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Quinta-feira, 04 de Agosto de 2022

Aproximação com Israel incomoda ASP

É um regime colonial e racista que
humilha e brutaliza palestinos
A Associação de Amizade e Solidariedade com a Palestina
(ASP) diz estar consternada e indignada com o restabelecimento recente de relações diplomáticas entre o Governo
de Moçambique e o que chama de “regime de Apartheid de
Israel”.

mantém nas prisões milhares
de palestinos, incluindo crianças, grande parte dos quais
durante anos sem julgamento.
“Um regime que ignora e

o documento Israel’s Apartheid Against Palestinians:
Cruel System of Domination
and Crimes Against Humanity – Fevereiro de 2022) e por

través
de
uma carta,
subscrita
por
algumas
individualidades tais como Graça
Machel, padre Filipe Couto,
João Mosca a ASP, dirigida
por Ivo Garido, Abdul Carrimo e Momede Amade faz
uma radiografia e refere que
após a sua criação em 1962 a
FRELIMO estabeleceu relações com Israel. Para além de
apoio financeiro e em algum
equipamento, Israel ofereceu
treinamento em Israel a alguns
guerrilheiros da FRELIMO.
No entanto em 1967 – e na
sequência da chamada Guerra
dos 6 Dias – a Direcção Máxima da FRELIMO, na pessoa do Presidente Eduardo
Mondlane, decidiu cortar relações com o regime de Israel
e reafirmar o seu apoio à luta
do povo irmão da Palestina
contra a opressão do regime
colonialista e racista de Israel.
“Após a proclamação da
Independência de Moçambique a posição da FRELIMO
de apoio à causa palestina
manteve-se inalterada. Recordamos aqui os encontros fraternais entre Samora Machel
e Yasser Arafat. Recordamos
também que em todos os Congressos da FRELIMO esteve
presente uma delegação do
povo palestino. Recordamos
finalmente a posição sempre
clara do Governo de Moçambique em apoio à causa palestina na Organização das
Nações Unidas (ONU) e na
Organização da Unidade Africana (OUA)”, refere a ASP.
Entretanto, a ASP acrescenta que há alguns anos,
surgiram notícias de “cooperação” nas esferas de defesa
e segurança entre o Governo
de Moçambique e o regime de
Apartheid de Israel. A notícia
mais recente indicava que as
Forças de Defesa e Segurança
de Moçambique estavam utilizando drones comprados ao

despreza as dezenas de resoluções da Organização das Nações Unidas, em particular do
seu Conselho de Segurança,
que exigem que Israel respeite
os mais elementares direitos
humanos dos milhões de palestinos que há mais de 70 anos vivem sob uma crescente ocupação discriminação e opressão”.
Num outro desenvolvimento, a ASP acrescenta que o
Governo de Israel é no mundo
que pratica a política de apartheid, como amplamente documentado nos últimos anos
por diversas organizações e
personalidades, como é o caso
das respeitadas organizações
internacionais Human Rights
Watch (vidé o documento
A TRESHOLD CROSSED.
Israeli Authorities and the
Crimes of Apartheid and Persecution – Abril de 2021) e
Amnistia Internacional (vidé

diversas organizações israelitas como a organização de
judeus denominada B’Tsélem
(vidé o documento THIS IS
APARTHEID. A Regime of
Jewish Supremacy form the
Jordan River to the Mediterranean Sea – Janeiro de 2021).
Segundo a ASP há menos
de 2 meses o Reverendo sul-africano Frank Chikane, do
Conselho Mundial das Igrejas,
declarou após uma vista a Israel que o regime de Apartheid
de Israel é pior que o felizmente extinto regime de Apartheid da África do Sul. É com
este regime que o Governo de
Moçambique acaba de estabelecer relações diplomáticas.
“Não ficaremos admirados se aparecerem ´analistas
políticos´ tentando demonstrar ´cientificamente´ que o
estabelecimento de relações
diplomáticas do Governo de

A

regime de Apartheid de Israel.
“Israel é governado por um
regime colonial e racista que
diariamente e de forma sistemática humilha e brutaliza
milhões de palestinos (considerados como seres humanos
inferiores) e que com frequência assassina palestinos(as)
indefesos(as), incluindo velhos, mulheres, crianças e deficientes mentais todos eles civis. Um dos casos mais recente
foi o do assassinato em Maio
de 2022 da jornalista Shireen
Abu Akleh do canal televisivo
Al Jazeera, no campo de refugiados de Jenin”, diz a ASP.
Numa outra abordagem a
ASP diz que Israel é um regime que de forma sistemática rouba as terras e destrói
as casas que historicamente
pertencem aos palestinos e
aí constrói colonatos ilegais
exclusivamente para judeus,

Moçambique com o regime
de Apartheid de Israel não
entra em contradição com o
apoio da FRELIMO e de Moçambique à causa palestina”.
Acrecesta a ASP que “se
por interesse nacional entendermos o interesse da maioria
dos(as) moçambicanos(as) – os
que vivem na mais abjecta pobreza – a curto prazo a História
se encarregará de demonstrar
que a cooperação com o regime de Apartheid de Israel em
nada servirá o interesse dessa
maioria (que continuará pobre
e destituída) mas tão somente o interesse de uma ínfima
minoria de moçambicanos”.
Pelo contrário a decisão do
Governo de Moçambique de
estabelecer relações diplomáticas com o regime de Apartheid de Israel, diz a ASP, servirá amplamente os interesses
desse regime nomeadamente,
reconhecimento por mais um
país (neste caso Moçambique) de um regime de Apartheid em crescente isolamento
internacional; Sob a capa de
“cooperação para o desenvolvimento” (e com base em uns
quantos projectos sem sustentabilidade nos sectores de
agricultura, da saúde etc) promover a venda de armamento e
de equipamentos de vigilância
dos cidadãos moçambicanos
(como por exemplo o infame
software de espionagem electrónica PEGASUS, condenado
até pelo Governo dos USA,
que é o maior suporte de Israel); Sob a capa de “cooperação
mutuamente vantajosa” instalar em Moçambique empresas
israelitas que irão juntar-se a
tantas outras que exploram os
recursos humanos e naturais
de Moçambique com enormes
benefícios para os investidores
estrangeiros e sem benefício
visível para a maioria dos moçambicanos e através de atribuição de umas quantas bolsas
de estudo e de “visitas de troca
de experiências” a Israel de
moçambicanos cuidadosamente seleccionados, promover
em Moçambique a imagem de
Israel como um país desenvolvido, democrático, onde TODOS os cidadãos gozam dos
mesmos direitos e liberdades.
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Grupos armados mantêm pressão no terreno em Cabo Delgado

EI-M desmente tomada da
sua base em Catupa
O Estado-Islâmico – província de Moçambique (EI-M)
desmentiu, através de comunicado no site Al-Naba, a tomada de uma base de guerrilheiros em Cabo Delgado e a
eliminação de dezenas destes auto-denominados mudjahedin
pelas forças armadas moçambicanas (FADM) e ruandesas
(RDF) em Catupa no distrito de Macomia. O EI-M reitera
que o refúgio estava desocupado há várias semanas, negando
quaisquer baixas entre os seus militantes.

E

sta
operação foi objecto de uma
c o n f e r ê n c i a
de
imprensa do comandante do teatro
operacional norte (TON) em
23 de Julho, e tinha sido anteriormente citada pelo Presidente Filipe Nyusi, numa
intervenção em Mueda. Na
altura, foram reveladas imagens de vários alegados guerrilheiros capturados e que seriam os lı́deres distritais das
células armadas, informação
na altura não confirmada. Filipe Nyusi anunciou igualmente que um dos lı́deres dos
guerrilheiros, conhecido por
“Assane”, teria sido abatido
no distrito de Macomia pelas
FADM e militares do Ruanda.
A base de Catupa, situada
numa zona de difı́cil acesso,
fora utilizada pelos grupos
armados provenientes de Mocímboa da Praia, na sequência
da recuperação da vila por
forças ruandesas em Agosto de 2021. Registos recentes
indicam que parte dos guerrilheiros que actuavam nessa região deslocaram-se para
os distritos do sul de Cabo
Delgado, actuando actualmente em Chiure e Ancuabe.
O
número
de
reivindicações do EI-M situa-se já em meia centena desde
01 de Junho, com um aumento
na comunicação da autoria de
ataques e de desmentidos sobre operações levadas a cabo
pelas FADM e contingentes
estrangeiros na provı́ncia.
O contingente da SADC
em Cabo Delgado (SAMIM)
avançou formalmente com
a informação sobre duas
ocorrências no contingente do
Lesotho, dos quais resultaram
um morto e sete feridos, alegadamente devido a um acidente de viação. Num outro

acidente, um disparo inopinado de um membro do contingente do Lesotho resultou em
ferimentos no próprio militar.
As ocorrências tiveram
lugar no distrito de Nangade, onde parte do contingente
das Lesotho Defense Forces
(LDF), composto por cerca
de 130 militares, foi destacado para patrulhamento de vias
de comunicação no distrito.
O contingente das LDF está
aquartelado no Quartel Geral
de Macomia. Estas ocorrências
coincidem com o aumento dos
confrontos no distrito. Em
26 de Julho, a aldeia Bem-vindo, situada nos arredores
de Nangade-sede, foi atacada
e parcialmente destruı́da por
um grupo de guerrilheiros.
As forças da SAMIM, sobretudo elementos do contingente do Lesoto, e das FADM
acorreram ao local e foram
registadas baixas dos dois lados, ainda não determinadas.
Um ano após o inı́cio da
missão, a SADC em Moçambique (SAMIM) teve o seu
mandato prolongado para
além de 15 de Julho, até à
próxima cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC), agendada para 17-18 de Agosto,
na RD Congo, onde deverá
ser formalizada a extensão.
O contingente sul-africano
(SANDF) reforçou, no inı́cio
de Julho, o seu armamento
e equipamento de combate
destinado às tropas estacionadas na base da SAMIM
(força da SADC em Cabo
Delgado) no distrito de Macomia. Conforme apurado, os
militares sul-africanos usaram o porto de Pemba para
descarregar armamento e 80
veı́culos blindados e todo-o-terreno do tipo Casspir (fabrico Tibs Transport, África do
Sul) e usados sobretudo para

transporte de tropas (14 por
veı́culo), sendo conhecidos
pela sua resistência a minas e
ataques com armas de fogo.
Este reforço visa prevenir
a crescente vaga de emboscadas por parte dos grupos armados de inspiração islâmica
contra as forças das FADM
(exército moçambicano) e da
SAMIM. Os distritos do norte da provı́ncia, como Nangade e Macomia, continuam
a ser alvo de emboscadas e
as ligações com grupos actuantes na região fronteiriça de Mtwara, na Tanzânia,
está comprovada. Em Junho
e Julho têm-se sucedido os
ataques no lado tanzaniano.
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.
O fracasso na criação de
zonas de contenção para impedir o recuo dos grupos armados é reportada como grave,
perdendo-se o momento para
o cerco de parte significativa
dos grupos. A falta de empenhamento das forças regionais
da SAMIM e o baixo nı́vel de
operacionalidade das FADM
em situações de confronto
directo, agravada pelo desconhecimento das posições do
inimigo e do próprio terreno por falta de informações,
são considerados como as
principais causas da ineficácia das operações de cerco.
Desde o inicio de JUN., os
guerrilheiros já terão conseguido expulsar c. de 84 mil habitantes das respectivas aldeias
nestes distritos. Os deslocados
estão disseminados por 29 centros de refugiados, vários dos
quais funcionam com carências
de alimentos, água e cuidados
básicos e que estão a obrigar
as organizações humanitárias

a priorizar a assistência no sul
da provı́ncia, caso do Gabinete
das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), CCCM Cluster, Protection Cluster, WASH
Cluster, Save the Children International e o Conselho Cristão de Moçambique (CCM).
Os novos deslocados do sul
somam-se aos mais de 800 mil
originários dos distritos do centro e norte de Cabo Delgado.
O OCHA, que gere o Plano
de Resposta Humanitária em
Moçambique (HRP), continua
com dificuldades em angariar
fundos para as suas actividades
no terreno. São reportados financiamentos inferiores a 1/5 das
necessidades, calculadas pelo
OCHA em USD 388 milhões.
Outros dos constrangimentos respeitam à mobilidade do
pessoal humanitário, limitada por razões de segurança, e
atrasos na chegada da ajuda
médica, sobretudo medicamentos, devido à burocracia e
outros obstáculos criados pela
administração alfandegária, em
particular no porto de Nacala.
Africa Monitor/Zambeze
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Interesses portuários “afundam” ministro
Novos dados sobre o afastamento de Janfar Abdulai,
ministro dos Transportes e Comunicações (MTC) desde
2020 e até 13 de Junho, apontam para pressões de grupos
de interesses em negócios portuários em Pemba ligados à
empresa Portos de Cabo Delgado (PCD) e à ENH Integrated
Logistics Services (ENHILS). Janfar Abdulai foi substituı́do
por Mateus Magala, destacado até então no Banco Africano
de Desenvolvimento (BAD).
a gestão dos portos, a PCD desubstituição de cidiu sub-contratar uma terceira
Janfar Abdulai entidade (ENHILS) em 2015,
foi
politica- igualmente sem concurso público
mente justifica- e criada para o efeito, aleganda com a esca- do urgência na conclusão das
lada dos preços dos combustıv́ eis, obras (2016), tendo por base um
motivando paralisações nos trans- cenário falhado que previa que a
portes públicos e transportadoras, produção de GNL viesse a aconcuja inversivo está mais depen- tecer em 2018. Entre os interessadente do ministro da Economia dos em concorrer para a gestão do
e Finanças Max Tonela pela via porto constavam grupos moçamfiscal, do que de decisões do mi- bicanos e estrangeiros como o
nistro dos Transportes. A fixação Norsea/ DC, Muyake e a Maersk.
de preços nos transportes de pasA ENHILS é a responsável
sageiros é da responsabilidade do pelo projecto de construção e
MTC, mas as decisões são toma- gestão de uma zona de armazedas em Conselho de Ministros, nagem com 35.000 m2 de área,
com a autorização das finanças. área de segurança com 3.000 m2;
Outras razões apontadas foram o armazém coberto com escritórios
estado das vias de comunicação, com 1.700 m2 de área, cais flutua começar pela EN1, cuja ante com 110 m de comprimendegradação resulta da acumulação to e docas com capacidade para
de vários anos sem manutenção 10 toneladas por m2, recorrendo
e
obras
sem
qualidade. a serviços externos e empresas
Um dos dossiers que Jan- criadas para o efeito, grande parfar Abdulai priorizou foi o pla- te das quais ligadas ao ‘clã Mano regulador portuário no paıś , conde’ do norte do paıś , onde,
numa tentativa de pôr termo aos segundo fontes locais, prevalemonopólios de exploração do cem as famıĺ ias da FRELIMO
porto e base logıś tica de Pemba Chipande, Lidimo e Pachinuapa.
por parte de grupos de influência Apesar dos objectivos traçados
ligados à PCD e à ENHILS, uma pela PCD, só uma pequena parjoint-venture entre a ENH Logis- te do projecto foi concluıd́ a e
tics e ENH Rovuma Área 1, ambas não existe anda qualquer clienempresas públicas subsidiárias da te na base logıś tica de Pemba.
Empresa Nacional de HidrocarA base logıś tica de Pemba
bonetos (ENH), e pela Orlean poderia revelar-se importante
Invest Holding Lda, empresa com para as operações nos projectos
origem na Nigéria, ligada ao ex- de gás na bacia do Rovuma, mas
-vice-PR nigeriano Atiku Abu- tudo aponta que venha a ser uma
bakar e ao empresário italiano oportunidade falhada. O fracasso
Gabriele Volpi e com múltiplos definitivo do projecto só não está
interesses empresariais, ambos confirmado porque os trabalhos
sob suspeita nos EUA de lava- preparatórios e consequentemente
gem de dinheiro e fraude fiscal. data para o inıć io da produção se
A escolha da ENHILS, inspi- encontram atrasados vários anos.
rada no modelo angolano da SOO Terminal Marıt́ imo de Gás
NILS (pertencente ao universo Natural Liquefeito (TMLNG)
da Sonangol e operador logıś tico e a Instalação do porto de desno porto de Luanda), coube à So- carga de materiais (Material
ciedade Portos de Cabo Delgado Offlloding Facility), a cargo do
(PCD) a quem tinha sido atribu- consórcio da Área 1 e situadas na
ída pelo governo a responsabili- penıń sula de Afungi, em Palma,
dade de concessionar a gestão e são as outras infraestruturas-chaoperacionalidade dos portos de ve para a operacionalização dos
Pemba e Palma, em Cabo Del- projectos de GNL, actualmengado, ainda sob a presidência de te paradas devido à suspensão
Armando Emílio Guebuza. A do projecto pela Total, operador
PCD foi criada em 2013 através da Area 1, em 2021, por razode uma parceria entre as empre- es de força maior justificadas
sas públicas Caminhos de Ferro pela insegurança a provıń cia.
de Moçambique (CFM) e ENH,
Segundo fontes locais, Janfar
não tendo sido lançado qualquer Abdulai começou a colocar em
concurso público para o efeito. causa interesses económicos ligaSem capacidade técnica para dos a Cabo Delgado, redefinidas

A

as áreas portuárias de todo o paıś ,
incluindo em Maputo e Quelimane, e redefinidas os planos directores de diversos portos, incluindo
a respectiva exploração, expansão
e desenvolvimento, abrindo o

sector à concorrência e apostando
na regulação desafiando o controlo por grupos de influência.
A criação do regulador Instituto Ferro-Portuário (IFEPOM),
em OUT.2021, com o objectivo

de assegurar a implementação
das regras de acesso ao exercıć io
das actividades e operações
ferroviárias e portuárias e fiscalização técnica e de segurança,
foi o primeiro passo para a queda
de JA, agravado pelas mexidas
nos diversos portos do paıś , em
particular no porto de Pemba,
cuja posição estratégica futura é
decisiva, prometendo gerar um
significativo volume de negócios.
Secundarizadas face aos
interesses portuários dominantes foram a capacidade
de angariação de financiamentos externos, sobretudo
do Banco Mundial, revelada
por JA para projectos como a
implementação de Projecto de
Conectividade da África Austral, aquisição de equipamentos
informáticos e modernização
do sistema no MTC ou
aceleração digital através da
instalação de internet em 600
escolas secundárias do paıś .
Africa Monitor/Zambeze

Na província de Nampula

Nova Democracia marca
congresso para Dezembro

A

comissão política do movimento político
Nova Democracia, reunida
esta quarta-feira, na sua 8ª sessão ordinária e alargada a outros
Quadros, decidiu marcar o seu 1º
Congresso para os dias, 15, 16 e
17 de Dezembro na Província de
Nampula, um congresso que vai
juntar membros, simpatizantes,
apoiantes, amigos e convidados,
de todos os quadrantes do país e da
arena internacional, numa reunião
magna para definição política das
linhas de acção e afirmação das
suas estruturas de funcionamento.

A Agenda incluirá da reunião magna do partido análise a
situação política, económica e
social do país e tomada de posição; Aprovação da estratégia
da Nova Democracia 2023/2030
e as linhas mestres do programa
eleitoral 2023/24; Eleger os órgãos directivos do partido bem
como validar os candidatos a
presidentes dos Conselhos Autárquicos nas eleições de 2023.
Segundo uma nota daquela
formação política o congresso
será realizado num momento de
festa e celebração da cidadania
Moçambicana e estará marcada
por momentos de reflexão pro-

funda, em que os participantes
serão chamados a dizer o que será
Moçambique nos próximos anos.
“A Nova Democracia está
a estruturar-se ideologicamente numa agenda revolucionária
para governar Moçambique,
num esforço genuíno para o
conserto da Nação, partindo do
pressuposto do forte papel que
os partidos da oposição podem
desempenhar no exercício governativo. A ND trabalha está a
se organizar para poder ocupar o
papel que a cidadania lhe solicite,
sempre fiel a Moçambique e aos
Moçambicanos”, lê-se na nota.
“A Nova Democracia defende a constituição, as instituições
democráticas, a independência do
judiciário, o respeito pelos Direitos Humanos, o fortalecimento
da participação dos diferentes
actores da economia como sindicatos, associação de mulheres
e jovens, de trabalhadores, empresários, entre outros e o direito
a propriedade legal, a construção
de um país onde reine a justiça social e o desenvolvimento
inclusivo, em que o Governo
se antecipa na resposta aos problemas do cidadão”, acrescenta.

Quinta-feira, 04 de Agosto de 2022

zambeze

| destaques |

|5

Juiz revoga seu próprio despacho em
benefício da SET WAY Industries, Limited
É uma história que nos próximos dias poderá conhecer
novos capítulos. Tal como o nosso semanário reportou oportunamente a história que envolve a firma SET WAY Industries, Limited e que envolve milhões de dólares pode terminar
em processo-crime, caso a PGR não feche os olhos.

F

ontes dos bancos
e instruções lesadas disseram ao
nosso semanário
que o departamento de recuperação de activos
da Procuradoria-geral da República vai brevemente passar a fino
os contornos de negócios entre a
Sociedade S&S Refinarias, Lda
com a Set Way Industries, Limitada, uma sociedade de Direito
estrangeiro, com sede em Hong
Kong, representada pelo empresário moçambicano Hassnein
Raza Mamadataki que culminou
com várias instituições bancárias a serem burladas dinheiro.
O Zambeze teve acesso a outros dados do processo dos negócios melindroso e
sinuosos, que estão a agitar o
empresariado
moçambicano,
“patrocinado” pelo judiciário.
Lembra-se que quando o
nosso semanário despoletou o
caso a SET WAY Industries,
Limited, em resposta, acusou
o Zambeze de publicar artigo
contendo “informações inverídicas, susceptíveis de pôr em
causa o nosso bom nome e a
nossa reputação empresarial”.
Ademais, a SET WAY Industries, Limited alegou que os
tribunais moçambicanos, de diferentes instâncias, analisaram os
documentos apresentados pelas
partes interessadas e tomaram posições objectivas sobre os pedidos
formulados pelas partes mas porque aquilo que conseguimos apurar nem sempre de forma limpa.
“Portanto, não é verdade que
estamos envolvidos, com o empresário Momade Rassul, num
escândalo financeiro que pode
lesar o Estado, bancos comerciais
e o fundo público de pensões da
África do Sul”, remata a firma.
Numa outra abordagem a
SET WAY Industries, Limited diz
que é de muito má-fé, revelando
acção maléfica e dolosa, a ocultação de elementos pertinentes
dos autos que demonstram um
esforço titânico de o empresário
Momade Rassul ter procurado
exonerar a Executada, em prejuízo da Sociedade Exequente.
“A menção a qualquer cumplicidade entre os empresários
mencionados no artigo em res-

posta não tem nenhum fundamento, nem judicial nem extrajudicial, porquanto, dos autos
apenas se retira uma relação extremamente de antagonismo entre
os sujeitos em referência, e extrajudicialmente não existem actividades comuns nem convivência
social entre os mesmos sujeitos.
A acção executiva de que se
faz menção no artigo em resposta tem fundamentos de facto e
de Direito, em virtude de a SET
WAY INDUSTRIES, LTD, com
sede em Hong Kong, entidade
da qual somos representantes na
República de Moçambique, ter
efectivamente fornecido equipamentos e materiais diversos à
empresa S&S Refinarias, Lda de
cuja falta de pagamento (incumprimento) resultou numa dívida
no valor de USD 19.400.000,00
(dezanove milhões e quatrocentos mil dólares americanos).
O que sucedeu foi a SET
WAY recorrer aos tribunais moçambicanos para ver efectivados os seus direitos, depois de
fracassados todos mecanismos
de cobrança amigável da dívida.
O processo executivo, a despeito de a dívida ser certa e exigível, ter garantia patrimonial, foi
bastante moroso para um processo que tinha tudo para ser célere,
simplificado e expedito. O processo iniciou em 2019 e até a presente data não foi extinto, o que
demonstra que não temos nenhum
controle sobre o tribunal que,
contra as expectativas do credor,
tem imprimido seu próprio ritmo na tramitação deste processo.
Trata-se de um processo judicial que, por lei, é aberto à intervenção de qualquer interessado.
Por isso, os bancos comerciais,
referidos na publicação em crise,
bem como o fundo público de
pensões da África do Sul, tiveram
a oportunidade legal de deduzir
as suas pretensões em juízo, e em
igualdade de armas com os outros
intervenientes, incluindo o Estado moçambicano que, através do
Ministério Público, foi convocado para reclamar seus créditos.
É ainda inverídica a imputação que nos fazem, dando conta
de que somos intocáveis na nata
do empresariado moçambicano.
Tudo o que fazemos é lançarmo-

-nos ao trabalho, em igualdade
de circunstâncias com os outros
empresários, respeitando as regras do mercado e legislação
aplicável, contribuindo para o
desenvolvimento desta pátria que
é nossa e que tanto a amamos.
Estranha decisão judicial

Face ao direito de resposta
que a SET WAY Industries, Limited apresentou, insinuando
que a verdade foi branqueada, o
nosso semanário compulsou os
actos do processo e descobriu que
o buraco da burla pode ser mais
profundo do que imaginávamos.
Aliás, soa a viciação de decisões do tribunal em benefício da
SET WAY Industries, Limited.
Por exemplo, por despacho,
datada de 16 de Junho de 2020,
o juiz que julgou e admitiu a reclamação de créditos resultantes
do contrato de financiamento
ao empresário Momede Rassul,
no valor de USD 75. 143.000
(setenta e cinco milhões, cento
e quarenta e três mil dólares) a
BIM, GEPT, MOZABANCO
ao extinto Nosso Banco concedido a S&S Refinarias, Lda.
Entretanto, incompreensivelmente, e ainda na pendência da
notificação das partes, o juiz decidiu interromper a marcha processual e mudar a sua própria decisão.
O magistrado da Secção Comercial do Tribunal Judicial Provincial de Nampula alegou em
despacho que “O tribunal pode
conhecer oficiosamente das nulidades mencionadas nos artigos
193, 194, 199 3 200, conforme
determina o artigo 202 do CPC,
neste sentido se pode conhecer
vícios constantes nestes autos”.

Estranho é que na decisão,
pelo que o nosso semanário apurou, não se apercebeu que os dispositivos invocados não podiam
ser usados para aquele propósito.
Simulação de compra e venda

Num outro processo cujo
um dos sujeitos processuais é
GS TOBACCO, S.A. que celebrou um Contrato de Transacção,
aos 03 de Agosto de 2017, com
a empresa S&S MOAGENS,
LIMITADA representada pelo
senhor Momade Rassul Abdul
Rahim, na qualidade de Administrador da Sociedade, doravante designada por Requerida,
visando pôr termo a uma Providência Cautelar de Arresto.
Nos termos do referido contrato, a S&S MOAGENS, LIMITADA ficou obrigada a pagar
USD 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares
norte-americanos)
acrescidos
de 8.744.200,00 Mzn (oito milhões, setecentos e quarenta e
quatro mil e duzentos Meticais),
conforme o plano de pagamentos constante da cláusula Segunda, nº 2, do mesmo documento.
Sucede que, porém, a S&S
MOAGENS, LIMITADA apenas pagou USD 965.000,00
(novecentos e sessenta e cinco
mil dólares norte-americanos)
permanecendo em dívida os valores de USD 3.535.000,00 (três
milhões, quinhentos e trinta e
cinco mil dólares norte-americanos) e 8.744.200,00 Mzn (oito
milhões, setecentos e quarenta e
quatro mil e duzentos meticais).
TOBACCO, S.A tomou conhecimento, que a S&S MOAGENS, LIMITADA estava

a dissipar e ocultar o seu património com o único objectivo
de escapulir-se a obrigação de
pagamento que ficou adstrito perante a TOBACCO, S.A.
Em face disso a TOBACCO,
S.A requereu no dia 12 de Novembro de 2018, junto do Tribunal Judicial Provincial de Nampula uma
Providência Cautelar de Arresto
Preventivo, Processo nº.40/18. A
referida providência foi liminarmente decretada, após ter sido feito uma inspecção judicial, e agendada a audiência de produção de
prova – contraditório diferido.
Só que, na pendência da referida providência cautelar supra
referenciada, veio a empresa SET
WAY INDUSTRIES apresentar
Embargos de Terceiro, no dia 06
de Dezembro de 2018, Processo
nº.44/TJPN.2018. SET WAY INDUSTRIES alegou que o imóvel
arrestado lhe pertence desde do dia
30 de Outubro de 2017, por haver
comprado à S&S Moagens, Lda
Para fazer prova da referida
compra anexou uma Certidão
de Inscrições de Propriedade,
Certidão Predial, alegando ter
pago o preço de 347.475.000,00
Mzn (trezentos e quarenta e sete
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil meticais), o que
corresponde a cerca de USD
5.775.303,31 (cinco milhões,
setecentos e setenta e cinco mil,
trezentos e três dólares norte-americanos e trinta e um cêntimo), quantia que nessa data
de inscrição, 30 de Outubro
de 2017, à S&S Moagens Lda.
recebeu e deu plena quitação.
Face aos Embargos de Terceiro, pela SET WAY INDUSTRIES, a TOBACCO, S.A
contestou os mesmos tendo
requerido ao Tribunal que solicitasse as provas factuais para
validar o negócio entre a SET
WAY INDUSTRIES e a S&S
Moagens, Lda, já que se trata de
uma transacção comercial entre
duas entidades comerciais com
regimes e jurisdições diferentes,
uma nacional e outra estrangeira.
A SET WAY INDUSTRIES,
através dos seus mandatários
judiciais, juntou uma bateria de
documentos, nas línguas chinesa e inglesa, sem as mesmas terem sido traduzidas, notarizadas
e legalizadas pela Embaixada de
Moçambique na República Popular da China ganhando tempo
para simular mais uma venda a
um outro comprador, criando a
figura de um terceiro de boa-fé.
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M aPuTaDas

A maka que vem desde os tempos de antanho:

Governo de Moçambique e o ﬁm do “milho” de
Milange e Angónia que era vendido em kwachas
para o Maláwi ao preço de bagatela…

E

sta Quarta-feira (27.7.22)
estivemos
como Pedro
no Abfc, para
a nossa habitual cavaqueira.
Foi uma Quarta-feira com
temperatura boa, 27º Celsius,
com as acácias amarelas todas
as marcarem a sua classe (copas
grandes), sem que o mayor da
“Cidade da Acácias Vermelhas
e Jacarandás”, Dr. Eneias da
Conceição Comiche ousasse
persuadir a Vereação de Arborização a proceder à sua poda,
para fazê-lo em período quente, o que é contraproducente.
Podem agora, por favor!...
O Pedro chegou às 11 horas,
como habitualmente com a sua
pontualidade, à maneira alemã, inglesa ou zimbabweana.
- “Com que então a cidade
do Presidente Comiche está
desde 2ª Feira, com movimento, não habitual ao meio
da semana, como domingos
e feriados?...” – vem o Pedro
com uma provocação quando
a garçonete nos trouxe o meu
café de costume, com pastel
de nata e chá e bolo de queque ecom tosta mista para ele.
-Esse é o resultado da demora do pagamento dos vencimentos, provocado pelo TSU
(Tabela Salarial Única) que
alguns já faziam as contas que
segundo, o porta-voz SIGAÚ-
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QUE, Director Nacional Adjunto da Contabilidade Pública
do Ministério de Economia e
Finanças, nas diversas conferências de Imprensa, estava
plenamente convencido que
“cairia” nas contas dos funcionários, já no mês de Julho.
Foi um marketing que caiu em
saco roto, mas NHUSY, promete resolver a breve trecho…
- “É mais uma maka na
cabeça do Chefe de Estado,
Filipe Jacinto NYUSI, na sua
qualidade de Chefe de Governo…” – acrescenta o Pedro.
-Há fé que tudo seja resolvido, por isso, muita lufa-lufa na Comissão criada para
lidar com a problemática do
TSU, que alguém ousa já
chamar de TSUname (um
dos ciclones mais violentos).
- “Com os funcionários
sem salários há pouco tráfego nas ruas, pois sem “cair”
o salário, todos andam a fazer
contas ao que todos dizem: “a
vida não está NADA fácil” …
-Mas nem tudo está ruim,
nesta “Pátria Amada”,o Presidente da República já inaugurou, esta Quarta-feira, dia
27.2.22, Comlexo de Silos e
Armazéns em Milange, distrito
zambeziano, que faz fronteira
com a República de Malawi...
- “Na verdade, é mais
valia, porque oh Rodolfo
sempre tem dito nas nossas
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cavaqueiras, que as nossas
fronteiras são porosas…”
-Em todas as latitudes, daí
a maior parte dos estrangeiros quando querem “furar”
para a África do Sul como
“imigrantes ilegais” vem a
fragilidade de Moçambique e
aventuram-se sempre por cá.
Nem a Migração com 47º aniversário (com da sua criação,
comemorado esta semana),
não obstante a introdução de
passaporte biométrico e outros avanços como o uso de
plataformas para os utentes
aceder à instituição, etc.) consegue travar o fenómeno…
-Ao inaugurar assistirmos
aquelas imagens na TVM e as
explicações, dada ao Presidente, depois das intervenções do
dono do território, o Governador Pio Matos, do Representante da Empresa e do ministro
moçambicano, da Indústria e
Comércio, Severino Moreno,
recordo-me a comercialização
que era feita em Tete, quando
ainda estava como Director
Provincial dos Transportes e
Comunicações em Tete nos
anos oitenta e era Governador
da Província, João Baptista
Cosme e dirigindo as sessões
do governo, com aquela sua
mestria e nos aconselhava a trabalharmos em Angónia, com
o então Director da CAMOC
(Camionagem de Moçambi-

que) de Tete, sediada em Moatize, saudoso, Mil Homens de
Abreu, para que fosse acelerado o escoamento e evitar que
os camponeses vendessem o
milho no Malawi. Era uma dedicação sem paralelo na Equipa da CAMOC (motorista,
ajudantes, mecânicos, chefias
e direcção com aquela pujança de Mil Homens de Abreu,
acompanhado pelo Chefe das
Oficinas, Ferrão que ensinava
a todos a liderança… - explico
ao Pedro, com a conta já paga.
- “Mas vocês tinham o
CAIA (Complexo Agro industrial de Angónia), com Lourenço Mutaca, Director Geral…”
-Depois foi nomeado Director Geral o Eng. Adelino
Ribeiro, que se apaixonou
pelos “Açucares”, com aquela experiência de invejar
e depois o Eng. Dimande,
que no Maputo veio dirigir
a Empresa das Sementes.
“E
Milange?...”
- Milange, sempre tinha
a maka de comercializar no
Malawi como situação inversa, porque nós em Tete
tínhamos maior produtor
o CAIA, com escoamento garantido pela CAMOC.
Por isso, neste momento dá para dizer: A maka
que vem desde os tempos de antanho:Governo
de Moçambique e o fim

do “milho” de Milange e
Angónia que era vendido
em kwachas para o Maláwi ao preço de bagatela…
A partir desta inauguração do Complexo de Silos e
Armazéns de Milanje, que
o Presidente da Republica
de Moçambique, Filipe Jacinto NYUSI, no dia que tivemos esta cavaqueira (hoje
27.7.22), data histórica para
Milange e Região o milho
não irá mais para o vizinho,
Malawi. Daí a importância
dos Bancos se posicionarem com força em Milange.
Estimado em 600.000 toneladas que vão ser comercializados, vale a pena o “casamento” público/privado.
Recordar que o milho do
Malawi no nosso tempo era
vendido ao Malawi ao desbarato em kwachas e nós em
Tete recebíamos, comprado
pelas ONG’s no tempo de
seca, comprado lá em dólares americanos. Vejam só.
Aberração, pois não… - dirão os nossos economistas.
Mas isso dá para figurar
no “Livro de Memórias”, que
o Dr. Didier Malunga, esse
grande escritor, me exige:
“Mas oh Rodolfo, para quando os livros de memórias…”
Maputaremos mais para
a semana, neste teu Grande
Rio ZAMBEZE.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Menos trabalho para o
arquivo de identiﬁcação

À

nossa volta, há
muitas coisas
interessantes,
mas que
passamos por
elas sem nos apercebermos
da sua existência.
Na crónica desta
semana, gostaria de chamar à
atenção para um aspecto muito
interessante, e sobre o qual pouca
gente alguma vez já reflectiu: as
formas e aparências de cada
coisa existente no Mundo.
Cada criação no Mundo
tem uma forma especial e
distinta, que a diferencia de
outros objectos, sendo que é
através dessa forma que cada
coisa é conhecida. Os Céus
e as Terras são reconhecidos
pelas suas formas distintas.
Nos Seres Humanos, cada
pessoa tem a sua fisionomia
distinta. As mulheres e os
homens, cada um deles tem
particularidades fisionómicas.
Cada homem e cada mulher
foram criados de forma
tão diferente, que havendo
biliões de pessoas habitando
a superfície da Terra, cada
um pode imediatamente
ser diferenciado do outro.
Este poder perfeito é
de um Ser que não tem
parceiro. Ele é o “Formador”
de cada coisa. Consta no

Qur’án, Cap. 39, Vers. 6:
“Ele cria-nos e forma-nos
nos úteros como bem quer. De
uma forma, para outra forma,
no interior de três trevas”.
De facto, se Ele quisesse,
podia ter criado cada um, de
uma só vez no útero de sua mãe,
mas não fez isso. Optou pelo
método gradual de “forma após
forma”, para que assim, o útero
da mulher, no qual esta pequena
obra-prima se vai formar e
desenvolver, se adaptasse e
acostumasse a suportar de forma
progressiva o peso do feto.
Esta criação única, a mais
bela, na qual máquinas delicadas
de dimensões tão reduzidas,
veias tão finas como os cabelos
foram colocadas, e em que
o sangue e a alma podem
penetrar, não foi concebida
e desenvolvida como outros
objectos feitos pelo Homem,
em áreas abertas e com ajuda de
luz. O bebé é criado numa área
confinada, fechada e apertada,
dentro de três escuridões
(trevas) onde nenhum olhar
de um Ser Humano alguma
vez conseguiu penetrar.
E aí, Deus cria a forma
e aparência de cada um,
diferenciadamente. Desde o
primeiro Homem, há milhões de
anos, até hoje, cada pessoa tem a
sua forma e aparência distintos.

Não há fim para o tesouro
de Deus no que respeita a
formas. Não só no tocante
às aparências faciais, pois no
corpo humano, até mesmo os
dedos e as suas extremidades
são distintos. Da mesma
maneira, os olhos, o nariz, as
sobrancelhas, as pestanas, as
orelhas, os lábios, etc., foram
criados de forma diferenciada.
Todas essas diferenciações
revelam o perfeito poder de
Deus. Ele cria como quer, e
não está sujeito aos desejos
do Homem. Ainda que um
rei queira por exemplo, que
o seu filho nasça com um
certo tipo de nariz, olhos,
lábios, etc., tal não acontece.
Se Deus não criasse cada
um de nós numa forma
específica, o Mundo teria
enfrentado problemas e
dificuldades todos os dias.
Por exemplo, para uma mãe
com sete filhos, todos eles
iguais, seria algo problemático
ela reconhecer cada um deles.
De cada vez que falasse com
um deles seria obrigada a
perguntar pelo seu nome. Se
mandasse algum deles comprar
algo, teria que perguntar
“Foi a ti que mandei”?
Se alguém emprestasse
dinheiro a um de entre
esses irmãos, não saberia a

quem cobrar, pois todos são
iguais. Os professores teriam
imensas dificuldades na sala
de aulas, e ficariam confusos,
pois teriam sempre que
perguntar: “Será que tu és o
Asdrúbal, ou és o Arquibaldo”?
Cada um exigiria os seus
direitos e o outro se recusaria.
Nesse caso, as pessoas seriam
obrigadas a estabelecer os seus
próprios sinais, distintos uns dos
outros para se poderem conhecer.
Existe também uma grande
prudência divina ao dotar cada
um de nós de uma fisionomia
distinta, pois num aviário, os
frangos são todos iguais, num
estábulo os cavalos são todos
iguais, num curral os bois, os
cabritos, ou os carneiros, são
todos iguais na sua espécie. Os
macacos, os tigres, os leões,
etc. são iguais em cada espécie.
No mundo animal todos são
aparentemente iguais em cada
espécie, pois Deus fê-los assim,
já que estes não têm que prestar
contas no Outro Mundo. Mas
o Ser Humano, que é a melhor
criatura, foi criado para um
objectivo nobre, pelo que
terá que prestar contas por
tudo aquilo que fez aqui no
Mundo durante a sua vida.
Por isso, cada um de nós foi
criado diferente na forma e
na aparência, pois se todos

fossemos iguais como os
frangos no aviário, decerto
que haveria confusão, e cada
um de nós, no momento da
prestação de contas no Outro
Mundo, podia argumentar que
não foi ele mas sim o outro a
cometer tais actos condenáveis.
Mas o “Formador” resolveu
todos esses problemas.
Colocou marcas e aparências
distintas na parte exterior do
corpo, de modo a que não
haja confusão, resolvendo em
definitivo o potencial problema
da semelhança entre as pessoas.
Desde o início do Mundo
até hoje, inúmeras pessoas
nasceram, mas mesmo assim
não encontramos duas pessoas
exactamente iguais, seja na voz,
na pronúncia, na aparência,
etc., até mesmo entre irmãos
do mesmo pai e da mesma mãe.
De facto, isto é uma grande
manifestação do Poder
de Deus, o “Formador”.
Imagine-se, se não houvesse
diferenças na forma e aparência
de cada um de nós. O que seria
ao entrarmos em nossas casas,
se a nossa filha, a nossa esposa, a
nossa irmã, a nossa empregada,
etc., fossem todas iguais?
Os arquivos de identificação
já não têm muito trabalho, e
o mérito disso é de Deus, o
“Formador”, e de mais ninguém!
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Os Bantu: Línguas e outros
problemas dos Bantu (1)

O

ponto
de partida vai
ser
a
Língua.
Mas nada esgotar-se-á
aqui, nesta página do jornal, muito finita para dizer
tudo sobre seja qual for a
perspectiva de abordagem
a respeito dos Bantu. São
poucos estudos tornados
públicos conhecidos, senão alguns da forja dos
ex-colonizadores. É óbvio, fazer estudos a sério
não depende unicamente
da vontade e entusiasmo,
contam mais os outros
condicionantes, é como
escreveu Luiz de Camões,
o grande poeta português,
no seu poema “O Perdigão perdeu a pena”, “…
quis voar a uma alta torre,
mas achou-se desasado
e, vendo-se depenado, de
puro penado morre…”. É
que não é possível voar
sem asas, fazem isso apenas alguns feiticeiros ou
bruxos e, a África Subsahariana, independentemente do que dela se fala,
a feitiçaria que se pratica

não é de fazer investigação e estudos científicos
sem observar todo o protocolo da ciência moderna.
Os outros, os precursores dos estudos sobre nós,
sobre os nossos ancestrais
e sua história em geral,
fizeram o que puderam
fazer; produziram etnografias, historiografias e
até gramáticas e dicionários das línguas que mal
conheciam. E mais, todos
eles concordaram que nós
éramos/somos BANTU.
Uma simples justificativa
levou-lhes a essa tomada
de uma posição espetacular, acolhida até hoje
por todos nós: como a
maioria das línguas aqui
faladas têm similaridades
sintático-morfológicas e
até fonético-fonológicas,
e mesmo o termo designativo de Gente ou Pessoa é
invariavelmente próximo,
Banthu/Munhu/M’thu/
Inthu/Bunthu…todos nós
não podíamos ser outra
coisa senão Povos Bantu,
que falam línguas Bantu,
que vivem na Zona Bantu.
Interessante é que lá

nas Europas, de onde vieram os progenitores desta
designação (Bantu), também há muitas línguas
aparentadas, por isso que
se fala, nas classificações
linguísticas, de famílias
e grupos de línguas; há
línguas latinas, eslavas,
germânicas, urálicas, e
tantas outras. Entretanto, as denominações destas línguas, tiveram uma
sorte diferente das dos
Sulsaharianos; naqueles
quadrantes, os linguistas
prógonos não se basearam
nos simples vocábulos designativos disto ou daquilo, foram, a meu ver, para
outros elementos, porventura, mais profundos, da
historicidade, da etmologia, etc. Mas para o nosso
caso, valeram-se por um
elemento óbvio; e ainda
bem que se não faz muita
investigação nesta área, o
contrário teríamos já tantas propostas interessantes, aliás, há alguns dados
que indiciam haver termos
ou classificatórias que estão do simples Bantu.
Há um debate candente

cá fora sobre estes assuntos, mas como tem havido, desde sempre, uma
tendência de monopolizar
a conversa de assuntos comuns, e sobretudo de criar
uma tradição segundo a
qual as questões de línguas só dizem respeito aos
especialistas que gravitam
em certas instituições,
parece não estar a acontecer nada. Há uns que
questionam o terno Bantu, certamente isto pode
ser um cúmulo de estupidez, é como questionar
o nome do país, Moçambique. Mas sabemos que
no grande núcleo Bantu
há povos e línguas que se
aproximam mais e outras
que mais se distinguem,
mas tudo mete-se no mesmo saco. Os estudos feitos, que resultaram nisto
tudo, precisam voltara a
ser reeditados, testados,
porque se formos a ver,
percebemos que esses estudiosos estudaram duas
ou três línguas e depois
avançaram com generalizações, umas aceitáveis
e outras nem tanto assim.

Mas interessa, como
disse logo no início, falar das línguas, das decisões sobre a adopção
das ortografias, um caso
ainda em aberto aqui em
Moçambique. Avança-se
e recua-se, certamente
porque nós tivemos um
colonizador diferente dos
outros aqui na região. Todos os desenhos ortográficos concebidos para as
Línguas Bantu têm a base
a língua anglo-saxónica,
e nós vivemos a nossa
história dos últimos dois
séculos mergulhados no
Português, mas chegados
aqui, para escrevermos as
nossas línguas, temos que
adoptar uma base estranha
à nossa história colectiva.
Há os que aceitam, como
é compreensível, mas há
os que nisso não se revêem, como é natural.
Tendo todos razão, como
sair desta situação? Usar
a formalidade parece ser
razoável para alguns, mas
uma formalidade sem legitimidade de uma parcela de comunidade falante
é parir um nado morto.
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Há perigos
em tentativas de
terceiro mandato

O

poder corrompe e isso não é novidade para
ninguém, pese embora pareça, mas também
não é um caso isolado de Moçambique,
todos os dias em todo o mundo dão-se acontecimentos que carimbam esta máxima. Este
país parece modelo de loucura pelo poder, talvez por este
vírus ter atingido a todos que chegaram a ponta vermelha,
mas acontece com tantos que nem África consegue ser
excepção. Filipe Nyusi anda já em estratégias não políticas
batendo no capim para testar a reacção da cobra em relação
a um possível terceiro mandato, sabe-se lá porque razão
o presidente pretende ter mais um mandato, parece não
existirem razões para tal, aliás, isso chega a ser legalmente
impensável, prevalecendo enfaticamente a teoria de que o
poder corrompe e, então Nyusi só pode estar corrompido.
Todavia, é preciso muita cautela porque de repente estamos
muito avançados frente as ideias, ainda que próprias, que
deviam deixar o nosso interesse despercebido e as nossas pretensões começam a ficar escancaradas, e daí deixar tudo sob
só o impacto do poder começa também a ficar muito difícil e,
eis que os perigos começam a revelar-se, e ainda que existam
bons perigos nisso, nunca serão bons para mentalidades adoecidas pelo poder, aliás, é mesmo por isso que acabamos os
designando de perigosos. São produtos de reacções de poder.
Com todas as dúvidas eminentes, o nosso intuito nesse
processo é ajudar, ajudar a estes mesmos que não nos ajudam,
começando por chamar a sua atenção para o ridículo a que
se expõem ao fingir que desconhecem a também ridícula
exposição dos seus delfins a seu favor, ou talvez as suas
ordens, contudo, o disfarce está tão obvio que se tornou
perigoso. Irónico, pois o perigo resultante deste alerta, é tão
actual quanto distante e quiçá também mais sólido e notável que sem o qual, esse jogo de exposição disfarçada nem
constituiria perigo mas, são as gotas que perfazem o oceano.
Na Centráfrica, ocorre um mesmo processo, Touadéra tal
como Nyusi, pretende um terceiro mandato e, diferentemente
deste, aquele assumiu tal ilegalidade, realce-se, tal como
em Moçambique é inconstitucional na República Centro
Africana mais de dois mandatos e por isso o presidente respectivo mais uma vez envidou vergonhosos esforços para
fazer prevalecer a sua vergonhosa ditadura naquele país
mas àquela Nação provou àquele ditador que o seu amor
ganancioso pelo poder poderá leva-lo ao abismo. Aquele
dirigente está em apuros vendo sobre si a rebelião de uma
democracia, activistas e políticos numa só força de repúdio
ao massacre da sua constituição, que perigo! Um perigo
também eminente em Moçambique. Senhor presidente,
estais já a atiçar uma eventual força de unidade nacional,
apelar-te-ia a calma porque parece estar a alargar demais
o passo rumo à vergonha de Touadéra e ou Rajapaksa.

zambeze

|9

Editorial
Difícil esquecer
o 6 de Agosto!

O

mês de Agosto, tradicionalmente o mês de ventania, em
2018, trouxe uma lufada de ar fresco aos desígnios que
se pretendem no país. Estamos a falar da necessidade da
paz definitiva, aquela que vai trazer de volta a moçambicanidade em todos os vectores, quer políticos, sociais ou
económicos. Na altura dizíamos que se houver boa vontade, e sobretudo
espírito de unidade nacional, a partir desta curandeira data o país estaria
no mar-alto, bamboleando ao som da democracia. Foi o que se viu.
Hoje em dia acabou a confusão na zona centro, pois o entendimento
conseguido no dia 6 de Agosto de 2018, entre o Presidente Filipe Nyusi
e Ossufo Momade, respectivamente pelo Governo e Renamo, marcou
definitivamente a vida do país, apesar de um sopro aqui e acolá em termos de prevalência da Junta Militar .Tratou-se da primeira experiência
formal, testemunhada pela comunidade moçambicana, por via da qual
os dois mandatários do povo (sim do povo) se sentaram e juntos encontraram os pontos comuns para a busca da Paz. E ficou claro no fim do
dia, com a assinatura do memorando de entendimento, que a intenção
era mesmo calar o troar das armas e ver a paisagem democrática evoluir.
As menções de honra vão para os dois líderes, Filipe Nyusi e Afonso
Dhlakama, os tais que iniciaram este intricado projecto de reconstrução
da Paz, através de um diálogo a todos os níveis exemplar. Não restam
dúvidas que em nenhum momento o Governo emperrou os esforços
para a busca da Paz, na medida em que demonstrou sempre sentido de
Estado, de compromisso e de colocação dos interesses do país acima
dos de natureza partidária. Sabemos que nem todos concordarão com
este nosso posicionamento, mas é esta a realidade vivenciada ao longo dos anos. O dia 6 de Agosto é referência no entendimento para a
Paz, pois, quatro anos depois do encontro histórico, nas matas da famigerada Gorongosa, foi selado o carimbo que pode e vai certamente
catapultar a responsabilidade da mútua aceitação do outro lado como
fazendo parte do processo histórico de Moçambique, depois das reticências do Acordo de Roma, no que às questões militares diz respeito.
A data serve também como exemplo de aprendizagem para todo o
povo, no sentido de que o entendimento é sempre possível quando as
partes estão comprometidas e desprovidas de agendas paralelas. Tratou-se de um ponto de partida histórico, através do qual os dois irmãos
abraçaram com empenho e dedicação um processo que não fosse a
intransigência e obstinação (talvez) de uma das partes (não dizemos
qual), o país estaria a navegar rumo a outros portos bem seguros da
democracia. O não entendimento tinha como espinha dorsal as questões militares, através da ausência de aplicabilidade dos conceitos que
essencialmente visavam a paz e a democracia multipartidária. Passados estes anos todos, e numa altura em que numerosas evidências
atestam o papel que cada parte teve, podemos retirar ilações certas a
respeito de que o protagonismo vai tanto para o Governo como para a
Renamo, pois ambos se esforçaram recarregando as baterias para que
o processo não fosse por água abaixo. Podemos dizer que da parte do
Governo, da Renamo, e de toda a comunidade moçambicana, houve
paciência suficiente para acomodar as queixas e reivindicações de
ambos. Felizmente os esforços para a busca da Paz tomaram corpo no
dia 6 de Agosto de 2018, e hoje olhamos todos para esta data como um
marco importante enquanto meio por via do qual os moçambicanos
se podem entender, facto reforçado pela realidade trazida pelo Memorando de Entendimento. Assim, e para terminar, o acordo alcançado
deve constituir matéria para a compreensão do passado, e muscular
iniciativas do horizonte nacional na consolidação da Paz e democracia.
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a DalBERTo D a C osTa j uNioR

N

ão
obstante
haver sinais
claros de que
a
maioria
dos eleitores
pretende um novo ciclo para
Angola, o Governo tudo tem
feito para evitar que a oposição
tenha condições para afirmar
os seus projectos políticos em
igualdade de circunstâncias.
Quase cinco décadas depois
de ter conquistado o poder, o
MPLA não distingue o que são
interesses do país dos seus próprios interesses, não respeita
nem a separação de poderes nem
as regras mais básicas de funcionamento das instituições democráticas. João Lourenço está de
tal forma embriagado num poder
que julga só seu que, em entrevista á RTP, anunciou ao mundo
que não vê por que razão, por ser
Presidente de Angola, não haveria de usar na sua campanha,
como usa, aviões e viaturas do
Estado, num reconhecimento do
peculato que, por inércia completa das autoridades judiciais,
continuará sem consequências.
João Lourenço e os que ainda
o seguem fingem não perceber que o seu fim está próximo.
Para o evitar, tudo têm feito
para deturpar as regras da democracia: alteraram sozinhos a
Constituição, a lei eleitoral, persistem em não anunciar as listas
com os registos eleitorais, procuraram interferir na vida interna
dos paridos da oposição anulando por via judicial a vontade dos
seus militantes, condicionaram
as sondagens por via legal, utilizam a policia para reprimir e
prender os que têm a coragem
de se manifestar, impedem o
acesso das vozes dissonantes aos
órgãos de comunicação social.
O desplante é tal que, na
mesma entrevista à RTP, João
Lourenço afirmou que nada impedia o líder da oposição que
pedisse aos canais públicos para
ser entrevistado. Sim, Angola
é hoje o país onde o seu Presidente afirma, a menos de dois
meses das eleições, que o líder
da oposição nunca foi entrevistado pelos canais públicos do
seu pais porque nunca pediu!
Ao contrário do que João
Lourenço e seus próximos pensam, o eleitor angolano, hoje,
é maduro e sabe o que quer. O
povo e a sua vontade não lhe
pertencem. Tal não tem impedido que João Lourenço venha
desfilando com fausto junto dos
grandes parceiros de Angola exi-

Dores de cabeça para o
governo angolano
bindo brilho alheio. Enquanto
pelo mundo, os que, sequiosos
de continuar a beneficiar das riquezas de Angola, lhe elogiam
as vestes, fingindo não perceber
que há uma fraude em curso. A
juventude no nosso país, porém,
como na fábula de Hans Christian Andersen, sem emprego,
sem acesso á educação e á saúde, passando fome e as maiores
privações, olha para todo este
luxo e grita: “ O rei vá nu!”.
Vários países africanos têm
vindo a protagonizar alternâncias de poder pacíficas e benéficas para as suas populações,
pelo que, 46 anos depois, não
deveria ser vista com drama
aquela que sabemos ser a regra
de ouro das democracias: a possibilidade de alternar governos
de uma forma natural e pacífica.
Fora de Angola, porém, não
faltam interesses corporativos
e governos que desconfiam das
mudanças. Angola é hoje essencial no fornecimento de matérias-primas, energéticas, mas
não apenas, e muitos preferem
fingir que pode funcionar em
Angola algo nunca aceitariam
nos seus sistemas democráticos.
Como presidente da UNITA,
sei que sou hoje muito mais de
que um líder partidário. Sou o
rosto da esperança de todo um
povo anónimo e sofredor que
aspira á mudança. A minha candidatura agregou diversas forças partidárias, patrióticas que
se opõem ao MPLA, e recolhe
como nunca o apoio e suporte da
sociedade civil e das forças vivas
de uma Angola que não se subjuga. Tenho recebido, também,
o incentivo maciço de inúmeras
personalidades do MPLA que
percebem que, em democracia,
há momentos em que se governa, há outros em que se deve
dar espaço para a alternância.
Uma governação liderada
pela UNITA assegurará a continuidade do Estado e respeitará os compromissos assumidos
pelo país com lealdade e respeito pela legalidade, como não
poderia deixar de ser. Mas não
apenas: será benéfica para uma
economia de mercado mais aberta e mais inclusiva, procurando
criar na realização do potencial do país, riqueza para todos.
Levarei para o poder o mesmo
despojamento e desprendimento materiais que marcam a minha vida e honrarei a confiança
que tantos depositam em mim.
Por estes dias, vivemos
o luto nacional do Presiden-

te Jose Eduardo dos Santos.
Como referi, J.E.S. foi meu
adversário político, e não meu
inimigo político. Seguramente
muito do seu legado nos divide, mas neste momento complexo da nossa vida em sociedade, importa realçar aquele
que foi o seu contributo mais
relevante para a construção
do nosso país: J.E.S. foi nosso
parceiro na paz, uma paz que
genuinamente desejou, trabalhou e inspirou toda uma nação.
O povo angolano irá ser vigilante. Agora, hoje, só o Governo dispõe de capacidade de
reprimir e accionar a violência.
O povo de Angola por estes dias
tem apenas como únicas armas
o seu voto, a sua voz, as suas

aspirações, sonhos e orações.
Aos que tenham a tentação de
procurar esconder a sua falta
de apoio junto do povo como
o uso da força, desde já assinalo que não encontrarão na

UNITA qualquer resposta
violenta.
No dia 24 de Agosto iremos votar, com alegria e esperança. Se houver a tentação de
deturpar os resultados, o povo
angolano responderá com firmeza, em serenidade e com
certeza de que a democracia
serve para ser respeitada. Em
paz, em vigílias de oração,
com música e dança, inundando as ruas com a sua alegria e

vontade de mudança. Os ventos vão soprar fortes. Chegou
a hora de dizer “basta”.
O povo anónimo de Angola não irá continuar a trabalhar, pobre e esfomeado,
para enriquecer os seus governantes e alimentar os que
precisam das suas riquezas.
A Portugal e aos portugueses peço que estejam atentos
ao que se passa em Angola
e acompanhem a sua campanha. Ouçam, sobretudo, o
apelo de um povo que sofre e,
ao fim de tantos anos, merece
uma governação digna e que
respeite e honre a liberdade
e esperança num futuro melhor. Afinal, não o é para isso
que existem as democracias?
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A África que queremos ver

Movimento Pan-Africano de justiça
climática lançado antes da COP 27
A agência social Pan-Africana, Crtve DEVELOPMENT
(CD), lançou o movimento WE!ARE “NÓS!SOMOS”para
construir uma voz pan-africana sobre justiça climática à
frente das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP
27).

C

om a COP
27 prestes a
ocorrer
no
Egipto
em
Novembro
de 2022, jamais houve um
momento melhor para o continente levantar a sua voz no discurso climático. Embora seja
o que menos contribui para as
mudanças climáticas, o continente africano é o mais atingido pela crise climática global.
De acordo com Josefa Sacko,
Comissária da UA para a Economia Rural e Agricultura,
estima-se que até 118 milhões
de pessoas empobrecidas serão
expostas a secas, inundações
e calor extremo em África até
2030 se não forem implementadas medidas de resposta adequadas. Aqueles com menos
capacidade de lidar e se adaptar a esses impactos das mudanças climáticas enfrentarão
uma ameaça mais significativa.
Apesar das profundas repercussões das alterações climáticas nos direitos humanos
e na justiça social, a justiça
climática continua a ser um
dos temas políticos menos
compreendidos e socializados
no desenvolvimento africano
contemporâneo. A Dra. Okito Wedi, fundador e CEO da
Crtve DEVELOPMENT, declarou: “Através da campanha
WE!ARE, queremos aproveitar o poder da arte e da criatividade para mudar a narrativa
sobre mudanças climáticas e
desenvolvimento em África e
preencher a lacuna entre as comunidades que serão as mais
afectadas e os formuladores
de políticas que determinarão o nosso futuro climático”.
O movimento WE!AREvisa
inspirar os jovens de todo o
continente a compartilhar a
sua visão da África que desejam ver e expressar as demandas de justiça climática das
suas comunidades através de
meios criativos. O movimento
é defendido por criativos emergentes e estabelecidos, formuladores de políticas, designers,
artistas visuais, artistas auditi-

vos e líderes comunitários em
toda a África. Colectivamente,
os campeões e apoiantes do
WE!ARE moldarão a narrativa
mais ampla da justiça climática
e centralizaram questões políticas importantes para as respectivas comunidades e nações
que levam à COP27 e além.
Para destacar ainda mais a
importância da justiça climática em África, a Crtve DEVELOPMENT, em parceria com
a África No Filter, lançou um
apelo à participação criativa
nos mostruários WE!ARE que
se assemelham à justiça climática no contexto de “A África
que queremos ver “. Os Centros
Criativos dos países participantes foram convidados a candidatar-se a subsídios para a curadoria de mostruário pop-up e
instalações criativas, bem como
a realização de três workshops
usando arte e criatividade como
ferramentas de mudança social nas comunidades locais.
Após um rigoroso processo de selecção, os cinco
hubs “postos” a seguir foram
selecionados em Moçambique, África do Sul, Egipto

e

Nigéria, respectivamente:
Moçambique: Tamba Africa Social Circus é uma advocacia criativa e uma organização
de artes inclusivas que utiliza

to sul-africano. Com a água e
saneamento listados nas metas
de desenvolvimento sustentável, a vitrine apresentará locais
na África do Sul que foram afe-

influenciar o futuro,The Assembly irá organizar um mostruário itinerante ‘phy-gital’
encenada num shopping center e uma favela em Lagos.

narrativas africanas, pedagogia
social circense, teatro transformador e património cultural
imaterial para abordar questões
sociais. Por meio de um passeio de caravana, o Circus destacará as perdas e danos que as
comunidades marginalizadas
continuam a sofrer devido às
mudanças climáticas, para chamar a atenção do mundo para
o impacto dos desastres induzidos pelo clima nas comunidades pobres e marginalizadas.
Significativamente, a caravana
percorrerá os três lugares que
foram fortemente atingidos por
ciclones na África Austral nos
últimos cinco anos, em Moçambique, Zimbabwe e Malawi.
África do Sul: Daai Deng é
um mercado em movimento que
dá espaço a artistas estabelecidos e em ascensão para apresentar o seu trabalho ao lado
de empreendedores de modo a
expor e vender o seu trabalho.
No seu mostruário WE! ARE,
Daai Deng pretende destacar a
benção e a “maldição” da água
usando arte e criatividade para
dissecar e interrogar a justiça
climática dentro de um contex-

tados por inundações e escassez de água, incluindo Bishop
Lavis, Khayelitsha e Durban.
Egipto: Perform Arts oferece treinamento e serviço educacional para artes performativas.
A sua vitrine concentrar-se-á na
poluição do Mar de Alexandria
e no desaparecimento das linhas
costeiras, consistindo numa exposição de fotografia na Cidadela de Qaitbay, em Alexandria,
Egipto. Música e canto serão
integrados à narrativa de histórias para apresentar o impacto ambiental na vida humana.
Nigéria: A Assembleia é
uma organização aberta de
inovação dedicada a capacitar
empreendedores e criativos de
África e sua diáspora para ter
sucesso na indústria global da
moda. Apresentados como um
cenário futurista de uma cidade de Lagos hiper moderna
assolada pelo clima, no ano
de 2050, ambospop-ups dentro do mostruário, apresentaram um coletivo de startups
composto por cinco marcas
de moda digital e herança local. Com base no passado e
alavancando o presente para

Nigéria: Footprints of David Arts Foundation é um projecto abrangente de teatro e desenvolvimento comunitário na
comunidade de Bariga. O seu
mostruário contará com um centro criativo para moradores das
áreas rurais e favelas. Incluirá
uma exposição de fotos ao vivo
e digitais em espaços públicos
em Lagos, performances comunitárias em áreas públicas
e em instalações de arte reutilizáveis, como árvores de Natal
com resíduos de garrafas PET.
Em preparação para os
mostruários que começarão
em Setembro de 2022, todos
os centros criativos participarão de workshops de treinamento online e presenciais
para equipá-los com conselhos práticos sobre educação
política relacionada com o
clima, participarão da comunidade e desenvolvimento de habilidades dos media.
O movimento WE!ARE
está dar aos jovens africanos a oportunidade de falar
o que pensam, liderar a conversa e compartilhar as suas
soluções nos seus termos.
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Uma das graves inconformidades da TSU: A
exclusão dos funcionários reformados
Alberto Lote Tcheco
A actual reforma salarial no aparelho de Estado, vulgo
TSU (Tabela Salarial Única), de que tanta esperança produziu
no seio dos supostos beneficiários da mesma, os funcionários
e os agentes de estado no activo como os reformados deste
sector público, transformou-se, no instante para o início da
sua implementação (pagamento salarial), num pesadelo de que
se questiona sobre quem teria tomado esta iniciativa de tanto
incomodar e prejudicar esta classe trabalhadora moçambicana pois, esta se encontra tranquila na digestão dos seus magros
salários e esforços de os mitigar por outras actividades extras.

H

onesta e efectivamente,
a TSU veio
levantar problemas
e
preocupações de vária ordem
de que não se pode medir a sua
amplitude, sendo assumida, pelos supostos beneficiários, como
psiquicamente
desmotivadora,
materialmente improdutora e politicamente desorganizadora, caso
as reconhecidas inconformidades,
usando qualificação dos próprios
dirigentes estatais desta reforma,
não serem devida e justamente
sanadas segundo a óptica dos funcionários no activo e na reforma.
É que, contra o paradigma
de inclusão, desde o de género,
económica, idade, etc. que norteia, como valor transversal, a
TSU é, estranhamente, exclusivista e desvalorizadora da cultura tanto social como institucional que valoriza a idade/tempo,
mesmo aos próprios funcionários no activo, senão vejamos.
Um dos critérios que está na
base dos resultados injustos quando os funcionários são enquadrados na TSU a partir dos valores
dos 4 critérios é o critério idade.
É entendimento comum que, no
nosso paradigma cultural e organizacional e institucional, o factor ou
critério idade, quando tiver que ser
chamada, em qualquer projecto,
tem um valor crescente dos benefícios. Assumimos, aqui, o conceito de idade como tempo, então, o
tempo de nascimento, o tempo de
ingresso no aparelho de Estado, o
tempo na carreira profissional e o
tempo dedicado à formação (habilitações literárias). Em todas estas
situações, o critério tempo assume
um valor crescente em todas as
áreas (cultural, social, profissional, governativa, etc.) para quem
a tiver mais alta. Assim, quanto
mais tempo, mais saberes e privilégios tem. Sobre este conceito
de idade/tempo ninguém reclama, sendo que é justamente, pela
inversão deste conceito, nalguns

casos, que gera toda esta tempestade emocional TSUnami, que
é fonte de muita criatividade artística de todas as formas de arte.
É assim que, dos 4 critérios
para o enquadramento na TSU,
ao se inscrever a idade/tempo de
ingresso no parelho de Estado, a
idade/tempo de estudos/formação
profissional, a idade/tempo na carreira profissional e a idade/tempo
de nascimento, supunha que cada
uma destas fossem para uma valorização crescente de modo a
corresponder ao nosso paradigma organizacional / institucional
pois, como se referiu, se apoia na
nossa cultura em que os mais velhos são mais valorizados. Sobre
a contribuição dos mais velhos,
mesmo depois da sua passagem
à reforma, é errado assumir a sua
inactividade pois os reformados e
os antigos combatentes nunca deixaram de dar a sua valiosa e indispensável sabedoria na solução dos
problemas actuais, transmitindo
a sua sabedoria aos mais novos e
também a participar, activamente,
nas diferentes frentes de combate,

junto dos mais novos, principalmente, onde estes enfrentam mais
dificuldades. Não é bastante referir
que o combate contra a insurgência, em Cabo Delgado, conta com
a prestável actuação dos antigos
combatentes da luta de libertação
nacional e as próprias instituições estatais e governamentais
continuam sendo servidas por reformados a título de contratados.
Comummente, se houve que determinado ministro devia já passar

mais. Há situações em que um tenha muito mais tempo que o outro
quem tiver mais idade perde pontos sendo enquadrado no nível e
escalão inferiores. Este critério ou
a forma de utilização deste critério
é que constitui um dos factores de
mal-estar no aparelho de Estado,
produzindo situações assumidas
como de injustiça, desânimo e
desmotivação, estados impróprios para uma boa produtividade.
Um outro critério aplicado

a reforma por causa da sua avançada idade/tempo de nascimento.
Portanto, contra toda esta lógicada cultura institucional e profissionalde valorização dos géneros
temporais/idade, como a idade de
nascimento, que estranhamente
foi inclusa como um dos 4 critérios para influenciar o enquadramento num nível e escalão na
TSU, esta, a idade, foi contemplada inversamente, com o resultado
negativo. Isto é, quanto mais idade
o funcionário tiver, mais pontos
perde. A título de exemplo, a pontuação deste critério idade varia
entre 25 a 100 pontos, sendo que
o funcionário com a idade variável entre os 18 e 28 anos ganha
100 pontos e ao que tiver a partir
de 50 anos de idade somente é lhe
atribuído 25 pontos. Esta forma
de valorização deste critério veio
estabelecer diferenças significativas entre funcionários em que,
com menos dois licenciados, com
mesmos dados iguais variando em
idade, quem tiver uma idade igual
ou superior a 50 anos pode ser enquadrado no nível 7 e escalão B e
o outro, no nível 9, escalão C ou

com valor inverso: é o de habilitações literárias. Estas, como
expressão de idade/tempo de formação que é assumido, na cultura organizacional e institucional
como factor de valor acrescentado, na TSU, contrariamente ao
paradigma anterior (que punha a
tónica na formação profissional),
é, aqui, desvalorizado tornando-se
num factor de distorção assumido
como injustiça no enquadramento
na TSU. Sobre este critério, deve
se observar que constitui, lógica,
histórica e internacionalmente, o
factor determinante no enquadramento do trabalhador. Observa-se que, por habilitações literárias,
entende-se como valor formativo
profissionalmente, incluindo a experiência do funcionário e agente
de Estado, na sua carreira profissional e que, por isso, permite-lhe dar uma maior contribuição
produtiva na instituição. Como
forma de valorizar este critério, o
tratamento que se lhe dá é de colocar, automaticamente, o funcionário num nível mínimo dos valores
reservados para os funcionários
dessa carreira ounível de formação

profissional sendo que esse nível
é sempre superiora de um outro
qualquer nível com habilitações
literárias inferiores.No tratamento
que este critérioé dado na TSU, encontramos funcionários licenciados que estão nos níveis inferiores
ao de um elementar. Por exemplo,
aquele funcionário acima referido,
que está no nível/escalão 7B, pode
ser superado por um funcionar
elementar, estando este no nível/
escalão 8B, por feliz uma conjugação dos restantes 3 critérios.
Perante estas insólitas, incompreensíveis e sombrias medidas
de enquadramento, que cremos
terem sido ensaiadas e assumidas
tal como estão na lei da TSU mas
assumidas pelo funcionários no
activo e reformados como incorrectas, injustas ou com “inconformidades”, seria de grande justeza
que aos supostos beneficiários
(funcionários e agentes de Estado) desta reforma e o público, em
geral, lhes fosse explicado para
se entender a validade destes critérios para o estímulo do pessoal
do estado, que é o principal recurso humano para a promoção de
todo desenvolvimento nos restantes sectores sociais, económicos
e financeiros públicos e privados.
Um outro aspecto sobre a TSU
é a diferente compreensão sobre a
sua razão e objectivo. Segundo
a lei, a TSU foi justificada pela
necessidade de “estabelecer os
princípios, as regras e os critérios
para a fixação de remuneração e
instituir uma Tabela Salarial Única
aplicável aos servidores públicos”
(Lei n.º 5/2022 de 14 de Fevereiro
da Assembleia da República), mas
o folheto“Perguntas mais frequentes sobre TSU” do Ministério de
Economia e Finanças, que lidera
esta reforma, na “Pergunta 2. Qual
é a razão da introdução da TSU?”
A resposta é que a TSU “surge
da necessidade de harmonizar as
diferentes tabelas de salários vigentes na Administração Pública,
caracterizadas por discrepâncias
remuneratórias dentro das mesmas carreiras e em função do sector aonde os FAE estão afecto”.
Destas fontes documentais, pode
se explicar o entendimento geral
(público estatal) de que a TSU serviria para unificar as dezenas de tabelas existentes na função pública.
Sendo assim, logicamente, cada
funcionário esperava ser colocado
na respectiva carreira, neste caso,
onde estivesse enquadrado na base
dos 2 critérios usados na Administração Pública: as habilitações literárias e o tempo na carreira que
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serviam para a determinação do
nível e escalão. Sucede, então que
a TSU não seguiu este paradigma
de fixação no nível segundo estes
dois critérios tradicionais e, consequentemente, variando o nível
salarial. É o mesmo que entre uma
instituição empregadora e um colaborador (empregado) na base de
um acordo assinado entre ambos e,
depois, a contraparte empregadora
modificar as cláusulas contratuais
antes do fim do contrato e obrigar
a outra parte a cumpri-las com todos os efeitos. Afinal, pode se estar
perante um caso de (i) legalidade.
Por outro lado, ainda neste âmbito de legalidade, fica sem se saber
qual dos dispositivos, entre a lei
da TSU e a do Estatuto Geral do
Funcionários e Agentes de Estado,
tem o comando da outra pois este
prescreve a mudança de escalão
de 2 em 2 anos e, na TSU, a mudança acontece num período mais
dilatado (5 anos). Outros casos
devem existir cabendo à pessoas
e instituições especializadas para
as denunciar para a sua correção.
Mas o foco deste texto é de
esta reforma da TSU excluir os
funcionários reformados. Como
se pode perceber da introdução
do critério idade em que os mais
velhos, mesmo no activo, é que
são penalizados, pode se concluir,
logicamente, que o paradigma
seguido por esta reforma é contra
o existente, profundamente enraizado. Nesta exclusão, está, no
fundo, um outro entendimento,
senão alteração, sobre os valores
éticos e deontológicos, enraizados
na cultura, de valorizar os mais velhos ao ponto de se assumir que “a
idade é um posto”e que“os velhos
são uma biblioteca” ao ponto de
os próprios jovens agentes e funcionários do estado beneficiados
pela sua idade não se reverem na
forma de aplicação deste critério
idade de nascimento por desfavorecer enormemente os mais
experientes e que tanto deram e
até formaram os próprios jovens.
E quando uma reforma como
esta choca com o entendimento e os valores dos beneficiários,
fica condenada ao fracasso, ou
seja, a não produzir o alcance dos
objectivos pelos foi concebida.
Um aspecto interessante é que,
duma forma geral, a maioria dos
agentes e funcionários enquadrados na TSU nos restantes níveis
acima do nível 1, ainda que não
definitivamente, faltando a confirmação, vêem os seus salários
substancialmente
aumentados
mas, mesmo assim, não estão
mais preocupados em os auferir
antes que se faça a justiça, gritando, em uníssimo, com os outros.
Não es, portanto, o receber mais
em si que conta mas a justiça. É
caso para afirmar, com toda a satisfação, que o valor de justiça
colectiva/social está no alto, sendo
então solidariedade um outro va-

lor não ousa se extinguir por ganhos oportunistas. Provavelmente,
mesmo quem se beneficiou do
incremento no salário mínimo,
o funcionário elementar, sente-se desconfortado e sem nenhum
orgulho profissional por entender
que os seus colegas, com formação mais alta foram colocados no
mesmo e até superior nível que ele.
Afinal, a política de exclusão
dos mais velhos (funcionários
reformados) é patente nos funcionários mais velhos no activo
por perderem, cada vez mais, a
pontuação ficando prejudicados
no enquadramento na TSU. Esta
atitude decrescente dos mais velhos e a exclusão dos idosos reformados transmitem uma lição ou
aprendizagem perigosas nas novas
gerações na sociedade pois estas
ganham uma percepção depreciativa dos mais velhos (seus progenitores), vendo-os como inúteis,
improdutivos e um fardo. Noutros
países, os idosos e outros em condições socioeconómicas deficientes, são muito mais estimados/
amados pelos mais novos (filhos,
netos, etc.) pois ganham, do estado, dinheiro que eles, os jovens,
não conseguem por falta de emprego. Esta valorização financeira
dos idosos recria uma cultura mais
humanista, pedagógica e de valorização e proteção da vida. E com
mais os valores de estima, respeitabilidade e amor para com os
mais velhos. Citando um trabalho
de pesquisa (em preparacao) do
mestrando Zandamela refere-se
que como premissa a necessidade,
em Mocambique, da ʺedificação
de uma sociedade de justiça social
e a criação do bem-estar material,
espiritual e de qualidade de vida
dos cidadãos, bem como a defesa
e a promoção dos direitos humanos e da igualdade dos cidadãos
perante a leiʺ (CRM, 1990) e “partindo destas premissas, em relação
aos idosos (reformados), significa,
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objectivamente, que, independentemente das circunstâncias ou do
seu estatuto social, o idoso continua em pleno gozo de todos os
direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, não devendo
haver espaço para o cerceamento
de tais direitos, seja a que pretexto for”. Esta posição teórica consolida a necessidade de inclusão
dos reformados, como idosos, no
que se julgar beneficiá-los, neste caso, enquadrá-los na TSU.
A adoção deste paradigma de
pagamento salarial parece resultar
da assunção de ser o estado um
recurso material, ou seja, de produção de rendimentos financeiros
a partir dos seus colaboradores
como fonte e como se duma empresa se tratasse. Não se nega a
hipótese desta ultima função mas
isso acontece de forma indirecta,
mantendo, acima de tudo, a sua
vocação humana, como um recurso humano para fazer gerar os recursos materiais nos sectores produtivos. Neste sentido, os valores
culturais, éticos e deontológicos e
de justiça são de singular importância, não podendo ser beliscados
por alguma outra prioridade materialista no âmbito da sua actuação
para com os seus colaboradores. É
que, agora, o ambiente instalado
nesta classe, por causa da TSU,é
deveras preocupante e somente
pode ser sanado, efectivamente,
pela correcção dos valores que
foram invertidos ou das inconformidades, nomeadamente, a valorização da formação e abolição ou
mesmo a valorização da idade de
nascimento e a aplicação da TSU
aos funcionários reformados e
combatentes. Para esta boa intenção, pode se colocar o reformado
no nível e escalão com que passou
à aposentação, usando os mesmos
critérios já corrigidos, buscando
os dados nos dossiers de cada funcionário. Pode se também fazer a
justiça através de um aumento sa-

larial na medida dos incrementos
médios aos activos, o que seria por
uma percentagem considerável
na ordem dos 50 a 100 por cento, em vez dos humilhantes 250.
Tal como os pensionistas do
sector privado, têm a sua badalada “INSS” (Instituto nacional
de Segurança Social), os funcionários reformados também têma
SSOFE (Segurança Social Obrigatória dos Funcionários e Agentes de Estado). O que é que esta
seguradora tem a dizer sobre este
assunto. Se algo estiver a acontecer, que seja dito em voz alta pois
a comunicação é um meio de expressão da vontade de solução e
poder de a efectivar. Mas do que
o Ministério de Economia e Finanças, é do Ministério de Administração Estatal e Função Pública
que os funcionários gostariam de
ver e ouvir a se pronunciar sobre
estas questões tal como o Ministério de Trabalho o faz em relação aos pensionistas da INSS,
madjermanes, mineiros e outros.
A ideia de que as inconformidades aludidas teriam apanhado
os líderes desta reforma em desatenção é difícil de aceite tendo em
conta o que muitos aludem como
de secretismo na tramitação deste
expediente para se evitarem as inconformidades na lei desta reforma salarial.À pergunta “21. Qual
é o tratamento que será dado aos
pensionistas e rendistas?” doreferido folheto, a resposta é: “Os
pensionistas e rendistas serão tratados na Lei n.° 8/2021, de 30 de
Dezembro, sobre a Segurança Social Obrigatória dos Funcionários
e Agentes do Estado”. Esta resposta produz, no leitor reformado,
um certo optimismo pois sugere
um certo tratamento relacionado
com a TSU. A resposta evita uma
simples, clara e directa resposta
negativa, de que “os pensionistas
e rendistas não são contemplados
pela TSU”. Se esta interpretação
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não valer, pode então se questionar da falta da pergunta directa
sobre a contemplação ou não dos
reformados na TSU nos seguintes
termos “Os reformados públicos
estão contemplados pela TSU?”.
Assim como está no folheto, tanto
a pergunta como a resposta parecem inscrever-se na estratégia
discursiva lacónica e de evitação
de abordagem e esclarecimento
dum reconhecido ruído de que
não se pretende dissipar para não
provocar constrangimentos, nesta
classe, nos reformados que têm o
direito de se lhes beneficiar “seja a
que pretexto for” (idem). Só mais
tarde, em sessões jornalísticas
directas é que um funcionário representante estatal, assediado pelo
jornalista, confessou, de forma
directa e clara, que os reformados
não estão contemplados na TSU,
no que até foi difícil de ser assumido por esta classe dada a enormidade do descalabro e injustiça da lei.
Perante as reconhecidas inconformidades, aludidas pelos
representantes do Ministério,
resta aguardar que no tempo que
acharem prestável, anunciar as
correcções feitas e se implementar
os casos já regularizadas (conformadas). É que, por outro lado, o
discurso anunciador do adiamento
foi igualmente lacónico ou passível de diferentes interpretações.
Na audição do locutor, percebeu-se que a TSU seria paga aos que
se encontram em situação regularizada, com prioridade para os do
salário mínimo, ou seja, do nível/
escalão 1C. Será que outros na situação regularizada, além destes
(1C,) foram pagos? Como se pode
entender esta continuada discursivização plurissignificante de textos marcadamente não literários?
Por todas estas atitudes e discursos textuais, cuja significação exige alguma hermenêutica
de que não somos especialistas,
torna-se difícil criar expectativas
pois, sem dúvida, a lei da TSU foi
feita por gente sábia e testada, não
lhe podendo ser novidade o que os
beneficiários acham ser injustiça.
De facto, neste estado, aos funcionários no activo e reformados
só lhes assiste uma religiosidade
oracional (reza) e de esperança
para que as aludidas inconformidades sejam assim sanadas: 1.
Inclusão dos reformados na TSU,
2. Retirada do critério idade que
pune os mais velhos e, acima de
tudo, 3. Enquadramento dosfuncionários nos níveis da TSU, de
acordo com os respectivosníveis
de formação profissional (habilitações literárias), em que cada
nível assegure o mínimo de saláriocorrespondente a essa formação. Tanto antes como depois da
TSU, circularam e circulam critérios de enquadramento em tabelas
que obedecem a estes critérios e
são satisfatórios aos funcionários.
A ver, vamos!
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IFPELAC coloca 118 jovens no mercado
de trabalho em Cabo Delgado

Ao abrigo do memorando de entendimento assinado em
Fevereiro passado entre a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), através do Instituto de Formação
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC), e a TotalEnergies, operadora do projecto Mozambique LNG, foram hoje, no Centro de Formação profissional
de Pemba, graduados os primeiros 118 jovens de um total
de 2.500 que se pretende formar em cinco anos, em Cabo
Delgado.

E

stes 118 jovens
fazem
parte
de um grupo
de 120 jovens
que
haviam
iniciado a formação em Março
passado. Dos 118 ora graduados, 20 são agora electricistas,
20 carpinteiros, 20 pedreiros,
19 canalizadores, 20 pintores,
19 soldadores. Dos 118 jovens
graduados, 48 são deslocados
oriundos de Palma, 47 de Mocímboa da Praia, e 23 oriundos
da cidade de Pemba, provenientes das famílias de acolhimento que receberam deslocados. Neste primeiro grupo
de 118 jovens, conseguiu-se
assegurar a paridade de género.
O Director-geral do IFPELAC, Leo Elias Jamal, deixou
uma mensagem especial para

os jovens: “É sabido que a província de Cabo Delgado está
sendo assolada pelos ataques
terroristas, mas o Governo de
Moçambique, através da SEJE,
está comprometido na preparação dos jovens e potenciá-los
com conhecimentos e habilidades que os permitam serem
actores cada vez mais activos
e proactivos no processo de
desenvolvimento do país. Para
assinalar a conclusão das diversas especialidades ministradas
neste Centro de Formação Profissional, com o apoio da TotalEnergies oferecemos a este
grupo de graduados 04 Kits
de diversas ferramentas para a
constituição de igual número
de Micro-Empresas, uma oportunidade de lançar os jovens
para o auto emprego que visa

melhorar as suas condições de
vida e criar condições para empregar outros jovens. Lanço o
apelo aos jovens de todo o país
e em especial aos jovens desta
Província a não se aliarem aos
grupos de malfeitores que semeiam luto e terror, destruição
de infra-estruturas e bens, atrasando o desenvolvimento da
província e do país em geral. O
mercado de trabalho está cada
dia mais exigente e apelase aos
jovens para uma melhor qualificação profissional com vista
a enfrentar as exigências dos
processos selectivos das empresas e os cursos profissionalizantes que o IFPELAC oferece constituem uma óptima
alternativa para a Formação
Profissional de qualidade e estão alinhados com as exigências do mercado de trabalho”.
Por seu turno, Leonardo
Nhavoto, Gestor de Conteúdo
Local da TotalEnergies, afirmou: “Embora o nosso projecto Mozambique LNG esteja em força maior e, portanto,
com as operações suspensas,
continuamos a investir em
acções de conteúdo local.

Estamos felizes em ver estes
primeiros 118 jovens serem
graduados. É um resultado
encorajador na materialização
do nosso Plano de Conteúdo
local, que visa contribuir para
o desenvolvimento sustentável de Moçambique, em geral, e de Cabo Delgado, em
particular. Estas formações
são parte do nosso programa
CapacitaMoz que visa, entre
outros, contribuir para a formação e inclusão de jovens
moçambicanos no mercado
de trabalho. Queremos continuar a contribuir para formar
jovens não apenas para o projecto Mozambique LNG, mas
também para outros projectos
e áreas, igualmente importantes para o desenvolvimento do país, em geral, e de
Cabo Delgado, em particular.
Zaina
Óscar,
formada em canalização, afirmou
“eu quero mostrar o que eu
aprendi, e gostaria que mais
jovens pudessem beneficiar
destas oportunidades dadas
pela TotalEnergies e o IFPELAC. Com o apoio da TotalEnergies, eu e mais colegas,

vamos abrir uma empresa
multisserviços
(“Tsothene
Services”). Teremos, na empresa, canalizadores, pedreiros, pintores e electricistas”.
Belinho Mutove, formado
em carpintaria, afirmou: “Este
curso foi muito útil e tenho a
ambição de ensinar a outros
jovens o que eu aprendi. Uma
das outras ambições que tenho
é ter uma carpintaria própria.
Com o apoio da TotalEnergies,
eu e mais cinco outros colegas de outros cursos, vamos
abrir uma empresa para fabrico de mobiliários (“Rovuma
Mobiliários”) que envolve
as especialidades de carpintaria, pintura e soldadura.”
Refira-se que todos os jovens que acabam de ser graduados receberam uma caixa
de ferramentas para garantir
uma base para o auto emprego. Adicionalmente, os melhores estudantes vão beneficiar de
capacitação para a concepção
e implementação de projectos
empresariais, bem como de
apoio financeiro, acompanhamento e equipamento para o
início sustentável dos mesmos.
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Defende ministra Helena Kida

É preciso reforçar vigilância no
no sistema penitenciário do país
A Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida reconhece a conivência de alguns
agentes do serviço nacional penitenciário (SERNAP) na
facilitação a evasão dos prisioneiros nas cadeias, situação
que revela falta de sentido de missão na observância de algumas medidas de vigilância e segurança penitenciária.

H

elena Kida
que falava durante
as
celebrações
dos 47 anos da criação do
serviço nacional penitenciário instou aos agentes
penitenciários a pautarem
pela ética e deontologia
Profissional como forma de
assegurar a reabilitação e
reinserção social dos cidadãos privados de liberdade.
“Os actos aqui descritos
põem em causa a credibilidade do sistema penitenciário nacional, colocando
em causa as boas práticas
empreendidas pela maioria dos agentes honestos
e íntegros, que de noite e
de dia, dedicam todas suas
energias e capacidades para
manter a tranquilidade, vigilância e segurança nos
Estabelecimentos penitenciários. “ introduziu a ministra

No mês de Julho houve
tentativa de evasão no esta-

belecimento
penitenciário
de Milange, na província da
Zambézia, acto que revelou
a necessidade de aprimorar cada vez mais o sistema
de segurança nas cadeias.

NAP, a instituição desenvolveram recursos humanos que
estão a altura de responder
aos vários desafios que a actualidade impõe mormente a
superlotação nas cadeias, o

A fonte indicou que os
47 anos, da criação do SER-

que exige valores nobres que
permitam ao cumprimento da

missão com zelo e dedicação
para dar resposta as vulnerabilidades que se apresentam
no sistema penitenciário.
É nesse sentido que a fonte refere que o país precisa
de uma Guarda Penitenciária
com elevada auto-estima,
comprometida e tecnicamente preparada para enfrentar
os desafios da vigilância
e segurança penitenciária,
bem como a reabilitação e
reinserção social do cidadão privado de liberdade, vai
dai que o SERNAP precisa
potenciar-se, cada vez mais,
edificando bases para o uso
da ciência e de equipamentos e tecnologias modernas
para esclarecer as diversas
situações de segurança que
põem em causa o sistema.
“Esta postura do SERNAP, certamente, inspirará
maior confiança, credibilidade e maior segurança
a sociedade e ao cidadão,
incluindo no relacionamento com outras instituições,
criando um ambiente propício para que este possa
contribuir no desenvolvimento sustentável“ indicou

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas
(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)
Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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Lançada plataforma de cultura e turismo
‘Moçambique às 4 Rodas’
Foi lançada na quarta-feira (27), no recinto do Automóvel Touring Clube de Moçambique, em Maputo, o projecto
‘Moçambique às 4 Rodas’, uma plataforma integrada
de serviços de promoção e desenvolvimento de negócios,
através da divulgação de produtos e serviços de turismo
Moçambicano a nível nacional, regional e internacional. O
projecto congrega os mais apropriados meios e técnicas à
disposição de todos intervenientes da cadeia de valores do
Turismo, com objectivo maior de contribuir para a elevação da marca Moçambique.

E

sta iniciativa público-privada integra diversas
instituições
como o Ministério da Cultura e Turismo, através do
Instituto Nacional do Turismo (INATUR), a Federação
Moçambicana de Turismo
e Hotelaria (FEMOTUR), a
Agência de Comunicação
Estratégica e Eventos Corporativos (CRIATTUS MOZAMBIQUE), e conta com o
patrocínio do Banco Comercial e de Investimentos (BCI).
Segundo referiu o Presidente da Comissão Executiva do BCI, Francisco Costa,
o Banco reconhece o efeito
catalisador do sector do turismo na economia do país,

“pela sua capacidade de gerar
receitas e criar emprego. Mas
temos consciência de que o
desenvolvimento deste sector
passa por um importante espaço de investimento, o que
exige a conjugação de esforços e partilha de recursos e
competências”. E acrescentou: “Nesta perspectiva, entendemos que a experiência
de trabalho do BCI com os
demais parceiros do sector
atribui-nos vantagens competitivas que devem ser exploradas para apoiar o fortalecimento do sector de Turismo
que na sua transversalidade,
e também gera sinergias com
outros sectores económicos”.
Por seu turno, o vice-Ministro da Cultura e Turismo,
Frekson Bacar, sublinhou a

importância e o significado do
programa para o país: “o sucesso desta iniciativa assenta
sobretudo na capacidade de
reunir as vantagens comparativas do país, permitindo que os
visitantes nacionais e os provenientes do estrangeiro tenham
uma experiência única das suas

vidas, explorando as belíssimas
praias, a nossa cultura, a gastronomia e a rica biodiversidade”
– disse, indicando que “o desafio para todos nós é estimular e
engajar o sector privado, o sector público e as comunidades
rurais a entrarem em parceria ou
joint-ventures, afim de explorar

as oportunidades de turismo
na nossa região, como destino
para benefício de todos nós”.
Refira-se que entre outras
personalidades, destacou-se a
presença do Presidente do Conselho Municipal de Maputo,
Eneas Comiche, no acto de
lançamento da plataforma.

Cerveja sem álcool

HEINEKEN 0.0 produzida para todos os
momentos e todas as culturas

A

gora podes!É
como a HEIN E K E N
Moçambique anunciou o lançamento da sua cerveja zero por cento de álcool.
Com selo de Amsterdão, a empresa posiciona-se como uma
marca que abrange todos públicos e ocasiões de consumo.
Denominada
“Heineken
0.0”, é uma cerveja premium,
malte puro, com excelente
sabor, que já está disponível no mercado moçambicano, em garrafa de 330 ml,

colocando assim X marcas
disponibilizadas pela HEINEKEN Moçambique, designadamente,
Heineken,
Txilar, XXX, XXX, XXX.
De acordo com Roelof
Segers, Director Geral da
HEINEKEN
Moçambique,
este lançamento é um marco
para empresa, não apenas de
ponto de vista quantitativo,
mas de linha de produção.
“Demos assim, o nosso
primeiro passo para o segmento de bebidas não alcoólicas, o que torna a nossa
empresa, um parceiro do con-

sumidor em toda a sua jornada e ocasiões de consumo.”
Disse Segers, tendo frisado
que com esta nova marca,
várias culturas, idades e costumes terão uma nova preferência de bebida premium.
O lançamento da marca teve lugar esta semana
no Edifício sede da empresa, onde colaboradores, parceiros e clientes, puderam
testemunhar a chegada da
“HEINEKEN 0.0”, que vai
vincar a componente de consumo responsável abraçado
pela cervejeira multinacional.
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mKesh e Ecobank assinam
parceria de interoperabilidade
A Carteira Móvel, operadora do serviço financeiro de
moeda electrónica, mKesh, e o Ecobank Moçambique,
SA, assinaram, quinta-feira, 28 de Julho, em Maputo, um
contrato de interoperabilidade, que vai permitir que os
clientes de ambas as instituições efectuem transferências
de valores das contas bancárias no Ecobank para as contas
de moeda electrónica do mKesh e vice-versa.

E

sta parceria é
de grande valor para o Ecobank Moçambique, SA, pois
está alinhada à visão do Grupo
Ecobank, que é de criar um
Banco Pan-Africano que contribua para o desenvolvimento
económico e integração financeira do continente, em geral, e
de Moçambique, em particular.
De igual modo, este acordo
vai contribuir de forma significativa nos esforços e ambições
que as duas instituições têm
empreendido na digitalização
do mercado, de forma a disponibilizar serviços financeiros cómodos e acessíveis aos
cidadãos não bancarizados,
assim como alargar a oferta de
produtos e serviços financeiros
aos clientes já bancarizados.
A interoperabilidade, que

resulta da integração dos dois
sistemas de pagamento móvel das duas instituições, está
disponível no canal USSD do
mKesh *500# (somente na rede
Tmcel) e brevemente estará
disponível no aplicativo Mobile
App do Ecobank Moçambique.
Para o presidente do Conselho de Administração (PCA) do
mKesh, Binda Celestino Jocker,
a parceria entre o Ecobank Moçambique e a Carteira Móvel
marca o início de uma grande
relação que vai trazer enormes
benefícios para os clientes de
ambas as instituições, através
da oferta de melhores serviços.
“O serviço financeiro de
moeda electrónica, que conta com o suporte tecnológico
da Ericsson, visa melhorar a
vida dos clientes por via da
oferta de serviços de transferência de dinheiro, levanta-

mento de dinheiro nos agentes e ATM ’s, pagamento de
serviços e ligação ao sistema
de pagamentos electrónicos
interbancários da rede SIMO”,
frisou Binda Celestino Jocker.
Para dar melhor suporte ao
serviço mKesh, a Tmcel iniciou recentemente a expansão
e modernização da sua rede de
serviços fixos e móveis que se
circunscreve na implementação de novos sites 2G, 3G, 4G
e 4.5G e modernização do seu
backbone, saindo dos actuais
100GB para mais de 400GB

de capacidade, num investimento de cerca de 132 milhões
de dólares norte-americanos.
Neste momento, já foram cobertas com a nova rede, as províncias de Maputo, Gaza e parte
de Inhambane, até ao distrito de
Morrumbene, estando para breve a remanescente cobertura da
zona sul e em simultâneo as cidades da Beira, Nampula e Nacala.
Por sua vez, o administrador delegado do Ecobank Moçambique, José Manuel Correia
Mendes, referiu, na ocasião,
que a implementação dos servi-

ços da interoperabilidade é um
testemunho vivo da estratégia
de digitalização do Grupo Ecobank, na sua actuação, como
um banco Pan-Africano, que
está a contribuir para a integração financeira do continente.
“Desta forma, mantemos o
nosso compromisso de garantir
a digitalização em Moçambique,
através de um leque de serviços
e produtos bancários inovadores, cientes que os desafios pela
frente, nos colocarão numa posição de inovação”, concluiu
José Manuel Correia Mendes.

Em conferência em Lisboa:

Standard Bank perspectiva aceleração dos investimentos
na exploração de gás natural em Moçambique

F

ace ao aumento
da
necessidade
de produção de
gás natural, perspectiva-se
uma
aceleração do investimento para
a exploração deste recurso numa
magnitude que ajude a gerar recursos que suportem a estabilidade
macroeconómica de Moçambique.
A projecção foi avançada por
Fáusio Mussá, economista chefe do Standard Bank, durante a
conferência “Investimento em
Angola e Moçambique”, promovida, dia 26, em Portugal.
“O gás natural regista uma
crescente procura mundial, pelo
que é urgente que surjam novos
projectos, nomeadamente em Moçambique, para disponibilizar aos
restantes países”, afirma Fáusio
Mussá, alertando no entanto que,

tendo em consideração que a maior
parte da população nesta economia
vive da agricultura de subsistência, “um crescimento económico
mais inclusivo requer o desenvolvimento da agricultura e das cadeias de valor do sector agrícola”.
“A exploração do gás natural
pode ajudar na estabilização macroeconómica de Moçambique,
no entanto, é necessário um desenvolvimento harmonioso dos
restantes sectores de economia,
incluindo agricultura, para um
crescimento económico mais in-

clusivo e sustentável”, defende.
O economista perspectiva um
crescimento médio anual de 3,9%
da economia moçambicana, entre
2022 e 2025: “O país mantém um
potencial elevado de crescimento, no entanto é necessária uma
aceleração do investimento em
Moçambique para que o Produto Interno Bruto cresça ao nível
do seu potencial”, afirma Fáusio
Mussá, sublinhando que “o défice de infra estruturas continua a
ser uma barreira ao investimento
que não pode ser negligenciada”.

“Considerando o limitado espaço fiscal que as economias moçambicana e angolana apresentam,
os governos têm considerado as
parcerias público-privadas (PPP)
como um importante veículo para
ajudar a desenvolver infra-estruturas de suporte aos projectos de
investimento. Estes modelos permitem uma maior participação
do sector privado na economia,
mas existem áreas e sectores onde
o sector privado apresenta um
menor interesse em investir”.
O economista chefe avança
ainda que “o programa do FMI
irá ajudar a acelerar as reformas
estruturais, melhorar a transparência e gestão fiscais, incluindo
a dívida pública, e encorajar o retorno do apoio directo ao OGE”.
“A balança de pagamentos continua vulnerável a choques exter-

nos, mas deverá melhorar substancialmente à medida que os projectos
do sector dos recursos naturais e
energéticos avançam”, conclui.
Refira-se que, no painel «Investimento em Moçambique», no qual
Fáusio Mussá fez estas declarações, foram abordados, também, os
desafios logísticos para as empresas portuguesas com presença em
Moçambique, o gás como factor de
crescimento da economia moçambicana, as oportunidades ao nível
das infra estruturas e a necessidade
de investimento em Moçambique.
De um modo geral, a conferência serviu para o Standard Bank
mostrar às empresas portuguesas
que querem investir no estrangeiro, que Moçambique e Angola
são excelentes mercados, dado
terem a mesma língua e relações
de proximidade com Portugal.
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Para o Produto Interno Bruto (PIB):

Modernização do Porto de Maputo
poderá contribuir com 345 milhões de
dólares norte-americanos anuais até 2058

Um estudo elaborado pela consultora Cooningarth Economists, em parceria com o Standard Bank, estima que a modernização e expansão do Porto de Maputo, responsável por mais
de 60% do tráfego de mercadorias do Corredor Logístico de
Maputo (CLM), resultará num contributo anual de cerca de
345 milhões de dólares norte-americanos para o Produto Interno Bruto (PIB) até 2058, e que terá ainda impactos macroeconómicos mais amplos na vertente de receitas fiscais, criação de emprego, rendimento das famílias e fluxos comerciais.

O

documento
indica, igualmente, que
o Governo
poderá receber anualmente, 79 milhões de
dólares em impostos (directos
e indirectos) ligados ao projecto, e mais de 526 milhões de
dólares adicionais, referentes
a impostos associados ao aumento da actividade económica
(volume de comércio) resultante da modernização e expansão
do porto, sendo que o impacto
fiscal será de aproximadamente 605 milhões, em média ao
longo do período do projecto.
Prevê-se que toda a cadeia
de valor contribua com 824
milhões de dólares norte-americanos (cerca de 5,8% do actual PIB de Moçambique) e 1,2

mil milhões em média anual,
para o PIB moçambicano e sul-africano, respectivamente, com
133 mil empregos adicionais a
serem sustentados em Moçambique e 67 mil na África do Sul.
Além disso, espera-se que
os investimentos no Porto aumentem o rendimento dos agregados familiares moçambicanos
e sul-africanos em 437 milhões
de dólares e 777 milhões de
dólares,
respectivamente.
O documento salienta ainda
que as estimativas acima referidas baseiam-se na actual ineficiência na gestão dos fluxos
de carga no posto fronteiriço
Lebombo/Ressano Garcia, pelo
que se podem obter benefícios
adicionais significativos uma vez
atenuados os constrangimentos.
O Porto de Maputo é um

catalisador fundamental para
o comércio na economia moçambicana e noutros países da
região da SADC. O Porto é uma
parte integrante do Corredor
Logístico de Maputo, que inclui
o Posto Fronteiriço de Ressano
Garcia, linhas ferroviárias de
Maputo a Gauteng e a Estrada
Nacional Número Quatro (N4).
O CLM tem como principal
função facilitar o transporte de
cargas da África do Sul e dos países do “hinterland”. As principais mercadorias transportadas
ao longo do corredor são minérios (brutos e transformados)
e produtos agrícolas. Embora
os minerais exportados provenham, na sua maioria, da África do Sul, espera-se que com a
modernização e expansão do
porto mais países da região
(tais como Zâmbia, Zimbábwè
e República Democrática do
Congo) recorram a esta importante infra estrutura para
dinamizar as suas economias.
Actualmente, o Corredor
Logístico de Maputo movimenta/manuseia, em média, 1600
camiões de carga por dia, que
representam cerca de 30 mi-

lhões de toneladas por ano, mas
com uma tendência crescente.
Para além do impacto socioeconómico, o estudo focou-se nas consequências das restrições de mobilidade que o
posto fronteiriço de Ressano
Garcia representa para o funcionamento eficiente e sem
descontinuidade do Corredor Logístico de Maputo, que
alimenta o Porto de Maputo.
De acordo com o estudo,
os principais constrangimentos
estão relacionados a burocracia nas alfândegas, autoridades
fiscais e outros órgãos e departamentos governamentais. Sublinha, ainda, que os problemas
não podem ser atribuídos apenas
à escassez de infra-estruturas.
Ainda no que diz respeito
ao posto fronteiriço de Ressano Garcia, o estudo recomenda que se reduza a burocracia
e se aposte na modernização
das infra estruturas tecnológicas e do sistema ferroviário,
incluindo o material circulante.
Recomenda, ainda, a introdução do posto de paragem única em Ressano
Garcia, e a implementação

do Acordo de Comércio Livre Continental Africano.
Adicionalmente, o estudo sugere a introdução de um
sistema de pré-despacho de
carga destinado a acelerar o
comércio e a reduzir o tempo
de espera através do desembaraço prévio da carga antes da chegada à fronteira, da
coordenação das inspecções
e da melhoria da partilha de
informações sobre os riscos.
As intervenções propostas melhorarão a eficiência
dos vários intervenientes na
medida em que influenciarão,
positivamente, o desempenho
na fronteira. A implementação
destas medidas não só melhorará a eficácia da coordenação
e da cooperação, mas também
conduzirá à melhoria da eficiência dos serviços prestados na
fronteira, resultando, assim, no
aumento das trocas comerciais,
produtividade e competitividade, bem como na diminuição
significativa dos atrasos, congestionamentos e dos custos
logísticos, proporcionando ao
Porto de Maputo uma vantagem competitiva significativa.
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SAAJ especifico visto como a solução para reverter o quadro

Distrito de tsangano com elevados indices
de gravidez precoce na adolescência
O Distrito de Tsangano, a norte da província de Tete,
está a braços com o crescente número de uniões prematuras que muito contribuem para gravidezes precoce e abandono escolar. O facto já começa a preocupar as autoridades de saúde do distrito, que neste momento desdobram-se
em acções para reverter o cenário, descrito como causa
principal, as normas culturais do distrito, que acabam empurrando, muito cedo, as raparigas para uniões precoce.

S

ó no ano passado, fizeram
a
primeira
consulta
pré-natal no SAAJ,
8731 adolescentes, maioritariamente entre os 15 aos 19
anos. Em 2020, os 7 centros
de Saúde do distrito de Tsangano registaram 8130 casos, um incremento em 7%.
A Enfermeira de SMI, e
responsável distrital do SAAJ
em Tsangano, Telma da Costa
Xavier descreve este fenómeno
como grave, uma vez que é no
adolescente onde reside o futuro do distrito, porém, confirma
as causas por detrás deste problema: “A cultura do distrito
pode estar por detrás deste dilema, porque, uma vez a rapariga
com a primeira menstruação, já
é tida como grande e já pode se
casar. Lutamos contra isso, porque não é uma prática saudável,
por isso, quando estas adolescentes vem ao SAAJ, do nosso
lado, aconselhamos a aderir a
algum método contraceptivo e
de longa duração de preferência, para dar o espaçamento
necessário e garantir que esta
rapariga continue a ir a escola”.
Quem também alinha no
mesmo pensamento, é Ismael
Domingos, Actor Comunitário
que trabalha na sensibilização
da comunidade sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Segundo afirma, todo este problema que afecta a juventude do
distrito está relacionado com o
início precoce da actividade sexual, a inexistência de fontes de
acesso à informação e pelo facto de as comunidades estarem
distantes da unidade sanitária.
“Tsangano tem grave problema de casamentos prematuros causados por uniões precoces, e esta prática estáaliada
à desinformação na camada jovem, a falta de acesso aos serviços ligados à SSR, porque a
maior parte das Unidades Sanitárias do distrito estão distantes
da comunidade, e estes tem pouca informação, por isso, o desa-

fio é fazer chegar a informação
e trazer essas pessoas mais próximas aos serviços de saúde ou,
vice-versa”, disse Domingos.
Contudo este problema
pode ter dias contados. É que
o distrito de Tsangano conta
desde os finais do ano passado,
com um cantinho para atender assuntos de adolescentes
e jovens com privacidade e
aconchego, com a entrada em
funcionamento de um SAAJ

especifico, em pelo menos duas
unidades sanitárias, em Tsangano Sede e CS de NtengoWa
Balame, que foram reabilitadas
e apetrechadas com o parceiro de saúde, concretamente, o
Centro Internacional para Saúde Reprodutiva, o ICRH-M,

ao lado de outros pacientes, ou
mesmo seus pais, não garantia
privacidade alguma, isso criou
algum receio no passado, de os
jovens não aderir ao SAAJ, por
isso que, nessa altura, notamos
alguma queda na aderência.
Contudo, agora com o SAAJ

viragem, pois, visitaram pela
primeira vez o SAAJ, que agora é específico, 2139 adolescentes para diversas consultas.
“O facto de Tsangano sede
ter um SAAJ específico é um
passo muito grande dado para
a Saúde Sexual e Reprodutiva

que implementa nesta parcela
do pais, o projecto Acesso Sem
Barreiras desde o ano de 2020.
Telma Xavier, responsável
do SAAJ, congratula-se pelos esforços que são levados
a cabo no distrito pelo ICRH-M para reverter o cenário.
“Sair do SAAJ integrado para
o específico foi uma mais-valia
para o distrito porque tínhamos
adolescentes que procuravam o
SAAJ, mas como era integrado e as consultas eram feitas

específico, a coisa mudou de
figura, a demanda é maior e
muitos jovens já conhecem o
SAAJ, vem para diversos serviços desde aconselhamento em
saúde e testagem. Em média,
atendemos aqui, mensalmente,250 adolescentese jovens.
E olhando para os dados estatísticos da Unidade Sanitária
de Tsangano Sede por exemplo,
comprovam isso. Em 2020, o
SAAJ recebeu 366 adolescentes e jovens e, 2021 foi o ano da

dos jovens e adolescentes, porque agora, nas nossas sessões
de sensibilização e referência
temos onde apontar, e estes
possam ter serviços específicos de jovens. Anteriormente
tinham medo, vergonha, porque é onde os pais, tios eram
atendidos, e acabavam recuando. Agora estamos a sentir
uma mudança, que há uma
redução dos índices de casamentos prematuros, e acredito
que vamos festejar no futuro,
dado a existência do SAAJ
especifico”, disse Domingos.
Virgílio Fernando, adolescente de 16 anos de Idade, já
iniciou a actividade sexual.
Sabe que em Tsangano existe um cantinho para melhor
obter mais informações sobre
sexualidade. Por isso, veio,
para além de fazer o teste de
HIV, levantar preservativos
porque entende que é o melhor mecanismo para se proteger de doenças sexualmente
transmissíveis e a gravidez.
ON
de
Virgílio.
Mas, como é que estes
adolescentes e jovens passaram a
Continua pág. 21
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Edmilson Dove a caminho
do Kaizer Chiefs?
Dove está na Naturena. Informações dão conta que o internacional moçambicano está

a ser a observado, ou seja, em
teste a pedido do treinador dos
“Amakhosi”. (LANCEMZ)

Vólei de Praia

Moçambique prateado e
duplamente bronzeado
em Agadir

O Internacional moçambicano e antiga estrela do Cape Town City foi visto a treinar-se no Kaizer Chiefs, afamada equipa da Premier Soccer League - a Liga Profissional do Futebol Sul-africano.

D

ove que está
a representar a União
Desportiva
do
Songo está próximo de rubricar

contrato com os “Amakhosi”
segundo avança a imprensa
sul-africana especializada em
transferência de jogadores.
Após a inclusão de Dove
entre os seis defesas canhotos

que Amakhosi deveria prestar atenção, o clube parece ter
respondido, ou ele estava apenas no avião para “Mzansi”
quando o postagem saiu? São
questões que poderão ser respondidas nas próximas horas.
De acordo com uma imagem que foi compartilhada
pela Unplayable, Edmilson

Moçambique esteve em
destaque no Campeonato Africano de Vólei de Praia ao conquistar três medalhas: uma de
prata e duas de bronze, graças
ao segundo e terceiro lugares nos masculinos e uma terceira posição nos femininos.
Em masculinos, a dupla
Anadino e Jorge perdeu frente à dupla marroquina Abicha
e Elgraoui por, 2-0, com os
parciais de 21/19 e 21-15, le-

vando a prata para casa. Ainda nos rapazes, a dupla José
Mondlane e Osvaldo Mungo
venceu a do Bostwana Jack
e Chisawaniso por 2-0, com
os parciais de 21-13 e 21/18.
Em femininos, a dupla
Ana Paula Sinaportar e Vanessa Muianga venceu a homóloga da Nigéria, constituída por
Esther e Mustapha, por 2-0.
Os parciais de 21/9 e 21-13.
(LANCEMZ)

Desporto recreativo

Grande jogo da jornada ou jogo entre amigos?

Ė

já no domingo que duas
equipas amigas vão se enfrentar. Estamos a falar da
Nova Luz e Ondas do Mar,
duas equipas que lutam
pelos lugares cimeiros na tabela classificativa do campeonato do bairro de Hulene em
Maputo.
Entretanto, no fim-de-semana realizou-se o jogo de acerto de calendário entre
Ondas do Mar e F- Mave, referente a terceira jornada do campeonato de veteranos do
bairro de Hulene em Maputo.
Ondas do Mar foi quem inaugurou o
marcador tendo F-Mave andado a traz do
prejuízo pois, ao intervalo sofria por dois
a zero. Na segunda parte o F-Mave entrou
com raiva e conseguiu empatar o jogo mas,
graças ao esforço da Ondas do Mar que,
no ultimo minuto marco o terceiro golo,

valendo lhe os três pontos que estavam
em disputa. Assim Ondas do mar subiu na
tabela e ficou com treze pontos e F-Mave
permaneceu na cauda da tabela com quatro
pontos, apenas. Com essa vitória, Ondas do
Mar fica nos lugares cimeiros da tabela com
treze pontos.
Esta semana, retomam todos jogos
conforme o calendário com um grande dérbi
entre a Nova Luz e Ondas do Mar, sendo
que, as duas equipas estão separadas por
dois pontos, ou seja, Ondas do Mar passa a
ter treze contra onze pontos da Nova Luz.
Será o jogo da jornada não só pela posição
na tabela classificativa, mas porque são
amigos fora do campo.
Resultado final do jogo da 3ª jornada
em atraso

Ondas do Mar x F-Mave (3-2)
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conhecer
o
SAAJ?
“ É graças ao trabalho
que os activistas, professores
das escolas aqui em Tsangano, que depois de formados
em matérias de SSR, já fazem
palestras e sensibilização nas
comunidades e escolas, a divulgar os serviços de SAAJ,
mas, e sobretudo, na difusão
de informação para a mudança de comportamento, neste
ponto contamos também com
a rádio comunitária que desempenha um papel importante.
Todo adolescente e jovem
tem direito de ter acesso à informação sobre a SSR: Portanto quais são as acções concretas que podem ser levadas
ao cabo para que este jovem
esclareçam as suas dúvidas?
É justamente sobre este
propósito, que diversas acções
complementares, foram levadas a cabo pelo ICRH-M, através do projecto Acesso Sem
Barreiras, com a formação na
última semana, primeiro de 15
activistas de Saúde, durante
três dias intensivos, e segundo, por dois dias, igual número de professores das escolas
primárias e secundarias de
Tsangano em matéria de Saúde
Sexual e Reprodutiva, Comunicação interpessoal e inclusão
de Pessoas com Deficiência.
Victor Chinoza’, Assistente Distrital do projecto Acesso
Sem Barreiras e um dos formadores, contextualiza a integração de professores neste pacote
de saúde, para aproveitar do
seu estatuto, para a mudança
de comportamento: “Acreditamos que com os professores
formados, ajudarão a Unidade
Sanitária a trazer a mudança
de comportamento dos adolescentes e jovens, a partir deste
elo de ligação entre a comunidade, as escolas, e os serviços
de SAAJ. A importância dos
professores formados é que os
mesmos passaram a fazer sessões nas escolas com os seus
alunos e que estes participem
do debate, com o objectivo
de despertar curiosidade deles visitarem ao SAAJ. Ora,
estes os (professores) já estão
preparados para responder to-
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das as dúvidas que poderão
ter, através do jogo de cartas.
Por sua vez, os professores
vê com bons olhos a sua integração, como agentes promotores de mudança, até porque:
“Eu penso que o projecto fez
uma boa aposta ao integrar os
professores nesta formação de
SSR e comunicação interpessoal, porque, na verdade, os professores são os pilares, são eles
que trabalham e passam mais
tempo com os adolescentes
desta faixa etária na escola. Ora
vejamos, em casa, estes jovens
e adolescentes, os pais e encarregados de educação não tem
tido tempo para puder difundir
esta informação e ou conversar sobre estes temas com eles.
Gostei mais desta formação,
na componente de inclusão de
pessoas com deficiência. Foi o
que mais me surpreendeu, porque, vezes sem conta, indiretamente, deixávamos para trás
uma camada social que também tem direitos e deveres”,
disse Ângela Regina Manuel,
professora da Escola Secundária de Fonte Boa em Tsangano.
Manuel Chichaque – Pro-
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fessor de Biologia na Escola
Secundária de Tsangano Sede
sustenta: “Eu enquanto professor, e com os conhecimentos
que aqui adquiri nesta formação, tenho agora a oportunidade para contribuir no combate às gravidezes precoces,
e uniões prematuras,porque
faço parte da interação directa
com este grupo-alvo. Particularmente, eu aprendi como lidar com adolescentes e jovens
com deficiência. A primeira
acção é desde já organizar e
planificar sessões com as crianças, para puder aproximar a
eles aos Serviços de SAAJ.
Por seu turno, Ismael Domingos, paralegal no distrito,
que integrou a turma dos activistas, que foram formados
em técnicas para realização de
diálogos comunitário, este foi
um momento único, poís, viu-se emponderado para olhar
um pouco mais sobre a inclusão de pessoas com deficiência
nas suas actividades na componente dos direitos humanos. Domingos, mais adiante
afirma: “esta formação trouxe
novas coisas, a começar pela

abordagem que é mais inclusiva, e segundo, pelo material
didático de ilustração, pois as
actividades feitas anteriormente eram em palavras, textos
longos, mas agora já temos
como ilustrar nas nossas sessões. Já sabemos como garantir
mais interação com os adolescentes, e com este kit, vai mudar muito a minha maneira de
trabalhar com a comunidade,
visto que trabalho com líderes comunitários de Tsangano.
Que impacto trará na sociedade, com todos estes actores formados, especialmente
os professores? perguntamos
ao assistente distrital do projecto Acesso Sem Barreiras:
“É porque os professores
são as pessoas que passam
maior parte de tempo com os
adolescentes e jovens, e maior
parte das vezes, são os mesmo
que são mais ouvidos com os
alunos do que mesmo com os
pais. Por isso, queremos usar
esta vantagem que os professores tem na sociedade para trazer
a mudança de comportamento
dos adolescentes e jovens, porque não é costume e nem normal
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que estes jovens abordem questões relacionados a SSR abertamente”, elucidou Chinoza.
Porque um dos objectivos
da formação destes actores
é mesmo de garantir que os
assuntos relacionados a SSR
sejam abordados de maneira
aberta e que ajudará nas decisões conscientes e informadas
dos adolescentes e jovens, aos
professores foram disponibilizados kits de comunicação
interpessoal, composto por jogos de cartas, para que possam
usar para orientar as suas sessões. Este kit tem várias técnicas, metodologias e práticas
que ajudarão os adolescentes a
partilhar as suas experiencias.
O projecto Acesso Sem Barreiras com uma abordagem de
desvio positivo para melhorar
a comunicação e os serviços de
SSR dos adolescentes, é implementado em Tete, nos distritos
de Tsangano e Changara e, em
Maputo, nos distritos de Moamba e Magude, pelo consórcio
PCI Midia, TV Surdo e ICRH-M. Teve início em 2020 e termina em Maio de 2023. O doador é o Governo de Flandres. (*)
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Paixão, amor, ilusãoe traição marcam
“Cartas de Amor Perdidas”
SILVINO MIRANDA
O livro chama-se CARTAS DE AMOR PERDIDAS
do escritor Nunes Cristóvão, que sai sobre a chancela da
Ntxuva Editora, contou com a colaboração de Dário Camal como prefaciador, Lucílio Maundze como capista
e Rivaldo Filipe Manejo como revisor. O seu lançamento está previsto para o mês de Novembro do corrente ano.

A

s Cartas de
Amor são
mesmo cartas escritas
na voz de
vários emissores para diversos
destinatários, ambos anónimos.
Falam de situações na vida a
dois: paixão, separação, Superação, ilusão, traição, amor
proibido, marido da noite, escolhas, orgulho, problemas
num relacionamento, arrependimento, perdão, namoro a distância, felicidade, esperança.
“Para a sua composição me
inspirei nas relações actuais na
vida a dois desde os namorados, casados, separados e divorciados, e me inspirei ainda
em algumas músicas, e outras
cartas são mesmo baseadas em
factos, por exemplo, via uma
notícia e me inspirava nela”,
acrescenta Nunes Cristóvão.
A ideia surge a partir do
quotidiano. Vendo o rumo
que as relações estão tomando nesses últimos dias, por

isso dedico a todos que não
desistam do amor apesar
dos seus dramas e dilemas.
“Não, porque são
crónicas em forma de cartas.
Cada carta tem seu emissor
e
seu
destinatário.
Não
houve
inspiração por parte de algum artista. Tive essa ideia durante bum banho matinal.
Levei quase seis meses.
Foi escrito em 2020 por causa da preparação e logística
só se materializa neste ano”.
Este livro estará disponível
para todas as faixas etárias,
desde adolescentes, jovens,
adultos e a todos amantes
da leitura, retractando sobre
namoros e relacionamentos.
Apresentado sobre o género
literário cronista que na sua visão a que maisse adapta ao conteúdo que pretende transmitir.É
que o amor sempre vence.
Não desistam do amor, apesar
das dificuldades que existem
na vida a dois, sempre vale a

pena viver o amor.A escolha
editorial é porque foi uma das
editoras que acolheu os seus
projectos e acreditaram neles.
Trabalhar com a Editora
Ntxuva foi uma experiência
única, mais do que editores são
uma família para com os autores. Dão a oportunidade ao autor

de expressar como gostaria que
o livro fosse. E a liberdade de
discutir com o coordenador editorial a casa passo que é dado.
“A escolha é mesmo por
confiar nos trabalhos deles e
abertura para acolher novos
escritores como eu.Sempre que
escrevo um livro, me coloco

também no lugar do leitor. Para
mim a leitura de uma obra literária não deve ser entediante
e complicada, mas prazerosa e
estimulante, por isso ao escrever esse também olhei mais
para esse lado. Para quem tiver interesse em ler as Cartas
de Amor Perdidas perceberá
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que se trata de assuntos relevantes da vida conjugal, mas duma
forma divertida e emocionante”.
Como dificuldades, o artista
afirma que durante a escrita passava por alguns bloqueios mentais e parava de escrever, deixava
para depois. As vezes escrevia,
ao voltar a ler não ficava con-

vencido, razão pela qual algumas
foram perdidas para sempre (risos). “Perdoem-me os destinatários não poderei fazer chegar”.
“Bom, eu acho que cada escritor tem suas “manias”. Eu acho
que fazer algo que gostamos e
que de alguma forma nos distrai
pode ser uma saída, no meu caso
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por exemplo, escuto música, durmo ou saio para passear. O certo
é que o bloqueio criativo é uma
realidade para qualquer artista
não só para escritores e como lidar varia de pessoa por pessoa”.
“Primeiro quero agradecer a
familiares e amigos que apoiam
meus projectos. Sobretudo aos que

estão aderindo na compra do livro
e camisetas. Agradecer a Editora
pela oportunidade que me deu”.
“Tenho a máxima certeza que
sem o carinho e apoio que tenho
recebido não estaria onde estou
hoje, e estou certo que onde estou hoje já foi um sonho antes.
Então obrigado a todos.Outra
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coisa que os meus leitores e
o público que merecia saber
é que o impacto das compras
desta obra se for positivo poderei trazer a versão física dos
meus primeiros livros EFEITOS DA QUARENTENA e
GRADUADO COM SUCESSO, E AGORA?”, termina.

M Kappa lança projecto “Esperança”
“O HipHop para mim trouxe uma perspectiva positiva e
melhor maneira de observar a
sociedade e através da minha
música excitar a sociedade a
interpretar a vida da melhor
maneira possível e se sentirem
motivadas”, refere M Kappa.
O álbum foi lançado no
dia 27 de Julho, 100% digital e se encontra disponível para venda num preço único de 1000 médicas.
Segundo refere o artista, as
vendas do CD têm sido muito
boas, a aderência pelo álbum
tem sido enorme algo que não
esperava.O álbum conta com
a produção de vários produtores moçambicanos e russos.
“Desde o lançamento desse
disco tudo ta sendo muito bom!

“A maior diﬁculdade
tem sido conciliar o
tempo. Não tem sido
fácil associar a carreira
proﬁssional e musical.
Mas graças a DEUS tenho conseguido vencer
essa barreira com muito
esforço”

silVino Miranda
M kappa é nome de um jovem nascido à 19 de Dezembro. Amante de Hip˗Hop desde 1998 tendo gravou seu
primeiro som no formato CD em 2002 na Nevinga produções. De lá para cá nunca mais parou de cantar mesmo com dificuldades do nível profissional e académico.

E

m 2014 abandona o Hip˗Hop
secular para se
focar num Hiphop mais gospel e motivacional. Com objecti-

vo de melhorar a sociedade com
especial foco para a juventude.
Ademais, M Kappa lançouo
seu mais recente álbum intitulado ESPERANÇA composto
por 11 temas.O objectivo deste

álbum é transmitir mensagens
de esperança para todos que se
encontram a passar por várias situações e encorajá-las a superar
momentos difíceis em sua vida.
“Elas falam de momentos bons e de momentos ruins.
Tem música de superação e
recomeço. Algumas músicas
são de momentos mais tristes,
mas outras são mais pra cima
e seja o que deus quiser!”.
Três
temas do álbum
tem
vídeosdisponíveis
no

canal M kappa do youtube
(nomeadamente:
esperança, testemunho e a solução)
Para si, o cenário actual do
HipHoptem tendência a melhorar cada vez mais. Muita
diversidade cultural, lançamento de álbuns e concertos
ao vivo de Hiphop. Isso representa uma grande melhoria na
sua nobre opinião.Bom no HipHop nacional teve uma transição tremenda, hoje em dia
o HipHoptem muita técnica.

Eu não esperava tanta repercussão! As pessoas tem aderido
bastante ao CD”, Diz M Kappa.
M Kappa, tem trabalhado até o momento de forma independente, e abre espaço para qualquer tipo de
parceria. No entanto este
álbum conta com a colaboração de Artem, BillyRay,
Nastaiachipro,Aаmenhill,
b Jerry, djnod, dapage, fence STK, Maldine,7hallaz e
participações de: Sizaquel,
Chadief, Merina, amenhill,
Cara preta, Judite, Paula,
João Stefani, Mais benção
Fenol
STK.
“A maior dificuldade tem
sido conciliar o tempo. Não
tem sido fácil associar a carreira profissional e musical.
Mas graças a DEUS tenho
conseguido vencer essa barreira com muito esforço”.
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Ciclo de actualização dos seus funcionários

Alfândegas aprimoram estratégias
de combate ao crime organizado
As alfândegas de Moçambique estão desde esta segunda-feira, 01 de Agosto, no distrito de Boane, em mais um ciclo
de actualização dos seus funcionários que exercem cargos de
direcção e de chefia com vista a reflectir sobre aprimoramento das estratégias de intervenção na área aduaneira tendo em
conta os desafios que se nos impõem, quer seja aos desafios
da covid-19, bem assim da sofisticação do crime organizado
que fomenta cada vez mais o contrabando e a fuga ao fisco.

F

alando na cerimónia
que
marcou o início
deste ciclo de
actualização, o
director geral das alfândegas de
Moçambique, Taurai Tsama começou por explicar que a instituição tem necessidade de ter
uma força capaz de mobilizar
receita para os cofres do estado através da aplicação da lei e
protecção dos direitos dos intervenientes no comércio externo.
“Precisamos por isso de
assegurar que cada um que
aqui intervém, cumpra os seus
deveres e goze dos seus direitos dentro daquilo que está
estabelecido na lei, pois só
assim continuaremos a arrecadar receita para sustentar
a despesa pública”, apelou.
Taurai Tsama explicou
ainda que a Autoridade Tributária de Moçambique vai continuar a investir na expansão
dos seus serviços para que o
território aduaneiro nacional
seja menos vulnerável a actos
ilícitos, mas sobretudo para

haja maior consciência dos
operadores do comércio externo, e não só, sobre a necessidade da licitude dos seis actos.
“Por isso continuaremos a
investir na selagem de carga
em trânsito, das bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado,
maior controle do comércio
transfronteiriço, através da gestão coordenada de fronteiras,
entre outras medidas que reduzam o risco de contrabando
de mercadorias”, disse a fonte.
Entretanto, Taurai Tsama disse estar ciente que
para o alcance de todos objectivos da instituição que
dirige cada um dos funcionários é chamado a primar pelos bons exemplo, sobretudo
que todos sejam promotores
e defensores da integridade.
“Devemos passar a ser vistos de forma diferente pela sociedade, e transmitir confiança
a esta porque afinal nós somos
a força que assegura o financiamento da despesa pública.
Somos chamados a cumprir
e fazer cumprir a lei a todos

aqueles intervêm no comércio
externo a nível do território
aduaneiro nacional”, apelou.
Na ocasião, o director geral das alfandegas revelou que
ao longo do semestre deste
ano, houve um registo de 359
apreensões, dos quais 238
na Região Sul, 29 na Região
Centro e 92 na Região Norte.
Deste total, 187 resultaram do
Contrabando, 111 de descaminho e 61 de transgressão,
com um valor aduaneiro de
268,694,407.82 MT, e direitos
ad e demais imposições esperados de 67.446.238,00 dos quais
foram cobrados 21.350.393,81
MT e tendo-se perdido (ou por
recuperar) 46.095.844,19 MT .
Das diversas apreensões as
de bebidas e viaturas tiveram
destaque tendo atingido cifras
de 118 e 130 respectivamente
com um valor aduaneiro cumulativo de 61.913.602,14 MT
tendo sido cobrados sobre os
quais 6.233,993.94 MT de direitos e demais imposições e esperando-se por cobrar (ou tendo
se perdido) 55.679.608,20MT .
Relativamente a boa parte dos
118 processos de bebidas abandonada, foram lançados, em
coordenação com o tribunal
aduaneiro e Ministério Publico,
2 editais nos jornais de maior
circulação para promoção da
sua venda em hasta pública.
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