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 z ATROMAP rejubila com questionamentos á volta

Sem datas para entrada em vigor 

Assembleia Municipal de Maputo 
agrava preço de chapa “Cem”

Embora não haja datas para entrada em vigor dos novos 
preços de chapa Cem no município de Maputo, a assembleia 
municipal de Maputo, reunida em sessão ordinária aprovou 
os novos preços para o transporte semi-colectivo de passa-
geiros na área municipal. O reajuste é de sete meticais, o 
que significa que o passageiro vai pagar 19 meticais por uma 
distância de dez quilómetros e vinte e dois meticais para mais 
de dez quilómetros.

Só para exem-
plificar de 
Magoanine a 
Xiquelene, o 
cidadão vai ter 

que pagar 19 meticais contra 
os 12 meticais anteriores e de 
Zimpeto a Baixa 22 meticais, 
respectivamente. A taxa já foi 
aprovada, aguardando pela pu-
blicação para entrada em vigor.

É mais um reajuste que vem 
alegrar os transportes semi-
-colectivos e asfixiar o bolso 
do pacato cidadão que se vê 
a nora de ter nascido em Mo-
çambique. No entanto, graças 
a falta de clareza que não será 
desta, a entrada em vigor do 
novo reajuste, disse o deputado 
municipal, Augusto Banzo que 
criticou a mesa da assembleia 
municipal da cidade de Maputo 
pelo facto de ter apreciado uma 
proposta, sem antes o governo 
apresentar um documento so-
bre como vai ser subsidiado o 
munícipe, que diariamente re-
corre ao semicolectivo para se 
fazer chegar aos seus destinos.

“O conselho municipal 
apresentou um mapa descriti-
vo sobre as dificuldades que 
os transportes semi-colectivos 
atravessam com as mexidas 
nos preços dos combustíveis. 
Mas, não apresentou o mesmo 
mapa sobre o custo de vida 
que os munícipes da cidade 
de Maputo estão enfrentan-
do“ explicou Augusto Banzo

Por exemplo, o munícipe 
da cidade de Maputo é sujeito 
a inúmeras situações quando 
quer se fazer ao transporte, o 
que de certa forma acaba enca-
recendo mais o seu bolso, Ban-
zo indicou que os munícipes de 
Maputo pagam o dinheiro pelas 
ligações, aos angariadores vul-
gos “ modjeiros“ como artima-
nha para escapar as entrevistas.

Tais situações no enten-
dimento daquele parlamentar 
não tem sido relevado pelo 
município que devia atra-
vés dos seus órgãos fiscali-
zar e penalizar os infractores.

“ Diariamente o munícipe 
passa por odisseias nas ter-
minais de transportes e lá há 
sempre agentes da polícia mu-
nicipal que nada fazem para 
colmatar isso. É lamentável “

Para aquele deputado mu-
nicipal, a autarquia de Maputo 
apresentou uma proposta ten-
denciosa e não deve ser essa, 
tendo em conta que o muni-
cípio tem o dever de servir os 
interesses dos seus munícipes. 
Há uma ideia de que o muni-
cípio de Maputo ao apresentar 
esta proposta para mesa está 
olhar exclusivamente para as 
dificuldades dos chapeiros 
em detrimento dos cidadãos.

É que no entendimento de 

Augusto Banzo todas taxas 
aprovadas acabam recaindo so-
bre o bolso dos munícipes, aliás 
a fonte entende que o município 
está sobrecarregar os prejuízos 
dos “chapeiros“ para os muní-
cipes que já não tem onde bus-
car dinheiro para eles mesmos. 

Para Banzo há uma ideia 
segundo a qual o governo vai 
subsidiar os passageiros o que 
em termos práticos é subjecti-
vo, uma vez que qualquer um 
pode tratar o cartão FAMBA. 
Mas, como vai subsidiar estan-
do ainda na mesa o dossier do 
subsídio aos transportes semi-
-colectivos e licenciamento.

“ Nosso entendimento é 
que o governo reduza o im-
posto sobre o valor acrescen-
tando para evitar as constantes 
mudanças nos preços“ disse

É uma lufada de ar fresco 
-ATROMAP

Entretanto, reagindo ao re-
ajuste do preço do transporte, 
o presidente da associação dos 
transportes de Maputo, Baptis-
ta Macuvele diz que os novos 
preços a entrarem em vigor 
poderão aliviar os custos ope-

racionais. Baptista Macuvele 
chama para a necessidade de o 
município de Maputo actuali-
zar os preços sempre que hou-
ver oscilação dos preços dos 
combustíveis para que a acti-
vidade não entre em colapso.

“ O problema não é ape-

nas o combustível. Tudo su-
biu e os custos acabam saindo 
caro para os transportes semi-
-colectivos“ lembrou acres-
centando que o aumento ora 
aprovado não se vai reflectir no 
bolso do transportador, sendo 
que decorre os últimos acertos 
para o subsidio dessa classe.

A fonte alerta ainda para que 
os subsídios não sejam canali-
zados via FAMBA, sendo que 
logo a partida o processo mos-
trou-se ineficiente o que de al-
guma forma colocou as coope-
rativas em situação de desgaste. 

Se o FAMBA não foi vis-
to com bom agrado nos vul-
gos “smartkikers“, como terá 
aplicabilidade nos semi-colec-
tivos? Questiona a fonte cha-
mando atenção para existência 
de muitas zonas de penumbra 
nesse processo de subsidiar o 
transportador semi-colectivo, 
aliás Macuvele esclarece ainda 

que os “chapeiros“ operando na 
autarquia de Maputo ainda não 
receberam suas compensações 
estando nesse momento a fina-
lizar o licenciamento massivo 
para que recebam os subsídios.

E clarifica: Os subsídios 
serão canalizados aos pro-
prietários das viaturas. Esta é 
a melhor forma que a ATRO-
MAP propôs para evitar con-
flitos com seus associados.

Questionado por quanto 
tempo vai vigorar a compen-
sação, Baptista Macuvele fez 
saber que será por um período 
de seis meses. No entanto, se 
depois de seis meses como será 
o processo com as alterações 
dos preços. No total estão ins-
critos mais de 1200 transpor-
tadores na cidade de Maputo.

Peregrinar

Arsénio Ernesto é ven-
dedor num dos mercados da 
capital. Residente no bairro 
de Maxaquene o jovem sen-
te o aperto que a vida lhe está 
infligir e como alternativa re-
corre ao transporte pedestre 
para se fazer ao seu local de 
trabalho isto porque não su-
porta mais o sofrimento que os 
transportadores lhe sujeitam.

 É sempre assim nas manhãs, 
vai para onde ou desce aonde?, 
são questões que não faltam 
nas terminais ou paragens. E 
porque Arsénio, cansado desse 
sofrimento prefere caminhar e 
assim poupa dinheiro e tempo 
que podia levar na paragem. 
Com os novos preços por dez 
quilómetros ou mais, Arsénio 
antevê dias piores, sendo que 
a vida está cada vez mais cara 
e o chapa tem sido um meio 
indispensável no cumprimen-
to dos programas do dia-a-dia. 

“ Tenho colegas do mer-
cado que residem na Matola e 
que hoje tem dificuldades até 
para conseguir valor para o 
regresso a casa“ alertou ape-
lando uma ponderacao da par-
te do governo para evitar su-
bidas constantes que acabam 
prejudicando os pacatos mu-
nícipes da cidade de Maputo. 
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Crescentes Interesses Empresariais da 
Família Nyusi Incomodam FRELIMO

O comportamento “excessivo” de FLORINDO JACINTO 
NYUSI, filho do Presidente da Republica FILIPE NYUSI 
está a contribuir para o agravamento da má imagem da 
família Nyusi, comprometendo politicamente o partido FRE-
LIMO . Conforme apurado, são crescentes as manifestações 
de desconforto por parte de diversos membros do partido em 
relação a Florindo Jacinto Nyusi conhecido entre o seu cir-
culo próximo por “flow boss” - e outros elementos da família 
presidencial, numa altura em que a FRELIMO está sob fogo 
na sequência de casos crescentes de corrupção e má gestão.

O a u m e n t o 
dos preços 
dos bens de 
primeira ne-
c e s s i d a d e 

está a agravar a crise social e 
o descontentamento popular 
com a governação da FRELI-
MO. Em 14 de Julho, a região 
metropolitana de Maputo pra-
ticamente paralisou devido a 
uma greve não declarada com 
elevados índices de adesão, 
não ganhando contornos vio-
lentos devido ao efeito de dis-
suasão resultante da mobiliza-
ção das forças de segurança.

Florindo Jacinto Nyusi é 
conhecido pelo estilo gastador 
e indiscreto, em particular no 
seu gosto por carros de luxo. 
Recentemente, uma viatura de 
marca Mercedes , com valor 
calculado em c. de EUR 288 
mil, foi importada da África do 
Sul em seu nome, sem pagar 
direitos de importação ou ou-
tros impostos devido ao estatu-
to de isenção que mantém por 
ser filho do actual Presidente 
da República. Ocasionalmente, 
são reportados acidentes rodo-
viários e incidentes em esta-
belecimentos nocturnos envol-
vendo Florindo Jacinto Nyusi.

A compra de material mili-
tar à África do Sul é outro dos 
negócios sobsuspeita de en-
volvimento de Florindo Jacin-
to Nyusi e as viaturas de luxo 
poderão tratar-se decontra-
partidas da intermediação dos 
negócios de armamento para 
Cabo Delgado envolvendo o 
grupo sul-africano Paramount

As FADM são dos poucos 
sectores do Estado que não se re-
gem pelo e-SISTAFE(Sistema 
Electrónico de Administração-
Financeira do Estado), o que 
não permite um rastreio trans-
parente da gestão dos fluxos 
financeiros, criando condiçõe 
spropícias a esquemas de cor-
rupção e má administração.

As noticias sobre as liga-
ções de Florindo Jacinto Nyu-
si a certas actividades ilícitas, 

não provadas, circulam oca-
sionalmente. No seu grupo de 
amizades, contam-se figuras 
suspeitas de narcotráfico. Há́ 
cera de três anos, a detenção 
no Brasil de três brasileiros 
e um boliviano, acusados de 
pertencerem a uma rede or-
ganizada de trafico de drogas

(cocaína), revelou que o 
destino final do produto, ava-
liado em USD 15milhões, seria 
Moçambique e que deveria ser 
levantada no aeroporto interna-
cional Oliver Tambo, em Joa-
nesburgo por um moçambicano 
com imunidade diplomática de 
apelido Nyusi. A justiça brasi-
leira não terá conseguido pro-
var a ligação a Florindo Jacinto 
Nyusi ou ao irmão mais velho 
JACINTO FILIPENYUSI. 

Jacinto Filipe Nyusi está 
igualmente envolvido em ope-
rações de compra e venda de 
imóveis, havendo indicações 
de que actua também como 

‘testa de ferro’ de terceiros. Em 
Julho de 2014, adquiriu uma 
vivenda em seu nome na Cida-
de do Cabo, vendida três anos 
depois. Tinha 21 anos quando 
adquiriu o imóvel. Esta opera-
ção coincidiu com o negócio 
das chamadas “dívidas ocul-
tas”, onde Filipe Nysui, então 
ministro da Defesa sob a pre-

sidência de ARMANDO EMÍ-
LIO GUEBUZA, é suspeito de 
ter recebido “luvas” no valor de 
USD 2milhões da Privinvest, 
empresa fornecedora, parte dos 
quais as autoridades judiciais 
dos EUAconseguiram rastrear. 
É atribuída também aos filhos 
de Filipe Nyusi a aquisição de 
viaturas de luxo, alegadamen-
te usando dinheiro das “dívi-
das ocultas” e financiados por

ANTÓNIO CARLOS do 
ROSÁRIO, membro do ser-
viço de informações (SISE) e 
um dos principais operacionais 
do esquema. O casamento de 
Jacinto Filipe Nyusi em 2021, 
que teve lugar no Dubai, mo-
tivou uma polémica pública 
devido ao luxo da cerimónia.

Nos registos oficiais, são 
identificadas 14 empresas total 
ou parcialmente detidas pela 
família Nyusi, criadas a partir 
de 2004, na sua maioria após a 
tomada de posse de Filipe Nyu-

si como Presidente da Repú-
blica. As empresas estão quase 
todas em nome da mulher de 
Filipe Nyusi, ISAURA FER-
RÃO NYUSI, e dos seus filhos 
Florindo Jacinto Nyusi, Jacin-
to Florindo Nyusi, ÂNGELO 
NYUSI e CLÁUDIANYUSI. 

Outros empreendimentos 
estarão em nome de sócios 

e próximos de Filipe Nyusi, 
normalmente macondes: será́ 
o caso de um projecto turís-
tico de luxo na Ilha dos Sete 
Paus, a 60 kms da Ilha de 
Moçambique, situada na pro-
víncia de Nampula, atribuído 
a ATANÁSIO SALVADOR 
MTUMUKE, ex-ministro da 
Defesa, e cujo sócio, segundo 
fontes locais, deverá ser Filipe 
Nyusi. Os generais do Norte 
como RAIMUNDO PACHI-
NUAPA, LAGOS LIDIMO e 
ALBERTO CHIPANDE são 
parceiros em inúmeros negó-
cios no centro-norte do país.

Florindo Jacinto Nyusi, 
auto-retratado como “empre-
endedor”, detém a Imográfica 
lda, criada em 2014 e a Motil 
(pescas), criada em 2017, sem 
actividade registada. A Motil 
cedeu a uma empresa chinesa 
as licenças que detinha. Fontes 
consultadas suspeitam que as 
empresas em nome de Florindo 

Jacinto Nyusi têm como único 
fim “justificar” a sua condição 
de empresário. Existem ainda 
informações sobre ligações a 
empresas no sector da energia.

A semelhança da falecida 
VALENTINA GUEBUZA, 
filha do ex-PR AEG, e de ou-
tras famílias da FRELIMO 
CL tem vindo a surgir asso-

ciada a diversas empresas 
como a Ulanda (turismo, em 
sociedade com a ilha de LL), 
KamiEnergye DamboInvest, 
uma holding com um amplo 
leque de actividades e partici-
pações em empresas como a 
NykaliOil(energia), Odja Ali-
mentos lda, MacuseTradinge 
LikaputelaLda (import-export). 
Jacinto Filipe Nyusi possui pelo 
menos uma empresa em seu 
nome (The Gafe) mas acredita-
-se que será́ sócio de empresas 
localizadas na África do Sul.

Os filhos de Filipe Nyusi, 
em particular Florindo Jacinto 
Nyusi e Jacinto Filipe Nyusi, 
deslocam-se frequentemente a 
Portugal, onde são clientes ha-
bituais de conhecidos bares e 
discotecas da noite de Lisboa. 
Pernoitam em hotéis de luxo, 
normalmente pertencentes 
ao grupo Visabeira, com for-
te presença em Moçambique.
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Actividade mineira afectada por
crescentes ataques de insurgentes

A tendência de persistência de ataques esporádicos de 
guerrilheiros na maior parte dos distritos de Cabo Delgado, 
mas distantes dos principais centros populacionais, e um 
agravamento da violência nos distritos do sul, em especial 
Ancuabe e Chiure, tem vindo a acentuar-se nas últimas 
semanas. A actividade das células armadas provocou novas 
vagas de refugiados internos, situações de alerta nos distritos 
vizinhos de Montepuez e Pemba, e limitação da actividade 
das empresas mineiras locais.

No último 
mês, as 
explorações 
de grafite da 
Syrah Re-

sources e Triton Minerals  da 
Syrah Resources e Triton Mi-
nerals foram suspensas por fal-
ta de segurança; a laboração das 
minas de Balama está paralisa-
da por decisão da multinacional 
australiana; o projecto Ancuabe 
(GRAFEX), detido por capitais 
essencialmente sino-australia-
nos, em trabalhos preparatórios 
para a construção de uma se-
gunda unidade de produção em 
Ancuabe, está igualmente em 
suspenso; a Montepuez Ruby 
Mining, parcialmente detida 
pela Gemfields está em estado 
de alerta face à aproximação 
das movimentações jihadistas 
no distrito nos últimos dias; 
a Plexus, empresa britânica 
de produção de algodão com 
concessões em Montepuez e 
Chiure, deverá encerrar ac-
tividade, alegando a falta de 
segurança na região – não 
obstante analistas conside-
rarem tratar-se de pretex-
to que esconde má gestão.

Desde 01 de Janeiro, fo-
ram emitidas pelo Estado Is-
lâmico - Moçambique (EI-M) 
42 reivindicações oficiais de 
ataques em Cabo Delgado. 
A autonomização de Mo-
çambique na estratégia de 
comunicação do EI-M, resul-
tou no incremento substan-
cial da actividade mediática 
da nebulosa ‘jihadista’. 

O EI-M  está  a actuar 
em Moçambique através da 
organização a_iliada Al-Sunna 
( Ahl al-Sunna wal-Jama‘a / 
ASWJ), liderada pelo tanza-
niano ABU YASIR HASSAN 
. Os comandos intermédios 
são na sua maioria quenianos e 
tanzanianos, havendo presença 
de congoleses, somalis e ugan-
deses, mas o grosso dos ope-
racionais são moçambicanos 
recrutados no Niassa e Nam-
pula,  além de Cabo Delgado.

Os últimos comunicados do 
EI-M reivindicam um ataque a 
um aquartelamento das FADM 
em Mocímboa da Praia e a uma 
patrulha das FADM no distrito 
de Macomia. Ambos os comu-
nicados incluı́ram fotografias 
de soldados mortos e de captu-
ras de armas, munições e equi-
pamentos de comunicações. 
Estes comunicados seguiram-
-se a outras reivindicações en-
tre 29 de Junho e 13  de Julho, 

pelas quais o EI-M reclamou a 
tomada de posições às FADM 
em Mandimba , distrito de 
Nangade , e Pundanhar, distri-
to de Palma , onde uma base 
com cerca de 100 militares das 
FADM foi obrigada a retirar.

Ao mesmo tempo, 
operações combinadas das for-

ças ruandesas e FADM conse-
guiram tomar uma das bases 
jihadistas situada em Kathupa, 
distrito de Macomia , tendo 
esta operação sido objecto de 
uma conferência de imprensa 
do PR FILIPE NYUSI (FN).

As FADM como afirmaram 
vários guerrilheiros capturados 
- que se apurou serem seis - e que 
seriam os lı́deres distritais das 
células armadas, informação 
por confirmar. Em Mueda , FN 

anunciou igualmente que um 
dos lı́deres jihadistas conheci-
do por “Assane” , foi abatido 
no distrito de Macomia pelas 
FADM e militares do Ruanda .

A guerra da informação 
continua a marcar o conflito 
em Cabo Delgado, assim como 
noutras regiões do continente, 

onde o EI agora se concentra 
face à perda de outros teatros 
de operações.  Africa é con-
siderado terreno fértil para o 
EI, devido à debilidade da au-
toridade e presença do Esta-
do, somada à má governação, 
pobreza e corrupção.

A atracção da atenção inter-
nacional por via da exploração 
de recursos naturais por mul-
tinacionais globais confere 
uma importância e projecção 
mediática acrescida, ser-
vindo a propaganda do EI.

Segundo dados divulgados, 
mais de metade dos ataques 
reclamados através do site “al-
-Naba” pelo IS/ ISCAP ( Estado 
Islâmico na província da África 
Central ), no primeiro semes-
tre de 2022 , tiveram lugar na 
região do Congo ( 93 ataques), 
Moçambique ( 58ataques), So-
mália ( 21 ataques) e Sahel ( 
Mali e Níger ) com 15 ataques.

No palco africano, o EI 
enfrenta igualmente, den-
tro da “nebulosa jihadis-
ta”, a concorrência de outras 

organizações similares a_ilia-
das à “Al-Qaeda” , nomeada-
mente da Ansaru, muito activa 
na região norte da Nigéria , Ja-
maat Nusral al-Islam wal Mus-
limin (JNIM) e al-Shabaab, pre-
sentes no Sahel e na Somália.

Um ano após o inı́cio da 
missão, a SADC em Moçam-

bique ( SAMIM ) teve o seu 
mandato prolongado para além 
de 15 de Julho, até à próxima 
cimeira da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC), agendada para 17-18 
de Agosto, na RD Congo , onde 
deverá formalizada a extensão.

Numa declaração duran-
te a 24ª reunião ministerial do 
O órgão da SADC, a minis-
tra das Relações Exteriores e 
cooperação da África do Sul , 
NALEDI PANDOR , destacou 
os grandes progressos no res-
tabelecimento da paz em Cabo 
Delgado. Pretória tem-se esfor-
çado por liderar a missão regio-
nal em Moçambique, devendo 
atingir em breve o limite autori-
zado para o contingente em Cabo 
Delgado, no âmbito da SAMIM 
( 1.400 militares), o 2º maior a 
seguir ao contingente autónomo 
ruandês. A África do Sul tem 
sido igualmente o principal 
fornecedor de equipamentos de 
defesa e armamento às FADM 
e o porta-voz da SAMIM. 

(Africa Monitor/Zambeze)
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Autoridade Tributária em Manica recupera 
treze milhões de meticais no primeiro semestre  

Autoridade tributária de Moçambique em Manica recu-
pera no primeiro semestre do ano em curso, treze milhões de 
meticais em fuga ao fisco, o que contribuiu para uma reali-
zação de 95.27% de receitas no mesmo período em análise 
ao se arrecadar mil milhões, trezentos e vinte e quatro mil e 
seiscentos e cinquenta e oito meticais (1.324.658.80 MT).

A cifra de re-
ceita para 
o primeiro 
semestre do 
presente ano 

representa um acréscimo na or-
dem de 5%, se comparado com 
igual período de ano passado ao 
se arrecadar mil milhões, du-
zentos e sessenta, setecentos e 
vinte e cinco mil, sessenta e seis 
meticais (1.260.725.66 MT).

Até ao presente momento 
a autoridade tributária arre-
cadou mais da metade, uma 
vez que a meta global do 
presente ano é de 2.9 mil mi-
lhões de meticais de receitas 
para o Estado moçambicano. 

No mesmo período em 
análise, este organismo rea-
lizou cerca de 69 apreensões 
de diversos produtos, com ir-
regularidades a destacar para 
subfacturação, fuga ao fisco, 

viaturas com matrículas es-
trangeira, desvio de trânsito 
entre outras contravenções, 
cobrando no valor de cerca 
de treze milhões de meticais. 

A delegada da AT Mani-
ca, Estrela Cossa afirma que 
as apreensões surgem através 
do trabalho árdua que este or-
ganismo tem empreendido, 
sobretudo na fiscalização em 
diferentes pontos da província 
sobretudo na área aduaneira. 

“Para o primeiro semes-
tre de 2022 realizou-se seis 
mil, seiscentos e quarenta e 
quatro fiscalizações, compa-
rando com igual período do 
ano passado que foi de dois 
mil, duzentos e sessenta e três 
fiscalizações tributária e adu-
aneiras”, disse Estrela Cossa. 

Ademais Estrela Cossa refe-
re que o crescimento das receitas 
no primeiro semestre deve-se a 

entrega dos funcionários da AT 
na fiscalização tributaria e adu-
aneira em Manica, em que estes 
têm feito trabalho em 24h para 
que o país não perca se quer um 
Centavo de operadores ilegais. 

A dirigente da AT em Mani-
ca afirma ainda que esta orga-
nização perspectiva alcançar a 
meta prevista para o ano, além 
de redobrar esforços para que 
não haja contrabando, fuga ao 

fisco e que todos contribuin-
tes façam a sua facturação 
das suas vendas na íntegra. 

“Apelo a deixar é exacta-
mente esse de fiscalização e 
facturação, que foi lançado re-
centemente na sexta-feira, dia 
21 do mês corrente, e que todos 
contribuintes que cumpram com 
as suas obrigações fiscais e que 
facturem todas as suas vendas, 
e não só, a adesão massiva ao 

portal do contribuinte, isso aju-
da ao contribuinte não ir ate a 
unidade de cobranças, para for-
mar longas filas”, acrescenta. 

A autoridade tributária 
de Moçambique em Manica, 
leva a cabo uma campanha 
de fiscalização com objecti-
vo principal de garantir com 
que os clientes e agentes eco-
nómicos cumpram com as 
suas obrigações tributárias.

Fuga ao fisco

Kelly Mwenda

“tradição” de envolvi-
mento de filhos dos pre-

sidentes e de famı́lias-chave 
da FRELIMO em negócios do 
Estado, surgindo como “em-
preendedores” de sucesso, 
tem precedente nas famílias 
Machel, Chissano, Guebuza, 
Chipande, Lidimo, Mondlane 
entre outras, que estão presen-
tes em todo o tipo de negócios 
de intermediação, aprovei-
tando o estatuto e a informa-
ção privilegiada e acabando 
toleradas pelos militantes do 
partido e pela sociedade civil.

No entanto, são um emba-
raço crescente para o partido-
-Estado os défices de estatuto 
politico da família Nyusi e da 
sua legitimidade política - não 
tendo sido ex-combatente da 
guerra de “libertação” e conti-
nuando a ser visto como afilha-
do e protegido de AC - somado 
aos escândalos de corrupção re-
velados durante os mandatos de 
Filipe Nyusi e ao crescente des-
contentamento social resultante 
da subida explosiva dos preços.

O projecto do 3º manda-

to, construído para servir de 
“cortina de fumo” (AM Spe-
cialReport 69) mas insusten-
tável junto de parceiros in-

ternacionais, num país ainda 
dependente de doadores e de 
créditos, perdeu espaço mes-
mo entre os “media”próximos 

da FRELIMO e as suas 
o r g a n i z a ç õ e s - s a t é l i t e .

As movimentações para 
usar o próximo congresso do 

partido para “encerrar” a car-
reira política de Filipe Nyusi 
já estão em curso. O XII Con-
gresso do partido, a ter lu-
gar em finais de Setembro de 
2022, poderá não discutir ain-
da a sucessão de Filipe Nyusi 
mas vai eleger os membros 
do Comité Central, órgão de-
liberativo mais importante da 
FRELIMO, no período entre 
congressos, a quem caberá 
escolher o próximo candida-
to presidencial do partido. As 
alianças de Filipe Nyusi fora 
do clã̃ maconde estão hoje 
limitadas a algumas figuras 
promovidas pelo próprio.

Os escândalos que se suce-
dem parecem ainda não travar 
a abertura dos credores e doa-
dores internacionais. A União 
Europeia acabou de aprovar 
um apoio adicional de EUR 
90 milhõespara equipamento 
e formação das Forças Arma-
das de Defesa deMoçambique 
(FADM) ao abrigo do combate 
aos grupos armados de inspira-
ção islâmica em Cabo Delgado.

 (Africa Monitor/Monitor) 
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 z EDM marimbou-se com a iluminação junto à ponteca e há 
constantes assaltos à noite, devido à escuridão?

No último 
Sábado, 
dia 16 
de Julho 
de 2022, 

decidimos deixar a zona 
mais urbanizada, a Po-
lana, para irmos ao Ce-
mitério de Lhanguene.

Pretexto para deposição 
de flores no Cemitério de 
Lhanguene. Chegamos lá 
sensivelmente às 9 horas.

- “Papá venha aqui, 
as rosas estão a 50 me-
ticais!” – diz uma se-
nhora vendedeira, bem 
vivida no “negócio”.

-Não, é muito caro com 
esta confusão que há do cus-
to de vida… - respondemos, 
em jeito de provocação.

- “As rosas vêm da Áfri-
ca do Sul e lá vendem muito 
caro e temos que pagar nas 
Alfândegas…” – diz a se-
nhora, tendo acrescentado:

- “Posso-te dar 3 ro-
sas por 100Mt, porque 
sai em conta…” – ex-
plica ela muito versátil 
nestas coisas de vender 
as flores para defuntos.

Optamos por ir com-

prar flores com a senho-
ra que sempre nos ven-
de há anos, que, por isso 
nos trata por “freguês” …

- “Não se preocupe, hoje 
“freguês” vem comprar para 
4 pessoas, vou fazer preço 
especial…” – diz ela que 
está lá no negócio de venda 
de flores há mais de 20 anos.

Compramos as flores a 
nosso belo prazer e entramos 
no Cemitério de Lhanguene.

Todavia, foi uma mara-
tona para estacionarmos a 
viatura, pois vindo da Po-
lana, tivemos que ir até à 
Praça da Estátua do Herói, 
Filipe Samuel Magaia, para 
voltar às Bombas, próximo 
da porta do cemitério (de-
fronte do portão principal).

Cemitério totalmente 
lotado, uns para o fune-
ral (muito poucos) mas a 
maioria para visita às cam-
pas e deposição de flores…

-Os moçambicanos de-
dicam muito tempo em 
hossanas aos seus ente-
-queridos!... – dizia eu ao 
ver aquele movimento todo.

- “Parece que em vez 
de convívios, estão a fa-

zer mais convívios nestas 
cerimónias, que na ver-
dade rouba muito tempo 
aos cidadãos moçambi-
canos…” – explicam-me.

-Mas, o meu amigo 
Dimitri Tzitrivacos que 
faleceu recentemente na 
Grécia, dizia-me sempre:

- “Lá na Grécia também 
é assim, no dia da deposição 
de flores, come-se e bebe-se, 
pois neste aspecto, os gre-
gos é como os moçambica-
nos!...” – dizia-me ele anos 
e anos, quando justificava, 
no Supermercado “LM”, 
que não podia tomar café 
com ele às primeiras ho-
ras, como era nossa rotina.

Já lá dentro, surpreen-
deu-me a limpeza do Ce-
mitério de Lhanguene, que 
há tempos parecia um ma-
tagal. Está de parabéns o 
Dr. Eneias da Conceição 
Comiche, mayor da Cida-
de de Maputo, bem como 
a Vereadora da Saúde e 
Acção Social, Dr.ª Alice 
de Abreu, pela “revolução 
operada no cemitério” …

Questionei há dias, de 
pouco movimento, numa 

Segunda-feira, a uma senho-
ra de limpeza e disse-me:

- “Nós aqui cada um tem 
a sua área para limpar e é 
responsabilizado, por isso. 
Você entra e limpa e quan-
do acabar vai-se embora…”

-É, na realidade, por ta-
refa, quando há muito to-
dos faziam o trabalho em 
conjunto. Foi também en-
contrada a solução com o 
aumento de mais pessoal…

Após à deposição de 
flores, fomos pela EN1 
até ao cruzamento de Mu-
lumbela, com uma seta 
que indica MATOLA.

-Mas esta estrada está ain-
da assim desde que conheço 
há muitos anos? – perguntei.

- “É um martírio, porque 
parece que há “guerra” entre 
o Dr. Eneias Comiche, Pre-
sidente do Conselho Muni-
cipal de Maputo e Calisto 
Cossa, Presidente do Conse-
lho Municipal da Matola…”

-Porquê? Que “zangas” 
há entre o Dr. Eneias Comi-
che e Calisto Cossa para as-
faltar o troço de Mulumbela 
até à 1ª. Rua para a Matola? 
– replicava eu, por um lado.

O troço, que é da juris-
dição de Calisto Cossa, está 
sendo trabalhada há anos, 
mas nunca é concluída, mas 
do lado de Maputo tam-
bém não é pavimentado.

- “Dá para perguntar: 
“o que fazem e não fazem 
os Vereadores de Infra-
-estruturas, quer do Con-
celho Municipal de Ma-
puto, quer da Cidade da 
Matola?” – era este o grito.

À noite passamos do 
local e junto à ponte-
ca está tudo às escu-
ras, com capim alto.

Uma autêntica ver-
gonha, quanto a nós…

A população da zona 
de Molumbela diz e não 
sem razão:EDM marim-
bou-se com a ilumina-
ção junto à ponteca e há 
constantes assaltos à noi-
te, devido à escuridão?...

Aqui nestas tuas in-
comodativas MAPUTA-
DAS no teu ZAMBEZE 
lançamos um nhandayeyo 
para a solução da asfal-
tagem e iluminação, pro-
metendo voltar ao as-
sunto dentro em breve…

Que “zangas” há entre o Dr. Eneias Comiche e 
Calisto Cossa para asfaltar o troço de Mulumbela 

até à 1ª. Rua para a Matola?...

MaputadasF r a n c i s c o  r o d o l F o
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A de f in i ção  de 
“ t e r r o r i s m o ” 
é algo que os 
políticos e os que 
se debruçam e 

preocupam com este fenómeno 
não conseguiram ainda chegar a um 
consenso, pois até aos dias que correm 
não existe uma única definição 
unânime e universal da palavra.

Isso porque cada um quer dar uma 
definição na base daquilo que lhe 
convém, e que vá ao encontro dos 
seus desejos, interesses e objectivos.

Há ainda alguns que não 
estão interessados que haja 
alguma definição do termo 
que seja unânime, já que tal 
situação lhes permite aplicarem 
o significado que lhes convier.

E é assim que se vai explorando 
o fenómeno “terrorismo” para 
combater o bom nome do Isslam, e por 
conseguinte, do mundo isslâmico.

O terrorismo no seu significado 
mais amplo, tem vários aspectos, pois 
nele há variantes, desde o político 
ao económico, ao cultural, ao social, 
e também ao ligado à segurança.

Podemos dizer que o terrorismo 
político é uma tentação do indivíduo, 
do grupo, ou de qualquer país, com o 
objectivo de obter ganhos políticos, 
recorrendo a meios violentos 
como a matança, a intimidação 
e ao pavor, tendo como alvo os 
dirigentes de um país, pressionando-
os, ao recorrer à ameaça, aos 
assassinatos, às sabotagens e 
destruição de infraestruturas, ou 
enfim, através de outros meios 
ilegais, prejudiciais e violentos.

No terrorismo económico o 
indivíduo ou grupo de indivíduos 
tenta alcançar alguns objectivos 
económicos também através 
da violência, recorrendo aos 
meios atrás mencionados. 

No terrorismo cultural, algumas 
pessoas de forma isolada, ou 
mesmo grupo de pessoas tentam 

alcançar alguns objectivos 
culturais por via da violência, 
recorrendo aos mesmos meios do 
terrorismo político ou económico.

Mas terrorismo é sempre 
terrorismo, seja ele político, 
económico, social, ou cultural, 
sendo sempre mau e condenável, 
razão pela qual tem de ser 
combatido de igual modo, seja ele 
praticado por um indivíduo, grupo 
de indivíduos, organização, ou 
mesmo pelo Estado, pois não são 
raras as vezes em que o terrorismo 
é praticado por um Estado.

O acto de violência é considerado 
terrorismo quando os meios e o 
seus objectivos são ilegais, pois 
quando os objectivos e os meios 
são legais, então a isso se pode 
chamar de resistência, ou luta justa, 
não se devendo chamar terrorismo.

Por exemplo, a luta contra o 
colonialismo e ocupação é um 
acto de resistência não-condenável, 
porque faz parte da autodefesa 
contra os inimigos que praticam a 
transgressão, razão pela qual todas 
as convenções internacionais e 
humanitárias garantem o direito 
à resistência ao colonialismo e 
à ocupação, a fim de proteger 
as vidas e os direitos dos povos 
contra a agressão externa.

A maior parte dos políticos 
e peritos em leis consideram o 
colonialismo e a ocupação, o pior 
tipo de terrorismo, reconhecendo o 
direito de todos os povos colonizados 
ou ocupados, o direito de resistir.

Deve-se resistir ao terrorismo 
político, concentrando acções contra 
os que colonizam e ocupam, sem 
afectar pessoas inocentes, que não 
têm nada a ver com o colonialismo 
ou com a ocupação, até se conquistar 
os seus direitos usurpados por 
outros, isto é, a liberdade e o poder. 

No aspecto geral o terrorismo 
é o maior inimigo dos países e 
dos humanos. As maiores vítimas 

do terrorismo no mundo de hoje 
sã os muçulmanos, pois milhares 
de pessoas morreram, vítimas do 
terror. E na maior parte dos casos 
de terrorismo ocorridos aqui em 
Africa, no Médio Oriente e na 
Asia, as suas vítimas foram e 
continuam a ser os muçulmanos.

Por isso os muçulmanos e os 
países isslâmicos têm uma grande 
responsabilidade no combate ao 
terrorismo, e também contra aqueles 
que, apesar de ostentarem nomes 
isslâmicos querem denegrir a 
imagem da sua grande religião, seja 
intencionalmente ou por ignorância.

É preciso concentrar-se 
nas soluções políticas para 
este fenómeno, pois são mais 
efectivos, ao olhar para as 
possíveis causas desse mal.

Os atentados suicidas e as 
explosões que vitimam civis 
inocentes, a profanação de 
mesquitas e outros locais de culto, as 
incursões criminosas às residências 
de civis, aos hospitais e outras 
infraestruturas de segurança pública, 
etc., que ameaçam os princípios 
e valores religiosos, morais e 
civilizacionais nas relações entre 
pessoas, tudo isso está no que se 
classifica como actos de terrorismo. 

Seja os que o praticam o 
terrorismo, os que o fomentam, os 
que de alguma forma o encorajam, 
e os que o financiam, são todos 
criminosos e pecadores, pelo 
que devem ser condenados.

A posição do Isslam nesta 
matéria é bem clara, pois 
os que praticam o terrorismo 
estão desviados dos princípios 
isslâmicos. Logo, o discurso dos 
terroristas segundo o qual eles se 
inspiram no Isslam, não apenas é 
oco, como é completamente avesso 
aos ensinamentos do Qurؘ’án 
e do Hadith (ensinamentos 
proféticos). Aliás, o terrorismo é 
contrário aos princípios de todas as 

religiões seculares. E este tipo de 
criminosos, que são uma minoria, 
existe em todas as religiões, sejam 
elas o cristianismo, o judaísmo, 
o hinduísmo, o budismo, etc.

Portanto, não se deve culpar 
uma religião, seja ela qual for, 
pelos actos de uma pessoa, 
ou mesmo de um punhado de 
indivíduos, generalizando, para 
depois perseguir e denegrir a 
imagem de pessoas inocentes.

A “mídia” tem um grande papel 
a desempenhar neste aspecto, pois 
infelizmente há jornalistas que 
com o seu negativismo, usando 
de falsidades em suas reportagens 
tendenciosas, contribuem, 
promovem e disseminam falsas 
informações, apresentando o 
Isslam e os muçulmanos como 
estando ligados ao terrorismo.

N a s  s u a s  r e p o r t a g e n s 
tendenciosas apresentam o 
Isslam e os muçulmanos como 
uma ameaça global, escrevendo 
coisas sem qualquer importância, 
apenas com o único objectivo de 
denegrir, ao mesmo tempo que 
querem ver dilatado o volume 
de vendas dos seus pasquins.

O Isslam não tem nada 
a ver  com o terrorismo!

Os terroristas causam na 
província de Cabo Delgado 
enormes danos ao Isslam e aos 
muçulmanos, sendo que a maior 
parte dessas vítimas, de entre 
mortos, feridos ou deslocados, são 
muçulmanos. Lá foram incendiadas 
muitas mesquitas, e seus líderes 
mortos por bandos de terroristas. 
Chegam a profanar locais de 
culto, entrando neles calçados.

Pedimos aos “mídia” e aos 
pseudo-analistas, que se abstenham 
de misturar o terrorismo com o 
Isslam. Convidamos jornalistas, 
cronistas e comentadores a 
estudarem esta religião e suas 
fontes, para assim melhor 

conhecerem o Isslam e os seus 
professantes, pois há já muitos 
séculos que esta religião está 
enraizada em Moçambique, tendo 
inclusive influenciado histórica, 
cultural e tradicionalmente muitos 
dos seus grupos populacionais. 
Hoje não se pode falar deste heroico 
País sem se mencionar o Isslam.

Vivemos sob um regime 
político laico que garante 
constitucionalmente a liberdade 
religiosa e sua prática, pelo que 
devemos todos ser tratados na 
base do direito à cidadania, sem 
quaisquer tipos de interferência 
no que toca a pormenores 
das nossas vidas, das nossas 
crenças, e das nossas tradições. 

Com as nossas diversidades 
vivemos todos unidos como 
moçambicanos. Entre nós 
existem Muçulmanos, Judeus, 
Cristãos Católicos Apostólicos 
Romanos, Cristãos Protestantes, 
Cristãos Ortodoxos, Testemunhas 
de Jeová, Hindus, Budistas, 
Animistas, Agnósticos, etc., 
todos com os mesmos direitos de 
cidadania, todos a praticarem a sua 
religião, sem quaisquer problemas.

E  o  g rande  mér i to  de 
Moçambique é que todas as religiões 
se respeitam e são tolerantes 
umas para com as as outras.

Portanto, é recomendável 
e desejável que continuemos 
assim, e que nenhum grupo ou 
religião se sinta no direito de 
diabolizar outras crenças, pois 
não é permissível que quem 
quer que seja venha criar brechas 
entre os moçambicanos, já 
que isso pode constituir uma 
conspiração para nos dividir 
e distrair, para assim reinar e 
consequentemente criar espaço 
para a pilhagem dos nossos 
recursos, que mesmo sem guerra 
aberta estão sendo delapidados, 
tanto no mar como em terra. 

O terrorismo
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Lembro-me 
de um ir-
relevante 
e p i s ó d i o 
na casa de 

um senhor, Chefe de um 
quarteirão no Bairro de 
Mahlazini, aqui na capital 
moçambicana; fora para lá 
eu e minha prima de be-
leza indiscutível, com um 
brilho corporal semelhante 
ao dos minérios valerosos 
da terra, que lembra a deu-
sa da paz e da pureza, um 
falar cantante e encantador, 
seus olhos de um olhar ra-
diante e andar estimulador 
de sensações várias cha-
mou atenção a banja que 
ali estava a consumir uma 
bebida qualquer, feita arte-
sanalmente. Entramos os 
dois falando a nossa língua 
com total e desinibida na-
turalidade para o incrédulo 
dos presentas, meio alcoo-
lizados, portanto descon-
traídos e desvergonhados: 

– Éeeee… mana Gue-
guê fala Chope? Disse um 
dos homens, visivelmente 
surpreso de ver uma mu-
lher bonita e bem vestida 
a falar Txitxopi. Um ou-
tro não tardou e rematou:

– Nem te fica bem falar 

essa língua! E os outros anu-
íram, espalhando seus olha-
res para aquela integridade 
feminina de minha prima.

Esta situação, tempos 
depois, lembrou-me uma 
outra, similar; caminhava 
de Luís Cabral, um bairro 
daqui de Maputo, para um 
outro da cidade de Mato-
la, T3, ia lá visitar um pa-
rente, o primo Manuel, já 
em memória, e de repente, 
como sempre, o celular 
tocou e atendi, era um dos 
meus irmãos, e dali falei 
Txitxopi ao longo daque-
la rua, para muito espanto 
das pessoas estacionadas 
nas suas bancas de ven-
da e doutros transeuntes, 
e uma mulher jovem não 
se conteve, tendo dito:

– Hiiiii… olha esse tio, 
está a falar Chope no tele-
fone (tudo dito em Chan-
gana ou Ronga)! Depois, 
pelos vistos, seguiram-se 
comentários, certamente de 
concordância ou não. Esta 
é uma situação que se vive, 
isto é, são os valores e prin-
cípios que definimos ainda 
que de forma informal ou 
não oficial. Entendemos 
que certas línguas só po-
dem ser faladas por um 

certo tipo de gente, e isso 
se vê no nosso dia-a-dia, 
bastando uma simples ob-
servação. Quando se anda 
por aí, no bairro, ouvimos 
as pessoas como nos saú-
dam e como respondem a 
nossa saudação. Olhampa-
ra nós ou nós olhamos para 
elas, e o aspecto exterior 
aconselha-nos a usar uma 
ou outra língua para a tradi-
cional saudação. É incrível! 
Porque vezes se pensa que 
se está a agir de acordo com 
os elementos contextuais, e 
se comete graves erros, isto 
é, conhecemos alguém da 
zona, mesmo sem intimi-
dades, e desejamos saúda-
-lo/a na língua nativa e, 
estranhamente, nos retribui 
com a outra, que ele/a acha 
ser compatível a nós, como 
quem diz “tu pensas que 
eu não falo essa língua?”

Na verdade, temos vindo 
a criar e a enraizar precon-
ceitos linguísticos terríveis 
no nosso país e sem razões 
explícitas. Sem que nin-
guém nos tenha dito, sabe-
mos que não devemos falar 
língua X/Y/Z com pessoas 
assim, assado e cozido ou 
nos lugares tal e tão. Quer 
dizer as línguas promovem 

ou depreciam alguém; por 
exemplo, a minha prima 
Gueguê terá perdido todos 
os predicados de beleza, 
aos olhos daqueles consu-
midores de álcool, porque 
apareceu naquele lugar a 
falar uma língua desajusta-
da, que devia ser falada por 
mulheres não como ela. É 
esta a percepção, a lógica. 

Entretanto, quando se 
tem alguém, com tudo sem 
o mínimo de indicador de 
gente, a falar o Português, 
o Inglês ou outra língua 
estrangeira, esse fulano, 
imediatamente, é promo-
vido e desclassificados 
todos os elementos exter-
nos que apresenta (roupa, 
beleza, postura). Mas este 
não é um estágio normal de 
uma sociedade que se pre-
tenda seja normal, porque 
a língua, toda a língua no 
mundo resolve o mesmo 
problema das pessoas, que 
é a comunicação.  A questão 
dos estatutos sociais é outro 
campo que, infelizmente, 
tende a arrastar o domí-
nio da língua para dentro. 

Mas as realidades que vi-
vemos mostram outra coisa, 
como também mostram o 
ridículo das coisas. Há mui-

ta gente rica e rica até em 
aparência, que parece que 
fala todas as línguas dos ci-
vilizados, mas, na verdade, 
só se expressa fluentemente 
na sua língua, a língua da 
comunidade nativa. Mas 
há outra gente, desse grupo, 
que acha que devia saber fa-
lar as tais línguas, e aventura 
falar, para estar de “harmo-
nia” com os seus predicados 
exteriores, e a ignorância e 
desarmonia viraram uma 
piada. E a pergunta fica: 
por que não falarmos li-
vre e à vontade as línguas 
que bem sabemos falar? 

Não podemos ser como 
os animais, que falam por-
que alguém os faz falar. Nós 
somos seres com consci-
ência própria, com história 
própria, identidade própria 
e língua própria, por isso 
não precisamos falar uma 
determinada língua só para 
sentir-nos bem aqui e ali ou 
com este ou com aquele, 
precisamos falar a língua 
para sermos melhor enten-
didos e vice-versa, porque 
outras coisas são as tais 
que devíamos combater, os 
preconceitos linguísticos, 
que um dia degenerarão 
em extermínio de língua.  

Os animais falam? Só na tradição 
literária: mas há línguas que 

se não falam!...

randulani
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douglas Madjila

  

Editorial
Abaixo a farsa dos números  

do recenseamento!

As novelas têm títulos e alguns deles até sui generis. 
Por estes dias o país fervilha porque as eleições batem 
à porta e como tem sido apanágio  nestes períodos, a 
guerra dos números entre os partidos políticos, o  STAE 
e Instituto Nacional de Estatística (INE) tem agitado a 

vida política nacional, onde o epicentro sãos os números apresentados 
pelo STAE relativos ao recenseamento eleitoral. Estamos na fase de 
preparação dos pleitos e ainda bem que assim seja, pois queremos desde 
já alertar para que sejam evitados os erros e infortúnios do passado.

Normalmente neste período os números não costumam bater certo com 
províncias a apresentarem menos habitantes em idade eleitoral do que 
os apresentados pelo STAE. E quem costuma criticar o facto tem sido o 
INE, o que nos leva a suspeitar que o gato esteja escondido com rabo de 
fora em quase todo o país e em quase tudo o que é provindo do STAE 
ou do INE! No passado foi Gaza o foco porque neste ponto, a oposição 
geralmente parte em desvantagem. E surge a pergunta de partida: de 
que lado está a razão? Quais os números em que devemos acreditar?

Os partidos normalmente ficam calados mas alguém tem que ser 
responsabilizado, porque as duas instituições torram dinheiro público 
para realizar o seu recenseamento e uma delas pode estar a mentir. 
Ao longo do processo de recenseamento eleitoral, no passado, este 
semanário já chamava a atenção sobre possíveis conflitos com os nú-
meros. Inúmeras vezes, este semanário reportou que havia cidadãos 
estrangeiros, na sua maioria vindos do Zimbabwe, que estavam a 
ser inscritos em alguns distritos de norte de Gaza para votar. Houve 
até relatos de secretários de bairros detidos, e em alguns pontos do 
país os postos de recenseamento nem sequer chegaram a abrir, para 
não falar de avarias constantes do equipamento e/ou vandalização.

Aliás, a nossa posição foi sempre de que o processo eleitoral estava 
a ser conduzido com enorme deficiência. Em tempos não conseguimos 
perceber a razão de o STAE não ter proposto o adiamento do recensea-
mento por período mais alargado nas zonas afectadas pelas calamidades 
naturais, nomeadamente ciclones Idai e Kenneth. O adiamento podia ter 
permitido que mais moçambicanos pudessem ser inscritos para partici-
par das eleições. Desta feita há tempo suficiente para que os fenóme-
nos sejam analisados e estudos sejam feitos para evitar estas asneiras 
do passado e que tudo esteja au point para termos um recenseamento 
isento e distanciarmo-nos de “fantasmas” a votar e por outro termos 
concidadãos nossos a quem não lhes foi dada a oportunidade de esco-
lher os seus dirigentes. Esta é uma nódoa na nossa jovem democracia.

É nossa convicção que todo o povo merece o mesmo tratamento 
como moçambicanos. É vergonhoso tratar de uma província como 
se de uma barraca se tratasse. Na barraca há alguma ordem e res-
peito. No passado, as pessoas falaram da província de Gaza como 
um problema. O nosso entendimento é que quem está errado é quem 
manipula os sistemas a seu favor. No nosso entendimento, o errado 
é viciar resultados em função das vantagens nos processos anterio-
res, ou seja, os números crescem onde a posição é forte e decres-
cem ordem a oposição é forte. Isso sim, é uma autêntica vergonha.

Na essência custa-nos acreditar em não acreditar nas instituições pú-
blicas nacionais. Custa-nos saber que provavelmente poderemos estar a 
ser governados ou administrados com base em números falsos. Afinal, 
que país temos? Portanto, esta guerra dos números vem provar que falta 
seriedade em muitas instituições públicas nacionais. O espírito de deixa 
andar, que um dia alguém disse que iria combater, a preguiça e falta de 
responsabilidade tem sido uma das marcas do funcionalismo público. 
Para os próximos pleitos não queremos este tipo de erro, pois já nos 
bastam os que nos já nos matam como o terrorismo, a falta de trans-
porte, os livros mafiados e os TSUnami que não são pagos. Ora bolas! 

douglas Madjila

Sorte mesmo que este seja o país da insurgência 
sem a devida insurgência, porque a existir, essa era 
a vez de os professores rebelarem-se contra essa 
gente irresponsável que vive os caracterizando as-
sim quando não fazem o uso desse bendito manual. 

As supervisões ou inspecções decorridas em salas de aula no 
nosso sistema de ensino dão elevadíssima primazia ao uso 
do manual escolar por parte do professor antes de mais e do 
aluno sempre que for possível, chegando até a perder pontos 
e ganhar xingarias o docente que não utilize esse livro, ainda 
que dê uma aula fantástica, apoiando-se em outros recursos 
que o possibilitem superar as expectativas, o chefe (inspec-
tor) quererá saber berrando o porquê do não uso do manual 
escolar, sem se esquecer de citar a editora obrigatória, isto 
é, não basta o uso do livro, é preciso que seja o tal livro.

Parece que não, mas essa questão é absurda, significa que o 
essencial não é o conhecimento a adquirir, mas sim a prove-
niência de tal conhecimento, ainda que se trate dos mesmos 
conteúdos, parece também que não, mas esse disparate justifi-
ca muito, ainda que não bastante, a questão do livro atrasado, 
num prisma tal em que a produção deste manual é negociada, 
ou assim deva ser, por concursos ou não, e esses critérios são, 
pela nossa experiência, sensíveis ao extremo, há em coisas do 
género na nossa forma sui generis de dirigir, rastos que quan-
do vistos e ou analisados agregam bastante valor a vergonha. 

Aliás, a vergonha é nos dias de hoje a característica do nosso 
ensino, na verdade a todos os níveis, mas foquemo-nos no 
gratuito mesmo. O trimestre já terminou efectivamente, e só 
agora o livro começa a chegar, realçando que do insuficiente 
para garantir o livro para todos só chega agora 12,5%, o que 
significa que a seguir-se essa ordem de trabalho o lote enco-
mendado nem no próximo ano se poderá completar, visto que 
esta reduzida percentagem do lote todo chega a cada final de 
trimestre, e pelas quantidades deverão ser feitas nove rondas 
para a entrega do material todo, quer dizer que enquanto 
ainda se procede a entrega do material de 2022 estaremos 
encomendado o mesmo material para os anos subsequentes, 
pois está claro que a reutilização não atinge sequer a 50% do 
desiderato, e pela extrema sensibilidade da questão negocial 
no nosso sistema, provavelmente terá que ser o mesmo for-
necedor, um desconhecido maior empresário da praça, tanto 
que deve até ser o único a fornecer isto tudo, sob o risco de 
os santos negociantes disto tudo perderem os seus dízimos.    

Se os professores, pais e encarregados de educação, alunos, 
fossem no mínimo crentes, e tal como estes ao menos murmu-
rassem se queixando dos exageros do pastorado ministerial, os 
pastores ministros, Carmelita e Manuel Bazo, estariam agora 
pelo menos cabisbaixos, como quem consente a vergonha 
das suas baboseiras, como se ao menos reflectissem em como 
dar passos posteriores com um mínimo de consideração ao 
povo educacional, pena que estes são ainda mais crentes 
que os crentes, porque deste jeito não, não excelências. 

A organização e gestão da educação está péssima.  

Um manual a 
conta-gotas
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Porque estão a crescer os acidentes 
rodoviários no nosso país?

cassaMo  lalá* sobre o aMbiente rodoviário

Uma das razões 
principais tem 
a ver com o 
facto de Mo-
çambique não 

se ter preparado para enfrentar 
esta subida de mobilidade motori-
zada que vai crescendo de ano para 
ano. No entanto, foram realizados 
em anos anteriores estudos que 
alertavam indicando previsões de 
crescimento galopante do número 
de veículos, de condutores e até 
de cidadãos nos anos seguintes. 
Apesar de antecipadamente estar-
mos advertidos sobre este aumen-
to de carros, dos automobilistas e 
da população, não foram tomadas 
medidas para acompanhar esta 
evolução que estava prevista. 

Devido ao grande aumento de 
automóveis, as estradas ficam so-
brecarregadas de tráfego, não só 
nos períodos considerados como 
“horas de ponta”. Por consequên-
cia disto tem aumentado o stress 
entre os utentes das vias públicas, 
havendo pouca tolerância e pouca 
compartilha dos problemas rodo-
viários entre eles, sendo frequen-
te observar atitudes negativas tais 
como insultos a outrem por algo 
que tenha feito de errado, cortan-
do a prioridade de passagem ou 
bloqueando a estrada para im-
pedir a passagem dos outros de 
forma incompreensível. Começa 
a imperar nas zonas urbanas o 
princípio de “desenrasque-se” ou 
“salve-se quem puder”. Este au-
mento de carros leva a que estes 
invadam e ocupem os passeios, 
contribuindo para que os peões 
sejam obrigados a circular nas 
faixas de rodagem, sujeitando-se 
a mais perigos, sendo esta causa 
um dos indicadores do aumen-
to de atropelamentos. Atitudes 
desviantes estão a proliferar des-
controladamente, por exemplo, 
as poucas passadeiras de peões 
que ainda existem na cidade de 
Maputo deixaram de ser locais 
de prioridade de passagem para 
o pedestre, tal como o sinal Stop 
que só existe para embelezar as 
estradas uma vez que ninguém 
pára neste sinal vertical. Todos 
sabemos que o aumento de carros 
nas estradas, já por si, traz muitos 
problemas. Estes são ainda agra-
vados pelo mau comportamento 
dos utentes da via e pela anarquia 
que é constatada todos os dias por 
parte dos automobilistas. De tanto 
se testemunhar impunemente ma-
nobras irregulares e perigosas, em 
situações inimagináveis, já nem 
causam espanto e as pessoas li-
mitam-se a observar conformadas 
com o que devia ser inconciliável.

Outras razões de aumen-
to da sinistralidade rodoviá-
ria devem-se também a três 
factores de risco, que são:

_ Condutores mal pre-
parados em comportamen-
tos e técnicas de condução; 

_ Deficiências dos veículos;
_ Deficiências das vias.
Para além destes factores di-

rectos que proporcionam aciden-
tes é necessário ter em conta ou 
analisar também os indirectos. 
Dando exemplo de um factor in-
directo, tomemos o caso de um 
acidente em que o condutor pas-
sou por um sinal luminoso com 
luz vermelha. Não teria sido por 
o sinal luminoso estar mal regu-
lado? Não teria sido pelo facto de 
a luz amarela do semáforo durar 
pouquíssimo tempo? No estudo 
dos acidentes é muito importan-
te que o investigador se lembre 
de que, normalmente, num aci-
dente não há só uma causa, há 
também causas secundárias. Em 
muitos casos, ao serem elimi-
nadas uma a uma estas causas 
secundárias consegue-se elimi-
nar também a causa principal de 
um tipo eventual de acidente.

Outra causa principal dos 
acidentes resulta da falta de um 
“Banco de dados” sobre aci-
dentes, sobre condutores, so-
bre veículos, e sobre as vias.

Desde o ano de 2011 que se 
determinou que era importante 
e urgentíssimo criar uma base 
de dados sobre acidentes rodo-
viários que, por exemplo, devia:

_ Tipificar os acidentes;
_ Indicar onde os acidentes 

ocorrem (em que via, em que tro-
ço da via, em que localidades?);

_ Indicar quando estes aci-
dentes ocorrem (de dia, de 
noite, em dias de chuva?);

_ Indicar o tipo de veículos 
envolvidos (de transporte de pas-
sageiros? de carga? motociclos?);

_ Indicar o tipo de víti-
mas (condutores? passagei-
ros? peões? jovens, idosos?);

_ Indicar o custo económico.
Desde 2011 que foi dada tam-

bém outra recomendação que 
ainda não se conseguiu completa-
mente realizar, a de ter uma base 
de dados das pessoas encartadas 
em Moçambique e o cadastro 
de cada uma que permitisse sa-
ber quais são os condutores que 
mais prevaricam, com vista a 
tomar medidas educativas para 
com os mesmos. De igual modo, 
não temos uma estatística actu-
alizada e fiável do número de 
veículos licenciados e em circu-
lação, bem como a morada dos 
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actuais proprietários, para fazer 
chegar aos mesmos as notifica-
ções das transgressões regista-
das com os respectivos veículos.

Quando um país não dispõe 
deste tipo de dados como poderá 
enfrentar científica e eficazmen-
te a sinistralidade rodoviária?

Não precisamos de inven-
tar a roda. Já existem países 
que possuem sistemas avan-
çados de recolha deste tipo de 
dados, bastando adquiri-los e 
eventualmente adaptá-los a al-
gumas das especificidades do 
nosso ambiente rodoviário.

Está previsto que é necessá-
rio criar um órgão independente 
que deve controlar e prestar con-
tas ao Estado sobre a situação da 
sinistralidade rodoviária na sua 

área multidisciplinar e sectorial, 
indicando as vitórias consegui-
das, os constrangimentos e in-
sucessos verificados, as causas e 
soluções. Em nossa opinião parti-
cular, não deve ser nem a Polícia 
nem o INATRO a desempenhar 
este papel de monitoria, uma 
vez que estas instituições são 
apenas uma parte das que tam-
bém deveriam prestar contas ao 
referido “órgão controlador”. 
Incompreensivelmente, parece 
haver uma relutância ou uma 
certa resistência sobre a criação 
deste tipo de organismo de su-
pervisão e, por esta razão, este 
assunto tem vindo a ser contor-
nado, e a tomada de uma deci-
são em relação ao mesmo tem 
registado adiamentos contínuos.

Vamos continuar a falar ou 
a revelar situações do nosso 
ambiente rodoviário de que jul-
gamos serem anómalas, dando, 
na medida do possível, ideias 
e sugerindo soluções, sem nos 
cansarmos, na esperança de 
conseguir despertar todos os 
que estão directa ou indirecta-
mente ligados a estes assuntos. 
Não dá para nos mantermos 
impávidos e serenos como se 
tudo estivesse bem e nada de 
mal se estivesse a passar, até 
porque nos consideramos par-
te integrante dos problemas e 
das soluções desta problemáti-
ca da sinistralidade rodoviária.

.Por: Cassamo Lalá –DI-
RECTOR DA ESCOLA DE CON-
DUÇÃO INTERNACIONAL
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Obras Públicas

Vai ser possível gerir e 
monitorar projectos em tempo real

o Ministério das obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (MoPHRH) lançou oficialmente, na quarta-feira, 
20 de Julho, em Nampula, a Plataforma de Implementação e 
Monitoria de Projectos de obras Públicas, uma ferramenta 
que vai ajudar o pelouro na gestão e monitoria dos projectos 
em tempo real e de forma detalhada quanto ao seu nível de 
execução física e financeira, incluindo o seu impacto.

O lançamento 
enquadra-se 
no âmbito 
da realiza-
ção do 8º 

Conselho Coordenador, que 
decorre até sexta-feira, 22 
de Julho, naquela província.  

Carlos Mesquita, ministro 
do pelouro, referiu na ocasião 
que, com esta importante pla-
taforma digital, o Ministério 
será capaz de, a todo o mo-
mento, avaliar o grau de exe-
cução dos objectivos e metas 
do Plano Económico e So-
cial e Orçamento do Estado.

Esta inovação tecnológi-
ca vai, igualmente, permitir a 
avaliação do Programa Quin-
quenal do Governo e partilhar a 
informação com diferentes ac-
tores, como sendo instituições 
do Governo, parceiros de coo-
peração e o público em geral: 
“A gestão fiável e eficiente dos 
projectos é a nossa maior ambi-
ção”, frisou aquele governante.

No decurso do 8º Conse-
lho Coordenador, o ministro 
referiu-se ainda ao lançamento, 
na sexta-feira, 22 de Julho, em 
Nampula, do Programa de De-
senvolvimento Urbano do Nor-

te de Moçambique, financiado 
pelo Governo e pelo Banco 
Mundial bem como da Assina-
tura do Convénio de Regulação 
entre a AURA e o Governo do 
Distrito de Mussoril, que visa 
estabelecer parceria eficaz e de 
respeito mútuo entre a AURA, 
IP e o Governo do Distrito de 
Mossuril, para implementação 
de um regime regulatório lo-
cal dos sistemas de abasteci-
mento de água e saneamento.

“Este projecto, a ser imple-

mentado, numa primeira fase, 
nos municípios de Nampula, 
Nacala Porto, Pemba e Mon-
tepuez e com a duração de 5 
anos, visa, essencialmente, me-
lhorar as condições de habita-
ção da população em situação 

de vulnerabilidade e das infra 
estruturas básicas, como vias 
de acesso, drenagem, água e 
energia”, explicou o ministro.

Durante três dias consecuti-
vos, o MOPHRH debruçar-se-
-á sobre o papel da Inspecção-
-Geral de Obras Públicas, o 
papel do Laboratório de En-
genharia de Moçambique e a 
funcionalidade da Comissão 
de Licenciamento de Emprei-
teiros e Consultores de Cons-
trução Civil, para a garantia da 

qualidade das obras públicas, 
entre outros aspectos relati-
vos ao desenvolvimento eco-
nómico nacional e da região.

“É nosso objectivo nestes 
três dias de trabalho, fazer o 
balanço do Plano Económico e 

Social e Orçamento do Estado 
e avaliar, a meio termo, o grau 
de implementação das acções 
estratégicas definidas no Pro-
grama Quinquenal do Gover-
no 2020-2024, para o sector 
de Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos. Para o 
efeito, vamos analisar e debater 
sobre o nosso desempenho em 
todas as vertentes, nomeada-
mente estradas e pontes, abaste-
cimento de água e saneamento, 
recursos hídricos e habitação”, 

enfatizou Carlos Mesquita.
Por sua vez, o Governador 

da província de Nampula, Ma-
nuel Alberto, disse acreditar 
que o encontro servirá de mo-
tivação para a materialização 
da visão de melhoria cada vez 
mais da transitabilidade das es-
tradas na província, tendo lan-
çado o desafio da asfaltagem 
das estradas ou troços estraté-
gicos da Província, a destacar: 
Nacala-à-Velha – Memba-Erá-
ti; Rapale–Mecuburi-Muite; 
Nametil-Angoche; Nametil-
-Moma; Nampula-Liúpo-Mo-
gincual; Moma-Ivate-Larde; 
Monapo – Liúpo-Angoche , a 
provisão de mais água e melho-
ria do saneamento do meio,com 
vista à melhoria das condi-
ções de vida da população.

“É expectativa dos mais 
de 6,4 milhões de habitan-
tes de Nampula que, deste 8º 
Conselho Coordenador, saiam 
recomendações que ajudem 
a província a superar alguns 
desafios, nomeadamente, 
expandir o fornecimento de 
água e melhoria do sane-
amento do meio, uma vez 
que, dos 23 distritos, 12 de-
les apresentam uma taxa de 
cobertura média de 50 por 
cento, melhorar a gestão dos 
sistemas de abastecimento 
de água, a necessidade de 
construção de infraestrutu-
ras sociais e económicas re-
silientes às mudanças climá-
ticas, entre outros”, concluiu.

O sector fi-
nanceiro em 
M o ç a m b i -
que conti-
nuou a en-

frentar um cenário económico 
desafiante em 2021. Ainda as-
sim, conseguiu assistir a uma 
recuperação dos resultados, 
com os lucros líquidos a al-
cançarem níveis pré-pandemia 
depois de dois anos em queda.

 “O sector bancário conti-
nuou a aumentar significati-

vamente as imparidades para 
crédito durante 2021,  enquanto 
as provisões para outros activos 
também continuaram a subir 
neste período”, começam por 
dizer os analistas da Eagles-
tone numa nota de research.

Isto “reflecte a abordagem 
de cautela adoptada por vários 
bancos”, considerando os “ris-
cos associados à pandemia, in-
cluindo o impacto no mercado 
imobiliário do país e o cená-
rio económico mais desafian-

te nos últimos anos”, referem.
Apesar disso, e depois de 

“uma descida em 2019 e 2020, 
o lucro líquido combinado dos 
seis bancos recuperou 26,7% 
em 2021, em termos homó-
logos”, alcançando perto de 
254 milhões de dólares. Um 
resultado que representa um 
ROE – rentabilidade dos ca-
pitais próprios – de 13,9%.

De acordo com os analis-
tas, isto mostra uma “melhoria 
do desempenho operacional em 

2021”, uma “evolução que se deve 
ao impacto favorável da subida 
das taxas de juro nas margens” 
dos bancos. Os resultados tam-
bém contaram com um aumen-
to das receitas com comissões.

Os bancos em Moçambique 
continuam, no entanto, a ter de 
reduzir o peso do crédito malpa-
rado, refere a nota. “Apesar da 
Covid-19 e da instabilidade mili-
tar em algumas zonas de Moçam-
bique, o sector bancário continua 
sólido, com liquidez e rentável. 

Os rácios de solvência e de liqui-
dez continuaram acima dos re-
quisitos regulatórios em 2021”.

Ainda assim, refere a Ea-
glestone, o crédito malparado 
“continua elevado, com o rácio 
de NPL a superar os 10% em 
2021”. Dessa forma, “melho-
rar a qualidade dos ativos con-
tinua a ser um desafio para os 
bancos moçambicanos”, no-
meadamente quando se com-
para com os rácios de outros 
países da África Subsariana.

Lucro dos bancos em Moçambique 
recupera para níveis pré-pandemia
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Subsídio ao passageiro: Governo podia 
apostar no INAS e não no sistema de bilhética 
electrónica que já provou ser inviável

O sistema de bilhética electrónica continua sendo a priori-
dade do Governo para canalização do subsídio de transporte 
aos passageiros. A informação foi avançada sexta-feira última, 
22 de Julho, pela Agência Metropolitana de Maputo (AMT), 
no programa Linha Aberta da STV1 . Segundo explicação do 
responsável da AMT, já decorrem os trabalhos de manutenção 
do sistema de pagamento nos autocarros, sendo que o regis-
to e a distribuição de mais cartões deverá iniciar ainda esta 
semana.

Ao p e r a c i o -
n a l i z a ç ã o 
do subsídio 
ao trans-
portado é a 

grande responsabilidade que 
pesa sobre a AMT. Os fun-
dos existem, uma benfeitoria 
do Banco Mundial, falta mes-
mo é uma estratégia clara para 

a viabilização do processo.
Para responder ao desafio 

lançado, a instituição pública 
responsável pela planificação e 
gestão do sistema integrado de 
transportes no Grande Maputo 
escolheu a inovação tecnoló-
gica “Famba”. Um sistema de 
bilhética electrónica que ficou 
“obsoleto” muito antes de en-

trar em pleno funcionamento.
Há sensivelmente dois anos 

que o sistema introduzido pelo 
Governo não funciona plena-
mente nos autocarros públicos. 
Ainda assim, é ensaiada uma 
expansão do mesmo para os 
transportadores privados de pas-
sageiros, com a AMT a mostrar 
firmeza na sua decisão em ga-
rantir compensação aos passa-
geiros através deste mecanismo.

Recursos importantes foram 
despendidos não só com a ins-
talação e operacionalização do 
próprio sistema, mas também 
com acções de promoção/edu-
cação sobre o funcionamento 
do mesmo. Dois anos depois: 
apenas um punhado de pessoas 

está registado e muitas outras 
não sabem como funciona; os 
pontos de levantamento e re-
carregamento dos cartões ins-
talados, pelo menos ao nível da 
Cidade de Maputo, estão todos 
encerrados; o sistema não fun-
ciona em certos autocarros e 
em outros falha, e nem as ma-
nutenções de rotina são feitas às 
próprias máquinas. Em suma, 
um fracasso desastroso e até 
vexatório para a própria AMT .

O que falhou? Terá este in-
vestimento sido precedido de 
um projecto sério de viabilida-
de? E mais importante ainda, o 
que garante que desta vez o sis-
tema vai efectivamente cumprir 
com os objectivos pretendidos? 

São algumas das questões que 
surgem face à firmeza/apos-
ta da AMT no “Famba” para a 
canalização dos subsídios de 
transporte aos passageiros. É 
que no actual contexto de crise 
o país não se pode dar ao luxo 
de desperdiçar os parcos recur-
sos mobilizados em estratégias 
ineficientes e ineficazes que 
implicarão a canalização de 
boa parte dos referidos fundos 
para questões operacionais, em 
detrimento de cumprir com o 
objectivo que é aliviar o cus-
to de vida dos moçambicanos.

Nesta perspectiva, antes de 
avançar com quaisquer acções 
para a revitalização do sistema 
“Famba”, a AMT deve escla-
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recer a razão do fracasso nos 
dois primeiros anos da sua im-
plementação. É verdade que 
provavelmente os passageiros 
têm, agora, mais incentivos para 
aderir ao sistema, devido aos 
prometidos subsídios. Ainda 
assim, uma estratégia concre-
ta para evitar erros recorrentes 
subsiste como um imperativo.

Provada a sua inviabilidade, 
a melhor saída seria abandonar o 
“Famba”. E depois, como seria 
feita a canalização dos subsídios 
aos passageiros? Na verdade, 
não faltam ideias. Poder-se-
-ia avançar várias propostas de 
entidades do sector público que 
poderiam fazer a canalização 
dos fundos aos “transportados”. 
O problema está mesmo na for-
ma como é feita a gestão de fun-
dos públicos no país. É que os 
moçambicanos são sistematica-
mente confrontados com casos 
de corrupção, desvios de fundos 

e realização de “despesas não 
elegíveis”, tanto que já perde-
ram confiança em todo o proces-
so de gestão no sector público.

O próprio do Instituto Na-
cional de Acção Social (INAS) 
poderia gerir os fundos. Por 
que não? Apesar do dinheiro 
estar destinado para resolver 
um problema no sector de trans-
portes, trata-se de um subsídio 
como qualquer outro. E a ges-
tão de subsídios, bem ou mal, 
é uma especialidade do INAS.

Actualmente, a instituição 
tem sobre a sua gestão cinco pro-
gramas, designadamente o Pro-
grama Subsídio Social Básico, 
Programa Apoio Social Directo, 
Programa Serviços de Acção So-
cial, Programa de Acção Social 
Produtiva e Programa de Aten-
dimento em Unidades Sociais. 
Assegurados os mecanismos de 
monitoria e prestação de contas, 
a criação de um “Programa Sub-

sídio Básico de Transporte” não 
seria difícil de operacionalizar.

A ideia seria aproveitar o 
“track record” e o expertise 
desta instituição na gestão de 
transferências unilaterais, tiran-
do partido dos processos por 
ela já consolidados na identi-
ficação/focalização, inscrição 
e canalização efectiva de re-
cursos a grupos específicos.

E por quê não criar uma 
unidade coordenada? O INAS 
como expert, pois está mais 
entrosado com o modus ope-
randi de todo o processo de 
gestão de transferências unila-
terais, e a AMT como entidade 
que “melhor” compreende as 
dinâmicas do sector de trans-

portes, incluindo os compor-
tamentos e necessidades dos 
transportadores e passageiros.

Esta configuração é infalível e a 
mais acertada? Evidente que não.

Primeiro porque não tem 
como assegurar que os recur-
sos canalizados serão efectiva-
mente usados por pessoas que 
realmente necessitam de um 
subsídio de transporte ou que 
o mesmo será, de facto, usado 
para o fim pretendido. Aliás, o 
próprio mecanismo de subsídio 
aos transportadores actualmen-
te em vigor padece do mesmo 
problema: não tem como as-
segurar que os transportadores 
sempre usam o combustível 
subsidiado exclusivamente para 
o transporte de passageiros. 

Ainda assim, esta estratégia 
envolvendo o INAS seria com-
parativamente mais acertada, 
pois é preferível que os fundos 
mobilizados sejam “perdidos” 
para outras despesas das famí-
lias beneficiárias do que finan-
ciar projectos que, logo à par-
tida, mostraram ser ineficazes, 
ineficientes e nada sustentáveis. 

Adicionalmente, se considerar-
mos que esta mesma entidade 
muito provavelmente terá sob 
sua gestão outros fundos para 
a mitigação do crescente custo 
de vida, superando aquilo que 
tem sido as suas dotações or-
çamentais, e recordando a má 
experiência com os fundos da 
COVID-19, é natural que haja 
algum cepticismo relativamente 
à correcta gestão destes recur-
sos. Pelo que, como foi referi-
do anteriormente, qualquer es-
tratégia passa necessariamente 
pela criação de mecanismos de 
monitoria e prestação de contas 
para assegurar a transparên-
cia de todo o processo. (CDD)
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“VINHO TINTO”, a música que inspira a 
juventude da zona centro de Moçambique 

EDM lança “Piquete 24 horas”

O tempo passa as atitudes e a maneira de a sociedade 
se comportar tende a mudar, por isso a música do rapper 
Vanivan em participação com Ray Breyka intitulada Vinho 
Tinto, vem trazendo repercussões positivas na zona centro do 
país, com a mensagem de que a vida é o melhor professor que 
existe no mundo actual com várias adversidades. 

Lançada no pre-
sente mês de 
Julho, a música 
está sob selo da 
empresa Ma-

dumbe comunicação e imagem 
sedeada em Chimoio, com o Ben 
Beatz como produtor da mes-
ma e, o design da capa e ideia 
do vídeo foi engendrado pelo 
Ray Breyka e Vanivan e, poste-
rior filmagem da empresa AJP. 

Segundo o rapper Vanivan, 
a música possui dualidade de 
mensagens, primeiro por pos-
suir teor motivacional, em que 
para quem se sente cabisbaixo, 
que tenha a sensação imediata 
de um vencedor ao escutar o 
Vinho Tinto a prior, esquecen-
do assim os problemas que a 
sociedade enfrenta actualmente. 

Em seguida Vanivan secun-
da que Vinho Tinto é um grito 
de Guerra, para a juventude mo-
çambicana lutar por aquilo que 
sonha, esta que deve ser prota-
gonista das mudanças sociais, 
tomando assim, o volante do de-
senvolvimento de Moçambique. 

“Eu tenho um conceito de 
que nós conseguimos ser me-
lhores, em relação ao que nós 
imaginamos que podemos fa-
zer, nós somos capazes de fazer 

coisas que nem conseguimos 
imaginar que aquilo seria pos-
sível, coisas extraordinárias, 
então a música tem um teor 
motivacional, para aquele que 
está down ouve aquela música 
logo fica up”, disse Vanivan. 

Ao lançar o Vinho Tinto na 
plataforma digital Youtube no 
princípio do presente mês de Ju-
lho, a música atingiu mais de mil 
visualizações em menos de 48 
horas, o que fez crer que se trata 
de um trabalho positivo no mo-
vimento Hip-hop em Chimoio 
e em Moçambique no geral. 

“Na verdade o vídeo está 
melhor que a encomenda, nós tí-
nhamos espectativas de que seria 
um trabalho normal, rotineiro, 
tipo vamos colocar na internet 
like um vídeo só nosso, mas 
quando entregamos a repercus-
são está a ser fora do sério, não 
esperávamos isso, superou as 
expectativas”, referiu Vanivan. 

Em entrevista exclusiva ao 
semanário Zambeze, Vanivan 
afirma que a arte é algo que 
alivia muitas dores que a so-
ciedade tem tido de geração em 
geração, para além de ser um 
registo histórico de um povo, 
por isso em qualquer ponto em 
que um artista estiver, pode fa-

zer sucesso e o seu diferencial. 
“Eu acho que se tu tens o 

talento, e tu te encontras num 
habitat que é favorável que tu 
desenvolvas o teu talento, não 
interessa onde estejas, é inspira-
dor ver algo assim, ver a cultura 
em Chimoio a flutuar nas nu-
vens, e tivemos uma recepção 
muito calorosa do pessoal, acre-
dito que vem mais obras a par-
tir dessa recepção”, acrescenta. 

Ray Breyka considera ser 
positivo participar numa músi-
ca que tem a ver com as con-
vivências sociais, que desperta 
as mentes e criando assim uma 
certa maturidade em jovens so-
bretudo que são maiores con-
sumidores do estilo Hip-Hop.  

“Quando ele me apresen-
tou o projecto Vinho Tinto, fa-

cilmente pude-me familiarizar 
por que é um tipo de ideias que 
acredito que durante as nos-
sas vivências, convivências 
nos temos debatido assuntos 
que não fogem muito do que 
está naquela música, a ideia de 
crescer mentalmente, então a 
ideia da música é rejuvenescer 
com cabelo branco, mais fresh, 
como o vinho Tinto”, afirma.

Peter Umali de Sousa ou 
simplesmente Ray Breyka é um 
fazedor de Hip-Hop em Chi-
moio desde 2008, este por ser 
considerado de um dos artistas 
da velha escola, tem dado bas-
tante suporte aos da nova gera-
ção para que a cultura Rap não 
morra e que perdure a identida-
de cultural da antiga Vila Pery. 

“Eu dou oportunidade mas 

de acordo com o próprio ar-
tista em causa e o conteúdo, 
eu exijo muitos de newschool 
que não é dinheiro certamente, 
eu cobro para cantar, mas an-
tes de eu cobrar eu cobro uma 
outra coisa, que é o conteú-
do se é bom ou não”, referiu. 

A veia artística do Ray 
Breyka surge por meio de pro-
dução de banda desenhada 
nos cadernos, em que contava 
historinhas aos seus amigos 
através de desenhos feitos à 
esferográfica, despois entrou 
para a arte de capoeira, esta 
que abandonou quando des-
cobriu o talento pelo ritmo e 
poesia em que fez a primeira 
música na rádio Moçambique, 
emissor provincial de Manica.

Outrossim Ivan Amade com 
Vanivan como nome artístico, 
o idealista da música Vinho 
Tinto, é igualmente artista de 
Chimoio, este que começou a 
mostrar os seus sinais artísti-
cos por voltas de 2009, algo 
que considerava como hobby 
na companhia de seu amigo 
Frank De Targor nos estúdios 
de rapper e produtor John Cash. 

Sob influência de músicos 
nacionais como Duas Caras, 
Azagaia, Hernâni, e internacio-
nais como Lil Wayne, Michael 
Jackson, Jay-Z e outros, a veia 
artística do Vanivan começou a 
se notabilizar de forma profis-
sional em 2016 com o lança-
mento o seu primeiro álbum de-
nominado Bissexto, gravado no 
estúdio de Ygrego, este que teve 
a participação de vários artistas 
da cidade da cabeça do Velho. 

Kelly Mwenda

A Electricidade 
de Moçambi-
que E.P, (EDM) 
procedeu, ao 
l a n ç a m e n t o 

da campanha “Piquete 24 ho-
ras”, com o objectivo de prestar 
atendimento e reparação de ava-
rias durante 24 horas por dia.

É preocupação da EDM apre-
sentar um serviço de excelência, 
com a redução do tempo de espe-
ra desde a participação até a re-
paração de avarias, em qualquer 
período do dia. Aliás, há registos 
de que os clientes não procuram 
os serviços de piquete quando a 

avaria se regista no período noc-
turno, a pretexto de que o serviço 
de piquete não funciona no perí-
odo da noite, situação que causa 
muita frustração aos clientes.

Segundo o Director de Dis-
tribuição e Porta-voz da EDM, 
Luís Amado, “a EDM já sabe 
que os clientes estão preocupa-
dos com os nossos serviços, e, 
para reverter esta situação, está a 
desenvolver uma série de acções 
com vista a melhorar o trabalho 
do piquete”, disse o Director.

Luís Amado referiu ainda que 
“a primeira preocupação é garan-
tir que os clientes possam ligar 

para a nossa central de atendi-
mento e apresentar a sua inquie-
tação. O segundo momento é que 
as preocupações sejam atendidas 
atempadamente. Portanto, como 
forma de tornar eficiente este 
processo, a EDM está a imple-
mentar uma série de reformas 
que visam modernizar a linha do 
cliente, que, para além de cha-
madas, passará a ter um serviço 
de sms, whatsapp e emails com 
vista a atender de imediato as 
reclamações e resolver o proble-
ma apresentado em tempo útil.”

Amado revelou que metades 
das chamadas que dão entrada 

na central de atendimen-
to são de insistência.

Ainda alinhado ao 
processo de melhora-
mento do atendimento 
público e com vista a 
responder à demanda, a 
Empresa adquiriu 136 
viaturas que estão a ser 
distribuídas por todas as 
regiões do País, para se-
rem alocadas ao piquete.

Mesmo assim, a EDM 
reconhece que deve apri-
morar a gestão do sistema 
e das equipas técnicas 
para a resolução de avarias.

Refira-se que, no ano 
passado, a empresa lan-
çou um serviço de linhas 
locais de atendimento 
em todas 25 delegações. 
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Comercial

*serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

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

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

Tribunais móveis são sinónimo de 
mais sentenças em Nampula 

O aumento de casos de violações sexuais e casamentos 
prematuros em Nampula forçou a organização Visão Mun-
dial a criar tribunais móveis. só no distrito de Monapo foram 
julgados 12 casos que resultaram em sentenças. A província 
nortenha de Nampula, a mais populosa de Moçambique, tem 
registado aumentos de casos de violação sexual nos últimos 
anos.

Segundo Adeli-
na Matos, chefe 
do Gabinete de 
Atendimento da 
Criança e Mulher 

Vítima de Violência, no Coman-
do Provincial da Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM), 
nos primeiros seis meses deste 
ano foram registados 126 casos 
contra 98 casos no mesmo perío-
do do ano passado. “E chegámos 
à conclusão que alguma coisa 
estava a mudar quando estáva-
mos na prevenção da Covid-19 
[confinamento]” e as crianças 
estavam em casa, lamentou.

Para inverter o cenário, a 
Visão Mundial, uma organiza-
ção religiosa que trabalha na 
assistência e apoio às crianças, 
celebrou um memorando de 
entendimento com o Tribunal 
Supremo moçambicano, em Se-
tembro de 2021, e em Novembro 
do mesmo ano lançou a primeira 
fase dos tribunais móveis, no dis-
trito de Monapo, em Nampula.

A organização não-governa-
mental (ONG) diz que o objec-

tivo destes tribunais é “contribuir 
para uma maior aproximação en-
tre as comunidades e os órgãos 
de administração da justiça, afas-
tando do caminho empecilhos já 
identificados e largamente deba-
tidos. Os tribunais móveis cons-
tituem uma acção concreta nesse 
sentido, de forma integrada”, 
explica a ONG em comunicado.

Resultados à vista
Com os tribunais móveis, já 

há resultados. O juiz presidente 
do Tribunal Distrital de Mona-
po, Ali Mário, diz-se satisfeito 
com a implantação do projecto.

“Nós agendámos 21 proces-

sos e destes julgámos 12 pro-
cessos, que findaram em senten-
ças”, com destaque para crimes 
de violação sexual e outros actos 
sexuais com menores, violência 
física, violência patrimonial e 
união com menores”, destaca.

De acordo com o juiz 
Ali Mário, “a moldura pe-
nal variou dos cinco me-

ses a oito anos de prisão”.
Em Abril deste ano, houve 

uma visita de troca de experi-
ências ao Quénia, liderada pelo 
presidente do Tribunal Supre-
mo, com o apoio da ONG Visão 
Mundial. O juiz do Tribunal 

Distrital de Monapo, que inte-
grou a equipa, constatou que 
naquele país há muita celeri-
dade processual. Por isso, pre-
tende replicar as experiências.

“O sistema do Quénia é dife-
rente do nosso; o sistema de lá é 
muito flexível. No nosso sistema 
há muitos condicionalismos. A 
morosidade processual [em Mo-

çambique] depende muito do pró-
prio processualismo”, reclamou.

Iniciativa alargada a outros 
distritos

Este ano, os tribunais mó-
veis estão na segunda fase 
de implementação, podendo 
abranger mais dois distritos da 
província de Nampula, nomea-
damente Murrupula e Nacaroa.

O juiz conselheiro do Tri-
bunal Supremo, Luís Mon-
dlane, considera que “este é 
um processo que contribui 
para o desenvolvimento e 
aprofundamento do acesso à 
Justiça, sobretudo nos casos 
de violação e crimes sexuais 
contra menores, casamentos 
prematuros e todas essas situ-
ações que importam para pro-
teger os menores e a mulher.”

A iniciativa dos tribunais 
móveis enquadra-se na imple-
mentação do projeto “Toda 
Rapariga é Capaz”, da ONG 
Visão Mundial, e é financia-
do pelo Governo do Canadá.

 O objectivo é tornar a 
Justiça cada vez mais célere 
e próxima das comunidades, 
com destaque para as crianças, 
raparigas e adolescentes víti-
mas de violência e sem condi-
ções económicas para aceder 
à instituições jurídicas.dW
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No leito do grande rio
TotalEnergies apresenta estudo de mercado e 
promove certificação de empresas em Cabo Delgado 

AMEEA dinamiza prestação no mercado moçambicano

A Presidente da 
Associação das 
Mulheres Em-
preendedoras da 
Europa e Áfri-

ca, AMEEA, Isabel De Nascimen-
to, nomeou Anna Karina de Sousa 
para o cargo de Delegada da Asso-
ciação Mulheres Empreendedoras 
da Europa e África em Moçam-
bique, atendendo aos méritos pes-
soais que esta figura tem revelado 
como mulher empreendedora, pro-
fissional de estética e na promoção 
do auto desenvolvimento social e 
económico de outras mulheres.

Cabe a mais recente empossa-
da, dentre demais funções, garantir 
a incubação do projecto a nível 
do País, espelhando os princípios 

chave transcritos na missão e 
visão da AMEEA, onde a Dele-
gação de Moçambique deverá, 
por seu turno, proporcionar uma 
atmosfera de crescimento, parti-
lha de ideias, desenvolvimento 
de projectos criativos a favor da 
promoção da mulher e da cons-
trução do seu legado histórico 
na dinamização da esfera social.

Anna Karina de Sousa, é CEO 
da Executive Nails, nomeada pelo 
Access Bank como uma das 100 
mulheres mais empreendedoras 
de África. De Sousa, destacou-se 
recentemente no Networking Em-
presarial, decorrido em Portugal, 
pelo seu posicionamento sólido no 
ramo do empreendedorismo onde 
a mesma partilhou a sua estratégia 

de mercado encorajando diferen-
tes formas de criar, implemen-
tar, manter e expandir negócios.

“É com muita honra e satisfa-
ção que assumo este novo desafio, 
creio que o conhecimento só se faz 
valer quando partilhado e quero 
usar do pouco que sei para dar vida 

a esta delegação que hoje se instala 
em Moçambique, pelo que, assu-
mo este compromisso me entre-
gando para esta causa de todo cora-
ção. Estou certa que vamos poder 
crescer juntas e proporcionar a tan-
tas outras mulheres a oportunida-
de de expandir os seus negócios e 

elevar a sua qualidade de serviços 
no mercado, implementando prin-
cípios estratégicos do ramo para 
uma prestação mais satisfatória e 
estável”, afirmou Anna de Sousa.

A AMEEA é uma associação 
internacional que tem como pro-
pósito alavancar o poder feminino 
e a capacidade de realização, aju-
dando mulheres a ganharem mais 
consciência de quem são, fazerem 
o que querem da sua jornada de 
vida, com significância existen-
cial, um legado de vida que ensi-
ne e inspire quem se segue a elas. 

A Associação Mulheres Em-
preendedoras da Europa e África 
foi fundada pela actual Presiden-
te Isabel Manuel De Nascimen-
to, em Bruxelas, no ano 2015.

A TotalEnergies EP Mozambique Area 1 Limitada, na 
qualidade de operadora do projecto Mozambique LNG, 
apresentou em Pemba, um estudo de mercado, realizado 
pela Deloitte, que mapeia a realidade económica de Cabo 
Delgado e avalia as competências da província em maté-
ria de fornecimento de bens e serviços, providenciando 
informações de mercado sobre diversos actores, incluindo 
empresas, associações empresariais e institutos técnicos de 
formação profissional. 

O estudo pro-
cede igual-
mente ao 
mapeamento 
dos diversos 

programas de apoio ao desen-
volvimento socioeconómico da 
província, bem como das respec-
tivas fontes de financiamento, de 
modo a permitir um melhor ali-
nhamento entre os programas e 
evitar a duplicação de esforços.

Este estudo de mercado, 
feito no âmbito da revisão do 
Plano de Conteúdo Local do 
Projecto Mozambique LNG, 
permitiu identificar os três sec-
tores críticos que podem esti-
mular o mercado local e todas as 
cadeias de valor, nomeadamen-
te construção civil, transportes 
e logística, e serviços gerais.

 O estudo permitiu ainda o 
estabelecimento de uma base de 
dados actualizada de 1137 em-
presas, a análise quantitativa e 
qualitativa dos ecossistemas dos 
principais actores de cada um 
dos sectores, e o mapeamento 

das principais fontes de procu-
ra e oferta na província, den-
tro dos três sectores referidos. 

Por outro lado, o referido 
estudo aponta as necessidades 
de educação e formação técni-
ca e profissional, e identifica 
potenciais sinergias a serem 
estabelecidas entre estas neces-
sidades e a proposta de Progra-
ma Único de Conteúdo Local, 
para impulsionar actividades 
que possam já estar em curso.

Na cerimónia de apresen-
tação do estudo, houve ainda 
lugar à cerimónia de entre-
ga oficial de certificados ISO 
9001 a 11 Pequenas e Médias 
Empresas (PME) da província 
de Cabo Delgado, que integra-
ram o Programa de Preparação 
e Obtenção de Certificação das 
PME promovido pela Tota-
lEnergies, em parceria com o 
Instituto Nacional de Norma-
lização e Qualidade (INNOQ). 
As empresas certificadas 
operam em diversos sectores 
de actividade, como Presta-

ção de Serviços, Construção 
Civil, Serviços Eléctricos, 
Produção, Aprovisionamen-
to e Corretores Sob Medida. 
As PME certificadas benefi-
ciarão ainda de um acompa-
nhamento de dois anos para 
a renovação da certificação.

Nocif Magaia, Director Pro-
vincial da Indústria e Comércio 
de Cabo Delgado, que saudou a 
certificação das empresas, afir-
mou que o estudo de mercado 
apresentado “responde ao de-
sígnio de fortalecer a integra-
ção e crescimento das indús-
trias locais e de todo o sector 
privado emergente na cadeia de 
valor dos megaprojectos, com 
base no conteúdo local, pri-

vilegiando as pequenas e mé-
dias empresas moçambicanas”.

Maxime Rabilloud, repre-
sentante da TotalEnergies em 
Moçambique, afirmou: “a rea-
lização deste estudo de merca-
do e a certificação de empresas 
moçambicanas são um teste-
munho do nosso compromisso 
em contribuir para promover 
o conteúdo local e, por conse-
guinte, contribuir para o desen-
volvimento sustentável de Mo-
çambique, em geral, e de Cabo 
Delgado, em particular. Apesar 
de o nosso projecto Mozambi-
que LNG continuar em força 
maior, e, portanto, com as ope-
rações suspensas, continuamos 
a investir em acções de conteú-

do local para o desenvolvimen-
to socioeconómico em Mocím-
boa da Praia e Palma, que já 
permitiram a criação de mais de 
1300 empregos permanentes”.

Rabilloud acrescentou que 
“em estreita coordenação com 
o Governo de Moçambique 
e outras partes interessadas, 
vamos continuar a investir 
na promoção do conteúdo lo-
cal, incluindo através da di-
vulgação de informação de 
interesse comercial, da ca-
pacitação de empresas e re-
cursos humanos moçambica-
nos, do fomento de relações 
comerciais e integração de 
empresas moçambicanas nas 
oportunidades de negócio cria-
das pela nossa companhia”.
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No leito do grande rio

EY abre portas a jovens
estudantes do ensino secundário

Construir um mundo de trabalho melhor e promover 
um crescimento económico sustentável e inclusivo é um 
dos principais propósitos da Ernst &Young (EY). Foi neste 
contexto que a maior consultora mundial de prestação de 
serviços profissionais recebeu, na quinta-feira, 21 de Julho, 
a visita de estudo de um grupo de 48 alunos das 11ª e 12ª 
classes do Colégio Privado da Matola. A visita decorreu 
nos escritórios da EY, em Maputo.

A iniciativa vi-
sou, entre ou-
tros aspectos, 
despertar o 
interesse dos 

jovens estudantes pelo mundo 
profissional, particularmente 
nas três linhas de serviço inte-
gradas onde a EY opera: Audi-
toria, Consultoria e Fiscalidade.

Paulo Reis, Sócio-Gerente 
do Escritório EY em Maputo e 
também líder do departamento 
de Auditoria, abordou, durante 
uma palestra direcionada aos 
estudantes, questões sobre o po-
sicionamento da empresa a ní-
vel nacional e global. Segundo 
aquele responsável, “a EY está 
comprometida em fazer a sua 
parte no desenvolvimento de 
líderes e equipas excepcionais 
que criam valor de longo prazo 
para todas as partes interessa-
das”. “Aspiramos oferecer qua-
lidade em tudo o que fazemos, 
para ajudar a construir con-

fiança nas economias de todo 
o mundo, defendendo valores 
como integridade, respeito, par-
ceria e inclusão”, reforçou ainda 
Paulo Reis, afirmando que “a 
empresa tem espaço para todos, 
principalmente para aqueles 
que possuem energia, entusias-
mo e coragem para liderar”.

Segundo Paulo Reis, é po-
lítica na EY fazer com que os 
mais jovens se sintam úteis 
para o trabalho, incluindo-
-os nas principais decisões da 
empresa e dando-lhes ferra-
mentas para que desenvolvam 
habilidades e assumam cargos 
relevantes ao longo das res-
pectivas carreiras.“Os nossos 
colaboradores fazem, anual-
mente, 120 horas de formação 
nas áreas onde operam, de onde 
podem captar ideias inovadoras 
e desconstruir o que os mais 
experientes fazem por mero 
hábito, sem, no entanto, atin-
gir os resultados iniciais. Tam-

bém é necessário que os mais 
experientes ensinem aos mais 
jovens aquilo que sabem, pois, 
esta capacidade de transmitir 
conhecimentos é também usa-
da como uma métrica de ava-
liação na empresa”, adiantou.

Ismail Tima, coordenador 
do ensino secundário no Co-
légio Privado da Matola, disse 
que a visita à EYserviu para aju-
dar a consolidar os conhecimen-
tos sobre a vida profissional e o 
mercado de trabalho. “A ideia 
principal é preparar os alunos 
para o ensino superior, dando-
-lhes uma breve visão sobre 
como funciona o mercado de 
trabalho. Desta forma eles po-

dem escolher um curso que os 
conduza ao ramo profissional 
que pretendam abraçar. Neste 
caso, em particular, fomos moti-
vados pelo espírito da empresa, 
que está muito ligado à área da 
consultoria e auditoria, o que 
permite aos alunos perceber que 
esses processos todos fazem par-
te da construção das empresas, a 
nível nacional e internacional”, 
referiu o mesmo responsável.

“Temos alunos que têm 
tendência empreendedora e 
precisam entender como fun-
ciona a contabilidade e quais 
são os ditames da lei que po-
dem seguir por forma a cria-
rem as suas próprias empresas 

BCI oferece livros e computadores 
à Escola Secundária de Muhalaze

O BCI ofe-
receu, na 
terça-feira, 
19 de Julho, 
um lote de 

livros e computadores, à Es-
cola Secundária de Muhalaze, 
situada no município da Ma-
tola, província de Maputo.A 
oferta foi recebida pelo di-
rector desta instituição de 
ensino, Raufo Ali Lemeque, 
numa cerimónia que contou 
com a presença de responsá-
veis provinciais de educação, 
do secretário do bairro, do 
presidente e membros do con-
selho de escola, e de alunos.

O director comercial re-
gional do BCI, José Notiço, 
que encabeçava a equipa do 

e terem organizados todos os 
departamentos relacionados”, 
sustentou ainda Ismail Tima.

Elísio Massango, um dos 
estudantes que fez a visita de 
estudo, considerou esta ex-
periência muito relevante, 
levando“ensinamentos que o 
vão acompanhar por toda vida”. 

“Nesta palestra consegui per-
ceber que todos os membros 
de uma equipa são importantes 
para o alcance de resultados 
tangíveis e que as pessoas são 
o principal activo para o fun-
cionamento de qualquer em-
presa. Achei que foi uma visita 
de estudo muito boa, deu para 
aprender muito e espero que, 
no futuro, possamos ter opor-
tunidade de estar aqui e fazer 
parte da equipa”, considerou.

Aoapostar num crescimento 
inclusivo, a EY tem como objec-
tivo construir um mundo melhor 
de negócios, comprometendo-
-se com o desenvolvimento 
sustentável de Moçambique.

Banco, agradeceu a hospi-
talidade e referiu que o BCI 
interpreta a sua Responsabili-
dade Social como um compro-
misso, de facto, com o país e 
com as diversas comunidades 
em que está inserido, e con-
tinuará a cumprir o seu papel 
de Banco de referência e de 
apoio ao desenvolvimento.

“Sentimo-nos honrados por 
termos tido uma resposta posi-
tiva ao nosso pedido” – disse, 
por seu turno, o director da 
escola, prometendo “valorizar 
esta ajuda, no sentido de os 
alunos tirarem o maior provei-
to possível do material recebi-
do”. Raufo Lemeque indicou 
que no próximo ano a escola 
vai introduzir a 11ª classe que 
compreende a componente in-
formática. “Eles vão ter aulas 
de informática e isso vai aju-
dar muito na investigação”. 

Inaugurada nos finais de 
2019, a Escola Secundária de 
Muhalaze acolhe cerca de 4000 
alunos, que frequentam actu-
almente a 8ª, 9ª e 10ª classes.
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Cegid e Grupo Primavera 
celebram acordo de união 

A empresa do 
ramo de gestão 
portuária e es-
tiva Manica re-
cebeu na última 

semana a certificação ISO 9001 e 
45001 por responder aos requisi-
tos de qualidade e árduo trabalho 
na componente de sistema de saú-
de higiene e segurança no trabalho.

É um facto histórico para a 
empresa Manica, sendo que já 
dispunha da certificação atribuí-
da pelos sul-africanos. Contudo, 
havia necessidade de nos certifi-

carmos internamente, descreveu 
o Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Manica, Fernando 
Couto enaltecendo o papel dos 
colaboradores que, diariamente 
desdobram-se no cumprimento 
das normas de qualidade bem 
como a higiene e segurança no 
trabalho factor primordial para 
o crescimento das empresas.

“O foco é continuar a manter 
este ritmo que se traduz na pres-
tação dos serviços de qualidade 
aos nossos clientes e cumprir 
escrupulosamente as elemen-

tares regras de saúde, higiene 
e segurança no trabalho“ disse

Entretanto, o director nacio-
nal adjunto do Instituto Nacional 
de Normalização e Qualidade, 
Arlindo Mucona apelou para 
que mais empresas adiram ao 
processo de certificação, tendo 
em conta que tem sido o maior 
empecilho para sua participa-
ção em concursos das empresas 
multinacionais operando no país.

“Os requisitos para o pro-
cesso de certificação das em-
presas não são difíceis, o que 

torna difícil é a consultoria ex-
terna para o processo de ava-
liação das normas“ ressalvou

O Director Nacional Adjunto 
do INOOQ explicou que não há 
razão para as empresas relega-
rem o processo de certificação 
sob pretexto de, os requisitos se-
rem complexos, pois o INNOQ 
não tem dificultado o processo. 

Por exemplo, Arlindo Muco-
na fez saber que para o processo 
de avaliação do cumprimento 
das normas, o INNOQ cobra 
22 mil meticais por consultor. 

Mas, tal processo acaba sendo 
encarecido porque as empresas 
não cumprindo as normas recor-
rem aos consultores externos.

Arlindo Mucona fez saber 
que muitas empresas estão em-
presas apostam na norma 9001 
que tem que ver com a qualidade.

 Mucona diz que até então 
foram certificadas mais de cem 
empresas na norma 9001. Muitas 
delas recorreram a certificação 
devido ao boom dos projectos 
na região norte cujos requisitos 
para concorrer, e a certificação.

Um dos principais especialistas globais em soluções de 
gestão na cloud para profissionais nas áreas das Finanças 
(ERP, Tesouraria, Impostos), Recursos Humanos (Processa-
mentos salariais e Gestão de Talentos), Contabilidade,  Re-
talho, para Empreendedores e Pequenas Empresas - anuncia 
hoje o acordo definitivo para unir-se ao Grupo Primavera 
- plataforma líder de software de gestão em cloud na região 
ibérica. Esta transacção de acções cria um poderoso forne-
cedor de software de gestão empresarial na Península Ibéri-
ca e acelera a expansão internacional da Cegid, valorizando 
a empresa conjunta em cerca de 6,8 mil milhões de euros.

A união entre a 
Cegid e o Gru-
po Primavera 
destaca a posi-
ção da Cegid 

enquanto fornecedor de soluções 
de gestão empresarial baseadas 
na cloud. Além das suas soluções 
para o Retalho e Impostos, que 
aumentaram significativamente 
também na área de RH com a 
aquisição da Meta4 em 2019 e a 
mais recente aquisição da Visual 
Time, a junção do Grupo Prima-
vera vem estabelecer a liderança 
da Cegid na Península Ibérica 
e oferecer novas oportunidades 
de expansão ao Grupo Primave-
ra em conjunto com a presença 
da Cegid na América Latina. 

Ao fechar este acordo, a Sil-
ver Lake, líder mundial em inves-
timento tecnológico, continuará 
a ser o accionista maioritário da 
empresa. A Oakley Capital, que 
criou o Grupo Primavera através 
de uma série de 12 aquisições e 
que é o seu accionista maioritário, 
irá juntar-se à KKR e AltaOne 
como accionistas minoritários 
da Cegid. Juntos, estes accio-
nistas tornar-se-ão parceiros do 
CEO da Cegid, Pascal Houillon, 
do CEO do Grupo Primavera, 
Santiago Solanas, e do resto da 

equipa de gestão na próxima 
fase de crescimento da Cegid.

 O Grupo Primavera iniciou 
o seu percurso em 2019 quando 
a Oakley adquiriu a Ekon como 
plataforma autónoma e se asso-
ciou a uma equipa de gestão de 
topo liderada por Santiago Sola-
nas, com o objectivo de concreti-
zar uma ambiciosa estratégia de 
compra e construção, incluindo 
a aquisição transformadora da 
portuguesa Primavera BSS em 
2021. Através de aquisições e do 
investimento em inovação de pro-
dutos e capital humano, o Grupo 
Primavera executou o seu plano 
de negócios para se tornar a maior 
plataforma ibérica de software em 
apenas três anos, bastante antes 
do que estava previsto, aumen-
tando agora ainda mais a sua ofer-
ta através da união com a Cegid.

 Actualmente, o Grupo Pri-
mavera tem 800 colaboradores 
distribuídos por cinco países, 
trabalha com 165.000 clientes 
activos e alcançou uma receita de 
76 milhões de euros em 2021. O 
grupo tecnológico oferece uma 
vasta gama de soluções de sof-
tware baseadas na cloud, para 
facturação, contabilidade e plane-
amento de recursos empresariais 
(ERP). Estas ofertas de produto 

servem pequenas e médias em-
presas em Espanha, Portugal e 
África, com uma forte utilização 
por profissionais de contabilida-
de. Juntos, o Grupo Primavera 
e a Cegid terão receitas pro for-
ma na região ibérica de mais de 
150 milhões de euros este ano.

 Pascal Houillon, CEO da 
Cegid: “Unir forças com o Grupo 
Primavera é uma enorme oportu-
nidade para ambas as empresas e 
para os seus respectivos clientes. 
Tal como a Cegid, o Grupo Pri-
mavera oferece soluções úteis e 
inovadoras a parceiros e clientes 
na cloud, e alcançou um cresci-
mento impressionante especifica-
mente na Península Ibérica e em 
África. Partilhamos uma visão 
inspiradora para o futuro, impul-
sionada pela inovação contínua 
de produtos e tecnologia, e a Ce-
gid está totalmente empenhada 
em investir no crescimento contí-
nuo da empresa que resulta desta 
união. Estamos ansiosos para tra-
balhar com o Santiago e a talento-
sa equipa do Grupo Primavera de 
forma a acrescentar valor a uma 

base de clientes mais global”.
 Santiago Solanas, CEO do 

Grupo Primavera: “Estamos 
muito alinhados com a visão e 
ambição da Cegid e admiramos 
esta empresa há muito tempo. Tal 
como a Cegid, temos uma cultura 
empreendedora e apaixonada fo-
cada na excelência do produto, um 
forte compromisso com os clien-
tes e uma visão orientada para o 
crescimento. Esta é uma parceria 
poderosa que nos permitirá com-
binar recursos e expertise, levan-
do aos clientes novas soluções e 
inovação contínua, bem como 
reforçar o nosso histórico com-
provado de expansão e integração 
de novos talentos e abordagens às 
necessidades do mercado. Tanto 
a Cegid como o Grupo Prima-
vera partilham a missão de fazer 
crescer o nosso ecossistema, pelo 
que esta união trará aos nossos 
clientes, parceiros, colegas e co-
munidades um valor renovado”.

 Christian Lucas, Co-Dire-
tor de EMEA na Silver Lake e 
Vice-Presidente do Conselho de 
Administração da Cegid: “Atra-

Empresa Manica recebe certificação 

vés do nosso investimento e de-
senvolvimento estratégico des-
de 2016, a Cegid tornou-se um 
player pan-europeu e global com 
posições fortes em múltiplas ge-
ografias incluindo França, Espa-
nha e Portugal, com importante 
presença em outros 12 países e 
vendendo em mais de 130 paí-
ses. Estamos entusiasmados com 
as perspectivas de crescimento 
deste grupo combinado e com 
a criação do líder ibérico de sof-
tware empresarial que irá reforçar 
a posição existente da Cegid a 
uma escala global mais alargada. 
A tendência de digitalização do 
mercado médio europeu, nome-
adamente através do mercado de 
software de gestão financeira, é 
grande e está a crescer significa-
tivamente, e este novo grupo es-
tará posicionado de forma única 
para capitalizar esta oportunida-
de continuando a expandir-se.”

 Peter Dubens, fundador e 
sócio-gerente da Oakley Capi-
tal: “Em parceria com a Oakley, 
o Grupo Primavera cresceu para 
se tornar um líder no mercado 
ibérico de software empresarial. 
Agora, sob a direcção de equipas 
de gestão altamente experientes 
e de accionistas empenhados, 
a Cegid e o Grupo Primave-
ra estão prontos para acelerar 
uma estratégia de crescimento 
global com foco na expansão 
e nas oportunidades de venda 
cruzada. Estamos felizes e an-
siosos por fazer parte do novo 
capítulo destas empresas e do 
potencial que se avizinha”.

 Assim que se concretizar a 
transacção, Santiago Solanas e 
toda a sua equipa irão juntar-se à 
Cegid, e o CEO do Grupo Prima-
vera irá reportar directamente a 
Pascal Houillon, CEO da Cegid.

 Espera-se que a transacção 
esteja concluída no terceiro tri-
mestre de 2022 e, como habitual, 
continua sujeita aos processos de 
informação e consulta dos órgãos 
representativos de trabalhadores, 
de acordo com as leis aplicáveis.
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Moçambique e Marrocos
criam Conselho Empresarial

Para reforçar a parceria económica entre os dois países

A Secretária de Estado da 
província de Inhambane, Lud-
mila Rafael Maguni, mostrou-
-se satisfeita com o nível de 
produção agrícola do distrito 
Vilankulo e enalteceu o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pelo executivo distrital no apoio 
e incentivo aos pequenos agri-
cultores e na provisão de meios 
de subsistência da população.  

Maguni, falava momentos 
após efectuar visitas aos campos 
de produção agrícolas da Agri-
-maçaroca, associações que ex-
ploram as margens do rio Govuro 
e campos do beneficiário do pro-
grama governamental Sustenta.  

“Estou muito satisfeito 
com o sector privado que está 
envolvido no sector agrícola, 

também enaltecemos ao Go-
verno distrital que faz de tudo 
para dar o seu melhor de modo 
a melhorar os níveis de produ-
ção e os resultados são visíveis 
e animadores” elogiou Maguni. 

Na Agri-maçaroca, a diri-
gente percorreu enormes hecta-
res de diferentes tipos de cultu-
ras desde banana, batata Reno, 
macadâmia e feijão manteiga, 
onde foi informada que maior 
da parte da banana é exportada 
para a vizinha África do Sul. 

Ainda em Vilankulo, Lud-
mila Maguni fez entrega, à As-
sociação Luta contra pobreza, 
por sinal composta por mulhe-
res camponesas do distrito, de 
4 sistemas de irrigação gota-
-a-gota, com finalidade de im-

pulsionar ainda mais a produ-
ção de comida naquela região. 

“Notámos com satisfa-
ção de que os produtores 
estão a fazer valer os esfor-
ços do Governo, ainda que 
quando intervém e apresen-
tam inquietações ao mesmo 
tempo adiantam soluções” 
disse a secretária do estado.  

Apesar da estiagem que 
assolou a primeira época agrí-
cola com destaque para cere-
ais e leguminosas, o distrito 
de Vilankulo produziu, nos 
primeiros seis meses do pre-
sente ano cerca de 241.237 
toneladas de produtos diver-
sos contra 378.379.16 tonela-
das previstas, o que representa 
63.8 por cento de realização.  

VILANKULO supera 
metas de produção agrícola

A Ceres está a introduzir pa-
lhinhas de papel nas suas embala-
gens de sumo, agora disponíveis 
em Moçambique. Isto elimina 
as palhinhas de plástico e é uma 
opção mais amiga do ambiente.

A marca tem substituído to-
das as palhinhas de plástico em 
todos os mercados onde opera, 
numa acção que valoriza cada 
vez mais as preocupações am-
bientais. A Ceres está, assim, a 
investir em soluções mais sus-
tentáveis, reduzindo os impactos 
negativos do plástico, numa altu-
ra em que o mundo corre contra 
o tempo para reduzir os efeitos 
nocivos das alterações climáticas.

Em Moçambique, a marca 
começou a introduzir palhinhas 
de papel em Dezembro de 2021, 
em todas as embalagens de sumo 
de porção única à venda no país.

Este é um compromisso 
com o ambiente e com os con-
sumidores e clientes da Ceres 
que estão cada vez mais cons-
cientes e preocupados com a 
preservação do meio ambiente.

A partir destas acções, a Ce-
res reafirma a sua posição de 
empresa com consciência am-
biental. Não só as suas embala-
gens limpas garantem a seguran-
ça alimentar, como também são 
certificadas pelo FSC (Certifica-
ção de Gestão Florestal) com o 
cartão proveniente de florestas 
geridas de forma responsável.

A responsabilidade ambien-
tal da empresa inclui também a 
monitorização do impacto am-
biental da sua actividade e ou-
tras iniciativas como a gestão de 
energia, a optimização de vapor 
e caldeiras, a iluminação energe-
ticamente eficiente, a utilização 
de painéis solares fotovoltaicos, 
a racionalização do uso da água e 
a produção de relatórios de emis-
sões de carbono, entre outras.

Fundada em 1986, Ceres 
FruitJuices (Pty) Ltd é uma em-
presa de bebidas sediada em 
TygerValley, África do Sul. 
Produz sumos de fruta e outros 
produtos à base de fruta e é uma 
subsidiária da PioneerFoods.

Ceres troca palhinhas de 
plástico por palhinhas de 
papel em Moçambique

Os empresários de Marrocos e Moçambi-
que aspiram agora a desenvolver parcerias eco-
nómicas através da cooperação do sector privado. 

Para o efeito, as 
confederações 
patronais dos 
dois países deci-
diram criar um 

conselho empresarial comum 
para promover investimentos 
e parcerias mútuas, que tragam 
vantagens para ambos países.

 O Presidente da Confe-
deração Geral das Empresas 
Marroquinas (CGEM), Chakib 
Alj e o Presidente da Confede-

ração das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA), 
Agostinho Zacarias Vuma, as-
sinaram na Quarta-feira, 20 de 
Julho de 2022, em Marraque-
xe, Marrocos, durante a reali-
zação da Cimeira Empresarial 
EUA-África, um Memorando 
de Entendimento para a cria-
ção do Conselho Empresa-
rial Marrocos-Moçambique.

 Com a missão deste Con-
selho Empresarial pretende-

-se criar sinergias e canais de 
comunicação entre empresas 
marroquinas e moçambica-
nas, promover o intercâmbio 
de conhecimentos e saber-
-fazer e incentivar o investi-
mento e co-investimento em 
sectores de interesse comum, 
que serão identificados. Por 
outro lado, visa ainda apoiar 
as empresas, em particular às 
Pequenas e Médias Empresas 
(PME’s) a terem sucesso na 
sua criação e desenvolvimento 
internacional, indica o CGEM 
em comunicado de imprensa.

A celebração deste acordo, 

assinado à margem da Cimei-
ra Empresarial EUA-África, 
é um novo passo para o refor-
ço da cooperação económica 
entre os sectores privados de 
Marrocos e Moçambique, dis-
se a CGEM, salientando que 
prevê também a organização 
de fóruns e delegações apro-

ximar as duas comunidades 
empresariais em prol de uma 
parceria duradoura e vantajosa.

A assinatura deste memoran-
do de entendimento foi realiza-
da à margem da mesa redonda 
“From Made in Africa to Made 
with Africa” organizada pela 
CGEM e moderada por Abdou 
Diop, Presidente da Comissão 
Africana da Confederação.

O objetivo deste painel 
foi determinar os meios de 
consolidação da cooperação 
entre os actores públicos e 
privados e as acções a serem 
tomadas para impulsionar os 
investimentos e coinvesti-
mentos entre países africanos 
e entre África e Estados Uni-
dos, em prol da construção 
de valor industrial correntes.
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Desporto recreativo

Dominguez renova por mais 
uma época no Royal AM

Bairro de Hulene: esperança de transitar é de todos

Artur Comboio é o novo 
treinador do AD de Vilankulo

O campeonato de veteranos do bair-
ro de Hulene em Maputo cada 
semana traz motivos para assis-
tir pois, as equipas estão a lutar 

para estarem nos oitavos de final. Neste mo-
mento a luta é maior com as equipas que inicia-
ram o campeonato que estão, neste momento 
a subir da tabela classificativa. Estamos a falar 
da Nova Luz, Ondas do Mar Mavalane e outras.   

Os Ressuscitados que iniciaram da melhor for-
ma, tendo comandado, estão parados devido das 
derrotas que vão aparecendo. Portanto, esta sema-
na haverá somente um jogo de acerto do calendá-
rio referente a 3ª jornada entre Ondas do Mar com 
F-Mave, para na próxima semana, Ondas do Mar 
vão enfrentar a Nova Luz, num jogo tido como dér-
bi, já que são equipas de amigos. Para os dois mis-
teres, o jogo deveria ser disputado no grande está-
dio de Hulene que tem melhor piso que o campo 
escolhido pela comissão de futebol daquele bairro, 
campo da escola primária de Laulane que é areno-
so. A Nova Luz luta para manter o quinto lugar e 
Ondas do Mar quer sair do sétimo lugar. São contas 
que se fazem neste momento mas os noventa mi-
nutos vão ditar a verdade na tabela classificativa.

Resultados da 8ª jornada - veteranos
Tigres x Nova Aliança (0-2)
Mavalane x Veteranos (2-1)
Célula “F” x Ondas do Mar (2-1)
Laulane x Célula “D” (3-1)
F- Mave x Ressuscitados (2-0)
Nova Luz x Célula “H” (2-1)
Escorpião x Sporting (2-1)

Jogo de acerto de calendário da 3ª jornada
Ondas do Mar x F- Mave

Resultados da 8ª jornada em seniores
Galos x Cofres (0-2)
Célula “B” x Amigos (2-1)
Nova Luz x Matsuva (2-0)
Tim Tim x Hulene fc (2-1)
Jogos da 9ª jornada
Nova Luz x Célula “B”
Amigos x Dragão
Matsuva x Hulene
Galos x Tim Tim

José Matlhombe

o internacional moçambicano, Elias Gaspar Pelem-
be, mais conhecido por Dominguez nos meandros des-
portivos renovou o seu vínculo contratual por mais uma 
época no Royal AM, equipa que milita na PSL- Premier 
soccer League, a principal liga de futebol na África do sul.

Aos 38 anos 
de idade, o 
craque mo-
çambicano 
cont inuará 

na primeira liga do futebol sul 
africano, na época passada, 
fez oito jogos e marcou um 
golo pelo emblema sul africa-
no. O Royal AM poderá par-

ticipar da Taça CAF após ter 
sido o terceiro classificado no 
campeonato da África do Sul.

 Com esta renovação o 
capitão da selecção nacional 
de futebol, Mambas, voltou 
a provar que a idade são ape-
nas números, pois continua 
a merecer a aposta por par-
te de um clube da alta roda 
do futebol da terra do Rand.

 Refira-se que o “puto ma-
ravilha” chegou ao futebol da 
terra do Rand em 2007 quando 
envergou a camisola do SuperS-
port United onde foi bicam-
peão, representou outrossim, 
outros clubes como Bidvest 
Wits e o Mamelodi Sundowns.

 Em Moçambique Do-
minguez destacou-se no Gru-
po Desportivo Maputo, o seu 
clube de coração, que o aju-

dou a projectar-se para o fute-
bol profissional, estando a 15 
anos a evoluir naquele país.

 No futebol sul-africano, Do-
minguez já chegou a ostentar o 
estatuto de jogador mais valioso 
da Professional Soccer League, 
chegando a auferir salários bem 
altos, na casa dos 500 mil Ran-
des mensais, na altura em que 
envergou a camisola do Mame-
lodi Sundowns.(LANCEMZ)

Já não se cogita, é oficial, 
todas dúvidas sanadas, é co-
nhecido o novo homem que 
vai comandar no Alto Macassa.

Trata-se de Artur Comboio, 
treinador moçambicano que 
foi apresentado, na tarde desta 
sexta-feira, 22 de Julho, como 
o novo treinador da Associa-
ção Desportiva de Vilankulo.

Nas suas funções Comboio 
será coadjuvado por Mambo 
(treinador adjunto) e Rodrigo Gu-
lube (treinador de guarda-redes).

A nova equipa técnica da 
única representante da província 
de Inhambane no campeonato 
nacional de futebol, Moçam-
bola, deverá recolocar a equipa 

nos lugares cimeiros na prova.
O técnico entrará em 

cena no sábado, 23 de Ju-
lho, após ser apresentado aos 
atletas que vai comandar.

Refira-se que Artur Com-
boio substitui Eurico da Con-
ceição no comando técnico da 
ADV, equipa que é actualmente 
a nona classificada, com seis 
pontos fruto de três vitórias e 
igual número de derrotas, três 
golos marcados e sete sofridos.

Comboio deixa o lanterna 
vermelha Incomáti de Xinavane 
penúltimo classificado com qua-
tro derrotas, um empate e uma vi-
tória, nove golos sofridos e ape-
nas um marcado. (LANCEMZ)
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Campeã olímpica e da Commonwealth dá as boas 
vindas à Birmingham e inspiram moçambicanos

Boxe cumpriu estágio em Smethwick  já está na vila dos jogos

O hino de Moçambique foi tocado na tarde deste do-
mingo, 24 de Julho, no âmbito da cerimónia de boas vin-
das à delegação moçambicana as terras de sua majestade 
Rainha Isabel II vai acolher de 28 de Julho a 8 de Agosto, a 
XXII edição dos Jogos da Commonwealth. Foi um momen-
to idêntico ao registado em Kuala Lumpur, na Malásia, em 
1998, e Manchester, no Reino Unido, em 2002, quando Lur-
des Mutola conquistou as duas únicas medalhas de ouro 
nos jogos da comunidade anglófona. será prenúncio de que 
as medalhas estarão à caminho? É algo cuja resposta será 
dada a partir desta sexta-feira quando começarem os jogos.

A cerimónia de 
recepção da 
Missão Mo-
çambique aos 
jogos foi mar-

cada pela apresentação de uma 
peça teatral com o título de “A 
Thousand Welcomes!” (Mil Boas 
Vindas) na qual é apresentada 
a vasta cultura de Birmingham.

Coube a antiga campeã olím-
pica e da Commonwealth Tes-
sa Sanderson, na qualidade de 
Mayor de Birmingham, dar as 
boas vindas à Missão Moçam-
bique a este evento que contará 
com a participação de 72 países.

 Tessa Sanderson foi uma 
atleta de sucesso. Ela competiu 
em todos os Jogos Olímpicos de 
Verão de 1976 a 1996, ganhando 
a medalha de ouro no dardo nas 
Olimpíadas de 1984, tornando-
-se a segunda atleta de atletismo a 
competir em sem seis Olimpíadas. 
Ela foi a primeira mulher negra 
britânica a ganhar uma medalha de 

ouro olímpica. Nos Jogos da Com-
monwealth conquistou medalhas 
de ouro nas edições de 1978, 1986 
e 1990, quando se retirou da mo-
dalidade por uma inspiração para 
os jovens atletas moçambicanos.

 “Estou entusiasmada por 
os jogos da Commonwealth de-
ram cá em Birmingham, porque 
amo, adoro porque vocês poderão 
competir encontrar várias coisas 
como a cultura, o entretenimento 
e várias razões para conhecerem a 
cultura da cidade e por isso saúdo-
-vos e dou-vos as boas vindas 
porque eu sou a Mayor da vossa 
Vila dos”, disse Tessa Sanderson.

 Os atletas moçambicanos 
não ficaram impávidos e sere-
nos ao ponto de juntarem-se à 
coreografia mostrando uns bons 
passos de dança misturados 
com a nossa boa marrabenta. 

Intercâmbio cultural e 
desportivo

A selecção nacio-
nal de já está na 
cidade de Bir-
mingham onde 
irá participar 

nos 22ºs Jogos da Commonweal-
th a decorrerem de 28 de Julho a 8 
de Agosto próximo. Os pugilistas 
nacionais foram os primeiros a pi-
sarem as terras de sua majestade 
Rainha Isabel II, tendo cumprido 
um estágio pré-competitivo de 
cerca de 10 dias. É nesta moda-
lidade que residem esperanças de 
Moçambique chegar a medalhas, 
sobretudo depois da prestação de 
Alcinda Panguana (medalha de 
prata) e Rady Gramanae (meda-
lha de bronze), no recém realiza-
do Mundial decorrido na Tunísia.

O combinado nacional de 
boxe é composto por cinco atletas, 
sendo que para além das duas pu-
gilistas mencionadas acima, con-
ta com mais três, nomeadamente 
Helena Bagão, Tiago Muxanga e 

Armando Sigaúque que também 
trabalharam arduamente no está-
gio em Smethwick no ginásio Eli-
te Boxing Gym em Wednesbury 
para elevar as suas performances.

O Seleccionador Nacional 
Lucas Sinóia, diz que o estágio 
foi razoável, apesar de não ter 
cumprido o período inicialmen-
te programado. “Inicialmente 
pretendíamos ter um estágio de 

30 dias, com a possibilidade de 
realizar jogos, mas fizemos li-
geiras alterações no nosso pro-
grama, treinando em ginásios 
alternativos, procurando melho-
rar os índices competitivos dos 
nossos atletas”, disse Sinóia.

Que não exijam muito de nós 
apela gramane

A pugilista Rady Gramane 
refere que o estágio em Sme-
thwick “foi o possível, serviu 
para a ambientação do clima na 
Inglaterra, esperando dar o me-
lhor de si quando entrar em pro-
va nos Jogos de Birmingham”.

“Não cumprimos com o pla-
no A ou B, inicialmente traçado 
pelo treinador, mas o plano C 
acabou por ser útil. Esperamos 

estar em boas condições para 
lutarmos pelos nossos objectivos 
nesta prova”, disse Gramane.

Depois da medalha de bron-
ze nos Mundiais da Turquia 
realizados este ano, Gramane 
está ciente das responsabilida-
des que tem e deixa ficar um 
apelo aos moçambicanos. “Que 
não exijam muito de mim, mas 
prometo dar o meu melhor a 
todo custo”, disse Gramane.

Em masculinos dois pu-
gilistas vão fazer a sua estreia 
absoluta em competições inter-
nacionais de grande nível, com 
destaque para Tiago Muchanga 
que deixou ficar uma boa im-
pressão no Torneio Interna-
cional realizado em Maputo. 
Muxanga diz-se pronto para re-
presentar o país da melhor forma.

As provas de boxe iniciam a 
29 de Julho, com a atleta Rady 
Gramane a ser a primeira a en-
trar em cena.(LANCEMZ)

 Na ocasião, Odete Semião, 
Chefe da Missão Moçambique, 
referiu que o país estará nesta 
prova representado por 15 atle-
tas de cinco modalidades que 
ora além de competirem vão 
transmitir a mensagem dos 30 
milhões de moçambicanos, as-
sente nos princípios de de espe-
rança, solidariedade e entre-aju-
da para com todos os povos da 
comunidade da Commonwealth.

 “Em meu nome e em nome 
dos 30 milhões de moçambi-
canos quero agradecer a ceri-
mônia de boas vindas que nos 
proporcionaram e dizer que 
para nós é um grande prazer 
estar cá. Espero que os nossos 
atletas não apenas compitam, 
pois esta é uma oportunidade 
de partilhar a cultura, fazerem 
contatos ocorra a cooperação 
entre as Federações e que fa-

çam o nosso país ficar orgu-
lhoso”, referiu Odete Semião.

 Refira-se que o grosso da 
delegação Moçambicana che-
gou à Birmingham a 22 de Ju-
lho, depois de iniciar viagem 
na tarde da última quinta-feira, 
21, fazendo ligação aérea em 
Doha, no Qatar, antes de che-
gar a Londres, de onde fez uma 
viagem de autocarro até a lo-
cal dos jogos. (LANCEMZ)

zambeze  | 21Quinta-feira, 28 de Julho de 2022



| cultura|

Almeida Cumbane cria e rebusca 
“A Distante Proximidade”   

Depois da ilusão à primeira vista, Almeida Cumbane pú-
blica “A distante Proximidade”. Brindou os leitores com o 
romance “ilusão à primeira vista’’, que mereceu o prémio 
literário TdM-2016. Seis anos depois, o autor coloca a vis-
ta na longa distância que a proximidade cria sem deixar de 
notar, também, como os distantes podem ser tão contíguos.

A Distante Pro-
ximidade é 
o segundo 
livro do es-
critor Al-

meida Cumbane e sai sob a 
chancela da Editora Kule-
ra. O livro foi apresentado 
pelo escritor e ensaísta Elísio 
Miambo no passado dia 25 de 
Julho na abertura do VI Fes-
tival Internacional de Poesia 
em Xai-Xai e será lançado em 
Maputo em Agosto próximo.

Com A Distante Proximida-
de, o autor continua navegando 
nas águas da prosa mesclando 
textos inéditos com alguns que 
vem publicando em revistas, 
jornais e demais plataformas.

“O que levou-me a escre-
ver este livro, foi perceber que 
nasciam em mim, a cada dia, 
textos que precisavam chegar 
ao leitor. Adicionalmente ha-
viam textos antigos que em-
bora publicados em revistas, 
blogs e jornais não tiveram 
muita circulação.  Portanto , 

este livro tem textos inéditos 
e alguns contos e crónicas re-
buscados”, refere Almeida.

Entre contos e crónicas e, 
não raras vezes, no limite en-
tre os dois géneros, A Distante 
Proximidade serve-nos 17 nar-
rativas. Diante de outros hori-
zontes de leitura que se possam 

abrir, estes textos denunciam 
a longa e tenebrosa distância 
que pode haver entre entes que 
estão tão perto uns dos outros.

São distâncias que nos se-
param não porque nos faltem 
pontes mas porque construímos 
mares que as engolem. Não é 
apenas sobre relacionamentos 

com os outros mas também 
connosco mesmos. Nossas co-
gitações distanciam-se tanto de 
nós quanto do próprio mundo 
ao ponto de acharmos que so-
mos os homens mais azarados 
da história ou que o mundo 
gira a nosso gosto e poder.

Analogamente, as narrati-

silVino Miranda
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Diamantes e Prosas: Uma 
representação de liberdade   

Alia Sumail propôs na última quinta-feira (21) a representar 
a versatilidade das danças africanas, a sua variação e adapta-
ção a diversos ritmos. A performance retrata estilos escondidos 
e mistérios que só o corpo consegue responder na sua execução. 

Alia é uma 
bailarina e 
professora 
m o ç a m b i -
cana natu-

ral de Maputo e descendente 
de Macua. É igualmente co-

reografa de formação e fun-
dadora da INTERDANCE 
escola de dança. Adora criar 
e explorar diversos ritmos e 
luta pelo desenvolvimento 
da dança em Moçambique. 

Arte é arte e para si é li-

berdade, se calhar para alguns 
apenas um tabu, definidas pe-
las guerras ou vitorias é a for-
ma mais bonita de poder tocar 
no mais profundo de uma alma, 
sem medos, sem barreiras, e 
em uma única misteriosa me-
lodia cantam os seus valores. 

“A arte somos nós na ver-
dade e a identidade é a nossa 
essência, como definir a arte, 
será a arte uma identidade? É 
uma cultura? Ou é uma estru-
tura? Bem, a arte não se define, 

silVino Miranda

vas demonstram uma genuína 
e calorosa proximidade entre 
entes distantes. É como se o 
livro corroborasse com esta 
proximidade que a pandemia 
do covid-19 destacou até nas-
cer, algures, uma brincadeira 
cartesiana: covido ergo zoom.

“Talvez eu seja suspei-
to para falar da importância 
do livro. Contudo, tendo em 

conta a ideia que pretendo 
transmitir importa dizer que 
A Distante Proximidade de-
nuncia e propõe uma reflexão 
sobre a forma como podemos 
estar tão distantes uns dos 
outros mas simultaneamente 
próximos. As pessoas podem 
estar fisicamente próximas 
mas afectivamente distantes”.

“Podemos estar até distan-

tes de nós mesmos quando cria-
mos ideias que vão para além 
do que somos, embarcando por 
vezes numa super construção 
de nós mesmos ou uma mini-
mização do nosso eu. Também 
há gente distante fisicamen-
te e biologicamente mas que 
tem uma proximidade sem 
igual”, acrescenta Cumbane.

Almeida Cumbane ex-

plica ainda que, lançamento 
do livro em Maputo já vem 
sendo programado pela edi-
tora. Entretanto, a apresen-
tação no Xai-Xai era mesmo 
no contexto de aproveitar 
o Festival Internacional de 
Poesia. É, de certa forma 
um lançamento em Gaza.

Além destas duas obras, 
Cumbane tem textos publi-

cados na antologia contágios 
(colectivo mapas de confina-
mento – contos e crónicas); 
Olhos Deslumbrados: His-
tórias de Maputo (Fundação 
Fernando Leite Couto - con-
tos) e co-organizou 19 cartas 
para a covid-19 (Associação 
Cultural Xitende - prosa) e Fi-
que em casa Amor (Associa-
ção Cultural Xitende-poesia).

silVino Miranda

a arte acontece”, diz Sumail. 
A dança surge do coração 

e não de uma técnica ou co-
nhecimento absoluto. A estra-
da dos sonhos parece distante 
quando cada vibração emerge 
entre os seus pensamentos e 
a sua realidade, tentar, desis-
tir, parar, como voltar atras 
e como lidar com tudo isso, 
a vida traz as suas batalhas, 
a sociedade os seus dogmas.

“Eu tenho de dançar, eu 

quero dançar, eu preciso 
dançar, sabendo ou perden-
do, ganhando ou sofrendo”. 

Alia inicia sua perfor-
mance com ritmos calmos, 
acompanhados por movi-
mentos leves soltos e que da 
ao público vontade de viajar 
naquele ritmo esbelto e cal-
mo, assim, movimentos que 
representavam o balé clássi-
co, passando ao break dan-
ça e no fim a marrabenta. 
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AURA desafiada a trazer soluções 
qualitativas para a vida das populações

No encerramento do VIII Conselho Coordenador do Mi-
nistério das obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, 
que se realizou, no Posto Administrativo de Matibane, distrito 
de Mossuril, província de Nampula, nos dias, 20, 21 e 22 do 
corrente mês, a Autoridade Reguladora de Água (AURA), re-
presentada por suzana saranga Loforte, e o distrito de Mossu-
ril pelo seu administrador, Rui Chong, assinaram o acordo de 
regulação do serviço de abastecimento de água e saneamento.

Esta parceria 
visa criar con-
dições para a 
sustentabilida-
de económica 

e financeira dos prestadores do 
serviço de abastecimento de 
água e saneamento no distrito 
de Mossuril e assegurar a sua 
qualidade, para as populações.

Na sua intervenção, Suzana 
Saranga Loforte referiu que ‘’o 
Governo criou a AURA para 
salvaguardar os interesses dos 
consumidores, a protecção dos 
consumidores e a protecção 
dos investimentos, tendo sem-
pre presente a necessidade de 
se assegurar a continuidade do 
serviço público de abasteci-

mento de água e saneamento, 
a preço justo e de qualidade’’.

Compete, segundo enfati-
zou, a esta autoridade fixar as 
tarifas de água potável, deven-
do as mesmas garantir o acesso 
do serviço de abastecimento de 
água e saneamento a todas as ca-
madas da população e garantir a 
cobertura dos custos de operação, 
nomeadamente a manutenção e 
expansão do serviço do abaste-
cimento de água, entre outros.

Por sua vez, Rui Chong, 
administrador de Mossuril, dis-
se que este acordo não deve 
constituir apenas a realização 
de uma meta: “É preciso que se 

crie condições estruturais para 
a materialização do mesmo e o 
estabelecimento de uma comis-
são reguladora que possa apoiar 
as comunidades locais a solu-
cionar os problemas de abaste-
cimento de água e saneamento”.

Numa altura em que a auto-
ridade reguladora de água ne-
cessita mobilizar fundos, junto 
dos parceiros de cooperação, 
para implementar o seu plano 
estratégico e de sustentabilida-
de para o período 2022-2026, 
o ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídri-
cos, Carlos Mesquita, incitou a 
AURA a ser mais actuante na 

regulação e fiscalização do ser-
viço de abastecimento de água, 
acautelando, de forma impar-
cial e objectiva, os interesses 
do Estado e dos consumidores.

‘’Hoje assistimos à assina-
tura do acordo com o distrito de 
Mossuril mas é nossa expecta-
tiva, como Governo, que a Au-
toridade Reguladora continue a 
explorar formas de estabelecer 
parcerias eficazes com mais dis-
tritos e autarquias e capacitar as 
comissões reguladoras locais, 
dotando-as de ferramentas ade-
quadas para uma regulação cen-
trada na defesa dos interesses 
dos consumidores’’, concluiu.


