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Consórcio ExxonMobil/Eni Explora
cenários de produção alternativos a Afungi
Todos os cenários continuam em aberto para o consórcio
da Área 4 controlado pela joint-venture Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (MRV), detida pela ExxonMobil, Eni
(operadores) e CNPC (70% da concessão de exploração e
produção), sobre o futuro do investimento onshore em Afungi. A GALP, KOGAS e Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) detêm os restantes 30%.

separados: Mamba no norte (ainda sem decisão final de
investimento) e Coral no sul,
explorado através da plataforma flutuante já elaboração.
Numa
solução
semelhante não se antevê qual-

a construção de uma segunda
FLNG. Este cenário libertaria
o projecto da Área 4dos constrangimentos da insegurança
em terra e da agenda da Total, considerada pouco “interactiva” com os parceiros da

Mobil e ENI. No entanto, a Área
4 não deverá avançar com qualquer decisão sem sinais consistentes da Total, o operador
e principal parceiro da Área1.
A volatilidade da situação
de segurança continua a com-

plano
de
desenvolvimento do
Rovuma
LNG
foi
adiado em virtude dos efeitos
da crise do COVID sobre os
preços internacionais das commodities e também da decisão
de suspensão do projecto da
francesa Total em 2021, lı́der
do consórcio da Area 1 que alegou razões de força maior com
a degradação das condições de
segurança em Cabo Delgado,
sobretudo no distrito de Palma.
A poupança de custos e alguns dos novos requisitos dos
financiadores do projecto, nomeadamente sobre questões ambientais, têm contribuı́do para
adiar a assinatura da decisão
final de investimento pela
Área 4 ao implicar alterações
técnicas ao projecto inicial.
O projecto onshore continua a ser a prioridade, segundo
fontes próximas do dossier, mas
outras opções de monetização
do gás natural of shore estão
já a ser exploradas pela Eni e
ExxonMobil, devendo uma
decisão estar fechada apenas
no primeiro semestre de 2023.
Um das hipóteses que tem
sido colocada aponta para a
possibilidade de ser replicado
o modelo do projecto exclusivamente of shore do Coral Sul
FLNG (instalações flutuante de
produção de Gás Natural Liquefeito), já em funcionamento, ou um modelo hı́brido, com
uma pequena instalação onshore, independente do projecto a desenvolver pela Area 1.
O GNL of shore e as FLNGs começa a transformar-se
numa solução cada vez mais
recorrente no sector. As companhias de FLNGs estão a aproveitar as novas oportunidades
e os custos tendem a tornar-se
mais atractivos. Originalmente
concebido e desenvolvido para
explorar recursos de gás remotos ou encalhados, as FLNG
estão actualmente a ser implantadas em águas rasas e profundas e em locais onde a segurança, a falta de infra estruturas ou
outros factores comprometem

quer operação de produção
de GNL antes de 2026.
Embora
inicialmente
contrário à solução flutuante
através da FLNG, a proposta
do consórcio acabou por convencer o governo, justificando
a a opção com a distância do
litoral eexistência de um desfiladeiro de fundo do mar de
13 kms de largura e 300 m de
profundidade que dificultaria
a colocação de gasodutos para
o transporte de gás para terra.
O Plano de Desenvolvimento do Coral FLNG acabou
por ser aprovado no inı́cio de
2016. A FLNG, construı́da pelo
consórcio TJS (Technip, JGC,
Samsung), é a primeira plataforma ultra-profunda do mundo
e a solução “flutuante” permitiu
que o projecto permanecesse
“protegido” do agravamento
da situação de insegurança na
provı́ncia de Cabo Delgado.
O consórcio TJS terá sido
já encarregue pelo MRV de
apresentar uma proposta para

Area 4com os quais iria partilhar infra estruturas (share
facilities) e serviços de apoio
do EPC (Engenharia, Aprovisionamento e Construção).
Entre estas infra estruturas contam-se o porto de descargas de Palma e o aeroporto
em Afungi, essenciais para a
retoma do projecto, já que permitem contornar eventuais riscos de circulação terrestre. A
interrupção da construção do
porto (MOF / Materials Offloading facility) poderá obrigar
a recomeçar a obra do inıć io,
face à degradação que entretanto sofreu por força das marés.
Também os terminais de descarregamento de gás (LNG Marine
Terminal), na baıá de Tungue,
Afungi, estão ainda por construir.
O projecto Rovuma LNG
não tem ainda FID assinado
e eram esperados desenvolvimentos ainda em 2022, sustentados pelas propostas financeiras dos principais parceiros do
consórcio, em especial a Exxon-

prometer o desenvolvimento do
projecto da Área 1em Palma,
podendo levar a novo adiamento
do recomeço dos trabalhos. Segundo fontes do sector, a probabilidade da paralisação do LNG
Moçambique até final de 2022 é
elevada, mantendo-se assim em
vigor o argumento securitário
implıć ito nas “razões de força
maior” alegadas pela Total. Este
cenário contraria as intenções
recentes da Total que considerava possıv́ el a retoma do projecto no 2º semestre de 2022.
Nenhum dos parceiros da
Área 4 questionou até agora a
continuidade do projecto, embora a FID se mantenha adiada,
não devendo acontecer antes
de finais de 2023. Informações
sobre operações de venda em
preparação das respectivas
participações por parte de alguns dos membros do consórcio
– nomeadamente ExxonMobil
ou da portuguesa Galp – não se
confirmam embora não possam
ser excluıd́ as no médio prazo.

O

a rentabilidade da operação.
As
actividades
de
construção da instalação da
plataforma flutuante no Coral
Sul iniciaram-se em Setembro
de 2018 e foram concluı́das
em 38 meses, de acordo com
o plano, tendo o FLNG partido
da Coreia do Sul para Moçambique em Novembro de 2021.
O primeiro gás produzido está
previsto para Setembro de
2022 e a primeira venda terá
lugar em Outubro de 2022.
O Contrato de Concessão
de Exploração e Produção
(CCEP) entre a Area 4 e o Estado, assinado em 2006, tem
uma duração de 30 anos a
partir da data de aprovação do
Plano de Desenvolvimento, do
qual resultará na prática uma
duração de 25 anos. A italiana
Eni garantiu os direitos à Area
4consórcio co-liderado pela
ExxonMobil, iniciando-se a
perfuração de 15 poços entre
2011 e 2014, daı́ resultando
a descoberta de dois campos
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Regresso da Lei da bala?

Adriano Nuvunga ameaçado de morte
O director do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) e activista dos Direitos Humanos, Adriano
Nuvunga foi alvo de ameaça de morte na sua residência em
Maputo. Adriano Nuvunga encontrou duas balas de AK47,
uma das quais contendo o seu nome, no quintal da sua residência, com mensagens ameaçadoras.

A

driano
Nuvunga revelou
que indivíduos desconhecidos atiraram
para o quintal da sua residência
dois projécteis posteriormente
identificados por agentes do Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) como sendo
munições de arma de guerra do
tipo AK-47 parcialmente embrulhadas em papel branco com
a mensagem “cuidado Nuvunga”.
“As câmeras de vigilância mostram que as balas foram jogadas para a minha residência por dois homens, que
depois colocaram-se em fuga.
Isto por volta das 05h00 de segunda-feira”, explicou Nuvunga.
Adriano Nuvunga tem se
evidenciado nos últimos tempos em programas televisivos
nos quais critica com alguma
veemência a forma como o país
é governado. Aliás, Nuvunga
é também dirigente do Fórum
de Monitoria do Orçamento,

uma organização que conseguiu
travar o regresso de Manuel
Chang, preso na África do Sul.
Reagindo acerca do assunto, o partido Nova Democracia
considera que a ameaça de morte contra Nuvunga é num acto
de intimidação, cerceamento
de liberdades, caça e castração
dos direitos humanos no país.
“Esta atitude configura a
acção do sistema do dia que
quando uma personalidade da
sociedade civil ou partido político da oposição envereda por
caminhos que instruem luz para
as liberdades, são caçadas a tiro
e eliminados os sujeitos da acção. Isto é um crime que, como
sempre, terá a locução “estamos
a investigar” para depois acabar
nas gavetas do investigador”,
refere a ND em comunicado.
Segundo aquela formação
política extraparlamentar nos
termos da Lei, nenhum moçambicano deve ser encomendado para a morte por defender o
que acredita pelo que julgamos

ultrajante que quase 50 anos
depois do jugo colonial, um
determinado sistema político
mantenha o seu estilo característico de eliminação de adversários por morte, para se afirmar.
“Assim, a Nova Democracia, deplora este manifesto de
desajuste destes comportamentos, com a realidade que apregoam defender e está ciente de que
um agente do Estado de baixa
categoria não tenha tomado por
iniciativa individual, ameaçar
ao activista. É tão vergonhoso e
imperceptível que ainda, se en-

contre na morte de pessoas o escopo para qualquer equilíbrio de
forças na sociedade”, diz a ND
e acrescenta que “repudiamos
com desprezo este acto e dizemos
aos seus mentores que desistam
destas ameaças e os que abaixo
se fazem às pessoas, cumprindo
ordens ilegais, que denunciem
e não participem destas medonhas acções na nossa sociedade”.
Por seu turno o partido Movimento Democrático de Moçambique condena o acto e apela as autoridades a reforçarem a
protecção para que casos como

Operações financeiras suspeitas
movimentam mais de 40 biliões

R

eunido esta semana em mais
uma Sessão de
Conselho de
Ministros,
o
governo diz que subiu em aproximadamente 7 mil milhões de
Meticais o valor de operações
financeiras suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país.
Segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze
em 2021, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique
(GIFIM) recebeu um total de 2
338 comunicações de operações
suspeitas, contra 3 350 em 2020,
correspondentes a um valor monetário de 42.599.558.861,00
Meticais contra 35.844.451.913,
76 Meticais que constituem o
valor global de todas as comuni-

cações de transacções financeiras
suspeitas e reportadas ao gabinete pelas instituições financeiras
durante o período em análise.
“O Governo apreciou as informações sobre a matriz de seguimento do período pós observação
de Moçambique pelo Grupo de
Acção Financeira e notou haver
progressos no quadro regulatório
com aprovação de leis e decretos
no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Nesta mesma sequência, instruiu ao GIFIM
a articular com instituições relevantes do Estado para assegurar
o cumprimento das medidas emanadas por aquele organismo de
controlo financeiro”, esclareceu.
Ainda na sessão da última
terça-feira, o Governo decidiu
estender de 30 para 90 dias o

período de permanência de visitantes no país. É o primeiro
sinal da implementação das medidas de aceleração económica
anunciadas terça-feira última
pelo Presidente da República.
Uma vez que vem aí a época
alta do sector do turismo, o Governo decidiu priorizar a revisão do visto de entradas no país.
“Neste quadro, o Governo
procedeu aos seguintes ajustamentos: transformar o visto
simples de turismo de curta duração em visto misto de turismo
e negócio; estender o período de
permanência para os que visitam
o país ao abrigo deste visto misto de 30 para 90 dias, contados a
partir da data da primeira entrada;
introduzir, no âmbito deste visto
misto, aqueles que visitam o país
para realizar actividades de inves-

tigação científica; estender o período de autorização de residência
temporária de um para dois anos
para investidores, representantes,
procuradores ou membros directivos de empresas com projectos
de investimentos de valor igual
ou superior a 500 mil dólares
norte americanos ou equivalente
em outras moedas e alargar para
cinco anos em casos de empresas
com projectos de investimentos
de valor igual ou superior a 50
milhões de dólares norte americanos”, disse Suaze tendo avançado que as medidas entram em
vigor 15 dias depois da sua publicação no Boletim da República.
O Governo aprovou ainda
um instrumento que estabelece o regime jurídico de entrada,
permanência e saída do país
dos estrangeiros. “Esta revisão

o do constitucionalista franco-moçambicano Gilles Cistac, assassinado em 2015, não voltem
a acontecer em Moçambique.
“Coloque-se à disposição do
Doutor Nuvunga algum nível de
protecção. Não podemos permitir
que assuntos como o do falecido
Gilles Cistac voltem a acontecer
em Moçambique. Isto não dignifica, põe em causa a reputação do
Estado, põe em causa os doadores, põe em causa os investidores
pois nós tornamo-nos num estado
terrorista”, alertou o porta-voz
do MDM, Esmael Nhacucue.

irá, entre outros aspectos, dar ao
Governo a prerrogativa que sempre que o interesse do Estado se
justifique, com base na avaliação
do nível de risco de imigração
definir países cujos cidadãos
estarão isentos de visto de entrada para período até 90 dias”,
detalhou tendo avançado que o
instrumento deverá dar entrada na Assembleia da República
para consequente apreciação “e
resultará posteriormente na publicação de uma lista específica
de países cujos cidadãos ficam
isentos de vistos de entrada”.
Essas são as únicas medidas
anunciadas pelo Executivo. “No
âmbito da revisão do regime geral de estrangeiros no país, o Conselho de Ministros decidiu introduzir um sistema de submissão
electrónica de visto para posterior
emissão dos mesmos nos postos
de entrada do país, procedimento que deverá levar cinco dias.
Os sectores do Governo ligados
às áreas de migração e turismo
estão a trabalhar para assegurar
a efectividade desta plataforma
no mais breve espaço de tempo”.
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Governo em silêncio ensurdecedor

CNE sem dinheiro para
os próximos pleitos eleitorais
Em Moçambique, o calendário eleitoral já está em marcha. O país acolhe em 2023 as eleições autárquicas e em 2024
as gerais e legislativas. Mas a CNE alerta que não tem até
aqui dinheiro para organizar os dois pleitos.

M

oçambique
precisa de
18,7
mil
milhões
de
meticais (cerca de 287 milhões de
euros) para cobrir o ciclo eleitoral, de acordo com dados divulgados em Junho passado.
E só para o exercício económico deste ano, a Comissão
Nacional de Eleições (CNE) tem
um défice de 2,2 mil milhões de
meticais, cerca de 40 milhões de
euros. Mas até à data, não recebeu qualquer garantia do Governo
para suprir esta falta de dinheiro.
À DW África, o director executivo do Instituto para Democracia Multipartidária (IMD),
Hermenegildo Munjovo, considera preocupante o défice orçamental para os pleitos eleitorais.
“Isso faz com que corramos
sérios riscos de termos eleições
aceitáveis sob o ponto de vista
da qualidade, e isso afecta a própria confiança”, diz Munjovo.

Governo em silêncio

dê uma explicação que possa reduzir o nível de agitação”, apela.
A falta de dinheiro não geraria tanto alarmismo se se tra-

mocrático de Moçambique (MDM),
a terceira força política no país.
Esta segunda-feira (15.08), o
líder do partido, Lutero Simango,
encontrou-se com o presidente
da CNE, Dom Carlos Matsinhe, para se inteirar da situação.
De acordo com o porta-voz
do partido, Ismael Nhacucue, da
reunião saiu a garantia, por um
lado, do MDM de “ajudar a fazer corredores junto dos parceiros
[para financiar as eleições]. Por
outro, vai pressionar o Governo para explicar se, de facto, há
ou não verbas para o processo”.

Artimanhas para adiar as
eleições?

Em Outubro próximo, o
país vai realizar o recenseamento piloto. Mas as contas da CNE
estão “furadas” e nem este processo deverão conseguir cobrir.
Até aqui, o Governo não se
pronunciou sobre a suposta falta
de dinheiro da CNE. Hermenegildo Munjovo estranha este silêncio. “É necessário que o Governo

tasse apenas a sociedade civil,
afirma Munjovo, “é pior quando
é a própria CNE a dizer que não
tem dinheiro, nem informação sobre quando poderá ser o valor”.

De onde virá o “tako”?
Quem também está preocupado
com a situação é o Movimento De-

Por seu turno, Renamo, o
maior partido da oposição moçambicana, acha estranho que
a CNE venha a público com lamentações de falta de dinheiro.
José Manteigas, porta-voz da
Renamo, defende que, “quando o
Governo marcou as eleições para
11 de Outubro de 2023, sabia que
tinha dinheiro. Isso são artimanhas para poder adiar as eleições”.
Ismael Nhacucue, do MDM,
também suspeita que o partido
governamental queira atrasar o
processo para que, “mais tarde,

venha a ser feito em cima do joelho, sem a devida fiscalização”.
José Manteigas diz que a
CNE deve exigir do Governo
o dinheiro orçamentado para o
período pré-eleitoral, que oficialmente arrancou este ano.
“O orçamento já foi aprovado
para 2022 e daqui a pouco será
aprovado o de 2023. No Parlamento, a Renamo alertou que o orçamento de 2022 não era suficiente,
mas a bancada maioritária [Frelimo] aprovou”, diz Manteigas.
Hermenegildo Munjovo, do
Instituto para Democracia Multipartidária, não encontra explicação para a falta de recursos
demonstrada até aqui para a realização das eleições, porque, “este é
um processo que já era de esperar”.
“Nós temos a tradição de realização de eleições de forma
regular, o que quer dizer que o
ciclo de planificação do Governo
tinha que prever, a essa altura,
um conjunto de operações que
o país iria precisar. Então, para
nós, isso não se justifica”, conclui o diretor executivo do IMD.
De acordo com o calendário apresentado pela CNE,
o recenseamento eleitoral de
raiz no país vai decorrer entre Fevereiro e Abril de 2023.

Terroristas mortos em emboscada nas margens do rio Messalo

A

legados
insurgentes que
aterrorizam a
província
de
Cabo Delgado terão sido mortos na madrugada de segunda-feira, durante
uma emboscada organizada por
membros das forças locais das comunidades de Mandela e Mapate.
Pelo menos três supostos membros dos grupos armados que aterrorizam a província de Cabo Delgado foram mortos nas margens do rio
Messalo, entre os distritos de Muidumbe e Macomia, Moçambique,
disseram esta quarta-feira (17.08) à
agência Lusa fontes da força local.
Os
supostos
insurgentes
foram capturados pelas forças locais das comunidades de
Mandela e Mapate, localizadas
a cerca de 50 quilómetros da
sede do distrito de Muidumbe.
“Após os terroristas ferirem
um membro da força local na semana passada e queimarem várias

casas em Mapate, decidimos organizar uma emboscada na zona
montanhosa de Namagwogwe, nas
margens do rio Messalo, do lado
de Macomia. Na operação, conseguimos abater três terroristas”, explicou à Lusa um membro da força
local da comunidade de Mandela.

Restantes insurgentes
conseguiram fugir
Segundo a mesma fonte, a força local - ex-guerrilheiros da luta
de libertação que apoiam as forças
governamentais no combate à insurgência - não conseguiu identificar o número de terroristas que
integrava o grupo emboscado, dado
que assim que a operação começou
“vários colocaram-se em fuga”.
“Infelizmente, não foi possível
também recuperar armas deles.
Só conseguimos encontrar os corpos estatelados, depois dos nossos disparos”, acrescentou outro

membro da força local de Mapate.
As incursões em pontos recônditos nas margens do rio Messalo, entre Muidumbe e Macomia, ganharam vigor nas últimas
semanas e as autoridades locais
acreditam ser da autoria dos grupos insurgentes que deambulam
pela região, em fuga das operações
militares que têm sido desencadeadas pelas forças governamentais.
O interior do distrito de Macomia foi durante os últimos meses palco de vários confrontos, no
âmbito de operações do Exército
moçambicano, apoiado pelo Ruanda e pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), que culminaram com o
assalto à principal base terrorista
naquele distrito: a base Catupa.
A base Catupa, descrita como
o principal refúgio dos insurgentes
em Macomia, estava localizada
numa mata densa do distrito e albergava insurgentes que fugiram
das operações militares para a re-

cuperação de Mocímboa da Praia,
em Agosto de 2021, segundo informações avançadas pelas Forças
Armadas de Defesa e Segurança
de Moçambique em 23 de Julho.

Novos Ataques em Cabo
Delgado relativizados pelo
Governo
A tese do governo de que os
ataques nos distritos sul de Cabo
Delgado como Ancuabe e Meluco
decorrem apenas da pressão dos
militares sobre a zona norte (Palma,
Macomia e Mocímboa da Praia), foi
novamente propalada pelo ministro
da Defesa Cristóvão Chume (CC).
CC alega que foi decisiva na fuga
dos grupos armados para sul a tomada da base de Katupa, no distrito
de Macomia, que terá permitido libertar centenas de reféns, sobretudo
mulheres e crianças. Esta operação
foi desmentida pelo Estado Islâmico – Moçambique (EI-M) que indi-

ca que a base já estava abandonada
e desactivada. A base de Katupa,
situada numa zona de difıć il acesso, foi utilizada pelos grupos armados provenientes de Mocım
́ boa da
Praia, após a recuperação da vila
por forças ruandesas em Agosto de
2021. A pressão e cerco terá levado os insurgentes a dispersarem-se
para sul e distritos vizinhos. Foram registados em Agosto novos
ataques em Muidumbe e Mocimboa da Praia, além de Macomia e
Nangade, indicando a presença no
norte de bolsas de insurgentes activos. Num comunicado, igualmente
filmado o EI-M reiterou a intenção
de prosseguir a “jihad” contra forças militares, cristãos civis e contra
o regime de FILIPE NYUSI, expressamente mencionado, até que
a “sharia” (lei islâmica) seja implementada. FN vinha pressionando
a Total a retomar as operações em
Afungi e banalizando o conflito
na região, referindo que a “vida
continua” apesar do terrorismo.
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PREDIN tem uma estrutura pesada
O Programa de Resiliência e Desenvolvimento Integrado
do Norte (PREDIN) aprovado pelo Conselho de Ministros em
Junho de 2022 apresenta uma estrutura pesada e centralizada de implementação, coordenação e supervisão. Na verdade,
o Governo reconhece que a implementação, coordenação e
supervisão são os elementos críticos para o sucesso do PREDIN, mas apresentou uma estrutura pesada que incluiu o
Governo central, os doadores, a Agência de Desenvolvimento
Integrado do Norte (ADIN), as Secretarias de Estado e os
Governos provinciais de Nampula, Niassa e Cabo Delgado.

de uma estratégia de comunicação que favoreça a participação
efectiva dos públicos-alvo do
programa e da população em
geral, em especial as mulheres
e jovens. Este programa de comunicação será desenvolvido
pela ADIN e deverá prever formas regulares e efectivas de comunicação entre eles o uso de

mentação do PREDIN mostra que a ADIN terá um papel
fundamental para o sucesso
do programa. Trata-se de um
grande desafio para a própria
ADIN, uma instituição que
desde a sua criação em Março
de 2020 ainda não provou estar a cumprir com a sua missão
de promoção de acções para

da ADIN; e integram as plataformas provinciais responsáveis pelo desenvolvimento dos
planos de acção anuais para a
província, bem como o monitoramento das actividades em
cada província. Enquanto isso,
as comunidades beneficiárias
do PREDIN só participam na
elaboração dos planos de acção

ssim, a supervisão e
coordenação
estratégicas
do PREDIN
serão feitas a nível central, entre o Conselho de Ministros e a
plataforma de coordenação estabelecida com os parceiros de
cooperação e desenvolvimento (Development Cooperation
Plataform - DCP). A supervisão
e coordenação técnicas serão
feitas pela ADIN, com apoio do
Banco Africano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, das
Nações Unidas e da União Europeia. No fundo, a supervisão
e coordenação técnicas também
serão feitas a nível central, uma
vez que a ADIN é uma instituição de nível central e os parceiros de cooperação e de desenvolvimento são os mesmos
que vão trabalhar com o Conselho de Ministros na supervisão e coordenação estratégicas.
do nível operacional. E a
coordenação operacional será
feita através de duas plataformas. Primeiro, a nível de cada
província, através de uma plataforma estabelecida e co liderada pelos Secretários de
Estado e Governadores de cada
província, e que contará com a
participação dos parceiros de
cooperação e de desenvolvimento, agências humanitárias e
actores de segurança presentes
na província. Esta plataforma
será responsável pelo desenvolvimento dos planos de acção anuais para cada província,
bem como o monitoramento
das actividades na província,
apresentando os relatórios anuais de implementação à Comissão de Supervisão da ADIN.
Fórum Regional do Norte,
que integra os Governadores e
Secretários de Estado das três
províncias (Nampula, Niassa
e Cabo Delgado). Este fórum
deverá assegurar que haja coerência e coordenação entre os
planos provinciais, bem como
identificar e explorar sinergias
entre intervenções entre as províncias. A ADIN será responsável pelo suporte técnico a todas
as plataformas de coordenação

meios tradicionais de comunicação, e nas línguas nacionais.
Apesar do PREDIN estabelecer que a arquitectura de
supervisão e coordenação tomou em consideração o uso
de estruturas já existentes,
bem como o que foi proposto
em outros planos, a verdade é
que novas estruturas deverão
ser criadas e operacionalizadas, como o Fórum Regional
do Norte e a Comissão de Supervisão da ADIN. Mesmo as
plataformas provinciais responsáveis pelo desenvolvimento dos planos de acção anuais
para cada província serão novas estruturas. Isso porque não
existe, ao nível provincial, plataformas funcionais que juntam
Secretários de Estado e Governadores de cada província,
parceiros de cooperação e de
desenvolvimento, agências humanitárias e actores de segurança.
O quadro institucional
para a coordenação e imple-

o desenvolvimento integrado do norte de Moçambique.
No âmbito do PREDIN, a
ADIN será responsável pela
supervisão e coordenação técnica; pelo suporte técnico a
todas as plataformas de coordenação operacional (plataformas
de nível provincial e Fórum
Regional do Norte); recepção
e análise de relatórios anuais de
implementação; pelo programa
de comunicação; pela monitoria e avaliação do PREDIN,
incluindo a elaboração do plano
de monitoria e avaliação e dos
relatórios de monitoria e avaliação. Outra questão de fundo que
ressalta do quadro institucional
para a coordenação e implementação do PREDIN é a forte
presença de parceiros de cooperação e de desenvolvimento. Os
doadores estão na supervisão e
coordenação estratégicas juntamente com o Governo central; participam da supervisão
e coordenação técnicas ao lado

anuais e na monitoria da implementação dos referidos planos.
A participação comunitária será
feita através de audiências públicas e uso de auditórios comunitários, que terão lugar apenas
uma vez por ano. Da leitura do
PREDIN, resulta claro que não
está prevista a participação da
sociedade civil no quadro institucional para a coordenação
e implementação do PREDIN.
Na monitoria e avaliação das
acções a serem implementadas
no âmbito do PREDIN também
não está prevista a participação activa da sociedade civil.
Aliás, o Programa refere que
a monitoria e avaliação será
feita com base numa rigorosa
observância dos princípios de
transparência e responsabilidade, envolvendo todas as instituições com responsabilidade
nas acções do PREDIN. Ora,
a sociedade civil não tem nenhuma responsabilidade nas
acções do PREDIN. (CDD)

A

operacional, nomeadamente as
plataformas de nível provincial
e o Fórum Regional do Norte.
O Governo faz notar que
a participação das comunidades na elaboração dos planos
de acção anuais e na monitoria da implementação dos referidos planos será garantida
através de mecanismos próprios que incluem audiências
públicas e uso de auditórios
comunitários. As plataformas
provinciais serão responsáveis
por tais instrumentos, devendo assegurar que tenham lugar
uma vez por ano e que facilitem a participação efectiva da
população. “Isto implica a organização de reuniões a nível
distrital, de forma a permitir
a participação da população.
Estas plataformas serão ainda
responsáveis por garantir que
a população receba de antemão
a informação necessária à sua
participação em tais reuniões”.
O PREDIN prevê a adopção
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M APUTADAS

Vamos desenvolver o campo:

Descongestionar as populações das zonas urbanas
para as zonas rurais tem de ser prioritário
para “ganhos” na Agricultura...
z Alertamos para reparação dos esgotos pela AdRM para eliminar as águas
negras da rua próximo da “Farmácia Valente” que vão e desaguam na Paragem
da Karl Max com Av. Eduardo Mondlane

E

sta Quinta-feira,
11.8.2022
acertamos com
o Pedro para a nossa habitual cavaqueira ser no
Alto Maé, esse bairro
próximo da Mafalala, do
poeta-mor José Craveirinha. Esse poeta que não
só falava da “sua Mafalala”, mas do KaMpfumu
no geral, desembocando nas saborosas “tangerinas de Inhambane”.
Não obstante o calor que já se fazia sentir,
29º Celcius, na “Cidade
das Acácias Vermelhas
e Jacarandás”, do mayor
Dr. Eneias da Conceição Comiche, o Pedro
chegou
pontualmente
às 14 horas, com a mania de horário à inglesa.
- “Você hoje com casaco e camisa de mangas curtas?...” – primeira
provocação do Pedro.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

-O tempo está a mudar
na Cidade de Maputo e
Matola, pois neste Agosto, não obstante não terem sido iniciada a poda
de árvores (parece que o
Município de Maputo)
aguarda para os meses em
que haverá brasa nas ruas
da urbe, semelhante àquelas que se fazem sentir em
Portugal, com as gritantes
queimadas destruidoras.
- “Vamos ver se os fenómenos de cheias nos
bairros de Maputo não
sejam severos este ano
como no passado que se
prolongaram até mais tarde, deixando quase que
impotentes os municípios
de Maputo e Matola” ...
– explica o Pedro quando
a garçonete estava a servirmos dois chocolates.
-A grande maka para
mim é:Vamos desenvolver o campo: Descongestionar as populações das
zonas urbanas para as

zambEzE
O n d e a n a ç ã O s e r e e nc O n t r a
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zonas rurais tem de ser
prioritário para “ganhos”
na Agricultura... – digo ao
Pedro, pois esta seria uma
forma de pensar em implementar o “Pacote” que
o Presidente da República Filipe Jacinto NYUSI
anunciou no Centro Internacional de Conferências
Joaquim Chissano, visando “acelerar a economia”,
sobretudo no campo.
- “Não podemos continuar com engenheiros
agrónomos nas grandes cidades, quando no
campo precisamos deles, para ensinar as tecnologias que aprenderam na Universidades
e Escolas Técnicas…”
-Há que aplicar esses
conhecimentos para o
desenvolvimento das comunidades nas zonas rurais. De qualquer forma já
desde há muito se tornou
evidente, de que com o
fim do conflito armado na

Zona Sul: “guerra de desestabilização” que alguns
gostam de denomina-la:
“guerra civil”, ou para os
que nos entretêm: “guerra
entre eles…” – explico.
- “Para que as acções
anunciadas pelo Chefe
de Estado sejam na realidade “arrojadas”, o Aparelho de Estado tem de
se adaptar às novas exigências, principalmente
no desenvolvimento da
agricultura e pecuária…”
-O Governo terá de estimular a camada juvenil
que anda nas cidades a deambular de um lado para
outro e encorajá-la a procurar melhor modo de vida
no campo. Neste aspecto
a Secretaria de Estado da
Juventude e Emprego tem
desenvolvido acções de
louvar com programas de
distribuição de ferramentas nas camadas juvenis.
Há muitos jovens que
depois de cursos de cur-

ta duração encontraram
modo de produzir mais
no campo, em vez da sua
concertação nas cidades.
Combinamos com o
Pedro, quando a garçonete nos trouxe a conta para
voltarmos proximamente, a abordar este tema.
Finalmente, alertamos
a necessidade urgente da
reparação dos esgotos
pela AdRM, por forma
a eliminar as águas negras da rua próximo da
“Farmácia Valente” que
vão e desaguam na Paragem da Karl Max com
Av. Eduardo Mondlane.
Aquela imundice já
está há mais de 20 dias:
será que a Empresa
Águas da Região Metropolitana de Maputo não
pode intervir ou a Vereação do Município da
capital ligada ao Saneamento?... Aquilo ali, não
pode continuar assim…
E mais para a semana…
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A importância do plantio de árvores
na preservação do meio ambiente

A

s á r v o r e s
desempenham
um papel muito
importante na
p r e s e r v a ç ã o
do meio ambiente, e quiçá no
aumento da beleza da Terra,
pois naturalmente que qualquer
espaço, qualquer paisagem, ou
qualquer urbe que esteja rodeada
de árvores ou ornamentada de
flores ou arbustos, será mais bela.
Vi v e m o s u m a e r a d e
desenvolvimento, com a
ciência, a tecnologia, as
inovações, as fábricas e as
grandes indústrias a marcarem
presença, mas pagamos
por isso um elevado preço.
Os fumos produzidos pelos
carros, aviões e fábricas estão a
poluir a terra, o mar e a atmosfera
de forma extremamente perigosa,
o que contribui para a ocorrência
de uma enorme variedade de
doenças, calamidades e desastres
naturais, que afectam não apenas
pessoas mas também os animais.
O Isslam, sendo uma religião
natural, além dos rituais que
lhe são inerentes, dá-nos
instruções bem claras no
capítulo do plantio de árvores.
Deus diz no Cap. 16, Vers.
10 - 11 do Qur’án:
“É Ele quem fez descer para
vós a água do céu, da qual bebeis,
e com a qual há (crescimento
da vegetação e) árvores com
que apascentais (os rebanhos).
Com ela (isto é, a água) Ele faz
crescer para vós as plantações,
as oliveiras, as tamareiras,
as videiras e todo o tipo de
frutos. Certamente nisso há
sinal para um povo que medita”.
E diz no Cap. 36, Vers. 80:

“(Deus é) Aquele que fez
para vós o fogo da árvore
v e r d e , a t r a v é s d a q u a l
vós podeis então acender”.
O profeta Muhammad
(S.A.W.) encorajou-nos na
prática do plantio de árvores.
Ele diz: “O crente que planta
uma árvore, da qual as pessoas
e os animais se alimentam, isso
será um acto de caridade da sua
parte”. (Al-Bukhari, Musslim)
E ainda para vincar a
importância do plantio de
árvores o Profeta (S.A.W.) diz:
“Ainda que se estivesse a chegar
ao fim do Mundo, e entretanto
alguns de entre vós tiverem
nas suas mãos uma planta, e
puderem semeá-la antes da
realização do fim do Mundo,
que o façam”.
(Ahmad)
E o Profeta Muhammad
(S.A.W.) proibiu-nos o abate
de árvores de fruta (Abu
Daud), até mesmo em tempo
de guerra, razão pela qual
Deus condena todo aquele
que se entregue à destruição
indiscriminada de machambas,
v e g e t a ç õ e s e f l o r e s t a s .
Consta no Qur’án, Cap. 2,
Vers. 205:
“ E quando se afasta, esforça-se
na Terra para promover desordem
nela, e destruir as lavouras
(isto é, machambas e gado) e
Deus não gosta de desordem”.
Segundo peritos ligados à
área científica, o Ser Humano
para viver precisa de absorver
oxigénio, sendo que a fonte
deste são as árvores, que por
outro lado absorvem o dióxido
de carbono expelido pelos
humanos e outros animais.
P o r t a n t o , h á u m a

interdependência entre as
árvores e os Seres Humanos.
As árvores estabelecem
um equilíbrio no nível de
aquecimento, e absorvem
muitos dos micro-organismos
nocivos à saúde humana.
É das árvores que se produz a
madeira com que se produzem
mobílias e outros artefactos para
uso do Homem. É nas árvores que
os pássaros fazem os seus ninhos
que lhes servem de residência.
Consta no Qur’án, cap. 16,
Vers. 68:
“É teu Senhor inspirou a
abelha, dizendo: Constrói
casas (isto é, colmeias) nas
montanhas, nas árvores e naquilo
que os Humanos constroem”.
Uma árvore proporciona
oxigénio e alimentos para os
Humanos. Devido ao aumento
dos níveis de poluição, o que
é um problema generalizado
tanto na terra, como no mar e na
atmosfera, facto que decorre do
aumento de indústrias nocivas
ao ambiente, e do aumento de
tráfego de veículos poluentes,
tudo isso leva-nos a que
encaremos a questão com alguma
preocupação, pelo que é tão
importante quanto urgente nos
entregarmos ao plantio de árvores.
O aquecimento global só
pode ser combatido com a
diminuição dos factores que o
favorecem, ao mesmo tempo
que nos entregamos à prática
constante do plantio de árvores.
É facto inegável que a beleza
do Universo reside no seu
meio ambiente natural, pois
sempre que este for afectado
ocorrerão distúrbios ambientais.
Sempre que há produtos

poluentes o Criador do Universo
cria meios adequados para os
absorver, eliminando assim
o que for nocivo, ao mesmo
tempo que se regenera o que
estiver afectado, pois se por
exemplo, os mortos não fossem
enterrados, todo o meio ambiente
ficaria poluído e nauseabundo.
Muito do lixo das cidades, que é
aos milhares de toneladas, desfazse ao ser enterrado. Por seu lado
os oceanos desempenham um
importantíssimo papel no controlo
da poluição do meio ambiente.
Neles morre diariamente uma
quantidade infinita de animais.
Todos os resíduos industriais e
toda a imundície é engolida pelos
oceanos. A água salgada do mar
desfaz muitos desses resíduos,
protegendo e conservando o meio
ambiente, o que sem dúvidas é uma
grande graça da parte de Deus.
Mas mesmo assim a
p o l u i ç ã o é u m g r a n d e
desafio para a Humanidade.
Devido ao novo estilo de
vida que a Humanidade leva,
a poluição está a aumentar
por cada dia que passa,
tornando-se neste momento
um grande problema mundial.
Uma das várias formas de
protecção ambiental é o plantio de
árvores, pois estas desempenham
um importantíssimo papel
ao proporcionar ar puro e
limpo. O plantio de árvores
pode sem dúvidas contribuir
p a r a a m i n i m i z a ç ã o d o s
nefastos efeitos da poluição.
Portanto, as árvores não só
nos dão sombra como também
contribuem para a redução da
poluição, bem como para o
embelezamento e aromatização

do meio que nos rodeia.
Segundo estatísticas recentes,
12,5% das mortes que ocorrem,
devem-se à poluiç¬ão ambiental,
havendo uma tendência para o
aumento de superfícies onde
a qualidade de ar é péssima.
Sendo impossível viver sem
respirar, tal situação degrada a
qualidade de vida das pessoas.
O principal objectivo dos
ensinamentos isslâmicos é
reformar e melhorar de forma
constante a sociedade humana e
o ambiente à sua volta, já que o
ambiente afecta o corpo humano,
a convivência, o modo de vida,
o alimento, e outras actividades,
razão pela qual Deus proíbe
que se cometam estragos na
Terra, a fim de preservar o meio
ambiente contra todos os males,
pois se este estiver bem, toda a
vida do Ser Humano estará bem.
Da mesma maneira que
os pulmões são importantes
para o corpo humano, as
árvores também o são para
os solos e sub-solos, bem
como para todo o Planeta.
As árvores desempenham o
papel de filtros para o ambiente,
purificando o ar, expelindo o
oxigénio necessário à respiração
humana e dos animais.
Já há cerca de 1.500 anos,
quando ainda não havia carros,
nem grandes indústrias, o Profeta
Muhammad (S.A.W.) tinhanos instruído a preservarmos
o meio ambiente. Essa
recomendação torna-se agora
muito mais premente, com
tanta poluição à nossa volta.
Promover o plantio de
árvores é garantir um futuro
saudável às gerações vindouras.
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RANDULANI

Os Bantu: Línguas e outros
problemas dos Bantu (2)

E

m abono
daverdade, cada
país tem
uma história sui generis, como a
têm todas as sociedades e
povos e até comunidades
particulares. Por isso torna-se inconcebível senão
mesmo suspeito puxar
para outrem uma identidade alheia, sem nexo com
os valores social, cultural
e histórico herdados e consolidados. Sabe-se que,
como se referiu no texto
anterior, relativamente às
línguas dos Bantu, concretamente às ortografias, o
quadro ortográfico de quase todas as línguas Bantu
tem a sua base nas línguas
anglo-saxónicas (europeias) sobretudo o Inglês,
foi na base desta língua
que se fizeram os primeiros e relevantes estudos
sobre os Bantu. Depois
definiu-se até um alfabeto, considerado adequado para as línguas Bantu,
por um tal instituto internacional para as línguas
africanas, de Londres.
É verdade também que
os alfabetos Português e
Inglês sempre foram distintos, foi assim lá nas
Europas, mas aqui, em
África, mesmo com consciência destas destrinças,
considerou-se como razoável adoptar-se um quadro
ortográfico para povos e
sociedades com histórias
sócio-linguísticas e cultu-

rais diferentes. A ortografia que se quer que seja
para todas as línguas Bantu é única; pode parecer
pouco estranho, até razoável, mas, como é sabido,
as ortografias de línguas
emergem das ortografias
de outras línguas, no contexto ou ambiente de convivência dessas mesmas
línguas, quer dizer, as
línguas Bantu faladas em
territórios colonizados
por Português, certamente terão/teriam uma base
ortográfica da Língua
Portuguesa, assim como
as Línguas Bantu faladas
em territórios colonizados por ingleses e franceses também teriam uma
base ortográfica do Inglês
e Francês, e não seria
pouco controverso do que
como está sendo agora.
Depois tem outras
coisas que podiam ser
analisadas e debatidas e
consensualizadas, de natureza de racionalidade e
coerência ortográfica, que
derivam das especificidades de cada língua Bantu,
de cada família e grupode
língua como, por exemplo, escrever os sons inexistentes naquelas outras
línguas e evitar as ambiguidades possíveis. Hoje
em dia andamos em desacordos meio absurdos
na escrita das nossas línguas, por exemplo, como
representamos os sons
Oclusivos sonoros e Implosivos, BH e B? É uma

confusão, o mesmo acontece com as fricativas labiodentais sonora e surda
ou branda, VH e V. Para
qualquer um, que tenha
aprendido o Português,
não teria hesitações
nem dúvidas nenhumas
em ler o B e V, mas teriam muitas confusos e
indecisos para ler o Bh

e Vh. Entretanto, aqueles que decidiram assumir a base ortográfica
das línguas Bantu terão
olhado para estas questões como irrelevantes,
convencidos de que as
pessoas vão saber, vão
aprender. Mas até hoje
são poucos que lêem B
e o V como a linguística

Bantu Universal recomenda, que devem ser
lidos de forma suave/
branda/surda. Temos, o
exemplo do nome MAVOTA, bairro urbano
da cidade de Maputo, aqui o –VO- é lido
por quase todos como
se lê em Português,
mas em Bantu já não.
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Ao som de um
“Rock” com letras
bujardadas

T

em ficado cada vez mais clara a função deste
emergente artista na sua banda, está agora evidente o motivo que fez com que o maior empresário do país optasse por si e não pelos outros,
foi mesmo por uma questão musical, ninguém
entendeu na verdade todo aquele investimento para eleição
desta figura à esta posição. Todos entendemos que era só
numa vertente política, tanto que, por essa forma de pensar,
para todos esse artista era o mais improvável, pensando-se
até na possibilidade de se optar pelo político estagiário ou
mesmo pelo político narcotraficante, ou ainda que fosse um
outro que ao menos se confundisse com um político mas
que não fosse um artista como nos revela a verdade agora.
Mas é assim que são os empresários, é assim que é o mundo
dos negócios, neste país então, é ainda pior, vale tudo. Justo o
maior empresário do país? Não investiria à toa, algum objectivo tinha em vista, aquilo foi uma escolha numa perspectiva
futurista. Sabendo o grande empresário que de sua boca não
pode sair qualquer coisa, tinha que escolher quem o fizesse
por si, um individuo que pudesse cuspir baratas e lagartos
sem se importar pelo habitat em causa, ou seja, um alguém
que pelo cargo captaria a atenção de todos, e pela estultice,
diria sem receios em microfones públicos palavras que jamais
devem sair da foça. Para aspectos fora do normal, ou fora da
caixa, como se tem dito, os artistas costumam ter mais liberdade mas, muitas vezes eles tem tal liberdade e propalam mesmo
teorias de liberdade, tem sido bastante agradável ouvi-los.
Agora, este indivíduo aqui, com um grandessíssimo empresário às costas, parece que de artista só tem o nome, canta muito
mal, compõe muito mal, muito inconveniente, capaz de cuspir
bujardas que mancham com toda a banda dos diabos vermelhos, esse vocalista foi inquestionavelmente mal seleccionado.
Este Roque é das maiores desilusões que o rock já viveu,
usa do estilo popular para abusar, ofender e oprimir, traz-nos
letras aduladoras totalmente direccionadas, como forma de
agradecimento talvez, porque o outro ousou consagra-lo artista e, talvez ainda optará por ele para substitui-lo como chefe
máximo do palco do Índico. Tudo é possível, já que esta Nação gere-se etnicamente por vez, e para o próximo momento,
este vocalista desafinado está enquadrado nas notas da etnia
presidencial, faz favor FRELIMO. Roque Silva, fala o que não
deve, quando deve, com quem não deve, mal e porcamente.
Faz favor não nos venham aprontar uma destas, que ai certamente não ganham. Esse rock ecoa mesmo a poluição sonora.
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Editorial
Medidas de alívio na
ordem do dia!

O

s moçambicanos, tal como outros seres humanos planetários, têm alma católica e estômagos protestantes, ou
seja por mais devotos que sejam, têm necessidade de
comida. Em verdade, ao longo dos últimos anos o cinto
apertou, de tal forma que todos andamos à míngua. E
em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. Razões
de sobra para tal não escapam do olhar comum. Para além da guerra
da zona centro e agora no norte, passando pela situação dos deslocados, da pandemia do corona e dos efeitos nefastos da mãe natureza, o
ritmo de vida empurra-nos para uma realidade deveras assustadora.
Derivado de tal facto, e perante o espectro fantasmagórico do horizonte do seu povo, e como noutros países, Moçambique, mais concretamente o governo (?) procura mitigar os efeitos económicos da
crise vigente, vai daí que num gesto sem precedentes, o PR anunciou
há dias um pacote de índole fiscal, destinado a reduzir os problemas
de umbigo provocados por esta crise mundial que se diz em voz viva
ter nascido por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Cá entre nós nem tanto, porque a míngua já vem dos tempos do antanho.
As medidas de alívio do impacto económico como não podia
deixar de ser, não foram do agrado geral, porque para o senso comum não mudou nada ou nada mudou. O chapa continua caro. O
pão idem. O combustível ibidem. Ao nível das empresas e associações, o sorriso não é largo dada a existência de muitas empresas
que vivem apenas para sobreviver face aos problemas de tesouraria.
As empresas conseguem resolver a questão de tesouraria do mês
e vivem com esta tesouraria mensal, porque já andam em crise há
bastante tempo e não é agora com essas medidas de alívio que se
vai resolver a situação afirmam alguns, havendo os que sustentam
que apesar de algumas medidas de alívio económico, elaboradas
pelo governo poderem vir a mitigar preocupações de empreendedores e empresários, na generalidade não terão grandes reflexos.
Apesar de defender a necessidade da avaliação da eficácia e eficiência dessas medidas outros insistem no entanto, que estas não deverão ajudar muito
porque no actual contexto as empresas não têm capacidade para pagar salários.
Temos para nós que a crise actual despertou o mundo e Moçambique em
particular para a importância que o sector agro-alimentar tem para garantir o suprimento de alimentos, sendo essencial para proteger toda a cadeia
produtiva, incluindo as actividades essenciais do sector. Além de ser um
sector essencial para o fornecimento de alimentos à população, é um importante pilar do sector externo da economia. Assim, saudamos as iniciativas que vêm sendo aplicadas a médio-longo prazo através da criação de
silossistemas de gerenciamento de segurança na produção de alimentos.
Esses sistemas de gerenciamento de alimentos devem buscar robustez em
programas de pré-requisito que cobrem boas práticas de higiene; limpeza e saneamento; delimitação de áreas de processamento de alimentos;
controlo de fornecedores; armazenamento, distribuição e transporte.
Assumimos que para as populações as medidas não têm impacto imediato. O povo desespera. A ideia seria quem de direito descer as bases e explicar isto aos patrões do PR. Em cada sol
que nasce há pessoas a resmungar por ausência de conhecimento e pelo facto do estômago reclamar. Não basta anunciar. Urge
fazer anunciar. Vem aí as eleições e saco vazio não fica em pé!
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INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO,
INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA
VAGA PARA CORPO DOCENTE
II SEMESTRE 2022

O ISFIC pretende recrutar para o seu quadro de docentes,
especialista da área de Língua Espanhola.
Perfil do Candidato:
• Mestre ou Doutor(a);
• Experiência Profissional mínima e comprovada de três (3) anos;
• Formação Psicopedagógica (é uma vantagem);
• Capacidade de aprender e adaptar-se às novas tecnologias;
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Dinâmico(a) e proactivo(a).
Para candidatura são necessários os seguintes documentos:
• Carta de apresentação (dirigida ao Director Geral da Instituição)
• Fotografia tipo passe colorida
• Cópia do certificado de habilitações ou diploma do último grau obtido,
• Curriculum Vitae
• Cópia do documento de Identificação
• Carta de recomendação.
Os interessados poderão manifestar a intenção atravês dos seguites
endereços:
• Endereço electrônico: isfic.recrutamento@gmail.com
• Endereço Físico: Avenida Emília Daússe, 1990, casa da Educação da
Munhuana, Alto Maé-1100 Maputo.
CANDIDATURA ABERTA ATÉ AO DIA 24/08/2022
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SG da Jota defende:

É urgente reorientar a
juventude em Moçambique
Irritado com o consumo exacerbado do álcool e drogas
nas escolas cujo rosto é a juventude, o secretário-geral da
Organização da Juventude em Moçambique (OJM), Silva
Livone defende uma agenda nacional contra este mal por
forma a salvar esta classe social que dia após dia tende a
se perder. Para aquele dirigente do braço social do partido
Frelimo, o consumo abusivo do álcool e drogas por parte
dos jovens é uma realidade nua e crua cujas consequências
resultam nalgumas vezes em suicídios e demência, vai dai que
há necessidade de uma reorientação juvenil envolvendo todos
actores sociais.

E

ssa
reorientação juvenil
que deve começar desde
já baseia-se,
segundo Silva Livone na aposta em actividades produtivas
como o empreendedorismo
e formação profissional, sendo que não existe um país,
no mundo que desenvolveu
com jovens drogados e gerindo a famosa babalaza.
“Temos um mosaico cultural invejável em Moçambique.
Porque não dedicarmo-nos ao
desporto, leituras e outras actividades que nos vão beneficiar positivamente questionou
Porque o combate ao consumo exacerbado do álcool
e drogas não deve restringir-se apenas nas escolas onde
tem sido o local preferido dos
jovens, Silva Livone é do entendimento da necessidade de
se envolver as familias, líderes
religiosos entre outros actores
para o sucesso da missão, pois
não se justifica que um país
perca futuros profissionais, empresários por causa de um simples momento de curtição conforme se diz na gíria juvenil.
“A escola não deve constituir um antro para o consumo
de álcool e drogas, pois depois
do consumo de drogas desafiam
o professor até ao cometimento
de crimes. A escola é para se
estudar e formar-se” avisou
Silva Livone realçando que tais
estupefacientes que os jovens
frequentemente recorrem, custam caro o que leva nalguns casos ao cometimento de crimes
para assegurar alimentar o vício já instalado no organismo.
Moçambique não deve criar
jovens frustrados que recorrem ao consumo do álcool ou
drogas para afogar as mágoas,

sublinhou Livone para quem
tais soluções para afogar as
frustrações acabam por resultar em consequências tristes.
“Tenho acompanhado jovens que aos finais de semana
gastam valores que chegam aos
30 mil meticais só por consumir álcool ou em ambientes
de festas enquanto podiam,
alocar tais valores para actividades produtivas assegurou
Embora a OJM esteja preocupada com a garganta dos
jovens aos finais de semana,
Silva Livone diz que este grupo
social goza de boa saúde com
desafios que exige a entrega abnegada dos mesmos. Para o secretário-geral da OJM a juventude não decepcionou a pátria,
sendo que continua de pedra e
cal estando a dar continuidade
da geração libertadora do país.
“Há jovens que estão a
combater o terrorismo no teatro
operacional norte tudo no sentido de proteger a soberania nacional, sendo que Moçambique
é um estado independente e reconhecido a nível internacional
caminhando para o desenvolvimento a um ritmo de invejar algumas pessoas com interesses
inconfessos disse apelando na
mesma linha a necessidade de
os jovens pautarem pela protecção das conquistas que se
traduzem em infra-estruturas
que descrevem os sinais de
crescimento do nosso belo país
e que hoje há pessoas querendo
atrasar através da sabotagem
de cabos eléctricos, fontes de
agua e outras em que acabam
prejudicando os cidadãos.
Para Livone a juventude em
Moçambique não pode aceitar
divisionismo de qualquer que
seja o indivíduo por constituir
um elemento de convergência, independente do partido

a que representa, os mesmos
devem pautar em actividades
produtivas conforme aludimos nos parágrafos anteriores.
Questionado se a juventude pode fazer face ao elevado
custo de vida, a fonte em alusão respondeu que sim, tendo
em conta os desafios da juventude que são a formação Pro-

formação Professional. Mas,
o que sucede é que o mesmo
conclui o ensino secundário
geral, ingressa a faculdade e
posteriormente começa com
pedidos de emprego. É preciso
inverter o cenário uma vez que
o mercado não tem capacidade
absorver a todos“ alertou acrescentando que jovens gastam va-

fessional e empreendedorismo
abandonando o comportamento de esperar pelo emprego.
Clarificou ainda que não é
com as marchas ou greves que
se faz face ao custo de vida.
É preciso que se resolve com
ideias concretas através da solidariedade entre os jovens.
“O jovem pode criar receitas que possam contribuir na
gestão de todo um processo de

lores na compra de cabelos caros ou bijutarias quando aquele
valor podia multiplicar através
de negócios e consequentemente criar postos de trabalhos.
É preciso romper com a “Town“

E porque muitos jovens debatem-se com a problemática de
habitação, Silva Livone reconhece se tratar de um desafio que en-

ferma quase maioria dos jovens
no país. Contudo, aponta o dedo
ao mau costume de os mesmos
não se desgrudarem dos centros
urbanos por achar que viver em
Mucapane ou Mahubo é mato
e preferem alugar terraços nos
bairros da cidade ou qualquer
que seja para manter a classe.
É preciso descontinuar tal
comportamento, pois alguns
bairros em que assistia-se a
repulsa dos jovens desenvolveram de forma invejável.
Estamos cientes de que os
materiais de construção custam aos olhos da cara. Mas, é
preciso que como jovens desenvolvamos algumas actividades que possam gerar uma
renda que nos permita construir.
“ Tenho acompanhado alguns jovens a desenvolverem
xitiques de cimento ou terrenos, tudo no intuito de construir, contrariamente aos que
fazem os xitiques de bebidas e
festas. É possivel, sim e tempos que deixar um legado para
que os nossos filhos sintam
orgulho de nos“ reafirmou
Por ultimo, Livone convidou a juventude a imortalizar a
unidade nacional, pois no seu
entendimento, se o jovem independente de Nametil, Lago
ou qualquer canto do país é
preciso sinergias para o desenvolvimento da nação e, só
unidos nos tornamos fortes.
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Com esta nova bipolaridade mundial será
voltaremos aos tempos da guerra fria?

Alberto Lote Tcheco
Com o evoluir do conflito da invasão da grandiosa Rússia e
uma das poucas potências mundiais em armamento nuclear, à,
relativamente, pequenez Ucrânia, estão ficando cada vez mais
claras as intenções do país invasor.

F

oi pelo próprio presidente Putin que
se dissiparam as
até então razões incompressíveis para
esta invasão bastante destrutiva.
As, inicialmente, invocadas pelo
invasor não faziam sentido pois se
restringiam à culpabilização e castigo correctivo do país invadido,
alegadamente, pelo suposto comportamento nazista e pelo seu relacionamento com a NATO, este braço armado dos países ocidentais.
Não se percebia que, por estas
alegações, iniciasse uma tão devastadora invasão, aliás, há muito,
iniciada com a ocupação de uma
parte deste país, a Crimeia, no que
lhe trouxe uma condenação diplomática mundial e uma possível russofobia. Foi então que o presidente
Putin, pelas suas próprias palavras,
fez conhecer que, a partir desta
invasão, se iniciava uma nova era
mundial a ser caracterizada pela
bipolaridade, em vez da unipolaridade, esta que inclui os valores
ocidentais caracterizados pelo sistema capitalista, e pelos seus valores de democracia multipartidária,
liberdade de expressão entre outros. Afinal, a invasão foi um sim-

ples pretexto que, na sua falta, um
outro, sem sentido aparente, seria
usado para alterar o actual paradigma mundial liderado pelos EUA.
Tudo indica que, efectiva e
certamente, esta nova geopolítica, de divisão do mundo em dois
blocos, é já uma realidade, estando
na sua fase inicial e a ser seguida
pela sua consolidação mundial,
mas não se sabendo, porém, por
quantas décadas vai durar. A última bipolaridade mundial foi entre
o sistema comunista, liderado pela
mesma Rússia enquanto integrante
líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) contra
o sistema capitalista liderada pelos
EUA, numa relação caracterizado
pelo que se denominou por Guerra
Fria, tendo durado de 1945 a 1990,
terminando com o desaparecimento / derrocada do bloco comunista.
A partir deste período unipolar, em todos os países, incluindo
Moçambique, que estava alinhada
com a Rússia/URSS, os valores
de liberdades e económicas dos
ocidente, em todos as áreas e aspectos de vida, foram se impondo
e os conflitos surgidos, uns mais
ou menos violentos que outros,
incluindo os efectivados com as

intervenções militares estrangeiras, normalmente, dos poderosos
países ocidentais, foram contra os
governos que resistiam em abraçar estes valores de liberdade:
mercado livre, eleições multipartidárias, liberdade de expressão,
respeito pelos direitos humanos,
etc. Ou seja, estes valores de liberdade incluindo a liberdade de
os contestar, pacificamente,
sem sofrer nenhuma represália.
Contra este modelo ocidental,
opôs-se, nessa altura, comunista,
liderado pela Rússia/URSS. Neste sistema socialista/comunista
defendia-se, praticamente, um outro sentido de liberdade, o oposto
a estes valores ocidentais. Sob
a orientação ideológico-política
marxista-leninista, o bloco comunista/socialista possuía outros
valores sobre o sentido de bem-estar social e liberdades, sendo o
foco colocado no povo / colectivo,
assumindo-se que os direitos e liberdades individuais e o seu bem-estar socioeconómico deviam se
subordinar aos do colectivo/povo.
Neste sentido, a propriedade privada dos meios de produção, isto
é, o negócio pessoal em que as
pessoas podem ser proprietárias de
fábricas, escolas, hospitais, meios
de comunicação (jornais, rádio
e televisão) e outros serviços sociais e empresariais, como agora
acontece, é proibida e, regra geral,
nessa altura, estes bens pessoais
foram nacionalizados, passando
a pertencer ao estado sem nenhu-

ma compensação aos seus antigos
proprietários, acusado de prática
de “exploração do homem pelo
homem”. Os assumidos direitos
e liberdades individuais como de
expressão, fundar partidos e, logo,
eleições multipartidárias, na base
de voto individual e sigiloso eram
proibidos e o maior castigo era
aplicado a quem assim decidisse
agir. De uma intolerância total, este
sistema condenava e fazia desaparecer todos os seus (supostos) políticos que, no seu espaço, defendiam o mercado livre e o respeito
aqueles valores ocidentais. Novos
sentidos de fazer e participação
política ganharam espaço alicerçados no povo, no sentido de maioria
que é sempre constituído por desprivilegiados. O foco era o povo e
tudo era “popular”, tal como aconteceu em Moçambique que, dirigido pela Frelimo que se assumira
marxista-leninista, dirigindo o estado e o governo moçambicanos
segundo esta ideologia e política,
tomando todas aquelas medidas
próprias deste sistema tal como
aconteceu em todos os países dirigidos por partidos desta índole.
Tudo era “popular” e gritava-se,
em plenos pulmões, esta palavra
em inúmeros comícios “populares” que eram uma das características do sistema, para consciencializar e mobilizar as populações, o
povo. Assim, também em Moçambique, falava-se e se escrevia em
todo o lado: “república popular”,
“democracia popular”, “ditadura

popular”, “guerra popular”, “polícia popular”, “escola popular”,
“poder popular”, “cooperativa popular”, “machamba popular”, etc.,
etc. Assim foi a governação de
Samora Machel, de 1975 a 1986.
Temos a certeza de que com
o ressurgimento desta polaridade
a ser liderada pela Rússia, provavelmente, não se vai voltar ao sistema comunista nos moldes acima
descritos, mas, tal como já está
acontecendo neste país, a questão
dos direitos e liberdades humanos
como de expressão, no sentido em
que são agora assumidos e praticados no mundo ocidental, podem
ser alterados pois, na bipolaridade,
numa delas, como já acontece na
Rússia, instala-se a ditadura para
garantir a segurança do sistema e
governo. É só ver como estas questões são assumidas e praticadas,
também, nos países que ainda trilham pelo comunismo, ainda que
parcialmente, como a China, Cuba,
Correia do Norte e Venezuela.
Sobre as vantagens e desvantagens do surgimento desta bipolaridade, os defensores desta afirmam
que ela permitirá o equilíbrio no
mundo pois evita que o dominante, no sistema unipolar, abuse do
seu poder já que ninguém o pode
deter na imposição das suas vontades políticas e económicas que
satisfazem, antes de tudo e todos,
os seus próprios interesses. Neste caso, apontam os valores ocidentais como impostores, sendo
os EUA, a Inglaterra, a Franca, a
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Itália e outros grandes países ocidentais como os países visíveis e
conotados com como os ditadores
dos seus interesses. Então, acreditam que, com o aparecimento do
bloco liderado pela Rússia e que
incluiria a poderosíssima comunista República Popular da China,
a nuclearizada Correia do Norte,
o islâmico Irão entre outros, pode
produzir esse equilíbrio. Efectivamente, estes e outros países não
acolhem aqueles valores ocidentais e, quando o fazem, como muitos partidos governantes o fizeram,
é mais por imposição e para ludibriar o poder ocidental de modo a
sofrerem menos por aqueles pela
sua recusa. Com esta atitude promíscua, existem muitos partidos
de muitos partidos governantes, no
mundo actual que, no esforço de
se harmonizarem e não sofrerem,
adoptaram estes valores ocidentais mas subvertendo-os, fraudulentamente, sempre que possível,
já que não os assumem. Assim,
perpetuam-se, no poder, por todos
os meios e recursos; reprimem os
direitos e liberdades individuais,
praticando prisões e assassinatos
dos opositores e críticos aos seus
regimes; praticam a discriminação económica e governativa na
base partidária, etc. Tudo isto porque, esses partidos, efectivamente, não assumem aqueles valores
como próprios para o desenvolvimento dos seus países e povos.
Sobre a natureza desta bipolaridade, importa observar que o
próprio termo “polaridade” sugere
já uma diferença conflituosa em
que cada pólo pretende destruir
a outra, pelo menos, nas relações
humanas, sendo que a paz e a reconciliação não são mais que um
momento em que o dominado
(como foi o caso do bloco comunista) se rende e tem de aceitar
viver como tal, como vive o seu
dominante. Durante a Guerra Fria,
as relações entre capitalismo e o
comunismo foram tensas e conflituosas apesar de os líderes dos
dois blocos não se confrontassem
directamente, nos seus próprios
países. O confronto militar e político acontecia noutros países
pela vontade dos dois blocos em
submeter esses espaços (países) à
sua influência. Guerras civis, golpes de estado, lutas de libertação
pela independência, manifestações
políticas e outras formas de violência política foram usadas para
a tomada de poder governamental por um partido ou movimento
nacional. Foi um período muito
fértil em violências de todo o tipo.
Nestes conflitos, os dois blocos afirmavam defender os interesses dos outros países e povos
mas, na verdade, muitas vezes,
defendiam as suas visões e interesses pois, não raras vezes, eram
contra as visões e interesses desses
povos, defendendo os seus e dos
partidos nacionais desses partidos

que não se coadunavam com os
dos povos que diziam representar.
Para se imporem, em cada país,
cada bloco escolhia e apoiava o
partido ou movimento, chegando
até a criá-lo, caso não existisse.
Neste cenário político, não existia
o espaço de convivência política
e nem se criou um terceiro grupo, efectivamente, não-alinhado.
Na década 60, os moçambicanos viram a sua vontade pela
independência nacional apoiada e
obtida em 1975 por apoio, em formação e material militares do bloco comunista liderada pela Rússia,
integrada na URSS. Sendo que o
movimento que lutava pela independência, a Frente de Libertação
de Moçambique (FRELIMO), era,
inicialmente, uma frente e não
um partido, resultante da união
de todos os movimentos, acolhia
e possuía, no seio, qualquer moçambicano de qualquer ideologia
e orientação política para o período pós-independência, sendo, por
isso, os seus membros de diferentes orientações. Esta situação fez
com que as ideologias politicas
se precipitassem no seio do movimento, como espaço de disputa
dos dois mundos bipolares com
vista a ganhar o protagonismo no
futuro Moçambique independente.
O combate entre os dois mundos
aconteceu no seio do movimento
tendo vencido a linha de orientação comunista o que se provou
pelo facto de, depois da independência, ter transformado, oficialmente, o movimento em partido
marxista-leninista e orientado o
estado e governo moçambicanos
com este cariz em todos os sectores da vida do país e do povo. Portanto, de uma frente, a FRELIMO,
num mundo bipolarizado, estava a
condenada a ser bipolarizada, isto
é, que as diferenças político-ideológicas, no seu seio, entrassem
em conflito, se defrontassem e se
eliminassem até fisicamente, durante e depois da uta de libertação.
Claramente, não havia condições
para a reconciliação por causa da
bipolarização mundial e da au-
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sência dum bloco não-alinhado.
Por isso, poucos anos depois da
independência nacional, começou
uma nova guerra contra o governo da Frelimo marxista-leninista
e apoiada pela Rússia/URSS movida pela Renamo, antimarxista e
anticomunista tendo terminado,
em 1991, após 16 anos de luta, na
mesma altura em que o bloco comunista mundial fora vencido e se
iniciou, em todo o mundo, a implementação dos valores do mercado
livre (capitalismo), da democracia
multipartidária e dos direitos e liberdades humanos e individuais
tal como são assumidos pelo mundo ocidental, estes que estão em
voga. O mesmo não podia deixar
de acontecer em Moçambique, em
Angola, na África do Sul, onde
o regime racista do apartheid e o
bloco capitalista já temia o comunismo. Continua por se saber se
as mudanças para novos valores
ideológicos, políticos, sociais (ocidentais) adoptados pelos ex-marxistas-leninistas são, efectivamente, verdadeiros como afirmam ou
uma estratégia de sobrevivência
como poder governativo e hibernação para ressurgir, em qualquer
momento, se as condições objectivas e subjectivas se oferecerem
para tal. Não estarão a ver, incluindo a própria Rússia, na nova bipolaridade essa oportunidade ressurgimento para combater o mesmo
inimigo capitalista e imperialista?
Aquele mundo bipolar está,
agora, de volta e o debate entre
as pessoas, governos, partidos,
em particular, nos países “pequenos” como Moçambique, é se
estarão, ainda que parcialmente,
sujeitos à mesma sorte de serem
obrigados a alinhar ou terão algum espaço de manobra, de se
constituírem em não-alinhados,
de continuarem a votarem pela
abstenção e ficarem no centro sem
serem hostilizados e forcados pelos dois pólos poderosos bipolares.
Analisando os sinais que já
são visíveis através das atitudes e
pronunciamentos vários, pode se
perceber o rumo em que o novo

mundo bipolar vai ditar a nova
ordem. E as questões colocadas
são: 1. Vão, os dois mundos liderados pelos EUA e Rússia se
digladiarem mortalmente como
dantes, nas décadas de 40 a 80? 2.
Vão, os dois, cada um, pressionar
os “pequenos” a pertencer àsua
esfera de influência, usando todos
os meios, como dantes, para os
forçar, criando ou apoiando um
partido ou movimento que alinhe
ao seu bloco? No caso da hipótese
anterior (2) ser válida, vão, cada
um deles, como dantes, sancionar
quem não aderir à sua área de influência? 3. Na validade da mesma
hipótese, vão, os países “pequenos” como Moçambique e Angola
viver, mais uma vez, violências
variadas entre os seus partidos, por
optar num dos blocos desta nova
bipolaridade? 4. Poderá surgir
uma terceira ou bloco não-alinhado, capaz de resistir, ser independente e manter uma relação respeitosa, múltipla e tolerável com
os outros dois mundos bipolares?
Para responder a estas questões, partamos dos pressupostos:
1. De que os dois mundos bipolares, liderados pelos EUA e pala
Rússia, respectivamente, já estão
em conflito directo através da invasão da Rússia à Ucrânia e das
sanções económicas e financeiras
aplicadas contra a Rússia; 2. Das
declarações do presidente russo de
que a sua acção (invasão) tem o
objectivo de acabar com a unipolaridade dominada pelo Ocidente
e liderada pelos EUA; 3. Do nível
de animosidade e agressividade
com que estes dois estão se confrontando; 4.Da ruptura das relações: entre os dois beligerantes;
5. Da demonstrada vontade de
se destruírem tal como no passado o desejaram e fizeram; 6. Do
facto do mundo ocidental aceitar
sofrer os graves e nefastos efeitos
da agressão russa pelas sanções
económicas e financeiras que aplicou contra a Rússia e 7. Desta, a
Rússia, também, por seu lado,
perpetuar esta invasão pese embora esteja, cada vez mais, a sofrer
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pelos grandes efeitos prejudiciais
ao povo e estado russo, pode se
concluir pela determinação inabalável dos dois se destruírem
eternamente tal como no passado.
Por outro lado, a recusa, de
ambas partes, nesta guerra entre
a Rússia e a Ucrânia, de se sentarem e produzirem consensos
que levem ao fim do conflito mas,
pelo contrário, apresentarem mais
exigências impossíveis de serem
aceites pela contraparte, constitui
mais uma prova da vontade dos
dois mundos bipolares se destruírem mutuamente. Neste caso, a
Ucrânia, onde se trava a guerra,
não é mais do que um campo de
jogo dum campeonato mundial
entre dois jogadores colectivos
capitaneados pela Rússia e EUA.
Desta relação conflituosa e de
total disposição de “sofrer e morrer”, do apoio incondicional, em
biliões de dólares à Ucrânia pelos
EUA e União Europeia, reforça-se a tese duma bipolaridade intolerável e destrutiva como foi no
passado. Assim, percebe-se que
esta bipolaridade não vai criar
nenhum equilíbrio, cooperação e
muito menos reconciliação como
muitos pensam e desejam mas
dois mundos que se odeiam e se
destroem e em que pequenos, levarão e viverão da mesma medida
em que vive o seu líder mundial.
Numa relação desta natureza,
cada um dos dois blocos necessita
de mais espaço a ser conseguido
por apoio por partes de outros países, por isso, haverá uma pressão
imensa sobre os países “pequenos”
ao ponto destes não puderem resistir ao alinhamento por um deles.
Pelos vistos, tal como no passado,
pode não haver neutros pois os
dois mundos podem lutar (jogar),
como agora o estão fazendo na
Ucrânia, a conquistar, por todos os
meios, desde os de sedução, chantagem e conquista. A forma de luta
destes dois mundos, em cada país,
tal como no passado, pode ser o
apoio a uma das partes nacionais,
o partido ou movimento, para se
impor e derrubar o outro nacional.

14 |

zambeze

| nacional |

Quinta-feira, 18 de Agosto de 2022

Só em uma semana cinco pessoas perderam vida pelo fenómeno

Suicídios preocupam edilidade da Macia
A edilidade na vila autárquica da Macia, na província de Gaza está preocupada com o aumento dos casos de
suicídio naquela zona envolvendo a camada jovem. Na semana passada, a edilidade registou cinco casos de suicídios ocorridos em diferentes bairros daquela autarquia.

D

as
causas
dos suicídios
destacam-se
o consumo
do álcool e
brigas familiares, segundo deu
a conhecer o edil da vila da
Macia Ramal Mussagy que assegura que o município está desenvolver um trabalho de sensibilização com vista a colmatar
tais actos que atentam a saúde
pública. Porque não basta apenas a sensibilização dos jovens
para evitar tomar tais atitudes, o
edil da Macia diz que o município tem estado a investir na reabilitação dos campos para prática do desporto, tal acto visa
ainda no entendimento daquele
autarca contribuir na ocupação
dos jovens através da prática
do desporto evitando comportamentos desviantes. Por
exemplo, Ramal Mussagy fez
saber que o município está reabilitar nos bairros um total de
cinco campos de futebol, tendo
já concluído dois restando três
por se concluir ainda este ano.
“Para alem de estarmos a
reabilitar campos, temos estado a realizar torneios de futebol que reúnem molduras humanas na sua maioria jovens.
Essas acções visam conduzir ao jovem a não se distrair pelo consumo do álcool
e drogas. Mas, ocupa-lo em
actividade que o possa beneficiar futuramente“ disse a fonte
acrescentando que tem havido
um sinal vermelho de jovens
vistos no consumo do álcool e
drogas na Escola Secundária
John Issa, localizado na área
municipal ao longo da estrada
nacional número Um, estando
já o município a trabalhar na
identificação e eliminação desses comportamentos que tem levado os jovens ao desperdício.
O município da vila da Macia conta com 60,300 (sessenta mil e trezentos) habitantes,
sendo que neste momento está
em franco desenvolvimento no
capítulo das infra-estruturas,
onde destaca-se a construção de
casas de alvenarias que substituem o caniço, arruamentos e a
electrificação dos bairros, incluindo a iluminação pública.
“ Já estamos em 70% de
execução no capitulo da elec-

senvolvimento não se resume
na zona cimento, estendem-se
até aos bairros que se situam
no interior, por isso é nosso
desafio que cada munícipe

a implantação de uma estrada
de pavé, por exemplo depende
em grande medida da contribuição do próprio munícipe.
Tenho avisado aos meus
munícipes que o contribuindo
com o IPRA ou taxa do mercado não faz do presidente rico,

este dinheiro, segundo o autarca é destinado a projectos de índole social como a reabilitação
de infra-estruturas verdes, campos de futebol, arruamentos e
construção de estradas , tudo
no intuito de gerar uma vida de
qualidade ao nosso munícipe.

ASTROGAZA pede subsídio
para aliviar custos

A

trificação dos bairros restando
apenas 30% ou seja do universo de 60,300 habitantes, asseguramos que 55 mil habitantes
já dispõe da rede eléctrica em
suas residências “ disse a fonte
acrescentando que o município
tem estado também a acelerar
o processo de electrificação
através da aquisição de postes como forma de facilitar a
electricidade de Moçambique,
alias nesse é contexto que o
bairro Madjele tem estado a
beneficiar-se dessa iniciativa
municipal que no entendimento daquele autarca visa reduzir a pressão sobre a EDM.
“Queremos que todo munícipe residente nessa autarquia seja abrangido pela
rede eléctrica “ apostou
Se por um lado está o desafio de assegurar a cobertura eléctrica aos munícipes,
por outro o abastecimento de
água tira sono ao autarca Ramal Mussagy que diz aguardar com muita expectativa a
conclusão da fonte do sistema de abastecimento de água.
“ O município da Macia
cresce a olhos vistos e este de-

substitua os galões de água pelas torneiras e vamos cumprir
com esse desiderato “ realçou
Mussagy cujo sonho é ver a
transformação da Vila Municipal da Macia em cidade, sendo
que no capítulo do transporte
não há muita pressão, havendo
desde muito tempo os serviços de táxi para complementar
a mobilidade dos munícipes.
Penso que o município da
vila da Macia tende a caminhar para o estatuto de cidade
olhando pelo nível de infra-estrutura que vão despontando.
Receitas

Em relação a cobrança de
receitas, Ramal Mussagy diz
tratar-se de um desafio a médio e longo prazo, tendo em
conta que até nas grandes cidades, os munícipes não têm a
cultura de pagar os impostos.
“Macia não é uma Ilha. É o
espelho daquilo que ocorre um
pouco por todos os 53 municípios do país“ disse acrescentando que tem estado a fazer um
trabalho junto aos munícipes
para que estejam cientes de que

s dificuldades dos
transportadores são
os mesmos. Mas,
os benefícios não abrangem a
todos. Ė Assim como classificou o presidente da associação
dos transportadores de Gaza
núcleo da vila da Macia, Arlindo Macie que se sente à nora do
governo por este ter privilegiado o subsídio ao transporte urbano na área metropolitana de
Maputo, ignorando os distritais.
Não temos subsídio, nem
teremos a olhar pelo curso
das coisas, declarou Arlindo
Macie explicando que a vida
dos transportadores semi-colectivos na região da Macia
onde opera, está insustentável
mercê da subida generalizada dos preços dos materiais
para manutenção das viaturas,
assim como o combustível.
“Nunca tivemos subsidio,
e a esperança é de um dia termos, se Deus quiser. Contudo,
enquanto não recebemos a vida
do transportador contínua insu-

portável ou seja fazemo-la por
amor a camisola “ referiu Macia
Por exemplo, a taxa cobrada de Macia á Magul são
25 meticais o que é pouco,
tendo em conta a distância. É
do entendimento de Arlindo
Macia que a taxa do transporte naquele troço fosse de 50
meticais. Contudo, é preciso
olhar para a condição do passageiro que também se sente
apertado pelo custo de vida.
Porque a vida do transportador não se resume apenas
em reclamar, Arlindo Macia
pede aos agentes de fiscalização rodoviária para que aprimore a rigorosidade de modo
a evitar o elevado indicie de
acidentes que vão ceifando
vida deixando luto nas famílias.
“é preciso que antes da
policia de transito autuar, o
motorista seja o primeiro a
fiscalizar a sua viatura verificando pneus e travões , só
assim poderemos reduzir sangue nas estradas “ concluiu
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Quarta ronda da campanha de vacinação contra Poliomielite

MISAU aposta em eliminar focos do vírus
Moçambique realiza a partir de hoje até o próximo dia 18
de Agosto corrente a quarta campanha de vacinação contra
a poliomielite e vai abranger crianças dos 0 aos 59 meses de
Idade. A nível da cidade de Maputo, segundo responsáveis
da saúde, país e encarregados de educação de bairros ricos
como Sommerschield e Triunfo na campanha anterior lideram a lista dos que recusaram a vacinação dos seus filhos.

N

os últimos
meses, surgiram casos
de Pólio Selvagem em
Moçambique, concretamente
na Província de Tete, no centro
de Moçambique. O país não
havia registado casos de Poliomielite desde o ano de 2006.
Poliomielite, é uma doença
altamente contagiosa causado
pelo Poliovírus, não tem cura,
mas pode ser prevenida através
da vacina. Neste caso o grupo
mais susceptível desta doença
são crianças dos zero aos 59
meses, pois a doença transmite-se através do consumo de comida ou água contaminada de
fezes de uma pessoa infectada,
de salientar que as mãos sujas
por fezes contaminadas também podem transmitir a doença.
Segundo a chefe de departamento de saúde no serviço
da cidade de Maputo, Maria do
Céu, este vírus ataca o sistema
nervoso, causando assim, a paralisia nos membros (perda de
movimento), mas também em
casos mais grave pode culminar

com dificuldade respiratória.
Vacinação é bastante crucial
para prevenção deste mal

Para a fonte, o que chama
atenção da doença nas crianças é o facto de apresentar
os membros flácidos e a posterior uma atrofia nos membros. Avançou igualmente que
para o nosso país, esta ronda
de campanha é a Quarta, mas
para a pérola do Indico será
a segunda ronda de campanha de vacinação contra pólio.
De acordo com Maria de
Céu, a Cidade de Maputo, na
primeira ronda atingiu uma cobertura vacinal de 99%. Porém,
ao longo da campanha tiveram
alguns constrangimentos, como
a recusa de alguns pais e encarregados de educação, principalmente nas zonas urbanas citando
o Bairro de Triunfo e Sommerschield. Para colmatar esta recusa foi preciso envolver os chefes
dos condomínios disse a fonte.
Ressalva que a campanha
irá decorrer porta a porta, nas
unidades sanitárias, merca-

dos igrejas, centros infantis.
E salientou que as unidades
sanitárias estarão em funcionamento no final de semana para
garantir o alcance das 235.315
crianças na Cidade de Maputo.
Para o efeito, apela que
todas as crianças, incluin-

do as que foram vacinadas
na campanha anterior devem vacinar nesta campanha.
A Chefe de departamento
de saúde no serviço da cidade
de Maputo, Maria do céu, apela aderência massiva da vacina
contra poliomielite. Ao vacinar

as crianças, a comunidade inteira fica protegida contra a doença, pois as vacinas ajudam a interromper a circulação do vírus
da Pólio.Vacinar toda criança é
agora arma eficaz, o ministério
da saúde reforça também a vigilância ambiental disse a fonte.

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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Universidade Politécnica e Fundação
SPROWT reforçam cooperação educacional
A Universidade Politécnica e a Fundação SPROWT
assinaram, recentemente, em Maputo, um Memorando de
Entendimento (MdE), que tem por objectivo estabelecer
parcerias que permitam instituir conhecimento científico
nas iniciativas de intervenção social.

alizar ”, disse Narciso Matos.
Por sua vez, a directora
geral da Fundação SPROWT,
Rumina Fateally Noormahomed, explicou que o acto da

que a educação é fundamental e
queremos que o desenvolvimento
envolva a consciencialização de
todos, no sentido de termos uma
educação inclusiva, que é um di-

Rumina Fateally Noormahomed.
Importa referir que alguns
docentes da Universidade Politécnica irão integrar o grupo de formadores do curso

acordo visa
também a
cooperação
entre
as instituições, nas suas respectivas áreas de actuação e de vocação,
com destaque para os programas educacionais e de desenvolvimento
organizacional.
Neste contexto, a Universidade Politécnica contribui, através da sua vocação,
com formação e a Fundação
SPROWT com a promoção
de iniciativas de intervenção
social, nas diferentes áreas temáticas, nomeadamente educação, género, desenvolvimento
organizacional e liderança.
Na ocasião, Narciso Matos,
reitor da Universidade Politécnica, referiu que o acordo entre
as duas instituições significa a
materialização das acções em
curso, que vão exigir a entrega
e automaticamente a abertura
de portas para o avanço nas áreas de cooperação e educação.
“Este acto significa a materialização das acções em
curso, que vão exigir muita
entrega da nossa parte.O me-

assinatura do MdE formaliza e
cria pontes e programas, para o
desenvolvimento das áreas de
actuação das duas instituições.
“Nós temos a consciência de

reito de todos. Queremos, com
este memorando de entendimento, acrescentar valor nas áreas
de género, educação e desenvolvimento sustentável”, concluiu

sobre liderança, específico e
exclusivo para mulheres,
promovido pela Fundação
SPROWT, a realizar-se em Setembro, na cidade de Maputo.

O

morando assinado vai abrir
portas para que tudo quanto
outrora, isoladamente, não
conseguimos alcançar, a partir
de agora, juntos, possamos re-

Tecnologia LTE 4G/4.5G da Tmcel: Mais já foram modernizados

A

Tmcel – Moçambique
Telecom
S.A,
deu
início,
semana passada, a mais uma
etapa no seu projecto de
expansão e modernização
da rede ao nivel do País.
As cidades da Beira, Nampula, Nacala e Pemba, bem
como mais distritos na província de Inhambane, são as
zonas que se seguem, com
a instalação de novos equipamentos e introdução da
tecnologia LTE 4G/4.5G.
Até o presente momento, já
foram modernizados mais de
200 “sites” espalhados pelas

províncias de Maputo, Gaza
e Inhambane, esta última, até
o distrito de Morrumbene.
Em termos de “backbone”
(espinha dorsal da rede em
fibra óptica), a Tmcel já renovou no troço entre Maputo
e Sofala, estando a terminar
entre Inchope-Chimoio-Tete.
De seguida, a modernização será implementada
nos troços entre Nacala-Nampula-Pemba, onde parte dos equipamentos estão
em processo de instalação.
A remodelação do “backbone” significará um aumento dos actuais 50 GB da
capacidade corrente contratada para até 400 GB.
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Gapi e OIT preparam jovens para o auto-emprego em Nampula
- Parte destes são deslocados de Cabo Delgado
A Gapi formou um grupo de 36 jovens artesãos de
Nampula em técnicas para o auto-emprego na componente
de construção, no âmbito da componente “Comece e Desenvolva o Seu Negócio de Construção Verde”, do projecto
Moz Trabalha financiado pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT).

A

intervenção
da Gapi incluiu a assistência
técnica
na
formalização de seis empresas de construção civil, bem
como para a obtenção de
documentação
complementar (reserva de nome, certidão, NUIT colectivo, etc).
“Das seis empresas que
nos propusemos criar, foi possível a formalização de cinco, dos distritos de Mecuburi,
Meconta, Mossuril, Ribáuè e
Murrupula, dado que não foi
possível finalizar o processo
da empresa proveniente do
distrito de Nampula, devido
a constrangimentos diversos, dentre os quais a falta
de documentação da maioria
dos beneficiários”, explicou
Salomão Chaile, representante da Gapi em Nampula.

“A Gapi tem multiplicado
iniciativas focadas na promoção de empresas de jovens
para fazer face ao desemprego
juvenil que tende a crescer em
Nampula, que é a província
mais populosa. Temos agora
também o desafio de acolher
parte dos deslocados do terrorismo em Cabo Delgado”.
Chaile acrescentou que “a
par destas acções com a OIT,
temos vindo a implementar
vários programas e projectos
com outros parceiros, priorizando a mulher e jovens
com espírito empreendedor”.
Estas Micro Empresas
Rurais Associativas possuem
alvarás emitidos pela Comissão de Licenciamento de Empreiteiros e de Consultores de
Construção Civil, delegação
de Nampula e estão inscritos e
classificados na 1ª Classe para
execução de obras públicas no

valor máximo de 2.000.000,00
MT (dois milhões de meticais) por contrato e o mesmo tem validade de 3 anos.
A Gapi e a OIT já vêm cooperando ao longo do País,
em projectos virados para a
criação de emprego, com en-

foque na mulher e no jovem.
Na região Sul, está em implementação o Programa de
Desenvolvimento Sustentável
de Mercados Peri-Urbanos,
envolvendo os mercados dos
Municípios de Boane, Vilanculo e da Praça dos Comba-

Entre Janeiro e Junho de 2022

Fidelidade Ímpar regista primeiro
semestre de crescimento sustentável

N

os primeiros
seis meses
de actividade da FIDELIDADEÍMPAR, o resultado líquido da
terceira maior seguradora do
mercado moçambicano cresceu 6%, quando comparado
com os resultados somados
das duas seguradoras que deram origem à Fidelidade Ímpar,
entre Janeiro e Junho de 2021.
Este desempenho foi impulsionado pela continuação
de uma evolução favorável
da receita global que registou um crescimento de 9% no
primeiro semestre de 2022,
face ao período homólogo.
A 31 de Dezembro de 2021,
a Seguradora Fidelidade, concluiu com sucesso o processo
de aquisição de 70% do capi-

tal social da Seguradora Internacional de Moçambique que

culminou com a integração de
carteiras de negócio das duas

anteriores seguradoras. Este
acontecimento representou um

tentes, na Cidade de Maputo.
Na região Centro, mulheres e jovens, vítimas do Idai,
beneficiaram de formação sobre resiliência aos desastres
naturais, acção que culminou
com financiamento para reerguerem os seus negócios.

marco de singular importância
na história das marcas Fidelidade e Ímpar, influenciando significativamente o bom desempenho da companhia durante
o primeiro semestre de 2022.
No que respeita a análise
por segmentos, o ramo Vida
foi o que registou maior expansão com uma taxa de crescimento de 17%, por outro
lado o ramo Não Vida registou
uma evolução positiva de 8%.
O seguro de Saúde é o
produto mais expressivo na
produção global da FIDELIDADEÍMPAR, seguido do
Automóvel e do Incendio.
Estes três ramos representam
76% da carteira de seguros.
Para o Presidente da Comissão Executiva,Carlos Leitão,
“os resultados atingidos pela
Fidelidade Ímpar são muito relevantes pois, num período tão
desafiante em que tivemos de
unir as duas seguradoras e em
que o Mundo enfrenta uma crise prolongada, o compromisso
e esforço das nossas equipas
conseguiu aumentar a nossa
actividade, servindo mais e melhor os nossos clientes. Estes
resultados motivam-nos para
servir melhor os nossos actuais
e futuros clientes e parceiros.”
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Defende Câmara do Comércio Moçambique-Italia

Extensão de vistos e redução da
burocracia vai atrair investimentos
A extensão de vistos de trabalho bem como a introdução do visto misto vai de algum modo atrair mais investimentos no país, conforme deu a conhecer o presidente
da Câmara do Comércio Mocambique-Italia, Simon Santi que no seu entendimento a demora na atribuição deste documento constituía um grande entrave para melhoria do ambiente de negócios e atracão do investimento.

P

ara Simon Santi
a medida de se
estender os vistos
através da desburocratização
mostra que o governo moçambicano tem interesse em atrair os
investimentos e valorizar os empresários nacionais. Indicou Simon Santi que opera no ramo de
oil and gás que vezes sem conta
eram obrigados a solicitar um
técnico estrangeiro para a manutenção de uma determinada máquina e curiosamente a resposta
chegava tardiamente. Com esta
medida de até os postos policiais,
advogados e outra reconhecerem
documentos como procurações

e outros, entendemos como câmara do comércio Moçambique-Itália que vai melhorar ainda
mais o ambiente de negocio.
Moçambique tem sido um
país, segundo Santi cujo atracão pelo investimento tem estado a crescer dado ao facto de a
imagem do país estar cada vez
a melhorar de forma demasiada
“Todo mundo tem estado
atento a este país e ainda bem
que o governo conseguiu perceber isso e que procura de todas
formas apossar-se dessas oportunidades para o desenvolvimento
do próprio país e dos cidadãos
“ disse sublinhando se tratar de
um sinal positivo para os in-

vestimentos dado pelo chefe do
estado e que vão gerar sustentabilidade a médio e longo prazo.
“O empresário não pode pen-

sar a curto prazo. São medidas de
médio á longo prazo e a própria
aceleração económica não ocorre
de noite para o dia. É um proces-

Segundo Fernando Couto

Impacto do IVA depende do volume do
valor envolvido nas operações comerciais

“E

ra insustentável
q u e
n ã o
houvesse medidas económicas
diante do curso que os empresários vinham atravessando. As medidas abrangeram todos sectores
económicos, sendo que a economia está interligada e terá um impacto positivo”, diz o Presidente
do Conselho de Administração
da Manica, Fernando Couto, segundo qual, a retirada de 1% no
imposto sobre valor acrescentado
(IVA) vai depender do volume
de negócio que as empresas tiverem para se medir o seu impacto.
“Por exemplo, diz, se for
um bem ou serviço cujo preço
não ultrapassa sequer 8 randes,
o IVA não terá expressão nenhuma, diferente se for uma operação que envolve valores acima
de meio milhão de meticais,
a retirada do IVA terá expressão importante nesse negócio”.

Fernando Couto entende que
a medida de redução do IVA é
demasiado corajosa, sendo que
há países que mesmo atravessando situações de crise não
mexeram nas percentagens do
IVA, contrariamente ao que o
governo de Moçambique pautou.
Couto assume que os empresários sempre quiseram que o
IVA estivesse na mesma percentagem da região que é de 14,5%.
Contudo, é preciso que diferen-

ciemos as realidades ou contextos. O país precisa de receitas.
“Os países da região enfrentam realidades diferentes, aliás
há países da região que estão
completamente falidos devido a
crise e tensões sociais e políticos,
como é o caso da África do Sul
vai daí que não devemos comparar números de forma superficial. Mas, sim comparar dentro
do seu enquadramento real”.
Para o caso de incentivo nos

corredores de transporte quer marítimos e aéreos, Couto diz ser
necessário que o incentivo seja na
componente de atracção de carga
que permitirá a execução de trabalhos, do que a redução do IVA.
“Já tivemos reuniões ao nível
da CTA de modo a identificarmos
medidas concretas que possam
transformar a competitividade dos
corredores em algo real através da
menor intervenção das alfândegas
em procedimentos que não fazem
algum sentido“ recordou afiançando ser fundamental o alargamento do horário visando permitir o escoamento de mercadorias,
pois o tempo que se gasta nas
operações portuárias têm custo.
Por exemplo, os fretes marítimos para Moçambique são mais
caros que para Tanzânia e isto
porque o tempo de rotação de um
contentor em Moçambique desde
que acede ao porto até sua devolução anda entre 60 há 75 dias.
Se fossem cumpridos períodos mais curtos rentabilizar-se-

so “ avisou acrescentando que as
medidas vão aumentar cada vez
mais a ocupação dos cidadãos
que clamam pelo emprego.

-ia o contento e fazer uma outra
viagem a China, por exemplo
para trazer outro contentor. Porém, os empresários estão a
ser penalizados por medidas
algumas das quais de natureza alfandegária e da consciencialização dos importadores e
compradores que é necessário o
cumprimento dos prazos restritos.
É uma das razões do fracasso
da cabotagem no país? Pode ser
porque no transfer que em português significa baldeação, se o
navio estrangeiro tem carga para
o moçambicano e não quer entrar para o porto fica fora e faz a
baldeação e as alfândegas exigem
garantias bancárias no valor da
mercadoria que tem o contentor.
Ora isso é uma prática que
não existe nem nos portos do
primeiro mundo assim como
de Durban e Dar-es-salam e
curiosamente as taxas são estabelecidas em função do volume da mercadoria transportada.
“ O problema das garantias
são assumidos como se fossem
empréstimos para parte bancária
onde exigem garantias colaterais
e paralisam o dinheiro e levam
tempo para retornar o valor “ disse acrescentando que se um navio
faz o transfer em Nacala com destino a Maputo, ninguém pode mexer no contentor sabido que aquela
caixa metálica dispõe de um selo.
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Conselho Superior da Comunicação Social
organiza Fórum dos Jornalistas
está acontecendo nos órgãos
de comunicação social, já
víamos pelo país, e estamos
agora a atacar os meios de comunicação da capital, porque
o nosso trabalho visa essencialmente trabalhar com os jornalistas”, refere Munguambe.
Ademais, será feita um fórum anual, previsto para o mês
de Outubro, que terá como
principal foco o debate de vários aspectos que enfermem a
profissão do jornalista, sendo
que muitos desses profissionais
quando vão a procura de informação são barrados, o jornalismo em tempo de guerra será um

dos pontos tocados neste fórum.
“Queremos neste fórum
discutir os nossos assuntos,
porque se nós não fazemos
isso, ninguém o fará por nós,
então muitos jornalistas serão
convidados para fazer parte
e talvez essa seja uma ferramenta, para que nós como
conselheiros possamos ouvir
os fazedores de informação”.
É um evento que se pretende que seja um marco
a nível do nosso país, para
além de contar com moçambicanos, espera-se igualmente a presença d e alguns estrangeiros para este evento.

SILVINO MIRANDA
O Conselho Superior da Comunicação Social (CSCS)
é um órgão de disciplina e de consulta do Estado Moçambicano, que assegura a independência dos meios de comunicação social, no exercício dos direitos à informação, à liberdade de imprensa, bem como dos direitos de antena e
de resposta, de acordo com o estipulado na Constituição da
Republica (n° 1 do artigo 50 da constituição da República).

O

Conselho
Superior
de Comunicação
Social tem
manifestado
preocupação
pelo relaxamento quase generalizado do cumprimento
das regras éticas e deontológicas na prática jornalística.
Entenda-se que a veiculação
de crítica jornalística com
objectivos de difamar, injuriar e caluniar resulta da
falta de compromisso ético
e deontológico profissional.
Na verdade, a liberdade de
imprensa é fundamental para
garantir outras liberdades e
para a consolidação do Estado de Direito democrático.
No entanto, essa liberdade
não deve permitir a agressão
e violação de outros direitos
atribuídos à pessoa, como
a inviolabilidade da honra,
da vida privada e imagem.

João de Brito Munguambe
membro do Conselho
Superior da Comunicação
Social que falava ao nosso
semanário, diz que neste momento decorrem visitas aos
vários meios de comunicação
social a nível do País, que
têm por objectivo promover os seus trabalhos e saber
como os agentes (jornalistas)
envolvidos estão a trabalhar.
Os conselheiros são em número de 11, que trabalham
em mandatos de 5 anos.
O Conselho Superior de
Comunicação Social adoptou a estratégia de aproximação aos meios de comunicação social para a discussão
sobre ética e deontológica
profissional bem como debate relativo aos desafios
da liberdade de imprensa
e de direito a informação.
“Neste momento procuramos apalpar e saber o que

Comercial

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de

cabeça

zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623
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Cresce número de ilegais
no Moçambola 2022

O número de jogadores e treinadores a exercerem a sua
actividade ilegalmente no Moçambola tem estado a acrescer a
cada dia. Depois do caso do treinador Jean Losciuto do Ferroviário de Maputo, este fim-de-semana veio à tona o caso do treinador dos “locomotivas” de Nampula, Nelson Santos que esteve ausente no jogo que a sua equipa disputou no domingo. Este
facto leva a crer que se se fizer uma investigação à fundo poderão ser descobertos mais “ilegais” a actuarem no Moçambola.

V

ários
são
os motivos
apresentados
pelos
clubes para que
não consigam apresentar em
devido tempo a documentação
relativa à obtenção do visto de
trabalho, sendo que os mesmos
também se queixam do excesso de burocracia que é exigido

pelo SENAMI - Serviço Nacional de Migração que tem apertado o cerco não só no desporto.
Os casos dos ilegais no Moçambola ganharam força após a
situação que levou a deportação
do treinador de atletismo Alberto
Lário após denúncia efectuada
pelo Presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Kamal
Badru, usando as redes sociais.

Na semana finda, o SENAMI prometeu investigar todos
casos que lhe chegassem à mesa,
tendo notificado o Ferroviário
de Maputo para esclarecer a situação de obtenção do visto e
permanência em território nacional do treinador Jean Losciuto.
Este domingo Jean Louciuto
esteve sentado no banco de suplentes e orientou o seu Ferroviário de Maputo na vitória diante do
seu homónimo de Nampula, não
tendo sido esclarecido se a situação do visto de trabalho do treinador belga já estava resolvida.
Apenas se sabia que o pedido de visto de trabalho para
Losciuto estava encravado no

Consulado de Moçambique em
Mbambane, na vizinha Eswatine, apesar de o treinador se
encontrar no país desde o início da época, isto é, muito antes
do início do Moçambola 2022.
A situação da existência de
treinadores e jogadores ilegais
no Moçambola tem gerado várias interpretações no que concerne ao que diz o regulamento
de inscrição e de competição,
para o caso de uso destes elementos de forma indevida.
O Comunicado número 1
da Federação Moçambicana de
Futebol (FMF) que versa sobre
a matéria, refere no seu ponto
46 que “O registo de jogador e
treinador estrangeiros depende
obrigatoriamente da verificação
da regularidade da sua situação

legal em Moçambique, atestada
mediante a entrega na respectiva Associação e/ou FMF, de
uma cópia certificada dos documentos de identificação e dos
documentos legalmente exigidos
com vista à entrada e permanência em território nacional”.
Ora, não tendo alguns clubes
observado todos estes pressupostos, alguns juristas ligados
ao desporto defendem que essa
situação abre campo para que
os prevaricadores possam ser
sancionados ao nível desportivo, o que equivale dizer que há
espaço para a perda de pontos
por parte dessas mesmas colectividades. Este será um tema
que continuará a agitar o debate futebolístico nacional dos
próximos dias. (LANCEMZ)

Geny Catamo
novamente emprestado
ao Vitória de Guimarães

Desporto recreativo

Acertados jogos em atraso no
campeonato da cidade do Maputo

O

fim-de-semana foi caracterizado pelos jogos em atraso
que fizeram com que parasse
o prosseguimento do campeonato de veteranos da cidade
do Maputo e, teve uma produção num total de
vinte e quatro golos. Esta semana retomam, normalmente, os jogos do campeonato.
Resultados dos jogos em atraso

Circulo x Choupal (1-4)
Veteranos Unidos x Jardim (2-6)
FCKm 15 x Campoane (2-0)
ADVcmc x Luís Cabral (2-2)
Tlhavane x Aeroporto (0-1)
Bunhica x Munna’s (0-1) não terminou.

Jogos da 20ª jornada seriem “A”

FCFKm15 x Amigos da Matola
Campaone x Malhampsene
Munna’s x Jardim
Veteranos Unidos x Kongolote
Matendene x Bunhica
Leões Bravos x Madgumb’s

Jogos da 18ª jornada seriem “B”

União Desportiva d3e Maputo x Luís Cabral
Amigos de Kongolote x Mafalala
Tlhavane x ADVcmc
Inhagoia x Aeroporto
Vientes de Tsalala x Tsalala
Chamwaris x Xipanipane
José Matlhombe

Geny Catamo, 21 anos, continua em Alcochete a recuperar
de lesão, mas quando o problema físico estiver ultrapassado o
extremo vai deixar o Sporting e
rumar uma vez mais ao Vitória
de Guimarães, em regime de
novo empréstimo, segundo escreve o diário desportivo A Bola.
O acordo de preferência para
a cedência do moçambicano
nesta temporada ficou definido

ainda com a anterior Direcção
dos vitorianos e foi feita aquando da transferência de Marcus Edwards para o Sporting.
Os minhotos continuam de olho no extremo, que
pode manter-se no Vitória
como jogador emprestado
mas sem cláusula de compra,
contrariamente àquilo que havia sido estabelecido anteriormente entre os dois clubes.
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IV edição da Corrida Azul do Standard Bank:
Prémio global ascende a 260 mil meticais
Com um prémio global de 260 mil meticais, a IV edição da Corrida Azul - uma meia maratona organizada pelo Standard Bank, com assistência técnica da Associação de Atletismo da Cidade de Maputo, visando
impulsionar o desenvolvimento do atletismo e despoletar
talentos - terá lugar, a 3 de Setembro, na capital do País.

A

prova, inserida nas celebrações dos
128 anos de
implantação
do Standard Bank, visa, também, incentivar a adoção de
hábitos de vida saudáveis e o
abandono do sedentarismo.
Para o efeito, a corrida vai
incorporar as componentes de
caminhada e ginástica aeróbica,
concretamente a dança zumba.
Na conferência de imprensa de lançamento da iniciativa,
ocorrida, quinta-feira, 11 de
Agosto, em Maputo, o director
de Marketing e Comunicação
do Standard Bank, Alfredo Mucavela, referiu que a mini-ma-

ratona terá quatro categorias,
nomeadamente 21, 15, 12 4 km,
sendo a última para cadeirantes.
Nesta edição, conforme
explicou Alfredo Mucavela, a
corrida contará com um novo
formato de premiações, que
consistirá na entrega dos prémios monetários ao primeiro e
segundo classificados de cada
categoria em ambos os sexos.
Por sua vez, Gilberto Gomes, vice-presidente da Associação de Atletismo da
Cidade de Maputo, instituição que assiste tecnicamente
à corrida, indicou que tudo
será feito de modo a garantir a realização de uma prova com grande qualidade.

“Tudo faremos para garantir que a prova tenha melhor qualidade e que possa

cumprir com todos os padrões
internacionais que ela exige.
Para este ano, temos o desa-

fio do horário pois a partida
será às 5:30H”, enfatizou.
Na ocasião, foi apresentada
a camiseta oficial da IV edição da Corrida Azul. Trata-se
de uma camiseta que obedece
a todos os requisitos técnicos
que este tipo de competição
exige e apresenta elementos
culturais, históricos e arquitectónicos representativos de
vários pontos do país, como
a timbila e a ponte Maputo-Katembe. “É uma forma metafórica e abstracta de dizer
que todo o país far-se-á presente no evento”, foi referido.
Importa realçar que, para
facilitar a participação de todos interessados, com destaque
para os que se encontram noutras províncias ou no estrangeiro, as inscrições serão feitas,
apenas, de forma electrónica,
através do website do banco:
www.standardbank.co.mz.

Operação Malawi em marcha

Skaba e Edson novidades nos convocados de Chiquinho Conde

O

s
jogadores Skaba e
Edson são
as grandes
novidades
da convocatória de Chiquinho
Conde para a derradeira etapa
de qualificação ao CHAM2022, também designado por
CAN-Interno, frente ao Malawi
com os jogos aprazados para 27
de Agosto em Lilongwe e uma
semana depois no Zimpeto.
Os dois jogadores do
Ferroviário da Beira entram
para o lugar de Edmilson, que
transferiu-se para o futebol sul-africano, e Nené, por opção
técnica.
Eis a convocatória:

Comercial

Sol

Ernan Siluane - União
Desportiva de Songo

Ivane Urrubal - Associação
Black Bulls

Victor Guambe - Costa do

Amade Momade - União
Desportiva de Songo
Shaquille Nangy - Ferroviário de Maputo
Dário Melo - União Desportiva de Songo
Sebasten Grine - Ferroviário da Beira
Nelson Divrassone - União
Desportiva de Songo
João Bonde - Ferroviário
da Beira
Infren Matola - União
Desportiva de Songo
Ailton Macuácua - Ferroviário de Maputo
Domingos Macandza Costa do Sol

Edson Moisés - Ferroviário
da Beira
Danilo Muze - Costa do
Sol
Stélio Ernesto - Costa do
Sol
Alberto Alface - Ferroviário da Beira
Melque Alexandre - Associação Black Bulls
Francisco Muchanga - Costa do Sol
Melven Choi - Ferroviário
da Beira
Martinho Thauzene - Associação Black Bulls
Isac Carvalho - Ferroviário
de Nampula
Daniel Mutambe - União
Desportiva de
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A escrita de poesiao Falar
de si e do Povo Africano
SILVINO MIRANDA
Chissola Daúd, é uma jovem poetisa de Moçambique, Província de Maputo, nascida aos 17 de Julho de 1997 no distrito
de Boane. O seu gosto pela escrita, nasce na sua própria realidade ou seja, é uma menina do campo que se espelhou na sua
vida difícil, e começa a escrever poesia de reflexão em 2015.

A

sua inspiração versa as
desigualdades sociais e
económicas
de África, e a própria falta de
liberdade de expressão do próprio povo. Igualmente, ChissolaDaúd viu a necessidade de
mostrar a sua poesia ao mundo,
na quinzena de Junho de 2022.
Chissola acredita que com a

sua poesia pode moldar mentes,
trazer reflexões sobre a própria
África que é refém dos seus próprios filhos, que afundam a mesma em corrupção e consequente
pobreza extrema, mesmo com as
descobertas de recursos minerais.
“A minha infância foi de traumas, ou seja cresci numa casa de
conflitos entre os meus pais, e
isso me motivou a escrever.Sempre fui tímida e vi na escrita uma

terapia para fugir das criticas”.
Apesar de ser poetisa, também mergulha em outras tipologias textuais, e por isso tem um
texto de romance já a escrever.
Começa a escrever poesia
em 2015, e tudo começou com
um trabalho da Escola e valia
nota. Com isso, viu-se desafiada, uma vez que não tinha familiaridade com este género. “Eu
não tinha ideia para o efeito, e
repentinamente decido escrever
a minha realidade, e por mais
incrível que pareça, o poema
acabou sendo o melhor da turma.
E a partir deste instante começo
a escrever poesia de reflexão”.
“Apoesia é o meu forte porque
faz-me expressar o meu íntimo”.

O que a inspira a escrever é
o dia-a-dia difícil, por viver no
campo e conhecer todas dificuldades que um povo tem. A pobreza está ao seu redor, sabe exactamente o que significa dormir a
fome, estudou por muito tempo
debaixo da árvore, sabe também
o que é ter escassez de água,
igualmente do desemprego.
“Poesia para mim, se resume no que vejo e sinto.Não
tenho o número exacto de poemas, mas tenho um trabalho
significativo”, diz Chissola.
Chissola, tem sonho de publicar o seu primeiro livro, mas
pela sua precária condição, não
tem como realiza-lo. Contudo,
tem um projecto de poemas que

podem compor um livro, que se
chama “O Destino Africano e as
Correntes de Sua Raça Negra”
este projecto, contempla a história de um povo sofrido que se vê
num destino com peripécias, mas
também um povo com esperança.
Devido a sua projecção
impactante nas redes sociais,
Chissola tem como objectivo,
participar de vários concursos e antologias, de modo a
ver se consegue realizar o sonho de ter a sua própria obra.
Ainda não ganhou um prémio literário, uma vez que só
saiu do anonimato há duas semanas, mas encontra-se actualmente a submeter candidaturas a prémios internacionais. Participou
da antologia Flores viúvas da
Editora Phatade Tete, e foi certificada com o poema Perfume da
Terra, pela -(Academia Literária
Internacional de Poetas e Escritores) em parceria com a Rádio
Frequência MUM do Brasil.
“Eu escrevo durante o dia,
não tenho falta de inspiração, a
cada minuto me vem uma ideia.
Eu abordo a desigualdade social
e económica, a falta de liberdade de expressão, ou seja eu
escrevo realidade de um povo”.
“Eu tenho o Mia Couto
como fonte de inspiração, me
identifico com ele pela sua sensibilidade com a humanidade”.
Para si, actualmente, a poesia em Moçambique vem evoluindo, ademais, gostava de ver
mais mulheres a impor a sua voz.
Tem na manga o projecto de
poemas que reflectem a vida em
África, que se chamará “O Destino Africano e as correntes de Sua
Raça Negra” que é um cântico
de um povo sofrido, com peripécias e ainda com esperança.
Igualmente, está a escrever
um romance que se chamará “Matateu e a ambição dos Homens”
que também retracta a vida das
nações africanas, no caso da corrupção, e a pequenez de um povo
a revelia de recursos minerais.
Uma das pessoas que a motivou a publicar seus textos,
foi o jovem escritor e poeta Ernesto Moamba. Até aqui, tem
sido um real parceiro do seu
percurso. “A nossa abordagem
acaba sendo espelho do trabalho de ambos, África precisa se
libertar, África precisa de um
destino sem correntes da sua
própria raça”, refere Chissola.
“A mensagem que deixo a todos que fazem poesia
ou que pensam em se inserir
neste mundo, é que nunca devem temer de expor suas opiniões, pensamentos e ideias.
Pois, a poesia só é poesia pela
essência e alma do poeta”.
“Eu sou Chissola, estou aqui para moldar mentes,
acredito que um dia teremos
uma África com equidade”.
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Vito Ferrinho apresenta “Êxodos”
exposição por Cado Delgado
silViNo MiraNda
A fundação Fernando Leite Couto inaugurou na passada
quarta-feira (10), a exposição Êxodos, da autoria de Vito Ferrinho, a exposição que conta com o envolvimento da Associação
Acácia. O valor da venda das telas será canalizado ao apoio das
vitimas do terrorismo em Cabo Delgado. Vito Ferrinho nome artístico com que assina as suas obras, nasceu em 1962 em Pemba.

A

pesar da ausência
de
Ferrinho,
que se encontra
na
Suécia, a Fundação Fernando
Leite Couto proporcionou aos
participantes, amigos e familiares um dia memorial, ademais,
segundo familiares, o autor estará em Moçambique ainda este
mês para fazer a apresentação e
falar da criatividade das obras.
Vito Ferrinho teve o seu
primeiro contacto com a arte
na primeira aula, onde ficou
fascinado pelos lápis de cor
que começaram a dar brilho
aos seus desenhos, porém, foi
na idade adulta que teve o seu
contacto com as tintas a óleo.
Mais tarde, usando a técnica acrílica sobre suas telas, Vito
Ferrinho na sua essência, retrata
o ser feminino, não foi difícil
de notar que Ferrinho tem uma

técnica deslumbrante e as suas
telas cheias de vida, que muita
delas parecem meramente fotografias, nota-se vivamente a
juncão de cores e um olhar clinico para retratar o que sente.
Para a Fundação Leite Couto
que apoia e fomenta a arte, esta
exposição é importante porque
para alem de celebrar a arte, pode-se fazer uma ajuda humanitária, porque com vendas poderão ajudar as pessoas vitimas de
terrorismo em Cabo Delgado.
Contudo, a Fundação acrescenta que esta exposição também preserva a memoria do
nosso quotidiano e daquilo que
caracter as pessoas de Cabo
Delgado, não como todos, alguns quadros representam a dor
e o próprio êxodos, ou seja o
momento de saída, como também o de regresso. Quadros
que representam na sua maioria o reconstruir de um futuro.

“A ideia da exposição também é gerar renda e essa ajudar
as pessoas de Cabo Delgado
que sofreram com o terrorismo.

O titulo da exposição Êxodos
que representa o deslocamento de ida, como também de
volta, terá por finalidade aju-

Ele surpreendeu a todos..
The Dreamer lança duas faixas

E

m entrevista ao
Jornal Zambeze, o músico
e Compositor
The Dreamer
despertou-nos um grande interesse ao falar das suas novas
músicas e a previsão do lançamento do seu mais recente álbum. No decorrer da entrevista
o jovem mostrou que mais do
que o desejo que carrega de
brilhar na sua carreira, no seu
país e no mundo, o estilo que
faz, serve como motivação.
O artista revelou que o gospel moçambicano precisa ainda
de ser muito explorado e que
é chegado o momento de revolucionar o que é nosso para
fora, o músico falou sobre os
desafios que enfrentou para di-

vulgação e destaques do seus
êxitos musicais como a música intitulada “Caía por Terra”
e “Leve-le-le” principais singles de sucesso que farão parte
do seu primeiro álbum digital intitulado “Restauração”,
que contará com 10 faixas.
As músicas acima mencionadas estão disponíveis
no site curte boa música.
com e não só o álbum conta
com temas super interessantes também relacionados com
o bem estar da sociedade,
A música intitulada Caía por
Terra está mais inclinada no que
diz respeito a guerras espirituais
a música e resumo diz caia por
terra todo mal que nos cerca seja
no trabalho família entre outros.
Enquanto que a música in-

dar esses deslocados do terrorismo”, disse Sara Laisse,
Directora-executiva da Fundação Fernando Leite Couto”.
Constituída por 18 telas,
Êxodos passa por diversos
processos e representa movimentos, rostos e as emoções de
expectantes do moçambicanos
que no Norte do país perderam
tudo por causa do terrorismo
e vivem na incerta, sem saber
para onde vão e o que os espera. Êxodos estará patente
na Fundação Fernando Leite
Couto ate o dia 3 de Setembro.

titulada Leve-le-le- fala sobre
um arrependimento genuíno
de um pecador que decide voltar a seguir os princípios de
Deus baseado na história bíblica parábola do Filho pródigo.
Na ocasião o cantor disse
que o lançamento do seu primeiro álbum e vídeo Clíp está previsto para o dia 30 de Outubro
“Na verdade a sociedade e o mundo precisa de
Deus, pois Deus simboliza o
amor , gospel significa evangelizar como mensagens de
paz,amor,perdão, esperança, fé,
ajudamos o mundo a se tornar
melhor”. Referiu The Dreamer.
“Com certeza, acreditamos que a cada projecto adquirimos experiência e crescemos. Sabemos que é difícil,
mas nosso desafio é sempre
nos superar a cada projecto!”
O que impulsiona em seus
projectos é saber que eles são
apenas instrumentos de evangelização para Deus e que cada musica que lança tenta transmitir o
poder que Deus tem sobre nós.
SILVINO MIRANDA
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Reconhece Osvaldo Petesburgo

É prematuro medir resultados dos
programas implementados pela SEJ
Face ao elevado custo de vida que se assiste no país, a Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, (SEJ) convida aos
jovens moçambicanos na busca de soluções arrojadas, de modo
a reduzir o impacto gerado pelo fenómeno. Osvaldo Petesburgo que falava ao Zambeze alinhou que há jovens que mesmo
em meio as dificuldades têm estado a trazer soluções para eles
próprios incluindo a sociedade o que gera alguma receita.

A

questão
do
custo de vida
é estrutural e
não depende
apenas
dos
jovens, começou por dizer o
responsável pelo pelouro da juventude e emprego para quem
há necessidade de a juventude
parar com lamúrias, buscando
soluções através da inovação
tecnológica, assim como procurando vários projectos que o
governo tem estado a promover, tendo como alvo o jovem.
A produção e a produtividade é um dos aspectos, que
no entendimento do secretário do estado da juventude e
emprego, Osvaldo Petesburgo
pode contribuir para o alívio
do custo de vida no país, tendo na mesma senda reforçado
que o jovem precisa de criar
soluções através da inovação.
Por exemplo, na província
de Maputo, conforme fez saber
Petesburgo há jovens que estão
a trazer soluções através da inovação tecnológica, onde produzem óculos com sensores para
deficientes visuais, de modo a
que estes evitem obstáculos.

Esta inovação depois de
testada e aprovada poderá gerar algum dinheiro para os
mentores, bem como solução para aquele grupo alvo,
aliás é na senda da inovação
que sua instituição tem estado através do Programa Premio Jovem Criativo a premiar
e financiar jovens que apostam na inovação tecnológica.
A par das inovações no âmbito do programa premio jovem
criativo, a fonte indicou que a
secretaria do estado da juventude e emprego tem estado a
implementar vários programas
cujo grupo alvo é o jovem.
Apontou o exemplo do Programa Meu Kit Meu Emprego
que é medido através do plano
quinquenal do governo e que já
beneficiou até esta parte mais
de 8600 kits de emprego aos
jovens com microempresas.
Na componente Meu Kit
Meu emprego há jovens com
o seu auto-emprego que tem
estado a empregar outros jovens, sublinhou a fonte mesmo não avançado o número
total de jovens já empregues
no âmbito do programa.

Para este programa, Osvaldo Petesburgo diz que
os jovens passam por uma
formação e posteriormente
entregues um kits de auto-emprego como por exemplo
maquinas corte e costura, serralharia entre outros cujo sucesso ainda é prematuro medir.
Clarifica ainda que o
programa emprega também
abrange jovens, já inseridos

no empreendedorismo e que
a secretaria do estado da juventude e emprego tem estado reforçar com kits para
melhorar o seu desempenho,
bem como auxiliar na transição do informal para o formal.
Quanto ao programa emprega que teve inicio no final
do ano passado com implementação neste ano, o secretário do
estado da juventude e emprego

diz que ainda não está na fase
de se medir o impacto em termos de resultados, sendo que
o seu impacto é medido na
componente de aderência que
já ultrapassa a meta estabelecida aquando da sua concepção.
“Não podemos medir o
impacto do programa Emprega em resultados. É preciso medir em aderência onde
estamos satisfeitos “ disse
O programa Emprega conforme explicou o timoneiro do
pelouro da juventude e emprego contempla duas componentes nomeadamente o Acredita
Emprega cuja visão centra-se
na atribuição de bolsas para
os jovens e posteriormente o
financiamento dos seus projectos tem estado a ter uma
aderência animadora. Nesta
componente o programa já beneficiou mais de 10,000 jovens,
sendo que a meta visa abranger pouco mais de 20,000.
Relativamente a componente Agora Emprega, a fonte
diz que a sua instituição superou a meta, pois previa beneficiar um total de dois mil
jovens. Contudo o número
excedeu. O Agora Emprega
tem por objectivo gerar directa ou indirectamente um total
de cinquenta mil empregos,
pois são empresas de jovens
que vão ser formadas e financiadas isso até ao ano de 2025.
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