macroeconómicas
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Moçambique recebe 300 milhões de dólares do 
Banco Mundial para promover recuperação 
económica inclusiva e sustentável

O Conselho de Administração do Grupo Banco Mundial 
aprovou uma subvenção de 300 milhões de dólares em apoio 
à Operação de Financiamento para o Desenvolvimento de 
Políticas e Apoio à Instituições de Transformação Económi-
ca (Institutions and Economic Transformation Development 
Policy Financing Operation), conhecido sob a sigle DPF. 
Esta é a primeira de uma série de três operações progra-
máticas e apoia um conjunto robusto de reformas destina-
das a fortalecer as instituições e a lançar as bases para um 
crescimento sustentado e uma transformação económica.

“Es t a 
o p e -
ração 
apoia 
a 

recuperação face aos efeitos 
económicos da COVID-19 
e apoia reformas estruturais 
para fomentar um crescimen-
to sustentado, ao mesmo tem-
po que fornece financiamento 
necessário para aliviar os re-
centes constrangimentos or-
çamentais”, observou Idah Z. 
PswarayiRiddihough, Diretora 
do Banco Mundial para Mo-
çambique, Madagáscar, Co-
mores, Maurícias e Seychelles. 

“Esta operação não poderia 
chegar num momento melhor, 
uma vez que a economia de 
Moçambique ainda está a re-
cuperar dos efeitos agravados 
do COVID-19, do prolongado 
abrandamento desencadeado 
pela crise das dívidas ocultas 
e da devastação causada pelos 

ciclones tropicais de 2019.”
A operação apoia as auto-

ridades nos seus esforços de 
reformas para promover um 
crescimento económico sus-
tentável e inclusivo. As refor-
mas apoiadas estão organiza-
das em torno de três pilares:

O primeiro pilar apoia re-
formas estruturais para reforçar 
as instituições orçamentais e a 
transparência. O pilar consiste 
em duas acções prévias (Prior 
Actions): o reforço do quadro 
regulamentar e institucional em 
apoio de uma gestão criteriosa 
de receitas e uma maior trans-
parência; e o melhoramento da 
governação transparente dos 
contratos públicos. Em con-
junto, estas medidas abordarão 
as fraquezas institucionais que 
comprometem a governação e 
a gestão de recursos públicos 
limitados. As medidas de trans-
parência ao abrigo deste pilar 
incluem a consagração em lei de 

medidas recentes tomadas para 
aumentar a transparência, tais 
como a publicação de declara-
ções de risco fiscal e relatórios 
de dívida que cobrem o sector 
do Gás Natural Liqueficado 
(GNL) e a dívida das empre-
sas estatais, para citar algumas.

O segundo pilar aborda o 
ambiente empresarial e as res-
trições de acesso financeiro 
para apoiar o desenvolvimento 
do sector privado. Esta com-
ponente contém duas ações 
prévias (Prior Actions): sim-
plificação dos requisitos legais 
e regulamentares para abrir 
e operar empresas, melhorar 
o clima de investimento e in-
centivar o desenvolvimento e 
a criação de emprego; e levan-
tamento de restrições legais e 
regulamentares para promover 
o acesso financeiro. Mais con-
cretamente, este pilar inclui 
uma revisão da Lei de Inves-
timentos de 1993 e do Código 
Comercial de 2005, que poderá 
resultar numa maior simplifica-
ção e digitalização de procedi-
mentos, prevendo-se que acele-
re os processos de aprovação. 
A operação apoia igualmente 
alterações legais para simplifi-
car os requisitos de identifica-
ção para pessoas com baixos 
rendimentos e baixos riscos 
financeiros que desejem abrir 

uma conta bancária. Espera-se 
que estas reformas aumentem 
o acesso aos serviços financei-
ros, nomeadamente às micro, 
pequenas e médias empresas 
de baixo risco e às mulheres, 
mantendo, ao mesmo tempo, 
um quadro claro e sólido para 
prevenir actividades ilícitas.

O terceiro e último pilar 
baseia-se nos compromissos 
de Moçambique em matéria 
de alterações climáticas que 
visam apoiar uma trajectória 
de crescimento mais resilien-
te e mais verde, e abordará os 
constrangimentos dos sectores 
de serviços de utilidade publica 
(energia e agua, por exemplo). 
Este pilar apresenta três acções 
prévias (Prior Actions): refor-
mas que reforcem os sistemas 
de Gestão do Investimento Pú-
blico (GIP), introduzindo um 
quadro de GIP inteligente para 
o clima, fomentando investi-
mentos mais ecológicos e mais 
resilientes; introduzir medidas 
de apoio ao desenvolvimento 
de uma nova estrutura e me-
todologia pautal para reforçar 
a sustentabilidade financeira 
dos sectores de utilidade pú-
blica e reduzir incertezas para 
incentivar investidores priva-
dos no sector; e aumentar a 
sustentabilidade financeira e 
a prestação de serviços e re-

siliência no sector de águas.
“A operação alavanca e 

complementa projectos e ope-
rações financiados pelo Grupo 
do Banco Mundial (GBM) em 
curso em Moçambique, in-
cluindo a Alocação para Pre-
venção e Resiliência (PRA), 
que procura ajudar Moçambi-
que a enfrentar os motores do 
conflito em todo o país. Todas 
as reformas e acções-prévias 
estão ancoradas na assistên-
cia técnica e conhecimento 
contínuos do Banco Mundial, 
incluindo as conclusões do 
recentemente publicado Me-
morando Económico do País”, 
acrescentou Fiseha Haile, 
Economista Sénior do Banco 
Mundial e líder da operação. 

Esta operação está em 
consonância com o quadro 
global de parceria do Banco 
Mundial para o país e está em 
estreita sintonia com o plano 
quinquenal do governo de Mo-
çambique e com a Estratégia 
Nacional de Desenvolvimen-
to (2022-2032). O programa 
apoia especificamente três ele-
mentos do plano: (i) governa-
ção e inclusão; ii uma maior 
participação do sector priva-
do para melhorar a criação de 
emprego e a produtividade; e 
(iii) gestão sustentável dos re-
cursos naturais e do ambiente.
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“Adopção de taxas de usuários não é 
proporcional à melhoria dos serviços Saúde”

Lançado programa de 
estímulo para 150 mulheres 
empreendedoras 

Dedicada ex-
clusivamen-
te a mulhe-
res, arranca 
no dia 15 de 

Agosto, em Maputo, a 21ª edi-
ção do #Ideate, um programa 
de estímulo ao empreendedo-
rismo e desenvolvimento de 
negócios inovadores para a re-
solução de desafios, promovido 
pelo Standard Bank, em parce-
ria com a Cooperação Alemã 
para o Desenvolvimento (GIZ).

Com uma duração de 
quatro dias consecutivos, a 
iniciativa visa formar 150 
mulheres empreendedoras ou as-

pirantes ao empreendedorismo. 
O processo de inscri-

ção, para participar no even-
to, é gratuito e decorre entre 
os dias 19 de Julho e 3 de 
Agosto, através das redes 
sociais do Standard Bank.

Dada à pretensão de for-
mar mulheres empreendedoras 
ou aspirantes ao empreende-
dorismo, os promotores do 
#Ideate encorajam candida-
turas de mulheres que tenham 
ideias ou negócios inovadores 
nas áreas de economia ver-
de, reciclagem, entre outras, 
através do link https://forms.
office.com/r/dGR2FfDUE9.

As taxas de usuário, aplicadas em algumas uni-
dades sanitárias em Moçambique, não estão direc-
tamente ligadas à necessidade de o sector obter fon-
tes alternativas para o seu funcionamento sustentável.

De acordo com 
a pesquisa, 
que na oca-
sião foi apre-
sentada pelo 

economista  Denzel dos Santos, 
do Pilar de Gastos e Financia-
mento Público no Observatório 
Cidadão  para Saúde(OCS), “não 
foi possível achar evidências de 
que a adopção das taxas de usu-
ários vai de acordo com o ob-
jectivo de melhorar a qualidade 
no atendimento ao utente, dis-
ponibilização de medicamentos 
e materiais médico-cirúrgicos.”

Pelo contrário, segundo expli-
cou o pesquisador, há evidência 
de escassez de medicamentos e 
outros materiais essenciais, mes-
mo com a adopção deste méto-
do de arrecadação de receitas.

O estudo constatou ainda 
que as taxas de usuário são re-
gressivas, contribuindo substan-
cialmente para a exclusão dos 
mais necessitados, assim como 
para a prática da corrupção.

“Ou seja, as taxas têm um 
impacto negativo principalmen-
te nas zonas rurais, onde as pes-
soas são financeiramente mais 
carenciados”,  acrescenta o es-
tudo, reconhecendo que as taxas 
criam desigualdade e ilegalida-
des no processo de cobrança.

“A introdução de taxas de 
usuário deve ser combinada com 
a isenção aos mais pobres, para 
que se melhore a qualidade e a 
equidade dos serviços”, afirma 
dos Santos, sublinhando que os 
défices orçamentais, verificados 
neste sector e a necessidade de 
se melhorar a qualidade da assis-
tência sanitária, contribuem para 
que os cobradores de taxas se pre-
ocupem mais com o dinheiro.”

Impacto da remoção das taxas 
de usuário

Ainda de acordo com o es-
tudo, as taxas de usuário con-
tribuíram para a redução sig-
nificativa na utilização dos 
serviços públicos de saúde.

“Assim sendo, há necessidade 
de se remover as taxas de usuário 
para que se garanta a equidade 
na oferta da assistência médica a 
diferentes classes sociais”, afirma 
o pesquisador, alertando, entre-
tanto, que a eliminação das taxas 
de usuário, sem a existência de 
meios alternativos de arrecadação 

de receita, torna difícil a provisão 
dos serviços de saúde, visto que 
pagamentos directos ao acesso 
aos serviços de saúde, baseado 
na demanda, contribuiram para 
a melhoria da qualidade destes 
serviços. “Mesmo assim, em 
Moçambique, as taxas não têm 
contribuído para melhores servi-
ços. Pelo contrário, os serviços 
tendem a deteriorar-se”, revelou.

       

Desafios no Uso Taxas de 
usuário

Como desafio, de acordo com 
Dos Santos, o Governo deve ga-
rantir o aumento do orçamento 
ao sector de saúde, melhorar a 
eficiência na alocação do orça-
mento ao sector e flexibilizar 
os serviços gratuitos para todos 
os moçambicanos, assim como 
aumentar a oferta de profissio-
nais de saúde qualificados, para 

que respondam à demanda pelos 
serviços de saúde aos utentes.

“A remoção da taxa de con-
sulta aumenta a procura por 
consultas curativas e a remoção 
da cobrança de medicamentos 
aumenta a procura numa pro-
porção ainda maior. No entanto, 
esta remoção leva a perdas de re-
ceitas consignadas e ao aumento 
das consultas que originam um 
ínfimo crescimento dos gastos 
correntes do Sistema Nacio-
nal de Saúde”, aponta o estudo.

Em última instân-
cia, entretanto, a  remo-
ção beneficia a população, 
principalmente a mais pobre e resi-
dente em zonas mais carenciadas.

O posicionamento do Mi-
nistério da Saúde (2010), acres-
centa Denzel, é de que as re-

ceitas provenientes das taxas 
de usuário, aplicadas em Mo-
çambique, são pouco signifi-
cativas em relação ao total das 
despesas incorridas pelo sector.

No entanto, reconhecendo o 
impacto que estas taxas podem 
trazer à população (principal-
mente aos mais desfavorecidos 
financeiramente, pela barreira ao 

acesso aos serviços de saúde), 
informou sobre a discussão exis-
tente sobre a política de remoção 
das taxas de consulta, num con-
texto em que alguns grupos de 
moçambicanos, como é o caso 
de mulheres grávidas, crianças 
menores de 5 anos e pacientes 
com doenças crónicas, já se be-
neficiavam de serviços primários 
de saúde isentos de pagamentos.

“Há necessidade de o sec-
tor de saúde buscar por cada vez 
mais fontes alternativas de fi-
nanciamento, tendo em conta as 
deficiências que o sector apresen-
ta, principalmente para os mais 
pobres, que se debatem com a 
insuficiência de medicamentos, 
material médico-cirúrgico, falta 
de infra-estruturas, entre outros 
factores, que concorrem para a 

incapacidade de o sector prover 
serviços de qualidade para a po-
pulação”, afirma o pesquisador.

Experiência de Uganda e África 
do Sul   

Na mesma ocasião, em re-
presentação a Uganda, a pes-
quisadora da Iniciativa para 
Direitos Sociais e Economico 
(ESER), Labila Musoke, apre-
sentou um estudo que aponta 
que as taxas de usuário, no Sis-
tema de Saúde Ugandês, repre-
sentam uma barreira para as po-
pulações mais desfavorecidas.

“As taxas não beneficiam 
os mais pobres. Pelo contrá-
rio, elas limitam as pessoas no 
acesso à saúde”, disse a pes-
quisadora, acrescentando que 
“na Uganda, quando és pobre, 

não tens assistência médica.”
As pessoas quando não têm 

dinheiro  para pagar taxas, de acor-
do com Musoke, não têm assis-
tência médica-medicamentosa e 
as pesquisas apontam que as taxas 
não beneficiam os mais pobres.

Por seu turno, a pesquisadora 
Lauren Paremoer, que partilhou 
a experiência da África do Sul, 
concordou que as taxas de usuá-
rio prejudicam e intimidam as co-
munidades mais desfavorecidas 
no acesso aos cuidados de saúde.

“A luta contra o Apartheid 
tinha também que ver com a 
luta pelos serviços básicos de 
saúde para as populações mais 
desfavorecidas. Até hoje con-
tinua-se a lutar em prol de um 
sistema de saúde mais quali-
tativo”, disse a pesquisadora.

De acordo com Paremoer, 
as taxas de usuário deviam res-
ponder aos principais desafios 
do sector de saúde “no entanto, 
assiste-se ainda  a falta de médi-
cos e medicamentos nas zonas 
rurais e mais desfavorecidas.”

“Por isso, verifica-se que 
as taxas de usuário consti-
tuem barreira para ao cesso à 
saúde, qui na África do Sul”, 
sublinhou a pesquisadora.        

As constatações constam dos 
estudos levados a cabo pelo Ob-
servatório Cidadão para Saúde 
(OCS), publicados na Conferên-
cia sobre o Acesso à Saúde, que 
teve lugar  entre 30 de Junho 
e 01 de Julho, na capital mo-
çambicana, Maputo.    (OCS)
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Desporto recreativo

Maputo será palco dos Jogos da AUSC de 2024

Jornada cheia de goleadas 
e Munna’s na época triste

O campeonato de veteranos da 
cidade de Maputo em futebol 
teve no fim-de-semana uma 
chuva de goleadas e com um 
resultado animador de golos 

em número de quarenta e um golos marcados. 
Os Munna’s ainda estão no sofrimento pois, não 
‘e a mesma equipa que nos habituou pois, está a 
somar derrotas a cada jornada. 

Resultados da 16ª jornada seriem “A”
Choupal x Malhampsene (3-1)
Amigos da Matola x Jardim (1-4)
FCKm15 x Kongolote (4-0)
Campoane x Bunhica (3-1)
Circulo x Leões Bravos (0-1)
Veteranos Unidos x Madgumb’s (2-0)
Munna’s x Matendene (0-1)

Resultados de jogos da 14ª jornada serie “B”
Mafalala x ADVcmc (1-0)
Luís Cabral x Inhagoia (4-0)

União Desportiva de Maputo x Tsalala (1-1)
Amigos da Kongolote x Chamwaris (4-1)
Tlhavane x Vientes de Tsalala (3-3)
Xipanipane x Aeroporto (0-1) 

Jogos da 17ª jornada serie “A”
Madgumb’s x Choupal 
Malhampsene x Amigos da Matola
Jardim x FCKm15
Kongolote x Campoane  
Bunhica x Circulo
Leões Bravos x Munna’s 
Matendene x Veteranos Unidos

Jogos da 15ª jornada serie “B”
Xipanipane x Mafalala
ADVcmc x Luís Cabral
Inhagoia x União Desportiva de Maputo
Tsalala x Amigos de Kongolote
Chamwaris x Tlhavane 
Aeroporto x Vientes de Tsalala

José Matlhombe

Está tudo em 
aberto para quase 
todas as equipas 
possam estar nos 

oitavos de final do campeonato 
de futebol do bairro de Hulene 
em Maputo. O facto é que são 
oito as equipas que deverão 
passar para a outra fase mas 
ainda não se sabe quem de 
facto iráa aos oitavos de final 
pois, atée aqui todas equipas 
tem essa chance.

Resultados da 7ª jornada 
veteranos

F- Mave x Tigres (4-2) 
Sporting x Mavalane (4-3)
Laulane x Escorpião (2-1)
Nova Alianca x Nova Luz 

(3-2)
Ondas do Mar x Veteranos 

(4-1) 
Célula “D” Célula “H” 

(2-1)

Ressuscitados x Célula “F” 
(3-1)

Jogos da 8ª jornada vetera-
nos

Tigres x Nova Alianca
Mavalane x Veteranos
Célula “F” x Ondas do Mar
Laulane x Célula “D”
F-Mave x Ressuscitados
Nova Luz x Célula “H:”
Escorpião x Sporting

Resultados da 7ª jornada 
seniores

Amigos x Tim Tim (0-0)
Dragão x Matusva (1-1)
Hulene x Célula “B” (1-1)
Cofres x Nova Luz (4-0)

Jogos da 8ª jornada
Galos x Cofres 
Célula “B” x Amigos 
 Nova Luz x Matsuva
Tim Tim x Hulene

O Secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto 
Mendes, assinou nesta segunda-feira, 18 de Julho, o memo-
rando de entendimento com o Conselho Superior do Desporto 
da União Africana Região 5 (AUSC R5, na sua sigla em in-
gles) para acolher a XI Edição dos Jogos Regionais em 2024.

A A s s i n a t u r a 
do Protocolo 
de Entendi-
mento para 
a Organiza-

ção dos Jogos da AUSC – R5, 

como instrumento regulador 
para a implementação dos re-
feridos jogos, pelo titular da 
entidade que superintende o 
desporto nacional e o Presi-
dente do Conselho do Desporto 

da União Africana Região 5.
O facto vai permitir que vin-

te anos após o acolhimento em 
2004 da 1ª Edição dos Jogos o 
país volte de novo a organizar 
a esta competição. Para aferir 
as condições existentes em Ma-
puto para sediar a prova, nesta 
segunda e terça-feira vão decor-
rer visitas inspectivas a vários 
recintos desportivos da capital, 

com destaque para o pavilhão 
do Maxaquene, Campo do Cos-
ta do Sol, Complexo Desportivo 
da Black Bulls, entre outros.

O Projecto da XI Edição 
consta no Plano Quinquenal do 
Governo 2020 – 2024, na Priorida-
de I, “Desenvolver o Capital Hu-
mano e a Justiça Social”,  no que 
tange a promoção da participação 
da sociedade, em especial, da ju-
ventude nas actividades sócio-cul-
turais, desportivas e económicas.

Os Jogos da AUSC R5 são 

um evento pluridesportivo pro-
movido pelo Conselho Superior 
do Desporto da União Africana, 
Região 5 designado por AUSC 
R5, na qualidade do braço des-
portivo da União Africana, que 
tem como objectivo utilizar o 
desporto como um veículo para 
alcance da paz, da integração, 
encorajamento das pessoas a 
desenvolverem, unirem – se in-
dependentemente da cor, status 
económico, político, de clas-
se ou género. (LANCEMZ)

Quem vai passar para 
os oitavos de final?

Bairro de Hulene
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Lurdes Mutola oferece dois carros 
na corrida Centenário José Craveirinha

Uma premiação a condizer com a dimensão da figura ho-
menageaga, o poeta mor José Craveirinha, foi o que Maria de 
Lurdes Mutola, através da sua fundação, ofereceu aos vencedo-
res da Corrida Centenário José Craveirinha que teve lugar na 
manhã deste sábado, 16 de Julho, nas principais artérias da ci-
dade de Maputo. Os corredores Verónica Macamo (da Associa-
ção Portuguesa) e Donaldo Machava (da João e Filhos) vieram 
a pé, correram, terminaram em primeiro e levaram para casa 
uma viatura cada um, sendo este um sonho que os atletas tinham 
de correr e ganhar um carro para ajudar na sua mobilidade.

Ao todo fo-
ram cerca 
de 400 cor-
redores que 
t o m a r a m 

parte nesta corrida com des-
taque para a única campeã 
mundial e olímpica Lurdes 
Mutola que voltou a correr e 
cortou a meta na companhia 
de Kurt Couto, outro atleta que 
marcou várias presenças em 
provas olímpicas, e ambos os-
tentavam o dorsal número 100 
em homenagem ao centenário 
do poeta mor que descobriu 
a menina de ouro no futebol 
e puxou-a para o atletismo.

 Em federados femininos o 
destaque foi para a nova coque-
luche do atletismo moçambi-
cano, a fundista Verónica José 
Macamo que fez os 5.5 km da 
prova em 21.00:53 minutos, 
deixando na segunda posição 
a Maria Cossa que fez a pro-

va em mais 58 segundos que 
a primeira classificada, tendo 
Domingas Ernesto, atleta que 
veio do distrito do Songo, na 
Província de Tete, terminado 
em terceiro com a marca de 
22.07.16 minutos. Para Verô-
nica José Macamo está prova 
serviu de preparação para o 
Mundial de Juniores a decor-
rer na Colômbia e o carro ga-
nho faz parte dos seus sonhos.

 Em masculinos, a luta 
pelo primeiro lugar também 
foi renhida e Donaldo Macha-
va acabou por terminar em 
primeiro lugar com o tempo 
de 17.04:51 minutos, deixan-
do para trás a concorrência  de 
Alex Macuácuà (da Associação 
Portuguesa) que fez o tempo 
de 17.27:20 minutos, tendo a 
terceira posição ficado com 
o atleta Zacarias Sitóe com a 
marca de 17.29:12 minutos.

 Donaldo Machava referiu 

que tinha na conquista de uma 
viatura como um sonho, refe-
rindo que o mesmo nasceu ao 
ver o etíope Kenesisa Bekhele 
a conquista uma viatura após 
vencer uma prova de estrada.

 Na Corrida Centenário José 
Craveirinha foram atribuídos 
prémios monetários do primei-

ro ao quinto classificado que 
variavam dos 20 mil aos 3 mil 
Meticais. Para a família Cravei-
rinha esta foi uma justa home-
nagem ao também desportista, 
tendo o filho mais velho do po-
eta, Zeca Craveirinha, referido 
que o gesto de Lurdes Mutola 
em reconhecer o seu tutor tem 

um significado incomensurável.
 Para além das duas viatu-

ras, a organização do evento 
investiu cerca de 200 mil Me-
ticais na premiação dos atletas 
que se destacaram, desde os 
federados, populares, cadeiran-
tes e atletas com triciclo, em 
ambos sexos. (LANCEMZ)

A única cam-
peã olímpica 
e mundial de 
M o ç a m b i -
que, Maria de 

Lurdes Mutola, vai ser alvo de 
uma homenagem esta semana 
na cidade de Oregon, pela or-
ganização do Campeonato do 
Mundo de Atletismo Oregon22, 
nos EUA. Para tomar parte nesta 
cerimónia na qual será descer-
rada uma placa comemorativa 
dos seus feitos no atletismo, 
Mutola deixa a capital do país 
nesta terça-feira, 19 de Julho, 
com destino à terra do Tio Sam.

 Nas vésperas da sua parti-
da para Oregon, Mutola disse 
que seria um prazer regressar a 
uma cidade onde viveu 17 anos 
e conquistou o maior número 
de vitórias no atletismo mun-
dial. A homenagem vai aconte-
cer mais de dez anos depois de 
Mutola ter arrumado os spikes, 
ou seja, ter deixado a carreira 

de atleta profissional, porém os 
seus feitos continuam intactos.

“É um orgulho anunciar a 
criação do Oregon22 Heritage 
Trail”, que homenageará 22 atle-
tas nas suas cidades de origem 
ou então em locais que tenham 
um significado especial para um 
atleta, com o descerramento de 
placas nesses locais”, escreveu a 
organização sobre a homenagem.

“Os objectivos deste projecto 
são criar um permanente e come-
morativo lembrete da vinda dos 
Campeonatos Mundiais ao Ore-
gon”, disse Kari Westlund, um 
dos responsáveis pela iniciativa.

Recordar que foi precisamen-
te em Oregon, cidade pequena, 
mas com grande tradição no 
atletismo, onde Lurdes Mutola 
se instalou em 1991, após be-
neficiar de uma bolsa olímpica, 
tendo se torna a grande referên-
cia do desporto Moçambicano, 
conquistando inúmeras medalhas 
de ouro, com destaque para a dos 

Jogos Olímpicos Sydney 2000.
 

Na calha uma prova de pista de 
nível internacional

 
Apesar de ter abandonado 

a prática da modalidade como 
corredora, a oitocentista mo-
çambicana empenha-se em vá-
rias iniciativas com o objectivo 
de descobrir novos talentos, daí 
ter criado o projecto Mutola Le-
gends. Uma dessas iniciativas 
teve o seu ponto alto no preté-
rito fim-de-semana, concreta-
mente a realização da Corrida 
Centenário José Craveirinha.

 “Para mim significa muito 
homenagear José Craveirinha, 
foi a figura que me introdu-
ziu no atletismo, se não fosse 
a ele não teria todos os títulos 
que conquistei ao longo desses 
anos”, disse Mutola sublinhan-
do que “organizei esta pro-
va com muita honra e força”.

 Mutola projecta organi-
zar mais provas de atletismo, 
estando na calha competição 
de pista de nível internacio-
nal que poderá levar o nome 
de Stélio Craveirinha, em 
homenagem a aquele que 
foi o seu primeiro treinador.

 “Temos que organizar 
mais provas, competições in-
ternacionais que ocorram na 
pista e isso vai fazer com que 
o atletismo cresça”, disse Mu-
tola para depois referir “que o 
atletismo moçambicano não 
está a atravessar bons momen-
tos, mas os atletas têm muita 
vontade veja a participação 
deles nesta prova, espero que 
no futuro a situação melhore 
e os atletas sejam estimados”.

 Através da sua fundação, 
Maria de Lurdes Mutola está 
empenhada em empoderar as 
raparigas através do despor-
to, tendo criado o projecto 
Copa Mutola. (LANCEMZ)

Lurdes Mutola é homenageada esta semana em Oregon nos EUA
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“Escritores são produtos de 
trabalho solitário” – Tomás Vieira   

O jornalista e escritor Tomás Vieira Mário, que nos últimos 
tempos nos habituou a falar de Direito, politica, jornalismo e 
questões sociais. Partilha connosco as suas memorias da Revista 
Charrua e a convivência nesse contexto com José Craveirinha. 

Tomas Vieira co-
nhece Cravei-
rinha em mea-
dos de 1984 na 
AEMO, onde 

andavam os jovens aspirantes a 
escritor. Chega a AEMO a convite 
de um dos amigos que por pouco 
tempo já frequentava aquele local. 

Sendo que naquela altura, 
como grupo de jovens não tinham 
muita aproximação aos mais ve-
lhos, não tinham nesse momen-
to o acesso físico ao espaço da 
AEMO, eram nessa altura ape-
nas espectadores (literalmente). 

Com o passar do tempo 
este grupo jovem lança a revis-
ta CHARRUA, ai começam a 
ter uma notoriedade por parte 
dos mais velhos, tendo recebi-
do um grande apoio do escritor 
Rui Nogar, onde puderam ala-
vancar as suas ideias e serem 
conhecidos pelos demais, assim 
Nogar foi considerado um gran-
de patrono e protetor dos jovens. 

“Começamos por fazer pe-
quenos saraus de poesia nas man-
gueiras da AEMO todos os sába-
dos e la começaram a aparecer 

os mais velhos, Calane da Silva, 
Albino Magaia, não os vetera-
nos, mas aqueles que os seguiam 
e ai começamos a fazer o nosso 
percurso”, refere Tomás Vieira.

Ademais, o contacto directo 
que Vieira tem com Craveirinha 
foi num dia qualquer, de baixo das 
mangueiras da AEMO, em que 
Vieira decorou e recitou um po-
ema longo de Craveirinha sobre 
Mandela e na sua ironia Cravei-
rinha levanta-se e diz: “Finalmen-
te esse texto parece um poema”.  

Dai em diante a Charrua foi 
se afirmando como um grupo 
coeso, começaram então nessa 
época a conviver mais com José 
Craveirinha. Foi nessa altura que 
Craveirinha abriu-se falando da 
AEMO e da sua vida pessoal.  

Segundo refere Vieira, José 
Craveirinha nos anos 1985/86 
era uma pessoa muito critica, 
não escondia o seu descontenta-
mento, possivelmente pelos seus 
sonhos que não se realizavam, 
também por viver num país que 
não existia a tal chamada liber-
dade de expressão e partilhava os 
seus devaneios de forma aberta. 

“Eram criticas que no con-
texto de partido único e que não 
havia liberdade de expressão, 
tentava sempre retratar a sua 
angustia em relação a alguns 
aspectos que naquele momento 
achavam totalmente normal, cri-
ticas de âmbito feroz ao sistema”. 

É certo que o primeiro con-
tacto com José Craveirinha é fru-
to do seu envolvimento no mo-
vimento Charrua, o convívio na 
AEMO enquanto membro da re-

vista é que tornou possível apro-
ximação de Vieira a Craveirinha. 

“Junto-me a Charrua como 
jornalista e não escritor, fazia 
parte das entrevistas, no en-
tanto, mais tarde, me envolve 
no projecto sobre coordena-
ção da revista e o projecto foi 
crescendo”, diz Tomás Vieira. 

A Charrua não era um projec-
to pré definido, em que tinha uma 
linha editorial a seguir, como foi 
o Brado Africano, O Tempo. Este 

era um projecto que visava trazer 
uma nova abordagem de olhar 
a literatura pós colonialismo. 

Com os seus trabalhos, os 
jovens charrueiros ganharam 
confiança e pela coerência do 
projecto, firmaram o seu nome no 
mercado e até hoje são reconhe-
cidos nacionalmente. “Quando 
começamos a dizer poemas de 
Craveirinha, como diziam os ou-
tros e os mais velhos aclamavam, 
a gente dizia, está feita a nossa 
missão, já quebramos a barreira”. 

Ser escritor é um acto indi-
vidual, não é a associação que 
faz os escritores, a pessoa é es-
critor na maior solidão, é você 
a lutar entre os pensamentos e 
as palavras. Na AEMO é para 
conviver, trocar impressões. “Es-
critores são produtos de trabalho 
solitário”, sublinha Tomas Vieira. 

A Charrua começa a desa-
parecer naturalmente quando os 
membros começam a publicar in-
dividualmente, e cada um, ganha 
coragem para sair e seguir sozi-
nho, assim como a individualiza-
rem a partir do próprio colectivo. 

A missão da Charrua de 
afirmação de uma geração es-
tava cumprida, que era de tra-
zer uma proposta temática, 
estilística e linguística. “Não 
há como repetir a Charrua, 
porque nasceu no seu próprio 
contexto”, esclarece Vieira. 

silVino Miranda

Charrua e a Convivência com poeta-mor José Craveirinha 
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Gumatsy  escreve com espátula e 
tinta a óleo “Hino das Cores”  

Augusto da Silva Magaia ou simplesmente Gu-
matsy no mundo artístico, artista plástico moçambica-
no, apresentou “Hino das Cores”, uma exposição indi-
vidual de pintura, na Galeria principal da Fundação 
Fernando Leite Couto. Exposição foi inaugurada na passada 
quarta-feira (13) e estará disponível atéao dia 06 de Agosto. 

Gumatsy apre-
senta em 
suas telas, 
um pou-
co de si, 

e na sua forma de ver, é uma 
forma de comunicar, de re-
gistar e neste momento apre-
senta uma refl exão através 
da pintura, para a sociedade.

Sendo uma exposição que 
dá continuidade a sua pessoa, 
que delimita também a história 
dos mestres, Malangatana, Noel 
Langa, Mankeu, e desde cedo, 
já assistia os vovós pintarem e 
contaminou-se com a doença 
da arte e graças ao mestre Ma-
langantana, obrigou-o a estudar 
arte. “Não se pode fazer arte 
como hobbie, procurei a arte 
com um interesse cientifi co, 
apesar de ainda não ter alcan-
çado, mas com este interesse, 

me tornei professor de arte”. 
Na sua refl exão, pretende 

mostrar a sociedade que não po-
demos naturalizar tudo aquilo 
que acontece, a sociedade está a 
normalizar coisas anormais e as-
sim acabam perdendo os valores 
e é preciso valor o que é bom. 

“Tenho uma vertente de pro-
fessor da juventude, ou seja, te-
nho alunos jovens, que não tem 
uma perspectiva, porque natura-
lizamos as coisas”, diz Gumatsy.

Igualmente em suas telas, es-
tão patentes um pouco da nudez 
do povo moçambicano, sendo 
esta uma obra suburbana. subúr-
bio onde encontramos pessoas 
sem renda e muita das pessoas 
não sabem como alguém pode 
viver sem renda, assim trás para 
a sociedade uma refl exão de 
como existem pessoas que vi-
vem renda e outras com renda. 

Em Gumatsy não fl utuam 
cores desconexas com tenebro-
sidade a que está sujeita a vasta 
maioria das dezenas de milhões 
de moçambicanos que ontem 
eram motores do desenvolvi-
mento da nossa pátria e hoje são 
tidos somente como a matéria re-
sidual e descartável deste mun-
do global onde cumpre as cores 
formas de denunciar o seu viver. 

A escolha do título da expo-
sição “Hino das Cores”, segun-
do refere o artista, Hino é um 
símbolo nacional e as cores be-
las, cores estas que traduzem as 
mulheres belas, e elas estão num 
hino infi nito, apesar de estarem 
numa tristeza, estão lindas. 
“Traduzo essa cor linda atra-
vés da mulher, na minha tela, 
para poder falar deste hino, que 
é uma musicologia da vida”. 

“A ideia é mesmo mostrar 
como rege a sociedade, por-
que todos que estamos nos su-
búrbios, temos a ideia que um 
dia temos que de ir a cidade, 
portanto, cidade é o eldorado 
de quem nasce na periferia. 
Este é um confl ito, ao mesmo 
tempo que é uma forma lin-
da de compreender a vida”. 

A exposição de Gumatsy 
conta a história da Mafalala, de 
Micandjuine, do Chamanculo, 
do Bairro indígena, porque esta é 
a sua realidade do povo moçam-
bicano, do tempo pós colonial. 

Os corpos humanos, traça-
dos através da espátula (lamina), 
objecto que utiliza para criar 
nuances de tintas, para criar a 
beleza das cores, assim como 
faz-se com a esferográfi ca.

Nas telas de Gumatsy, en-
contramos como que salvo-
-condutos que oleiam o sonho 
de um amanha sem tamanha 
miséria. Nelas não encontra-
mos a riqueza de cores, pois 
não fazem parte dos seus pro-
pósitos camufl ar a geométrica 
da pobreza no nosso viver com 
uma encandeante coloração. 

O ritmo das suas cores a 
desconstruir formas que se as-
sumem como notas musicais, 
remete-nos para uma socie-
dade que nos embarca num 
sonho do qual não queremos 

despertar para não ferir a har-
monia sinfónica que dentro de 
nós se recria (Hino das Cores).

A pintura em Gumatsy é 
uma forma de escrever sobre 
si, então a pintura é uma escri-
ta, assim, Gumatsy é um pintor 
de escrita e tenta nas suas obras 
deixar uma mensagem, e que 
esta mensagem é que vai fazer o 
debate, vai criar um pensamen-
to e vai marcar uma geração. 

“Não pinto apenas para re-
presentar, pinto por sentimento, 
faco uma caligrafi a continua e 
esta apresentação foi aleatória 
e fomos escolhendo obras de 
2015, 2018, 2020 e todas aca-
bam versando o Gumatsy na 
sua continuidade na escrita”.

Em geral são telas simples, 
entretanto densas de signifi ca-
do e reveladoras de profundo 
trabalho ofi cinal a busca de um 
traço singular, que pretende se 
distanciar do mais provável da 
sua geração que seria seguir 
Malangatana e seus similares. 

silVino Miranda
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Manica oferece produtos 
de primeira necessidade

Deslocados de Cabo Delgado

O Conselho Executivo Provincial de Manica apoia 
no âmbito da campanha de solidariedade, 42 famí-
lias em igual número de Kits de produtos de primei-
ra necessidade aos deslocados de guerras em Cabo-Del-
gado que residem na cidade de Chimoio há dois anos. 

Trata-se de 
cerca de 200 
pessoas pro-
venientes dos 
distritos de 

Macomia, Muidumbe, Pal-
ma, Nangade e Mocimboa da 
Praia, estas que viram em Chi-
moio, uma abrigo seguro para 
reconstruir a vida longe dos 
estrondos das armas de fogo. 

Constam do rol dos Kits, 
210kg de feijão, uma tone-
lada de arroz, 42 redes mos-
quiteiras e igual número de 
cobertores, produtos que irão 
confortar as famílias que vi-
ram suas residências a serem 
destruídas pelos insurgentes 
na província de Cabo-delgado. 

O gesto se enquadra na 
esteira da visita ao distrito de 
Chimoio, pela governadora de 
Manica, Francisca Tomas, esta 
que afirma que se trata de cam-
panha de solidariedade lançada 
no ano passado que resultou na 

oferta de 180 toneladas de pro-
dutos de primeira necessidade 
canalizados a Cabo-delgado. 

“O trabalho que estamos 
a fazer nesse momento, é 
criarmos condições, nos vos-
sos terrenos que já têm, jun-
to com a Papeline, possamos 
construir algumas casas para 
vocês viverem la e se calhar 
ate podem viver o tempo que 
vocês acharem mesmo que 
Cabo-delgado estiver bem, de-
pendera de vocês”, disse Fran-
cisca Tomás aos deslocados. 

A dirigente apelou aos des-
locados a serem vigilantes por 
onde vivem, pois sejam ca-
pazes de identificar e denun-
ciar situações ou indivíduos 
de conduta duvidosa para 
que a guerra não se alas-
tre à província de Manica. 

“Poderão vir outros, temos 
que ser vigilantes, porque já 
acompanhamos que mesmo 
em Cabo-delgado, nas zonas 

de reassentamento eles tam-
bém fogem com a população 
chegam la, provocam distúr-
bio, matam e fogem, por isso 
sejamos vigilantes, tanto na 
zona onde estamos a viver, 
como no nosso seio, nos co-
nhecermos bem”, referiu. 

Os deslocados mostram-
-se satisfeitos com o gesto 

de solidariedade do con-
selho executivo provin-
cial de Manica, no entan-
to pedem oportunidades 
de emprego ou áreas para 
cultivar para autossusten-
tabilidade, reduzindo assim 
pedidos frequentes de apoio. 

“Pedimos a localização 
de uma área para fazermos 

machamba e produção de 
nossos próprios produtos ali-
mentícios. Pedimos que as 
casas que a vossa excelên-
cia quer construir para nós, 
sejam de acordo com o nu-
mero de agregado familiar, 
pedimos oportunidade de 
emprego”, disse Simão Pedro, 
deslocado de Cabo-delgado. 

Kelly Mwenda


