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Terror ameaça Nacala
Apesar das ofensivas militares governamentais
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Agravamento de ataques em 
Nampula com aproximação a Nacala

Ataques esporádicos de guerrilheiros na maior parte 
dos distritos de Cabo Delgado, mas distantes dos principais 
centros populacionais, tem vindo a acentuar-se nas últimas 
semanas, a par de um agravamento da violência nos distritos 
do sul, em especial Ancuabe e Chiure.

O fracasso na 
criação de 
zonas de 
c o n t e n ç ã o 
para impe-

dir o recuo dos grupos arma-
dos impossibilitou o cerco de 
parte significativo dos grupos. 
A falta de empenhamento das 
forças regionais da missão da 
SADC em Moçambique (SA-
MIM) e o baixo nı́vel de ope-
racionalidade das FADM em 
situações de confronto directo, 
agravada pelo desconhecimen-
to das posições do inimigo e 
do próprio terreno por falta de 
informações, levaram à inefi-
cácia das operações de cerco.

As dificuldades do gover-
no na identificação das causas 
e objectivos dos grupos ar-
mados tem contribuído para 
alguma da ineficácia no seu 
combate, mesmo com o re-
forço militar dos nove paı́ses 
contribuintes da SADC e do 
Ruanda, desde Julho de 2021, 
complementados por progra-
mas de formação e treino mi-
litar a cargo de terceiros como 
a União Europeia ou EUA.

A prorrogação do mandato 
da SAMIM pelo perı́odo de um 
ano, decidida na 42ª cimeira da 
organização, que teve lugar em 
Kinshasa (17 de Agosto), base-
ada em avaliações no terreno 
produzidas pela SAMIM, indi-
cia que os objectivos operacio-
nais estão ainda por concreti-
zar, contrariando a narrativa do 
governo de Filipe Nyusi sobre 
os avanços no sentido do con-
trolo do conflito com o objec-
tivo de acelerar o regresso dos 
promotores dos projectos de 
gás natural em Cabo Delgado.

E ainda considerada insu-
ficiente a capacidade opera-
cional dos militares dos paı́ses 
contribuintes para eliminarem 
a ameaça, sendo apontada com 
frequência por analistas milita-
res a falta de meios humanos 
e materiais para combater a 
vasta dispersão das células ar-
madas, particularmente meios 
aéreos. De novo sob o domı́nio 
dos grupos armados e alvos 
de ataques frequentes estão 
áreas anteriormente “limpas” 
como Litandacua e Mapate, 

situadas próximas do rio Mes-
salo, nos distritos de Maco-
mia, o mais militarizado de 
Cabo Delgado, e Muidumbe.

O mais grave ataque de 
grupos armados insurgentes 
na provı́ncia de Nampula foi 
registado na noite de 06 de Se-
tembro, em Chipene, distrito 
de Memba. O posto adminis-
trativo de Chipene, onde habi-
tam cerca de 40 mil pessoas, 
foi atacado de noite por um 
grupo armado composto por 
apenas cerca de 10 militantes. 

O grupo destruiu o hos-
pital local e a igreja, diversas 
residências e tomou a missão 
católica da diocese de Concór-
dia e Pordenone onde mataram 
uma freira italiana, Maria de 
Coppi, de 83 anos e residente 
em Moçambique há quase 40 
anos. Informações recolhidas 
localmente referem ainda duas 
mortes por decapitação entre os 
quais funcionários de serviço 
no hospital. A população fugiu 
a pé e em viaturas de passagei-
ros para a capital do distrito de 
Memba. A célula armada ata-
cara a região de Pavala no dia 
anterior (05 de Setembro SET), 
situada no mesmo distrito a 
cerca de 20 kms de Chipene.

Células armadas estão 
a “varrer” a região norte da 

provı́ncia de Nampula desde 
o inı́cio de Setembro de 2022, 
estando referenciados vários 
ataques a localidades dos dis-
tritos de Memba e de Erati.

Informações dispersas atri-
buem a presença de grupos 
armados como “não perma-
nente”, servindo objectivos 
de recrutamento e reforço das 
células armadas na provı́ncia, 
mas persiste o receio do estabe-
lecimento de bases permanen-
tes para disseminar a violência 
pela provı́ncia. Os locais de en-
contro entre os insurgentes “ac-
tivos” e os “adormecidos”, que 
se juntam aos restantes a actu-
arem em Cabo Delgado, situar-
se-ão no norte de Nampula.

Os grupos insurgentes no 
norte de Nampula são prove-
nientes de Cabo Delgado e o 

movimento norte-sul estavam 
já referenciado, com ataques 
próximos da provı́ncia de Nam-
pula. Apesar disso, o governo 
não conseguiu montar qualquer 

perı́metro de segurança para 
conter a progressão e mobilida-
de dos insurgentes em direcção 
a sul, nem montou ainda qual-
quer perı́metro de segurança 
na região norte da provı́ncia.

O mês de Agosto foi de acal-
mia relativa em número de ata-
ques e vı́timas civis, que se terá 
situado próximo de 40, tudo in-
dicando que tenha resultado da 
progressão das células armadas 
para sul e não de qualquer ma-
nobra táctica de reorganização.

Segundo informações apu-
radas, a maior parte dos jihadis-
tas empenhados em Ancuabe, 
Chiure e agora Nampula são 

provenientes da desagregação 
de grupos armados que actu-
avam e se acantonavam nos 
distritos da região centro de 
Cabo Delgado, reagindo à 

maior pressão militar dos con-
tingentes estrangeiros aı́ esta-
cionados (militares da SAMIM 
e ruandeses), em especial nos 
distritos de Macomia, Quis-
sanga e Pemba. Em Macomia 
está instalado o quartel-general 
do contingente da SADC (SA-
MIM), em especial tropas sul-
-africanas, tanzanianas assim 
como do Lesoto e Botsuana, 
e conta igualmente com refor-
ços do contingente ruandês da 
Rwanda Defense Force (RDF).

Para além do objectivo 
de recrutamento, os ataques 
no sul de Cabo Delgado e 
norte de Nampula resultam 
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Novo SG da Renamo deve 
sair do Conselho Nacional

també m da mera intençã o de 
disseminaçã o do terror entre 
as populaçõ es, provocando o 
maior nú mero possı́vel de re-
fugiados internos, e da neces-
sidade de abastecimento nas 
aldeias nessas regiõ es, ainda 
povoadas ao contrá rio de vas-
tas á reas em Cabo Delgado. 

Paralelamente, e alé m 
do acré scimo de actividade 
e violê ncia em territó rio da 
provı́ncia de Nampula, nos 
ú ltimos dias foram reportados 
ataques na zona sul de Cabo 
Delgado, distritos de Ancua-
be e Chiure, nomeadamente:

- Metoro, distrito de An-
cuabe (Cabo Delgado) - pelo 
menos 11 mortos; - Mega-
ruma, distrito de Ancuabe 
(Cabo Delgado) - sem confi r-
mação o de morto civis e com 
vá rias habitaçõ es incineradas;

 - Siripa/ Mazeze, distri-
to de Chiure (Cabo Delga-
do) - destruiçã o de habitaçõ es 
e infraestruturas pú blicas; 
Os ataques nesta regiã o re-
sultaram na intervençã o à  

posteriori das FDS com um 
meio aé reo (helicó ptero) e a 
mobilizaçã o de unidades da 
Unidade de Intervenção Rápida 
da polı́cia (UIR) para a regiã o;

 - Muamula e Macole-
ne , localidades do distrito 
de Chiure (Cabo Delgado), 
onde, para alé m da destruiçã o 
de habitaçõ es e infraestrutu-
ras, terã o sido mortos pelo 
menos quatro habitantes.

Em Nampula: 

- Pavala e Chipene, distrito 
de Memba (Nampula), pró ximo 
da fronteira administrativa com 
Cabo Delgado - destruiçã o de 
residê ncias, edifı́cios adminis-
trativos e de saú de e nú mero 
ainda indeterminado de mor-
tos civis, com sequestraçã o 
de mulheres e crianças;

 - Namapa, distrito de 
Erati (Nampula) - destruiçã o 
de habitaçõ es e instalaçõ es 
pú blicas, incluindo o cen-
tro de saú de da localida-
de, escola, duas igrejas;

 - Kutua e Odinepa, distrito 
de Erati (Nampula), com regis-
to de pelo menos um morto ci-
vil e destruiçã o de habitaçõ es. 

A fuga das populaçõ es, con-
tribuindo para o esvaziamento 
dos distritos norte de Nampula, 
obrigaram o administrador do 
distrito a apelar à  calma, nã o 
obstante a recorrente indiferen-
ça das populaçõ es aos apelos 
do governo e seus delegados.

A evoluçã o do confl ito nos 
ú ltimos dois meses sugere que 
alguns dos grupos armados 
poderã o estar a tentar replicar 
a tentativa de criaçã o de um 
“santuá rio” na provı́ncia de 
Nampula. Esta via foi tentada 
em 2021 e inı́cio de 2022, mas 
abandonada posteriormente.

Na provı́ncia de Nam-
pula, a pobreza, o activismo 
islâ mico e promessas de melho-
res condiçõ es de vida em Cabo 
Delgado contribuı́ram para o 
recrutamento de jovens em 
situaçã o de misé ria/ exclusã o 
social provenientes sobretu-
do dos distritos costeiros de 

Nacala-à-Velha, Nacala Porto, 
Ilha de Moçambique e Memba.

Os ataques na regiã o deverã o 
contribuir para o aumento do 
nú mero de deslocados, resul-
tante das acçõ es dos insurgen-
tes em trê s provı́ncias (Cabo 
Delgado, Nampula e Sofala). 

As movimentaçõ es dos in-
surgentes em direcçã o a Nam-
pula, registadas inicialmente em 
2021 e inı́cio de 2022, tê m vindo 
a criar cená rios assentes na pos-
sibilidade dos grupos armados 
estarem a replicar a tentativa de 
criaçã o de um “santuá rio” na 
provı́ncia, provavelmente no dis-
trito de Memba ou na regiã o mon-
tanhosa de Pavala, onde existe 
facilidade de acesso ao mar.

Um ataque em 17 de Junho, 
em Lúrio, distrito de Memba, 
tinha já  comprovado a capaci-
dade de mobilização dos insur-
gentes para alé m dos limites de 
Cabo Delgado. O recrutamento 
de jovens provocam receios 
crescentes sobre a possibilida-
de dos ataques prosseguirem 
para sul, podendo colocar em 

risco uma das infraestruturas-
-chave de Moçambique: o 
Corredor Logístico Integrado 
de Nacala (CLIN), uma infra-
estrutura logı́stica de 912 Kms 
para o transporte de carvã o da 
regiã o carbonı́fera de Moatize 
(provı́ncia de Tete) até  ao porto 
de Nacala, no distrito de Nacala-
à -Velha, na provı́ncia de Nam-
pula, situado a cerca de 75 kms 
dos ú ltimos ataques jihadistas.

 Os grupos armados tê m re-
velado facilidade de deslocaçã o, 
estimando-se que em 3-4 dias 
possam percorrer a distâ ncia 
que os separa de Nacala.

Operando em mú ltiplas 
frentes, a ameaça dos grupos 
armados de inspiraçã o islâ mica 
carece ainda de respostas efec-
tivas das forças de defesa e 
polícia, sem capacidade para 
conter o avanço e disseminação 
da insurreição, apesar da pres-
são da parte do Governo para 
uma estabilização da situação 
de segurança na região que per-
mita o retorno dos projectos de 
gá s natural. (África Monitor)

Ainda não há data estabelecida para o partido Renamo 
reunir-se em Conselho Nacional para a indicação do novo 
Secretário-geral da Renamo após demissão de André Magibi-
re, do cargo, o que signifi ca que o segundo maior partido da 
posição poderá funcionar por mais tempo sem SG o que pode 
comprometer o processo de preparação das próximas eleições 
autárquicas.

O C o n s e l h o 
Nacional é 
o órgão de-
liberativo do 
partido no 

intervalo entre dois congres-
sos, lê-se na página ofi cial da 

perdiz, acrescentando na sua 
linha F que constituem compe-
tências daquele órgão de deci-
são  Eleger o secretário-geral 
sob proposta do presidente. 

Diante desse cenário caberá 
aos membros do Conselho Na-

cional da Renamo, convocarem 
uma reunião extraordinária, se-
gundo acrescentou a fonte para 
o processo de eleição do secre-
tário-geral do partido Renamo.

 Recorde-se que na últi-
ma semana, André Magibire 
que desempenhava a função 
de número dois daquela for-
mação política, desde Abril 
de 2019 em substituição de 
Manuel Bissopo, foi exone-
rado do cargo e os motivos 
ainda são desconhecidos.

No entanto, fontes con-

tactadas pelo Zambeze segre-
daram que nos últimos meses 
as relações entre Madjibire e 
presidente do partido, Ossufo 
Momade não eram das me-
lhores. Em bastidores fala-se 
ainda de que o secretário-ge-
ral não estava alinhado com 
a estratégia da Perdiz no con-
cernente ao processo de DDR.

 Na mesma semana em que 
se exonerou o número dois, no-
mes como Manuel de Araújo e 
Venâncio Mondlane perfi laram 
como possíveis membros para 
ocupar a vacatura de secretário-
-geral. Porém, ao que apuramos 
será quase impossível que es-
tas fi guras com muita visibili-
dade política ocupem o cargo, 

alegadamente porque podem 
ofuscar a imagem de Ossufo 
Momade que está a cada dia 
perder popularidade interna.

Nesta quarta-feira surgiu nas 
redes sociais especulações que 
davam conta de que Ivone Soares 
tinha sido indicada ao cargo de se-
cretaria-geral mas uma fonte da-
quela formação política explicou 
que não passava de especulação 

O Zambeze sabe que Ivo-
ne Soares, sobrinha do faleci-
do líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, que já desempenhou 
funções importantes na Renamo, 
como o caso de chefe da banca-
da parlamentar da Renamo, na 
Assembleia da República não 
vê em bons olhos ocupar cargo 
tão relevante do partido estan-
do no poder o actual presidente 
com que tem relações esfriadas.

O nosso semanário, durante 
todo dia de ontem, quarta-feira, 
tentou sem sucesso falar com 
o porta-voz da Renamo, José 
Manteigas. O porta-voz não 
atendeu as nossas chamadas 
até ao fecho da presente edição.
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China perdoa sete milhões da 
dívida de Moçambique 

“O 
sucesso no combate aos ter-
roristas no eixo Mocímboa da 
Praia - Palma, que contempla 
vias rodoviárias e acesso ao 
porto, confere uma situação 
de estabilidade mais elevada” 
do que antes do ataque à vila, 
em Março de 2021, referiu o 
chefe de Estado moçambica-
no Filipe Nyusi, esta quarta-
-feira (14.09), numa confe-
rência sobre gás, em Maputo.

Por outro lado, o novo con-
texto, em especial com o cor-
te de fornecimento de gás da 
Rússia à Europa, permite que 
a oferta de Moçambique vá 

“além dos volumes a serem 
produzidos” estimados pelos 
estudos iniciais dos projectos.

“A alta de preços de pro-
dutos energéticos afigura-se 
favorável à rentabilidade dos 
investimentos”, destacou, re-
alçando que os números estão 
muito acima dos modelos usa-
dos em 2019 para lançar os 
projectos da bacia do Rovuma.

“Neste contexto, é nossa ex-
pectativa que sejam retomadas 
as actividades de desenvolvi-
mento pelos concessionários da 
área 1”, consórcio liderado pela 
TotalEnergies e que suspendeu a 
construção da fábrica de lique-
facção de gás devido à deteriora-
ção das condições de segurança.

Da mesma forma, Nyusi 
defendeu para “tão depressa” 

quanto possível, a decisão fi-
nal de investimento na área 
4, liderada pela ENI e Exxon.

O Presidente moçambi-
cano referiu que vai manter 
“mais encontros especializa-
dos” com o sector para estu-
dar “outras medidas de apoio 
para manter a segurança”.

“Os terroristas estão em 
fuga” e as “Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS) estão 
a estabilizar todos os distri-
tos afectados”, com regresso 
da administração local e ser-
viços públicos, acrescentou.

“Na semana passada ha-
via mais de 10 mil pessoas em 
Palma”, acrescentou, popula-
ção que “timidamente come-
ça também a regressar a Mo-
címboa da Praia”, concluiu.

Doação resulta do Acordo sobre a Cooperação Económica 
e Técnica assinado pela ministra dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, e pelo 
embaixador da China em Maputo, Wang Hejun.

Paralelamente a 
China vai doar 
o equivalente a 
13,9 milhões de 
euros e cancelar 

sete milhões de euros de dívida 
de Moçambique no âmbito de 
acordos assinados terça-feira 
em Maputo entre os dois países.

A doação resulta do Acor-
do sobre a Cooperação Eco-
nómica e Técnica assinado 
pela ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação de 
Moçambique, Verónica Maca-
mo, e pelo embaixador da Chi-
na em Maputo, Wang Hejun.

Macamo e Wang assina-
ram ainda o Acordo de Per-
dão Parcial da Dívida de Mo-
çambique e um certificado de 
entrega de produtos alimen-
tares de assistência huma-
nitária por parte de Pequim.

“Este gesto é mais um sím-
bolo inequívoco da nossa pro-
funda amizade, solidariedade 
e cooperação forjados desde 
os tempos da luta de libertação 
nacional, no qual a República 

Popular da China concedeu o 
seu precioso apoio multiforme 
à causa da autodeterminação 
do povo moçambicano”, afir-
mou a ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação.

Referindo-se em concreto 
ao Acordo de Perdão Parcial 
da Dívida, Verónica Macamo 
assinalou que o entendimento 
vai contribuir para o alívio das 
contas públicas e para a dis-
ponibilização de recursos para 
projectos de desenvolvimento 
social e económico do país.

“A República Popular da 
China é um país amigo que 
tem estado ao lado de Mo-
çambique, dando a sua con-
tribuição nos esforços rumo 
ao desenvolvimento sustentá-
vel do nosso país”, enfatizou.

Por seu turno, o embaixador 
chinês observou que os dois 
países têm intensificado a co-
operação em vários domínios, 
consolidando laços históricos.

“A China continuará a ex-
pandir as formas e os campos de 
cooperação com Moçambique 

e a promover, de acordo com as 
necessidades de Moçambique, 
mais projectos pragmáticos e 
de benefício mútuo”, destacou.

No final da cerimónia não 
houve oportunidade para per-
guntas dos jornalistas, mas em 
março de 2021 o ministro da 

Economia e Finanças de Mo-
çambique, Adriano Maleia-
ne, disse no parlamento que 
o país devia 1.700 milhões 
de euros à China, o equiva-
lente a 16% do valor total da 
dívida pública (estimada em 
10.420 milhões de euros).

A quase totalidade (1.660 
milhões de euros) era devida ao 
Exim Bank Chinês pela cons-
trução de estradas e pontes, 
incluindo a via circular de Ma-
puto, a ponte suspensa sobre a 
baía de Maputo e as estradas a 
sul, afirmou Maleiane.(Lusa).

Os terroristas estão em fuga e  PR quer 
retoma dos projectos de gás e exportar mais
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TSU: O que mandam os deputados 
sobre a exclusão dos fae aposentados?

A aprovação, por todos os deputados das 3 as bancadas 
parlamentares (MDM, Frelimo e Renamo), da lei tristemente 
famosa da TSU (Tabela Salarial Única) para os funcionários 
de estado e agentes de estado, cuja implementação foi adiada 
para atender às reclamações destes trabalhadores por causa 
dos seus inusitados, incongruentes, injustos, provocadores e 
incompreensíveis “critérios de enquadramento” na mesma, 
denunciados e rejeitados pelos funcionários, veio expor as 
fragilidades (?) de muitos destes deputados em certas maté-
rias de análise da lei, pelo menos nesta da TSU, que lhes são 
propostas pelo governo do partido Frelimo cujos membros 
desta constituem a maioria absoluta naquele órgão legislati-
vo. 

Foi necessário que 
sejam os próprios 
funcionários para 
descobrir que os 
critérios os remetia 

para níveis e escalões demasiada-
mente injustos quando fizeram as 
suas simulações e/ou se lhes apre-
sentaram as integrações individuais 
na Tabela, cujos níveis variam de 1 
a 21. Ante a tristeza e denúncia das 
anomalias feitas pelos funcionários 
e pelas suas associações profissio-
nais e que depois foram assumidas 
pelo próprio governo que adiou a sua 
implementação para corrigir as “in-
conformidades”, é que, tristemente, 
se assistiu ao desfile dos deputados, 
principalmente, os da oposição, a 
se desdobrarem em “lavagem de 
vergonha”, colocando-se a favor 
das reclamações dos funcionários.

A questão que emerge deste 
cenário comportamental dos eleitos 
do povo é, além da de funcioná-
rios vs governo, a de funcionários 
e agentes de estados deputados 
de todas as bancadas, pois não se 
percebe como é que os deputados, 
muitos deles professores, não pu-
deram verificar que (1) o inusitado 
critério de idade penalizava quem 
for mais velho e (2) a se desvalo-
rizavamdas habilitações (compe-
tências) literárias, que deixavam de 
ser o critério fundante na integração 
nos níveis resultando em penali-
zação e desmotivação para mui-
tos funcionários. Quando, depois, 
envergonhados de terem votado 
uma lei rejeitada pela população 
(funcionários e agentes de estado), 
desdobram-se em justificações in-
fundadas, em reconhecimento te-
rem prestado um mau desempenho. 
Alguns, descaradamente, atiram a 
culpa ao governo por uma lei que 
eles próprios aprovaram; outros, 
faltando à verdade, afirmam ter 
votado numa outra lei, sugerindo 
que o governo teria, depois, a adul-
terado, enquanto outros afirmam 
ter votado a lei na “generalidade”, 
a lei que foi depois publicada, na 
sua especialidade, no Boletim da 
República, com todos os critérios 

críticos. Não fizeram as simulações 
para constatar as disparidades e in-
justiças resultantes na integração 
dos funcionários e agentes de es-
tado nos níveis e escalões da TSU. 

Porém, porque não mal sem 
bem, ficou, para os funcionários, 
as grandesliçõesque temiam em se 
enraizar no seio desta classe traba-
lhadora: de que devem se unir, con-
fiar nas suas próprias forças para 
impor mudanças, deixar de assumir 
que o seu empregador (estado/go-
verno) é mamã e/ou papá e que o 
seu partido (governante e/ou mem-
bro da bancada parlamentar) é um 
Cristo capaz de sofrer e morrer por 
eles e quem a chefia algum órgão 
estaa num paraíso (felicidade) que 
os outros ambicionam. O desânimo 
em que todos e cada um dos funcio-
nários e agentes se encontram tra-
duz-se agora, na mudez sobre esta 
matéria, constitui-se num sinal vi-
sível deste desmame ainda que em 
Outubro venham a ser justamente 
enquadrados na TSU e recebam os 
respectivos salários e retroactivos. 
A pancada foi tão profunda que 
ninguém mais a pode retirar. Mes-
mo que o governo venha, mais uma 
vez, a faltar à sua palavra sobre o 
pagamento neste mês e ano, a dor 

nunca será mais intensa do que a 
experimentada agora em que qua-
se todos só “esperam ver crer”, na 
ATM. Quer dizer, o governo, seja 
de que partido for, perdeu a con-
dição de se objecto de adoração, o 
que, no fundo, pode ter sido uma 
“boa” lição que se deu pois por se 
lhe desmamar, lhe ensinar a “pes-
car em vez de ficar aguardando ser 
lhe dado o peixe” para, assim, lutar 
pela justiça salarial pois esta se con-
quista, muitas vezes, com sacrifí-
cio. Não se percebe que esta classe 
de estes trabalhadores nunca tenha 
tido uma sindicância forte e activa 
ao ponto de lhes levar a marchar em 

exigência dos seus direitos. Mesmo 
agora, se o Outubro, o mês dos pro-
fessores e que constituem a maioria 
de trabalhadores do estado, não se 
cumprir o pagamento, não podem 
já continuar a protestar pelo silencio 
e murmúrios em vez de marchar. 

Nas múltiplas razões cons-
piratórias para este “vamos, não 
vamos” do governo, indica-se a 
sabotagem ao governo por parte de 
quem não o goste, bem como uma 
outra, extraordinária, de matriz 
marxista (política), sabido como 
esta doutrina funda-se na crença de 
que a melhoria das condições de 
vida dos trabalhadores passa por 
eles mesmos assumirem a respon-
sabilidade para tal, através de uma 
sindicalização activa, promotora de 
manifestações e greves para forçar 
os desconfiados patrões privados 
ou governamentais, da concorrên-
cia eleitoral para a conquista de 
poder político e até, em extremo, de 
“terrorismo”, ameaçando os patrões 
para forcar uma justa e igualitária 
práticadistributiva dos rendimen-
tos do trabalho de todos. Mas uma 
outra razão, advogada por muitos, 
entende este descarado “vaivém” 
do governo ter sido o próprio go-
verno a “praticar um auto-gople” 

para justificar a falta de recursos 
(dinheiro) uma vez que já havia fei-
to a promessa. Então, não terá sido 
por um feliz acaso que o mês de 
Outubro, para pagamento da TSU, 
passou a ser veiculado, precisamen-
te, no momento e na mesa em que 
o Ministro de tutela da TSU recebia 
os dinheiros do Banco Mundial.

No presente estado em que o 
governo se presta a sanar as in-
conformidades em diálogo com 
as comunidades profissionais, 
os deputados deviam fazer parte 
desta concertação, pois corre- se 
o risco de o governo “mexer” na 
Lei sem as satisfatórias medidas 

sem as remeter ao Parlamento 
de que agora acreditamos que os 
deputados vão prestar atenção e 
“fazer muito barulho” para se re-
dimir do pecado anterior em que 
levantaram as mãos de aprovação 
duma lei de que a população des-
ta classe trabalhadora reprovou e 
“forçou” o governo a emendá-la, 
pese embora ainda não se saber 
atépontoessas mexidas serão feitas.

Mas,há uma outra emenda a 
que os deputados devem prestar 
atenção e exigir a sua justa cor-
recção. Trata-se da exclusão dos 
funcionários reformados do apa-
relho de estado. Despertados pela 
“revolucionária” TSU, para consci-
ência desta classe trabalhadora, que 
não escolheu a cor partidária pelos 
seus injustos efeitos, um grupode 
funcionários reformados, entre eles 
ex-dirigentes superiores, de acordo 
com o semanário Savana, remeteu 
um documento ao Ministério de 
tutela desta matéria de TSU e ao 
Parlamento, a reivindicar, em nome 
de todos os aposentados do parelho 
de estado, a sua integração na TSU, 
ou seja, no aumento salarial nas 
mesmas proporções dos seus cole-
gas no activo. No que nos parece 
ser um documento muito bem fun-

damentado para ajudar os próprios 
responsáveis desta matéria no Mi-
nistério das Economia e Finanças, 
espera-se que os deputados exijam, 
convocando o governo, para que se 
debata esta questão no Parlamento, 
aproveitando-se esta oportunidade. 
Que a TSU “não vem aumentar 
os salários dos FAE” mas “condu-
zir àeliminação dos desequilíbrios 
salariais actualmente existentes 
na Administração Pública” não 
faz absolutamente nenhum senti-
do quando os seus pares no activo 
vão se beneficiar de aumentos de 
(quase, igual ou mais) 100%. Se 
fosse um aumento salarial, não se 
teria “violado” o próprio Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agen-
tes de Estado, impondo novos e 
“desequibradores”critérios com 
valores desanimadores; não teriam, 
os porta-vozes governamentais, em 
inúmeras vezes, falado de “salários 
históricos” (muito altos) e, diferen-
temente do que sempre aconteceu 
em que as mexidas nos salários dos 
activos, se excluíssem os reforma-
dos que construíram e consolida-
ram este novo estado, bem como 
outros aspectos diferenciadores e 
exclusivistas. Mais do que estas 
constatações, acreditamos que o 
referido documento submetido 
aos órgãos competentes(governo 
e Parlamento), para resolver esta-
questao dos reformados,é bastante 
elucidativo para provar a injustiça 
e a necessidade da sua correção 
neste momento em que se estão 
a corrigir as “inconformidades”. 
Caos não seja atendido esta justa 
e esclarecedora proposta, as con-
sequências podem ser de ordem 
diversa, o que se pode evitar desde 
já. Não se pode imaginar o lento 
desfile semanal dos reformados, 
acamados, nas suas carrinhas e 
de bengalas, no mesmo estilo dos 
“madjermanes”. Não se pode es-
quecer que a grande lição da TSU 
foi de ter unido todos os funcioná-
rios de modo que nunca serra como 
dantes em termos de passividade. 

Se os critérios não satisfizeram 
a justiça salarial, não se pode ter 
vergonha de estender a sua correção 
para a sua política exclusivista e in-
justa, abrangendo, nesta reforma sa-
larial, os funcionários aposentados. 

Sobre os modelos de aten-
der esta classe de funcionários 
aposentados, nesta TSU, pode se 
escolher entre muitos. Sabe-se 
que cada funcionário aposentado 
passou a esta categoria enquanto 
pertencia a um determinado nível 
e escalão, podendo-se, então, fa-
zer essa correspondência para a 
actual TSU ou fazer aumentosper-
centuais que podem variar entre 
os 50 e 100% como acontece com 
os activos, entre outros modelos. 

alberto lote tcheco
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Realmente, esta é uma das principais causas de acidentes nas nossas estradas.

Que estudos 
já fi zemos 
a nível do 
nosso país 
para se en-

tender a razão pela qual o álco-
ol na condução continua a ser 
uma das irregularidades mais 
cometidas pelos automobilis-
tas moçambicanos? Em minha 
opinião, avançar simplesmente 
para medidas mais repressi-
vas sem primeiro entendermos 
as razões pelas quais este fe-
nómeno do álcool continua a 
prevalecer e a crescer no nosso 
ambiente rodoviário pode vir a 
mostrar-se contraproducente.

Será que os moçambicanos 
se sentem tão frustrados na 
vida ao ponto de se refugia-
rem nas bebidas para afogarem 
as suas mágoas e desilusões?

Será que a fi scalização 
vinha fechando o olhos fa-
cilitando o combate a este 
tipo de irregularidade?

Será que possuímos 
meios ou alcoolímetros su-
fi cientes para fi scalizar de 
modo a conseguir persu-
adir os prevaricadores?

Será que a nossa legisla-
ção no que se refere ao álcool 
na condução não precisa de ser 
ajustada? Por exemplo, sobre 
este assunto, importa lembrar 
que aquando da aprovação 
do novo Código da Estrada, 
contrariando a prática na re-
gião da SADC e na Comu-
nidade Europeia, decidiu-se 
que a pena de prisão quando 
a taxa de alcoolemia é igual 

ou superior a 1,2g/l fosse 
substituída apenas por multa.

Estas interrogações e outras 
sobre o álcool na condução de-
vem ser respondidas por estu-
dos feitos pelos que têm a res-
ponsabilidade de zelar, orientar 
e controlar a nossa segurança 
rodoviária, certamente soli-
citando ajuda e contribuições 
das instituições ou das entida-
des directa ou indirectamente 
ligadas a esta causa. Os fenó-
menos rodoviários não podem 
continuar a ser tratados com 
recurso a meras soluções que 
se baseiam apenas em medidas 
de agravamento de punições, 
como habitualmente se tem 
vindo a sugerir. Aprendemos 
que, os meios de repressão 
devem ser sempre adoptados 
como última resposta para 
qualquer problema. Agravar 
simplesmente as penalizações 
pode eventualmente signifi car 
uma solução de desespero que 
normalmente constitui a única 
saída para quem não tem outras 
capacidades ou conhecimen-
tos para gerir os assuntos com 
meios alternativos. Por esta ra-
zão, já é tempo de resolvermos 
os fenómenos rodoviários com 
conhecimento de causa resul-
tante de dados e estudos cientí-
fi cos, até porque o problema do 
álcool na condução, tem vindo 
a crescer de forma galopante, 
apesar das graves penaliza-
ções que a legislação já impõe.

É preciso lembrar que Mo-
çambique é um dos maiores 
consumidores de bebidas alco-

ólicas quando comparado com 
o nível de consumo por parte 
dos cidadãos de outros países 
das Comunidades Africanas. 
Basta ver a grandeza e o cres-
cimento das nossas fábricas de 
bebidas alcoólicas, para além 
de outros líquidos alcoólicos 
que são importadas em grande 
escala. Basta também ver as 
disputas aguerridas em forne-
cer bebidas a preços mais bai-
xos, e as publicidades cada vez 
mais engenhosas entre as mar-
cas das cervejas para conven-
cer os cidadãos de que beber 
de uma tal marca proporciona 
mais prazer e um estatuto espe-
cial. Estas publicidades até são 
feitas em placares electrónicos 
posicionados nos cruzamentos 
de vias das nossas cidades o 
que difi cilmente se vê noutros 
países, em detrimento da segu-
rança rodoviária, distraindo os 
condutores da sua função de 
condução. Na verdade, os ma-
lefícios do álcool no nosso país 
chegam até a corromper a res-
ponsabilidade social dos nossos 
dirigentes ao ponto de permiti-
rem que, este tipo de publici-
dade, seja colocado nas nossas 
estradas e em locais de mais 
perigo de acidentes. É também 
por esta razão que, neste nos-
so país das maravilhas, cada 
vez mais, o consumo do álcool 
entre jovens adolescentes atin-
giu níveis alarmantes, uma vez 
que nas escolas já aparecem 
jovens com 13 anos de idade 
em estado de embriagues. Isto 
é preocupante se considerar-

mos que antes dos 18 anos de 
idade os órgãos humanos não 
têm a mesma capacidade que 
os de um adulto para decompor 
o álcool existente no sangue.

Temos vindo a reparar, nas 
acções de sensibilização sobre 
os perigos do álcool, quan-
do ministramos formações 
de condução defensiva ou de 
segurança rodoviária no seu 
geral, que muitos dos partici-
pantes nem sequer conhecem 
as taxas de alcoolemia que 
penalizam na condução. Tam-
bém, não sabem, por exem-
plo, o tempo que o organismo 
humano leva a libertar-se do 
álcool ingerido, manifestando 
uma ignorância inconcebível 
para qualquer condutor e mui-
to menos para um condutor 
profi ssional. Para terminar este 
tema que tem muito mais para 
ser referido, vou indicar, a se-
guir, para além da idade, ou-
tros factores que infl uenciam 
os efeitos da taxa do álcool no 
sangue, como por exemplo:

_A quantidade de álco-
ol consumido, pois, quanto 
mais se bebe, mais álcool pas-
sa para a corrente sanguínea;

_O tipo de álcool con-
sumido, pois, alguns tipos 
de álcool interagem rapi-
damente com o organismo 
conseguindo entrar mais 
cedo na corrente sanguínea;

_A quantidade de comi-
da existente no estômago, 
pois, se este estiver cheio, 
o álcool leva mais tempo a 
passar no estômago e a en-

trar na corrente sanguínea;
_O consumo de certos 

medicamentos, pois, alguns 
atrasam o processo de elimi-
nação do álcool no organismo;

_O sexo, pois, com a mes-
ma quantidade de álcool, as 
mulheres atingem taxas mais 
elevadas que os homens, por-
que o sexo feminino produz 
menos enzimas necessárias 
à decomposição do álcool;

_A estrutura corporal, 
pois, quando menor o cor-
po maior a concentração de 
álcool existente no sangue.

Existem estudos que com-
provam que, mesmo no caso de 
taxas de álcool no sangue redu-
zidas, já prejudicam as capaci-
dades do condutor para o exercí-
cio da condução em segurança, 
aumentando, deste modo, o 
risco de envolvimento em aci-
dentes. A partir do momento 
em que existe álcool no sangue 
- alcoolemia - este distribui-se 
através da corrente sanguínea 
a todos os órgãos do corpo.

Na maioria dos países o 
condutor que apresentar uma 
taxa igual ou superior a 0,5g/l, 
em exame sanguíneo, é penali-
zado. Não entendemos porque 
razão na legislação moçambi-
cana se decidiu optar por uma 
taxa igual ou superior a 0,6g/l. 
Será porque se comprovou que 
os moçambicanos são mais re-
sistentes ao álcool do que os 
cidadãos dos outros países?

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

ÇÃO INTERNACIONAL

A ingestão de bebidas alcoólicas na condução 
continua a ser uma das causas principais 

de acidentes rodoviários

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO
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Nos dias que 
c o r r e m , 
o  c r i m e 
generalizou-
s e  d e  t a l 

maneira, que prolifera tanto em 
sociedades desenvolvidas como 
também nas subdesenvolvidas. 
E a cada dia que passa isto 
vem tornando o Mundo mais 
inseguro e arriscado, pois as 
sociedades que nos antecederam 
afundaram e pereceram devido 
à crueldade e ao crime.

Agora a perversão tornou-
se parte inseparável das 
sociedades, seja ela de natureza 
moral, como sexual, insidiosa, 
assassina, etc., ocorrendo tanto 
em localidades, como em 
vilas, cidades, regiões e países.

Polí t icos,  académicos, 
intelectuais, teólogos, religiosos, 
etc., têm estado a manifestar 
p r e o c u p a ç ã o  c o m  e s t e 
fenómeno, cada um dos grupos 
tentando avançar com soluções 
tendentes a reverter tal situação.

Vários podem ser os motivos 
que concorrem para os actuais 
níveis de criminalidade, e de 
acordo com alguns teólogos, 
por detrás deste fenómeno 
está basicamente o défice, e 
talvez até a ausência do temor 
a Deus, e a não-crença no Dia 
do Julgamento, o que encontra 
campo fértil nalguma forma 
de analfabetismo, na injustiça 
social,  na instabilidade, 
no papel nefasto de alguns 
meios de comunicação, etc.

Há quem ache  que  o 
desemprego é que está por 
detrás do ambiente que se vive, 
e de facto, este pode até ser 
considerado motivo, já que por 
vezes a desocupação decorre 

da injustiça na distribuição de 
riquezas e oportunidades, o que 
leva o esfomeado a recorrer ao 
roubo para sobreviver. Mas não 
o é exclusivamente, pois se o 
fosse, os níveis de criminalidade 
em países desenvolvidos 
seriam menores, ou quase 
inexistentes. E nesses países 
ocorrem crimes com maior 
sofisticação. E se estivermos 
atentos às estatísticas anuais 
de criminalidade em países 
desenvolvidos, sem dúvida 
que surpreender-nos-emos.

Cada sociedade rege-se por 
normas e leis próprias, na base 
das quais as pessoas vivem 
as suas vidas e gerem os 
seus problemas do dia-a-dia.

Em qualquer que seja a 
sociedade, se se permitir que não 
haja respeito pelas leis instituídas, 
a justiça enfraquecerá e os crimes 
tenderão a proliferar, deixando 
que as pessoas fi quem à mercê 
da injustiça e degradação de 
valores. E isto faz com que 
as pessoas percam o senso de 
responsabilidade, o que torna 
mais difícil controlar o crime.

O analfabetismo também 
é uma das grandes causas de 
criminalidade nos jovens. A 
falta de religiosidade e temor 
a Deus leva a pessoa à prática 
de maldade como a mentira, a 
imoralidade, o assalto, o roubo, 
o embuste, a usurpação de 
direitos do próximo, o suborno, a 
corrupção, a agiotagem, o tráfi co 
e consumo de estupefacientes, 
o consumo do ilícito, etc.

Para se conseguir algum 
sossego e tranquil idade 
neste ambiente conturbado, 
há quem recorra ao álcool e 
à droga, o que muitas vezes 

acaba sendo motivo de muitos 
outros males na sociedade.

Devido à falta de religiosidade 
pelos que se deixam resvalar 
para o crime, não conseguem 
distinguir entre o lícito e o ilícito.

A pobreza pode também ser um 
dos motivos da criminalidade, pois 
os que se vêm impossibilitados de 
satisfazer as suas necessidades de 
maneira lícita para sobreviverem, 
acabam também derrapando 
para o modo de vida ilícito, e 
assim vão cometendo crimes, 
pois o complexo de inferioridade 
e o desespero atiram-nos 
para o mundo da iniquidade.

 Como outro dos motivos 
para a ocorrência de crimes 
temos também a injustiça. O 
egoísmo e a ausência de justiça 
concorrerem para muitos dos 
males da nossa sociedade, de 
entre os quais o mais periclitante 
é a criminalidade violenta. Para se 
ter uma sociedade sã é necessário 
que haja justiça social e equidade.

Quando uma sociedade não 
consegue proporcionar justiça aos 
seus cidadãos, não pode esperar 
que esses mesmos cidadãos 
injustiçados cumpram com as 
leis. Procurarão vingar-se dos que 
lhes infl igem danos, recorrendo 
muitas vezes à justiça pelas 
próprias mãos, ou até mesmo 
associando-se a criminosos. 

Um dos vários motivos que 
leva muita gente ao cometimento 
de crimes é o facto de algumas leis 
estarem desenquadradas, pois não 
raras vezes o criminoso é detido, 
e passados alguns dias é solto.

Quanto mais fortes forem as leis, 
mais receosas fi carão as pessoas 
em prevaricar, mas quando são 
fracas e desenquadradas, os 
criminosos se sentirão motivados, 

aumentando por consequência 
os níveis de criminalidade. 

A história humana é testemunha 
de que nenhuma sociedade 
conseguiu até agora, erradicar 
por completo a criminalidade, 
nem mesmo as suas causas, mas 
quer parecer que com algum rigor 
e seriedade se pode trabalhar 
no sentido de se adoptarem 
medidas visando reduzir ao 
mínimo as actividades criminais, 
o que favoreceria um ambiente 
de segurança e tranquilidade.

É imperioso que se incuta 
nos jovens o temor a Deus, 
c o n s c i e n t i z a n d o - o s  d a 
infalibilidade na prestação 
de contas no Outro Mundo. 

Tem de haver nas sociedades 
uma reacção enérgica contra 
os males de que enferma, 
pois de outra forma será 
difícil erradicar o crime.

P a r a  s e  e r r a d i c a r  a 
criminalidade, ou pelo menos 
reduzi-la aos mais baixos 
níveis, é necessário que nos 
debrucemos nas suas causas, 
principalmente no desemprego, 
na injustiça, e na exclusão social.

E paralelamente, deve-
se melhorar a qualidade do 
e n s i n o  r e i n t r o d u z i n d o 
por exemplo, a educação 
moral e cívica nas escolas.

É igualmente importante 
que se melhore todo o sistema 
prisional, bem como as condições 
de reclusão. A penalização é 
importante para se reduzirem 
os níveis de insegurança na 
sociedade, mas mais importante 
ainda é a recuperação do 
infractor. É necessário que os 
reclusos não sejam agrupados 
de forma indiscriminada, isto 
é, alojando na mesma cela ou 

pavilhão, criminosos de delitos 
ligeiros, e outros de delitos mais 
gravosos, ou até mesmo de 
crimes de sangue. As cadeias 
devem ser centros não apenas 
de punição, mas sobretudo de 
recuperação, para que no fim 
do cumprimento da pena os 
reclusos saiam regenerados e 
não pior do que na altura da 
sua entrada nas penitenciárias.

A gestão não-criteriosa 
dos serviços prisionais tem 
como resultado a propagação 
do crime, pois a mistura de 
criminosos de delito comum 
com perigosos cadastrados 
tem efeitos perniciosos, já 
que aqueles acabam sendo 
aliciados e instrumentalizados 
por estes, e ao saírem da 
cadeia, com recurso aos meios 
tecnológicos ao alcance de 
qualquer um, são instruídos a 
cometer crimes mais gravosos.  

É importante que se imprima 
aos  serv iços  pr i s iona is 
um caráter  educat ivo e 
regenerat ivo,  separando 
del inquentes  pr imár ios , 
de reincidentes, dotando os 
presídios de psicólogos e outros 
profissionais que junto aos 
condenados possam trabalhar 
no sentido de recuperá-los.

É igualmente importante que se 
dê alguma atenção à componente 
religiosa, devendo-se criar 
locais de culto, onde pessoas 
vocacionadas possam transmitir 
aos prisioneiros educação moral, 
e encorajá-los a praticarem 
actos de adoração, bem como 
trabalhar as suas mentes, sabido 
que a religião tem um enorme 
potencial nas sociedades. Em 
muitos países esta experiência 
está dando bons resultados.     

A criminalidade e suas causas 
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As línguas 
herdámo-las, 
assim como 
herdamos a 
cultura, a tra-

dição e demais hábitos e costu-
mes que nos tornam o que somos 
em relação aos outros. As línguas 
que falamos foram faladas pelos 
nossas ancestrais com os quais 
partilhamos traços de toda a na-
tureza, por isso nascemos e logo 
aprendemos estas línguas sem 
intermediação de qualquer emis-
sário nem outro relacionado. Mas 
quando se entra para o campo da 
escrita, da ortografi a, aqui já se 
forçam as portas para que nego-
ciadores insuspeitos, de várias 
origens, entrem e promovam as 
pseudodiscussões epseudodeba-
tes e, como o diabo sempre se 
confunde com o anjo, pois, anjo 
também o é, poucos desconfi am e 
a realidade e a verdade das orto-
grafi as se desvirtuam em benefí-
cio dos interesses nunca confessa-
dos por aqueles que se outorgam 
saberem mais do que os outros.

O saber e o conhecimento são 
estágios desejáveis para o bem e 
para o desenvolvimento, mas eles 
só serão verdadeiramente bons se 
efectivamente se posicionarem 
do lado oposto e desencorajarem 
todo o tipo de polémica, de di-
visão, de confusão. O sábio não 
agita, ele reconcilia, não separa, 
une, ele procura o entendimen-
to e dá signifi cado e sentido as 
coisas, aquelas que o menos vir-
tuoso pouco percebe, mediante 
lógica, razão e coerência ajusta-
das à realidade. Porque dos sá-
bios é isso que se espera e não 
o contrário, que é característico 
daqueles que não leram na vida 
nenhuma obra publicada nem es-
tiveram longos anos ouvido, em 
renomadas academias, instruções 
iluminadas de todos os tempos. 

Devido a preocupações de 
satisfazer sabe-se lá a quem, nós 
os moçambicanos continuamos 
mergulhados num contexto de 
confusão da ortografi a das nossas 
línguas. Há uns que pensam, aliás 
estão convictos de que o simples 
facto de se dizer que as Línguas 
Bantu têm semelhanças, signi-
fi ca automaticamente que elas 
podem ou devem ter a mesma 
ortografi a; mas há os outros que 
não vêem as coisas dessa forma, 
considerando que cada língua é 
uma entidade única, que, natu-
ralmente, tem alguns aspectos 
semelhantes e outros totalmente 

diferentes. O Changana é Chan-
gana, tem algo em comum com o 
Rhonga e o Xitswa, mas também 
tem outras coisas que o separa 
destas línguas. o mesmo aconte-
ce entre o Ndau e o Sena, entre 
Gitonga e o Txitxopi, entre es-
tas e outras línguas faladas aqui 
no país. E é impressionante ou-
vir um espanhol a falar com um 
português, cada um falando sua 
língua, mas a estabelecerem uma 
comunicação sem sobressaltos. 
Entretanto, as ortografi as destas 
línguas não são iguais, apesar 
de partilharem alguns símbolos, 
o que é natural e inevitável. Es-
panha e Portugal são dois países, 
duas nações soberanas, mas as 
nossas línguas coexistem num 
espaço comum de um só país e 
uma só nação, e talvez se esteja 
a servir-se desse raciocínio para 
acomodar o espírito que coloca 
as propostas ortográfi cas de nos-
sas línguas sempre inconsisten-
tes e, por isso, sempre propostas.

A questão prévia que devia 
estar acima de todas é a consci-
ência de que cada língua é uma 
língua, ela representa uma comu-
nidade particular, uma cultura, 
história e tradição sui generis. 
Nós, como grupos etnolinguís-
ticos autónomos,com estruturas 
socio-políticas próprias, sofre-
mos um processo histórico lon-
go de transformações, que cul-
minou com a conglomeração de 
todos para constituir uma única 
nação, um único país e um úni-
co povo que hoje somos. Não 
obstante a união entre todos nós 
e os benefícios imensuráveis 
dela resultante, as nossas essên-
cias particulares se mantém e 
perduram, fazendo pouco senti-
do destruí-las com pretensões já 
antes alcançados e consolidados.

Sabemos todos disso, que 
Nyungwe é não é Nyanja, nem 
Chope é Guitonga, como Ajawa 
não é Ximakonde, mas esse co-
nhecimento parece que se limita 
por aí, não se quer que se traduza 
no campo das ortografi as, aqui há 
princípios, regras e tabus, só al-
guns têm aval para entrar e decidir. 

Mas, como está referido nos 
anteriores escritos, qualquer es-
crita e ortografi a em constituição 
deve ter a sua base de origem 
uma outra ortografi a ou escrita da 
língua anteriormente existente e 
mais ou menos comum entre os 
falantes. No nosso caso é o Portu-
guês. Entretanto, impressionados 
por bases ortográfi cas de outras 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (5)
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línguas, consideramos a possibi-
lidade de abandonar a resolução 
natural e avançarmos para solu-
ções que nos fazem percorrer o 
deserto trinta e tal anos, mesmo 
que estejamos animados com 
alguns sinais de implementação 
dessas propostas, temos consci-
ência de que há outras propostas 
paralelas em uso, por um consi-
derável seguimento da sociedade.

Todos sabemos, e com evi-
dencias a luzirem todos os dias: 
todas as nossas coisas estão 
aportuguesadas, topónimos, ono-
mástica, objectos e mais outras 
realidades; por que não podíamos 
avançar neste caminho já habi-

tuado, claro, com ajustamentos 
aqui e ali. Como Marracuene vol-
tará a ser Ka-Muzhaku um dia? 
Inharrime voltará a ser Nyandimi 
ou Nyarimi ou Nyarini? Quem 
acredita que o actual Bairro no-
bre da Polana voltará a ser Phu-
lana? Como Guilundo, terra do 
saudoso Venâncio Mbande, o 
timbileiro de Zavala, votará a ser 
Txilundwini? Será que teremos a 
ousadia dos vizinhos sulafricanos 
que conseguirem repor alguma 
realidade toponímica, saindo de 
Nelspruit para Mbombela, de 
Pietersburg para Polokwane entre 
tantos as cidades, distritos e loca-
lidades, para além de mais outros 

em análise. E nós digladiamos 
três décadas para buscar um en-
tendimento sobre como escrever 
/Tx/ se é com /TX/ ou com /C/? 
se para escrever /j/ é com /J/ ou 
com /Jh/? Se para escrever /v/ é 
com /V/ ou com /Vh/ se para es-
crever /ñ/ é com /Ñ/ ou com…? 
E é só isto que aborrece a todos 
durante estes anos todos; o mais 
absurdo é que todos sabemos 
como é que isto deve ser escrito, 
cada comunidade linguística sabe 
disso porque há uma história de 
escrita documentada de quase to-
das estas línguas. Mas o proble-
ma é que todos devem escrever 
da maneira que agrade a alguém.  
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DOUGLAS MADJILA

  

Editorial
Valorizemos a força 
da arma das ideias! 

Os partidos políticos esmeram-se em apetrechar as suas 
hostes com elementos capazes de guindar as suas pre-
tensões ao de cima ao mais alto nível. A Frelimo ter-
minou por estes dias a eleição dos seus secretários nas 
cidades, nas províncias e lugarejos. A Renamo, por sua 

vez, está numa fase de lufa-lufa do ensaio de voo. Os outros partidos 
nem tanto. Esporadicamente se ouve falar de um e de outro, mas sem 
grande expressão. É a lei da natureza partidária. Cada um faz da vida! 
Depois desta fase quente e com as eleições autárquicas à porta, apesar 
dois desmaios da CNE, se seguirá a campanha eleitoral, todos seremos 
ouvidos para captar discursos de todo o tipo de alarde. O Presidente da 
República, na qualidade de pai da Nação, tem incentivado a população 
eleitoral activa sobre o dever de respeitar os valores que nos atraem a 
todos no aprofundamento do Estado de Direito Democrático durante 
o período de vigência da campanha eleitoral, alertando sobre a atitude 
de respeito e tolerância em relação às opiniões que sejam diferentes, 
e alerta sem se cansar que devem ser mandadas para sarjeta quaisquer 
que  sejam as formas de intimidação, insulto, violação de direitos e de-
sestabilização política, por forma a transformar o país, do Rovuma ao 
Maputo e do Índico ao Zumbo, numa escola para as gerações vindouras, 
sobre a forma de realizar eleições democráticas, livres e transparentes.

Por assim dizer, a campanha eleitoral não deve decorrer sob o sig-
no da violência, e que cada um dos partidos deve apenas utilizar a 
arma das ideias para convencer o eleitorado, e que o cidadão eleitor 
deve ter como arma o seu voto para escolher quem quer que seja. A 
campanha é um processo normal, com o qual vamos passar a viver 
regularmente e, por isso, deve levar os líderes políticos e os partidos 
a calibrarem bem as suas mensagens, sabendo que estas mensagens, 
programas e manifestos eleitorais nem sempre são elaborados numa 
proporção exacta à da realização do conteúdo, ao da efectivação das 
soluções para os problemas que as famílias enfrentam. Mas, ainda 
assim, acreditamos que todas as promessas eleitorais, emanadas dos 
programas dos partidos políticos e das mensagens proferidas pelas 
lideranças, são em princípio para serem cumpridas, e escusado será 
dizer que o peixe precisa de estar em muito bom estado, ao alcance e 
compreensão do cidadão comum e à altura de o povo digerir sem medo.

Depois destas palavras de incentivo, assumimos que o momento é 
positivo, tendo em conta que desde a altura das negociações com a 
oposição, os moçambicanos, noite e dia, souberam dar mostras de serem 
adultos, um povo íntegro e responsável, que adivinha seguramente o que 
lhe apetece, e não temos dúvidas que usando o microscópio da análise e 
o telescópio da síntese, os dias de campanha servirão apenas para cer-
tificar a robustez deste processo eleitoral que se pretende seja de festa 
exemplar, ordeira e pacífica, apesar de sabermos da descontinuidade 
que foi surgindo ao longo da jornada. Apanágio da democracia ainda 
ténue e da intolerância de uns sobre a atitude de outros. Admitamos, 
como bons moçambicanos que somos, que apesar de adivinharmos o 
ambiente de choque entre caravanas de membros e militantes dos actores 
políticos, estes não se sintam impotentes e incapacitados em vomitar os 
seus discursos eleitorais. E como é lógico, nesta correria, no final, uns 
irão abrir garrafas de champanhe e haverá os perdedores que ficarão de 
fora do banquete. Dizem que esta é a máxima de qualquer que seja o 
jogo. E dizem mais. Que o maior vencedor serão os moçambicanos por 
terem demonstrado a sua tendência democrática. Por tudo e isto e mais, 
apelamos aos políticos que as promessas sejam razoáveis e exequíveis.

DOUGLAS MADJILA

Vladimir Putin consta, quer o mundo queira ou não, 
duma lista dos mais poderosos do planeta. Não 
precisa ser especialista em estudos referentes ao 
poder para verifi car que Putin detém algum, o seu 
modelo de coexistência ou existência denuncia 

sem tanta difi culdade a sua capacidade em fazer acontecer coisas 
de sua vontade, aquele indivíduo é detector de uma história que 
também denuncia a sua ambição pelo poder, é só observar que 
Putin enquanto dono de si e fi gura consideravelmente vulgar 
ou popular, sempre demonstrou interesse em apoderar-se do 
poder e assim foi, é como se apresentou para o mundo e talvez 
como o mundo também o conhece, um indivíduo poderoso.

Talvez só os mais iluminados nos possam esclarecer ao certo 
que tipo de utilidade dá Putin ao poder, porquê ou para quê o 
venera tanto, visto que, no seu país, onde o seu poder é exercido 
efectivamente em relação aos outros cantos do mundo, existem 
apoios tanto quanto discordância em relação ao seu modelo de 
actuação e isso desperta curiosidades na medida em que surge a 
tentativa de percepção do seu sentimento para com a necessidade 
de governar, isto é, Putin venera o poder pela necessidade de fazer 
bem ou pela vaidade de ser ele a tomar decisões? É complexo 
para qualquer um encontrar esta resposta pois as acções daquele 
dirigente russo, registam resultados capazes de traduzir-se em 
ambos os casos, a vaidade assim como a necessidade, tanto que 
até mesmo em relação a Ucrânia, que a tratar-se de mortes tal-
vez se devesse simplesmente repreende-lo, Putin tem apoiantes.

Esse equilíbrio relativamente as atitudes de Putin, dão-lho uma 
petulância de um indivíduo sempre certo, parece que o próprio vê 
muito para além do equilíbrio, vê-se ultra avantajado, cabeça ergui-
da, orgulho para cima e ouvindo ou não e sabe-se lá a quem, a sua 
convicção o tem conduzido muitas vezes a autorizar até bujardas e 
provocar balbúrdia pelo mundo inteiro. Mas impressão que fi ca é a 
de que dentro do seu país Putin tem mais apoio e mais, de que no seu 
elenco tem mais do que um simples apoio, a impressão que passa 
é a de que tudo que vem de si é proveniente daquele laboratório.

E eis que se revela a surpresa internacional, carta de depu-
tados russos exigindo a demissão de Vladimir Putin, incrível, 
isso era para qualquer um o mais improvável, ou melhor, para 
qualquer um e para o próprio Putin. A segurança que exibe 
este dirigente no seu quotidiano, faz crer a qualquer cidadão 
do mundo que para Rússia Putin só faz o bem e os russos es-
tão certos disso, jamais discordaram e nem precisarão o fazer. 
Os mais iluminados do mundo ainda tentaram chamar alguma 
atenção de que nem tudo o que parece é, mas Putin foi sem-
pre mais forte em transmitir que estava tudo no seu controlo. 

Essa segurança que Putin carrega é que deixa o mundo claro de 
que esse presidente é poderoso, e quiçá mais do que isso, imbatível, 
tão imbatível que nem uma gang de nações o abatem. Mas a última 
acção do seu governo é um sinal de que existem poderosos mas não 
tanto existem imbatíveis, ou seja, aquele abaixo-assinado refl ecte 
os primeiros passos para um possível fi m do poderoso Putin. Do 
jeito que está a acontecer é preocupante para aquele militar es-
pião, caso mesmo para dizer que os tiros já lhe saem pela culatra.     

As balas de 
Putin já lhe saem 

pela culatra
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Início da produção de gás:

Era Quar-
t a - f e i r a 
(14.8.2022) 
es t ivemos 
como ha-

bitualmente no BELÉM, 
um café que foi localizar-
-se próximo do ministério 
de Educação e Desenvolvi-
mento Humano, da ministra 
Dr.ª Carmelita Namashilua, 
que da última vez que lá 
frequentei, expliquei que 
o pastel de nata que eles 
produzem e que a garçone-
te me acabava de servir, é 
de sabor extraordinário.

- Quem é o pasteleiro que 
produziu o pastel de nata 
que me serviram?... – ques-
tionava eu ao pessoal, do 
café e restaurante BELÉM.

- “É moçambicano!... 
Mas porquê?!...” – interro-
gava-me estupefacta a jo-
vem que estava no balcão.

-Formidável, com sa-
bor extraordinário… - 
exclamava eu, explicando.

-Recordo-me os pastéis 
de nata que eu saboreava, 
no café e restaurante RI-
VIERA, em Quelimane 
nos anos sessenta e seten-
ta, quando passeava em 
Quelimane, defronte do 
Supermercado “Montei-

ro & Giro” que era dos 
mais completos de Mo-
çambique, antes da In-
dependência Nacional.

Nesta Quarta, com tem-
peratura de 25º Celsius fui 
com o Pedro, saborear no 
BELÉM para mais uma vez 
apreciar o pastel de nata e 
um cafezinho e chá e que-
que para o meu amigo.

- “Com que então a 
maka das eleições em An-
gola já acabou?... – pro-
voca mesmo o Pedro.

-É a mesma táctica da 
RENAMO que de elei-
ção em eleição vem “ape-
lar ao povo”, para que 
lhe acuda, quando com a 
FRELIMO tem no fi nal 
resultado negativo, PER-
DE, como sucedeu nas 
últimas Eleições Gerais.

- “A UNITA vem com a 
mesma estória: “O MPLA 
roubou…” “Vamos im-
pugnar… “Vamos à recon-
tagem…” – diz o Pedro.

-Cá, eu sempre ques-
tionava à RENAMO na 
pessoa dos seus membros: 
“A RENAMO é rouba-
da estando aonde?...”

-Com chegada de to-
das as delegações a Lu-
anda, a UNITA conta es-

tórias de corda bamba, 
para adormecer o boi, 
como o Rodolfo gosta de 
afi rmar… - diz o Pedro.

-Os zambezianos ensi-
nam: “Quando o camarão 
dorme a onda dorme…”. 
Veja, por exemplo que o 
Presidente da RENAMO, 
no uso das suas compe-
tências, “muda” agora o 
Secretário-geral da RE-
NAMO, Andrè Magbire.

- “Enquanto a FRELI-
MO está na corrida para o 
XII Congresso neste Se-
tembro, na Matola, o Pre-
sidente da RENAMO Os-
sufo Momade, destitui o 
seu Secretário-Geral…”

-E se calhar tem ra-
zão, mas neste momento 
leva a mais confusão na 
opinião pública e quiçá, 
no seio da RENAMO…

Mas esta semana disse 
ao Pedro: com o: Início da 
produção de gás: Só ago-
ra se concretiza uma vida 
“inteira” de sacrifício 
do povo moçambicano…

A este momento o Pre-
sidente da República da 
Filipe Jacinto NYUSI que 
anunciou nesta Quarta-fei-
ra, 14.9.2022, em Maputo, 
na Cimeira de Gás e Ener-

gia, que estavam criadas as 
condições para a explora-
ção de gás, prevendo-se que 
a economia moçambicana 
possa com as receitas que 
advirão deste da exploração 
deste recurso, haja mais va-
lia para os moçambicanos.

As receitas agregarão 
mais valor, está confi ante 
o Presidente, que anunciou 
também que mais de 10.000 
pessoas já regressaram às 
zonas de origem. A vida 
está a regressar à normali-
dade, quer em Mocímboa 
da Praia, quer em Palma.

Cabe, quanto a nós, 
maiores esforços por 
parte do nosso empre-
sariado, para que conti-
nue a avançar: “COM 
URGÊNCIA E PARA 
CABO DELGADO…”

Vamos para Cabo Delga-
do, uma vez que a “Equipa” 
do Major-General, Cris-
tóvão CHUME, ministro 
moçambicano de Defesa, 
as FDS (Forças de Defesa 
e Segurança) com maior 
foco, os Combatentes da 
ACLLN que de novo es-
tão nas operações, as tro-
pas de RUANDA, as da 
SAMIM e da UE(União 
Europeia) estão a fazer o 

seu “trabalho”, digno de 
louvor. Estão a escrever em 
letras de ouro, a estória da 
luta contra o terrorismo.

- “Cabe aos civis e ao 
Aparelho de Estado, fazer 
a sua parte!...” – disse o 
Pedro, já a pagar a conta.

Para a juventude e os 
mais jovens, convém recor-
dar que os moçambicanos-
desde o tempo de antanho, 
do colonialismo –Usaram-
-se as mais variadas ar-
timanhas para dividir os 
moçambicanos, mas a UNI-
DADE venceu os “tribalis-
mos” e outros “ismos” …

Não é ao acaso que os 
membros da Comissão 
Política da FRELIMO, 
como chefes da Briga-
das em Preparação ao XII 
Congresso, que tem o seu 
epílogo já para semana, 
mencionam sempre: UNI-
DADE, como factor im-
portante para avançar-se, 
rumo ao desenvolvimento.

Aproveitando este es-
paço das tuas MAPUTA-
DAS neste Grande Rio 
ZAMBEZE, para desejar 
muitas felicitações aos 
participantes da FRELI-
MO nesta sua reunião 
magna dos “camaradas”.

Só agora se concretiza uma vida “inteira” 
de sacrifício do povo moçambicano…

 l Usaram as mais variadas artimanhas para dividir os moçambicanos, 
mas a UNIDADE venceu os “tribalismos” e outros “ismos” …
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SIMULAÇÃO

  
  
DATAS/DATES: 19 - 21 de Setembro de 2022/ 19th - 21st September, 2022  
LOCAL/VENUE: Maputo AFECC Gloria Hotel, Maputo  

  
PROGRAMA/ PROGRAM  

    

DIA 1/ DAY 1: 19 DE SETEMBRO/19TH OF SEPTEMBER   

Horas/Time  Actividades/Activities    
Sessão de Abertura da Conferência/Conference Opening Session   
08:00-08:30  Chegada e registo dos participantes/ Participants’ Registration    
08:30-08:45  Abertura da Conferência/Opening Cerimony: Sérgio Chichava (Director do IESE/IESE Director)   
08:45-09:00  Intervenção dos Parceiros do IESE/IESE’s Partners intervention   
09:00-10:00  Comunicação Académica de abertura/Keynote Speech: Carrie Manning (Georgia State University, USA) 

“Peace? Democracy? Assessing liberal peacebuilding in Mozambique, 30 years on”  
 

10:00-10:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition   

10:45-12:45  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO B: Padrões de acumulação, trabalho, 
redistribuição e reprodução social  

  
SALA: Ballroom B  

MÓDULO C: Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A1: Dinâmicas da violência no norte de  
Moçambique  

Painel B1: Mercados de trabalho, acumulação e 
reprodução social em Moçambique  

Painel C1a: Crises, finanças e padrões de 
acumulação em Moçambique   

Moderador/a: Paolo Israel  Moderador/a: Ana Ganho  Moderador/a: Fernanda Massarongo  

Micro-acordos de paz em Moçambique desde 
2012 (Ricardo Raboco)  

Can failed reforms help sustain an authoritarian 
regime? Youth employment schemes in Uganda  
(Gerald Karyeija & Ragnhild Muriaas)  

Dislocation of the dead: Land, burial, and 
resettlement around coalmines in Mozambique 
(Nikkie Wiegink)  

Guerra civil em Moçambique (1976-1992): 
contribuição para uma história oral a partir da 
experiência vivida pelo povo moçambicano 
durante a guerra civil (Ângelo Romano & Nelson 
Moda)  

Labour precarity, slow violence and the new  
frontier of Graphite mining in Cabo Delgado,  
Mozambique (Emilinah Namaganda)  

10:30-10:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition   

10:45-12:45  MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

 
 SALA: Ballroom A  SALA: Ballroom B  SALA: Ballroom C  

Painel A6: Contornos dos conflitos armados  
  

Painel A5b: Youth-regime interactions in Africa  Painel A7: Understanding public authority in 
difficult settings  

Moderador/a: Yussuf Adam  Moderador/a: José Macuane  Moderador/a: Alex Shankland  
Descolonizar os Estudos Urbanos em África:  
Conflito armado e sustentabilidade urbana em  
Cabo Delgado (Sílvia Amaral)  

The agency of ‘party youth’. Ruling party patronage 
and disillusionment in Zimbabwe (Simbarashe 
Gukurume & Marjoke Oosterom)  

Understanding accountability processes in difficult 
settings—some conceptual markers (Anuradha 
Joshi & Colin Anderson)  

Conflito armado e crise humanitária em Cabo  
Delgado: Contribuições para a descolonização dos  
Estudos para a Paz e sobre o Desenvolvimento  
(Terezinha da Silva, Teresa Cunha, Liliana  
Zambrano-Quintero & Jokin Bidaguren)  

The Political Economy of Youth Employment  
Schemes in Ethiopia: The Case of the Youth  
Revolving Fund (Mohammed Dejen & Lovise 
Aalen)  

Empowerment and accountability in fragile, 
conflict and violence-affected settings: Lessons 
from Mozambique (Alex Shankland, Salvador 
Forquilha, Lúcio Posse & Egidio Chaimite)  

Terrorismo em Moçambique: papel e riscos para a 
protecção social (Moisés Siúta)  

At the Margins: Civic and political (dis)engagement 
in fragile, conflict and violence-affected settings  
(Miguel Loureiro, Affaf Ahmed, Maheen Pracha,  
Danyal Khan, Mudabir Ali & Rizwan Wazir)  
Multiple authorities, multiple accountabilities: 
Exploring conflict-affected communities response 
to governance issues in Myanmar (Colin Anderson, 
Katrina Barnes & Aung Min)  

12:45-13:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

13:45-15:45  MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA:  Ballroom A  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom B  

MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado    
  

SALA: Ballroom C  
Painel A8: Processo de construção da paz em  
Moçambique  

Painel A9: Eleições e violência em Moçambique  
  

Painel A10: Contemporary geopolitical shifts and 
the future of African development    

Moderador/a: Domingos do Rosário  Moderador/a: Egídio Chaimite  Moderador/a: Helge Rønning    
Challenges to the Peacebuilding Process in 
Mozambique (Egna Sidumo)  

Esfera público como espaço de razões e conflitos 
no ativismo político (Manuel Gomane)  

How Foreign Military Bases Continue to Threaten  
Prospects for African Development (Mikaela 
Erskog)    

Stakeholder Engagement in Conflict 
Transformation (Josué Tambara)  

Como explicar a violência política contra a oposição 
em Gaza? (Lázaro Mabunda)  

Western Military Interventions in Africa within the 
Burgeoning New World Order (Vijay Prashad)    

Despartidarização do Estado: Uma Dimensão  
Inacabada da Construção da Paz em Moçambique 
(Manuel Sambo)  

Processos Eleitorais e Violência na África Austral 
(Nathaly Schutz)  

Why Non-Alignment is Urgent for the Global South 
(Nontobeko Hlela)    

Análise da intervenção da igreja católica através 
da Conferência episcopal na consolidação da 
Democracia em Moçambique (Manuel de Araújo 
& Filipe Ribeiro)  

 
15:45-16:00  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition   

16:00-18:00  MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA:  Ballroom A  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom B  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom C  
Painel A11: Islam, radicalism and security  
  

Painel A12: Weak states, conflict prevention and 
development  

Painel A13: Mundo, conflitos, crises e soluções 
locais  

Moderador/a: Sérgio Chichava  Moderador/a: Egídio Guambe  Moderador/a: Moisés Siúta  
O papel de mesquitas na radicalização (Liazzat 
Bonate)  

Weak states dilemmas in implementing a  
Preventive, Counter Violent Extremist strategy: The 
feasibility of A Whole-of-Society Approach in the 
Mozambican (Énio Chingotuane)   

Levelling the playing field? Social media and 
parliamentary candidates in Uganda (Pauline 
Lemaire & Gerald Karyeija)  

Counterinsurgency and the jihadists: Fighting 
rebellion or spurring it? (Stig Hansen & Aslak 
Orre)  

Weak States, Security Provision and State Building 
in Africa: The Case of Mozambique (Emílio Zeca)  

Crashing Collusions of Heroic Deaths: The Case of a  
New World Order and the Ukraine War since 2014  
(Karol Gil-Vasquez & Wolfram Elsner)  

Política ou religião? Descrição e interpretação do 
massacre de Xitaxi, em Abril de 2020 (João Feijó & 
Jerry Maquenzi)  

Terrorismo: Inoperacionalidade ou necessidade de 
adaptação conceitual para o caso moçambicano?  
(Rufino Sitoe)  

ECOWAS governance and security protocols for 
conflict management in the Mano River Union (S.  
A. Igbatayo)  

The Role of Education in Preventing Violent  
Extremism in Developing Countries: The Case of  
Mozambique (Lóide Macaringue & Gervásia 
Ntauazi)  

Working with tribes and tribal structures in 
mediating and sustaining peace and ending 
conflict: A case study from Yemen (Sara Hassan)  

Painel A8: Processo de construção da paz em  
Moçambique  

Painel A9: Eleições e violência em Moçambique  
  

Painel A10: Contemporary geopolitical shifts and 
the future of African development    

Moderador/a: Domingos do Rosário  Moderador/a: Egídio Chaimite  Moderador/a: Helge Rønning    
Challenges to the Peacebuilding Process in 
Mozambique (Egna Sidumo)  

Esfera público como espaço de razões e conflitos 
no ativismo político (Manuel Gomane)  

How Foreign Military Bases Continue to Threaten  
Prospects for African Development (Mikaela 
Erskog)    

Stakeholder Engagement in Conflict 
Transformation (Josué Tambara)  

Como explicar a violência política contra a oposição 
em Gaza? (Lázaro Mabunda)  

Western Military Interventions in Africa within the 
Burgeoning New World Order (Vijay Prashad)    

Despartidarização do Estado: Uma Dimensão  
Inacabada da Construção da Paz em Moçambique 
(Manuel Sambo)  

Processos Eleitorais e Violência na África Austral 
(Nathaly Schutz)  

Why Non-Alignment is Urgent for the Global South 
(Nontobeko Hlela)    

Análise da intervenção da igreja católica através 
da Conferência episcopal na consolidação da 
Democracia em Moçambique (Manuel de Araújo 
& Filipe Ribeiro)  

 
15:45-16:00  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition   

16:00-18:00  MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA:  Ballroom A  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom B  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom C  
Painel A11: Islam, radicalism and security  
  

Painel A12: Weak states, conflict prevention and 
development  

Painel A13: Mundo, conflitos, crises e soluções 
locais  

Moderador/a: Sérgio Chichava  Moderador/a: Egídio Guambe  Moderador/a: Moisés Siúta  
O papel de mesquitas na radicalização (Liazzat 
Bonate)  

Weak states dilemmas in implementing a  
Preventive, Counter Violent Extremist strategy: The 
feasibility of A Whole-of-Society Approach in the 
Mozambican (Énio Chingotuane)   

Levelling the playing field? Social media and 
parliamentary candidates in Uganda (Pauline 
Lemaire & Gerald Karyeija)  

Counterinsurgency and the jihadists: Fighting 
rebellion or spurring it? (Stig Hansen & Aslak 
Orre)  

Weak States, Security Provision and State Building 
in Africa: The Case of Mozambique (Emílio Zeca)  

Crashing Collusions of Heroic Deaths: The Case of a  
New World Order and the Ukraine War since 2014  
(Karol Gil-Vasquez & Wolfram Elsner)  

Política ou religião? Descrição e interpretação do 
massacre de Xitaxi, em Abril de 2020 (João Feijó & 
Jerry Maquenzi)  

Terrorismo: Inoperacionalidade ou necessidade de 
adaptação conceitual para o caso moçambicano?  
(Rufino Sitoe)  

ECOWAS governance and security protocols for 
conflict management in the Mano River Union (S.  
A. Igbatayo)  

The Role of Education in Preventing Violent  
Extremism in Developing Countries: The Case of  
Mozambique (Lóide Macaringue & Gervásia 
Ntauazi)  

Working with tribes and tribal structures in 
mediating and sustaining peace and ending 
conflict: A case study from Yemen (Sara Hassan)  

DIA 3/ DAY 3: 21 DE SETEMBRO/21ST OF SEPTEMBER   

08:00-08:30  Chegada e registo dos participantes/Participants’ registration    
08:30-10:30  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado   

  
SALA: Ballroom A  

MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado    
  

SALA: Ballroom B  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado    
  

SALA: Ballroom C  
Painel A14a: Violência discursiva, redes sociais e 
espaço público em Moçambique  

Painel A15: Desafios da descentralização em 
Moçambique    

Paine A16:  Space for dialogue on just transitions 
in Africa  

Moderador/a: Kátia Taela  Moderador/a: Manuel Barroso  Moderador/a: Euclides Gonçalves  
Mahindras digitais: discurso de ódio e 
transformação do espaço digital em Moçambique 
(Dércio Tsandzana)  

Autarquias locais: o princípio do gradualismo e a 
representatividade política (Jorge Garrido)  

Community Perspectives on a Just Transition 
(Victoria Ibezim-Ohaeri & Sefa Ikpa)  

Violência discursiva e polarização política na 
esfera pública moçambicana (Elísio Macamo)  

O “novo paradigma” da descentralização em 
Moçambique. Actualização da análise da economia 
política (Bernhard Weimer)  

Making space for just energy transition dialogue in  
Kenya (Amos Wemanya)  

Media e significação do conflito em Cabo-Delgado 
(Isaías Fuel & Lázaro Mabunda)  

Confiança nas instituições em contextos de 
precariedade na provisão de serviços públicos: O 
caso do município de Lichinga (Sandrângela Fortes)  

Espaços de engajamento para uma transição 
energética justa em Moçambique (Crescêncio 
Pereira, Euclides Gonçalves & Salvador Forquilha)  

   A ilusão das promessas da descentralização em 
Moçambique. Um debate sobre a provisão dos 
serviços públicos locais (Egídio Guambe & Sónia 
Chone)  

Acesso à energia através dos sistemas solares 
domésticos em Moçambique: o estado e os 
contornos da economia política (Sultane Mussa)  

10:30-10:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

10:45-12:45  MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom B  

  
SALA: Ballroom C   

Nenhuma sessão/No session  
Painel A14b:  Violência discursiva, redes sociais e 
espaço público em Moçambique  
  

Painel A17: Jihadism in Africa    

Moderador/a: Lázaro Mabunda  Moderador/a: Stig Hansen  
Cabo Delgado: a guerra contra o jornalismo 
(Armando Nhantumbo)  

The links between ADF and other armed groups in 
central and eastern Africa (Maia Trujillo)  

A linguagem jornalística na cobertura dos conflitos 
armados em Moçambique (Sérgio Nelson)  

Regional dimensions to Islamic State involvement in 
DRC and Mozambique (Dino Mahtani)  

Spectral violence and popular forensics: The war in 
Cabo Delgado through the social media (Paolo 
Israel)  

The Political Lives of Armed Groups after Conflict:  
Why Militant Groups Persist in Nigeria's Niger 
Delta? (Tarila Ebiede)  

Social Media and the Role of International Forces 
in the Cabo Delgado Conflict (Helge Rønning)  

Migration dynamics and the making of the jihadi 
insurgency in Northern Mozambique (Salvador 
Forquilha & João Pereira)  

12:45-13:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

13:45-15:45  
PLENÁRIA: 30 anos do Acordo Geral de Paz em Moçambique  

  Orador/Speaker: Severino Ngoenha Constrangimentos 
e desafios para o futuro da paz  

15:45  Encerramento da conferência: momento cultural/ Conference Closing: cultural moment   

  
  

Registo de participantes (presencial e virtual) / Participants’ registration (in person and on-line): https://www.iese.ac.mz/viconf2022/.  
  

  

  
WWW.IESE.AC.MZ  

  
  
DATAS/DATES: 19 - 21 de Setembro de 2022/ 19th - 21st September, 2022  
LOCAL/VENUE: Maputo AFECC Gloria Hotel, Maputo  

  
PROGRAMA/ PROGRAM  

    

DIA 1/ DAY 1: 19 DE SETEMBRO/19TH OF SEPTEMBER   

Horas/Time  Actividades/Activities    
Sessão de Abertura da Conferência/Conference Opening Session   
08:00-08:30  Chegada e registo dos participantes/ Participants’ Registration    
08:30-08:45  Abertura da Conferência/Opening Cerimony: Sérgio Chichava (Director do IESE/IESE Director)   
08:45-09:00  Intervenção dos Parceiros do IESE/IESE’s Partners intervention   
09:00-10:00  Comunicação Académica de abertura/Keynote Speech: Carrie Manning (Georgia State University, USA) 

“Peace? Democracy? Assessing liberal peacebuilding in Mozambique, 30 years on”  
 

10:00-10:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition   

10:45-12:45  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO B: Padrões de acumulação, trabalho, 
redistribuição e reprodução social  

  
SALA: Ballroom B  

MÓDULO C: Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A1: Dinâmicas da violência no norte de  
Moçambique  

Painel B1: Mercados de trabalho, acumulação e 
reprodução social em Moçambique  

Painel C1a: Crises, finanças e padrões de 
acumulação em Moçambique   

Moderador/a: Paolo Israel  Moderador/a: Ana Ganho  Moderador/a: Fernanda Massarongo  How the IMF and its allies created Mozambican 
oligarchs leading to the Cabo Delgado resource 
curse and civil war (Joseph Hanlon)  

No separate spheres: production, reproduction, 
social reproduction and strategies of feminist 
struggle (Bridget O’Laughlin)  

Estudando a Economia a partir da análise das crises 
(Carlos Castel-Branco)  

 
 From the Previous to the Present War. Reflections 

based on fieldwork in northern Mozambique over 
three decades (Signe Arnfred)  

Emprego, crises e (re)produção social no sistema 
de acumulação em Moçambique: contradições e 
desafios de transformação estrutural (Rosimina Ali)  

Financeirização, afunilamento da base produtiva e 
acumulação de capital em Moçambique (Carlos 
Castel-Branco & Diogo Maia)  

Cabo Lutado, Cabo Apagado: Night-Time Lights 
and Multidimensional Poverty in conflict-torn 
Cabo Delgado, Mozambique (Giulia Barletta)  

Production and Social Reproduction in a Peripheral  
Economy: Localised Labour Markets and 
ExportOriented Cashew Industry in Mozambique 
(Sara Stevano)  

Desarticulação entre as politicas fiscal e monetária 
como elemento de crise e instabilidade da 
economia de Moçambique (Yasfir Ibraimo)  

As metamorfoses do Al-shabaab no norte de  
Moçambique: natureza e modus operandi (João  
Pereira & Salvador Forquilha)  

12:45-13:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

13:45-15:45  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO B: Padrões de acumulação, trabalho, 
redistribuição e reprodução social  

  
SALA: Ballroom B  

MÓDULO C:  Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A2: Conflito, violência e género  Painel B2: Conflitos à volta dos modos de vida e 
da questão agrária e da terra em Moçambique  

Painel C1b:  Crises, finanças e padrões de 
acumulação em Moçambique   

Moderador/a: Terezinha da Silva  Moderador/a: Rosimina Ali  Moderador/a: Yasfir Ibraimo  
Learning from women: women’s insights into 
education as an arena for social tensions in Cabo 
Delgado (Carmeliza Rosário)  

A expansão da produção agrícola capitalista e a 
reprodução social da força de trabalho rural: 
contradições dentro da lógica de acumulação de 
capital em Moçambique (Carlos Muianga)  

Africa’s Next Debt Crisis (Joris Gort & Andrew 
Brooks)  

Dynamics of violence against women during the 
conflict in Cabo Delgado (Neuza Balane & João 
Feijó)  

Class, politics and dynamic accumulation processes 
around the Sino-Mozambican rice project in the 
lower Limpopo, 2005–2014 (Ana Ganho)  

Crises e desafios de desenvolvimento em  Crises 
Moçambique: o papel do investimento directo 
estrangeiro (Michael Sambo)  

Passado, Presente e Futuro na Voz das Mulheres 
afectadas pelo Conflito em Cabo Delgado – Uma 
análise feminista (2022) (Tassiana Tomé & 
Catarina Trindade)  

Crise ambiental, acumulação e subsistência rural: 
Extractivismo e acumulação no contexto de 
mudanças climáticas (Natacha Bruna)  

Capulanas entre pólvora: violência, memória e 
narrativas sobre a construção de lugar entre 
mulheres deslocadas da guerra de Cabo Delgado, 
Moçambique (Zacarias Chambe)  

What drove the profitability of colonial firms?  
Labour coercion and trade preferences on the Sena  
Sugar Estates (1920-1974) (Sam Jones & Peter 
Gibbon)  

15:45-16:00  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

How the IMF and its allies created Mozambican 
oligarchs leading to the Cabo Delgado resource 
curse and civil war (Joseph Hanlon)  

No separate spheres: production, reproduction, 
social reproduction and strategies of feminist 
struggle (Bridget O’Laughlin)  

Estudando a Economia a partir da análise das crises 
(Carlos Castel-Branco)  

 
 From the Previous to the Present War. Reflections 

based on fieldwork in northern Mozambique over 
three decades (Signe Arnfred)  

Emprego, crises e (re)produção social no sistema 
de acumulação em Moçambique: contradições e 
desafios de transformação estrutural (Rosimina Ali)  

Financeirização, afunilamento da base produtiva e 
acumulação de capital em Moçambique (Carlos 
Castel-Branco & Diogo Maia)  

Cabo Lutado, Cabo Apagado: Night-Time Lights 
and Multidimensional Poverty in conflict-torn 
Cabo Delgado, Mozambique (Giulia Barletta)  

Production and Social Reproduction in a Peripheral  
Economy: Localised Labour Markets and 
ExportOriented Cashew Industry in Mozambique 
(Sara Stevano)  

Desarticulação entre as politicas fiscal e monetária 
como elemento de crise e instabilidade da 
economia de Moçambique (Yasfir Ibraimo)  

As metamorfoses do Al-shabaab no norte de  
Moçambique: natureza e modus operandi (João  
Pereira & Salvador Forquilha)  

12:45-13:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

13:45-15:45  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO B: Padrões de acumulação, trabalho, 
redistribuição e reprodução social  

  
SALA: Ballroom B  

MÓDULO C:  Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A2: Conflito, violência e género  Painel B2: Conflitos à volta dos modos de vida e 
da questão agrária e da terra em Moçambique  

Painel C1b:  Crises, finanças e padrões de 
acumulação em Moçambique   

Moderador/a: Terezinha da Silva  Moderador/a: Rosimina Ali  Moderador/a: Yasfir Ibraimo  
Learning from women: women’s insights into 
education as an arena for social tensions in Cabo 
Delgado (Carmeliza Rosário)  

A expansão da produção agrícola capitalista e a 
reprodução social da força de trabalho rural: 
contradições dentro da lógica de acumulação de 
capital em Moçambique (Carlos Muianga)  

Africa’s Next Debt Crisis (Joris Gort & Andrew 
Brooks)  

Dynamics of violence against women during the 
conflict in Cabo Delgado (Neuza Balane & João 
Feijó)  

Class, politics and dynamic accumulation processes 
around the Sino-Mozambican rice project in the 
lower Limpopo, 2005–2014 (Ana Ganho)  

Crises e desafios de desenvolvimento em  Crises 
Moçambique: o papel do investimento directo 
estrangeiro (Michael Sambo)  

Passado, Presente e Futuro na Voz das Mulheres 
afectadas pelo Conflito em Cabo Delgado – Uma 
análise feminista (2022) (Tassiana Tomé & 
Catarina Trindade)  

Crise ambiental, acumulação e subsistência rural: 
Extractivismo e acumulação no contexto de 
mudanças climáticas (Natacha Bruna)  

Capulanas entre pólvora: violência, memória e 
narrativas sobre a construção de lugar entre 
mulheres deslocadas da guerra de Cabo Delgado, 
Moçambique (Zacarias Chambe)  

What drove the profitability of colonial firms?  
Labour coercion and trade preferences on the Sena  
Sugar Estates (1920-1974) (Sam Jones & Peter 
Gibbon)  

15:45-16:00  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  16:00-18:00  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO B: Padrões de acumulação, trabalho, 
redistribuição e reprodução social  

  
SALA: Ballroom B  

MÓDULO C:  Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A3: Conflitos, resistência e violência 
armada  

Painel B3:  Tensões sobre o papel redistributivo do  
Estado em Moçambique  

Painel C2: Recursos naturais, multinacionais e 
corredores de desenvolvimento   

Moderador/a: Aslak Orre  Moderador/a:  Carmeliza Rosário  Moderador/a: Michael Sambo  
 

 Violent Resistance: Militia Formation during  
Mozambique’s Civil War and in Contemporary  
Cabo Delgado (Corinna Jentzsch)  

Financeirização Acelerada: As respostas das 
instituições financeiras à pandemia da COVID-19 
em Moçambique (Boaventura Monjane, Ruth 
Castel-Branco & Edgar Barroso)  

Exploração de areias pesadas no Distrito de 
Chibuto, uma incubadora de conflitos 
socioambientais (Fernando Duvane)  

Mozambique’s Battle of Palma, Indicators of 
Future Insurgent Activity (Bill Kondracki)  

O conflito capital-vida e a produção de vidas 
precárias: notas sobre o trabalho dos cuidados 
domésticos em Maputo (Paula Machava)  

Corredores de desenvolvimento, desenvolvimento 
rural e transformação social em Moçambique: 
perspectivas comunitárias no Corredor de Nacala 
(Hélio Maúngue)  

Blood rubies – Evolution of conflict in the mines of 
Namanhumbir (Jerry Maquenzi & João Feijó)  

Análise da política distributiva do Estado no 
contexto da exploração de recursos minerais: uma 
reflexão em torno da exploração do carvão de 
Moatize (Celso Monjane)  

Multinational enterprises, political institutions, and  
violence: a case study from Mozambique 
(Magdalene Silberberger)  

DIA 2/ DAY 2: 20 DE SETEMBRO/20TH OF SEPTEMBER  
 

08:00-08:30  Chegada e registo dos participantes/Participants’ registration    
08:30-10:30  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  

  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom B  

MÓDULO C:  Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A4: Approaches to peace and the 
(re)production of violence in Mozambique  

Painel A5a: Youth-regime interactions in Africa  Painel C3:  The slow violence of mineral and 
natural gas extractivism in Mozambique   

Moderador/a: Tomás Vieira Mário  Moderador/a: José Macuane  Moderador/a: Fátima Mimbire 
When peace forgets authority, war has no end 
(Bernardo Fazendeiro)  

Youth protest and political reforms after 2018 in  
Ethiopia: Divisions and post-protest pathways  
(Amanuel Kebede & Asnake Kefale)  

When can resettlement be considered to be 
“over”? Slow infrastructural violence, and other 
temporalities of project-induced dislocation in 
Mozambique (Kei Otsuki & Nikkie Wiegink)  

The construction of Mozambique’s success 
(Teresa Cravo)  

How deep is the crack, how fast can it widen? The 
insurgents, the war in Cabo Delgado and 
youthregime relations in Mozambique (Salvador 
Forquilha & Aslak Orre)  

Understanding effects of extractive urbanism in 
Tete - the lived experiences of inhabitants and their 
struggles in face of mining temporalities (Hiroyuki 
Tsuji)  

16:00-18:00  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO B: Padrões de acumulação, trabalho, 
redistribuição e reprodução social  

  
SALA: Ballroom B  

MÓDULO C:  Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A3: Conflitos, resistência e violência 
armada  

Painel B3:  Tensões sobre o papel redistributivo do  
Estado em Moçambique  

Painel C2: Recursos naturais, multinacionais e 
corredores de desenvolvimento   

Moderador/a: Aslak Orre  Moderador/a:  Carmeliza Rosário  Moderador/a: Michael Sambo  
 

 Violent Resistance: Militia Formation during  
Mozambique’s Civil War and in Contemporary  
Cabo Delgado (Corinna Jentzsch)  

Financeirização Acelerada: As respostas das 
instituições financeiras à pandemia da COVID-19 
em Moçambique (Boaventura Monjane, Ruth 
Castel-Branco & Edgar Barroso)  

Exploração de areias pesadas no Distrito de 
Chibuto, uma incubadora de conflitos 
socioambientais (Fernando Duvane)  

Mozambique’s Battle of Palma, Indicators of 
Future Insurgent Activity (Bill Kondracki)  

O conflito capital-vida e a produção de vidas 
precárias: notas sobre o trabalho dos cuidados 
domésticos em Maputo (Paula Machava)  

Corredores de desenvolvimento, desenvolvimento 
rural e transformação social em Moçambique: 
perspectivas comunitárias no Corredor de Nacala 
(Hélio Maúngue)  

Blood rubies – Evolution of conflict in the mines of 
Namanhumbir (Jerry Maquenzi & João Feijó)  

Análise da política distributiva do Estado no 
contexto da exploração de recursos minerais: uma 
reflexão em torno da exploração do carvão de 
Moatize (Celso Monjane)  

Multinational enterprises, political institutions, and  
violence: a case study from Mozambique 
(Magdalene Silberberger)  

DIA 2/ DAY 2: 20 DE SETEMBRO/20TH OF SEPTEMBER  
 

08:00-08:30  Chegada e registo dos participantes/Participants’ registration    
08:30-10:30  MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado  

  
  

SALA: Ballroom A  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  
  

SALA: Ballroom B  

MÓDULO C:  Crises, financeirização e sistemas de 
acumulação  

  
SALA: Ballroom C  

Painel A4: Approaches to peace and the 
(re)production of violence in Mozambique  

Painel A5a: Youth-regime interactions in Africa  Painel C3:  The slow violence of mineral and 
natural gas extractivism in Mozambique   

Moderador/a: Tomás Vieira Mário  Moderador/a: José Macuane  Moderador/a: Fátima Mimbire 
When peace forgets authority, war has no end 
(Bernardo Fazendeiro)  

Youth protest and political reforms after 2018 in  
Ethiopia: Divisions and post-protest pathways  
(Amanuel Kebede & Asnake Kefale)  

When can resettlement be considered to be 
“over”? Slow infrastructural violence, and other 
temporalities of project-induced dislocation in 
Mozambique (Kei Otsuki & Nikkie Wiegink)  

The construction of Mozambique’s success 
(Teresa Cravo)  

How deep is the crack, how fast can it widen? The 
insurgents, the war in Cabo Delgado and 
youthregime relations in Mozambique (Salvador 
Forquilha & Aslak Orre)  

Understanding effects of extractive urbanism in 
Tete - the lived experiences of inhabitants and their 
struggles in face of mining temporalities (Hiroyuki 
Tsuji)  

Micro-acordos de paz em Moçambique desde 
2012 (Ricardo Raboco)  

Can failed reforms help sustain an authoritarian 
regime? Youth employment schemes in Uganda  
(Gerald Karyeija & Ragnhild Muriaas)  

Dislocation of the dead: Land, burial, and 
resettlement around coalmines in Mozambique 
(Nikkie Wiegink)  

Guerra civil em Moçambique (1976-1992): 
contribuição para uma história oral a partir da 
experiência vivida pelo povo moçambicano 
durante a guerra civil (Ângelo Romano & Nelson 
Moda)  

Labour precarity, slow violence and the new  
frontier of Graphite mining in Cabo Delgado,  
Mozambique (Emilinah Namaganda)  

10:30-10:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition   

10:45-12:45  MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

 
 SALA: Ballroom A  SALA: Ballroom B  SALA: Ballroom C  

Painel A6: Contornos dos conflitos armados  
  

Painel A5b: Youth-regime interactions in Africa  Painel A7: Understanding public authority in 
difficult settings  

Moderador/a: Yussuf Adam  Moderador/a: José Macuane  Moderador/a: Alex Shankland  
Descolonizar os Estudos Urbanos em África:  
Conflito armado e sustentabilidade urbana em  
Cabo Delgado (Sílvia Amaral)  

The agency of ‘party youth’. Ruling party patronage 
and disillusionment in Zimbabwe (Simbarashe 
Gukurume & Marjoke Oosterom)  

Understanding accountability processes in difficult 
settings—some conceptual markers (Anuradha 
Joshi & Colin Anderson)  

Conflito armado e crise humanitária em Cabo  
Delgado: Contribuições para a descolonização dos  
Estudos para a Paz e sobre o Desenvolvimento  
(Terezinha da Silva, Teresa Cunha, Liliana  
Zambrano-Quintero & Jokin Bidaguren)  

The Political Economy of Youth Employment  
Schemes in Ethiopia: The Case of the Youth  
Revolving Fund (Mohammed Dejen & Lovise 
Aalen)  

Empowerment and accountability in fragile, 
conflict and violence-affected settings: Lessons 
from Mozambique (Alex Shankland, Salvador 
Forquilha, Lúcio Posse & Egidio Chaimite)  

Terrorismo em Moçambique: papel e riscos para a 
protecção social (Moisés Siúta)  

At the Margins: Civic and political (dis)engagement 
in fragile, conflict and violence-affected settings  
(Miguel Loureiro, Affaf Ahmed, Maheen Pracha,  
Danyal Khan, Mudabir Ali & Rizwan Wazir)  
Multiple authorities, multiple accountabilities: 
Exploring conflict-affected communities response 
to governance issues in Myanmar (Colin Anderson, 
Katrina Barnes & Aung Min)  

12:45-13:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

13:45-15:45  MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA:  Ballroom A  

MÓDULO A:  Dinâmicas de construção do Estado  
  

SALA: Ballroom B  

MÓDULO A: Dinâmicas de construção do Estado    
  

SALA: Ballroom C  

Social Media and the Role of International Forces 
in the Cabo Delgado Conflict (Helge Rønning)  

Migration dynamics and the making of the jihadi 
insurgency in Northern Mozambique (Salvador 
Forquilha & João Pereira)  

12:45-13:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

13:45-15:45  
PLENÁRIA: 30 anos do Acordo Geral de Paz em Moçambique  

  Orador/Speaker: Severino Ngoenha Constrangimentos 
e desafios para o futuro da paz  

15:45  Encerramento da conferência: momento cultural/ Conference Closing: cultural moment   

  
  

Registo de participantes (presencial e virtual) / Participants’ registration (in person and on-line): https://www.iese.ac.mz/viconf2022/.  
  

  

  
WWW.IESE.AC.MZ  

Social Media and the Role of International Forces 
in the Cabo Delgado Conflict (Helge Rønning)  

Migration dynamics and the making of the jihadi 
insurgency in Northern Mozambique (Salvador 
Forquilha & João Pereira)  

12:45-13:45  Intervalo & exposição multimédia/Break & multimedia exhibition  

13:45-15:45  
PLENÁRIA: 30 anos do Acordo Geral de Paz em Moçambique  

  Orador/Speaker: Severino Ngoenha Constrangimentos 
e desafios para o futuro da paz  

15:45  Encerramento da conferência: momento cultural/ Conference Closing: cultural moment   

  
  

Registo de participantes (presencial e virtual) / Participants’ registration (in person and on-line): https://www.iese.ac.mz/viconf2022/.  
  

  

  
WWW.IESE.AC.MZ  
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África debate fenómenos naturais

O encontro foi realizado entre os dias 5 e 9 de Setembro e 
tinha como objectivo discutir a implementação de um sistema 
integrado do aviso prévio e acção antecipada de eventos cli-
máticos e desastres naturais. 

Na mesma 
ocasião, foi 
p u b l i c a d a 
e assinada 
uma decla-

ração intitulada “Declaração de 
Maputo”, em que tinha como 
fundamento o compromisso dos 
ministros da SADC em apoiar, 
legitimar e dar seguimento a 
implementação do sistema inte-
grado a nível da África Austral. 

António Beleza Director 
do Instituto Nacional de Ges-
tão e Redução de Desastres, 
referiu que nos últimos anos 
Moçambique tem sido asso-
lado e afectado pelos eventos 
extremos de grande magnitu-
de, apontou igualmente o au-
mento na intercidade na fre-
quência onde os desafios têm 
estado afectar. Salientou que 
reconhece o aumento da fre-
quência e magnitude de even-
tos extremo que tem afectado 
o nosso país nos últimos anos. 

Para si,o Governo de Mo-
çambique tem engajado esfor-
ços com objectivo de fortalecer 
a resiliência humana, estrutural 
e financeira, com destaque a 
actualização do quadro legal 
da redução de aprovação de 
alguns instrumento, citando a  
lei 10/ 2020 de 24 de Agosto 
que aprova o regime jurídi-
co registado nesses desastres.

Referiu também que existe 
o decreto 76/ 2020 um plano de 
retorno para redução dos risco 
de desastres de 2017 e 2030 que 
está linhado com o quadro de 
redução de risco de desastres.

Diz que o Decreto 53 / 
2017 cria o fundo de gestão de 
calamidades de igual modo o  
Diploma 96/ ministerial 2020 
que aprova o manual de proce-
dimentos de fundos e uma po-
litica estratégia de deslocados 
que foi aprovado no ano 2021.

Segundo a fonte, o Decreto 
27 / 2020 de 06 de Junho que 

aprova o regulamento de ope-
racionalização de plataforma 
degrada  dissimilação de comu-
nicação de informação de avi-
so previa de cheias e ciclone. 

“Acredito que este docu-
mento vai servir como um 
instrumento que vai apoiar na 
operacionalização daquilo que 
é a declaração que vai sair no 
dia 08, o conselho de minis-

tros aprovou no dia 28 de Ju-
nho  aquilo que é o plano de 
protecção financeiras contra  
desastres”, assegurou a fonte. 

Acrescenta igualmente 

que  estes instrumentos fa-
zem parte duma reflexão que 
o governo  de Moçambique 
tem vindo a fazer que é a per-
sonalização do aviso prévio.

Disse igualmente que no 

ano passado estiveram a inte-
grar acções antecipada no pla-
no de contingências e almejam 
que este ano haja uma inovação 
e anseiam receber contribuições 
dos membros participantes do 
encontro de modo a melhorar 
e personalizar os instrumentos.

Por seu turno, Mateus Ma-
gala, referiu que este encontro 
visa fortalecer o  comprimen-
to, apelo para a organização 
metrológica mundial liderar 
uma nova iniciativa de for-
necer a todos os cidadãos do 
planeta um sistema integral 
do aviso prévio da informa-
ção antecipada ocorrência de 
eventos metrológicos extemos 
nos próximos cincos  anos para 
salvar vidas humanas  e bens.

Mas também, referiu que 
surge para atender a necessida-
de postas acrescente frequên-
cias de intensidades de even-
tos climáticos extremos destes 
quando combinados   com vul-
nerabilidade do sistema sócio 
económico que causa desastres 
com impacto devastador em 
todo mundo comprometendo 
assim o comprimento de objec-
tivos do desenvolvimento sus-
tentável das nações  unidas e ou-

crizalda Vilanculos e silVino miranda
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tras agendas globais regionais.
O mundo, o continente 

africano, Africa Austral e Mo-
çambique em particular esta a 
ser assolado nos últimos anos 
com ocorrências cíclicas de 
eventos climáticos de magni-
tudes extrema, nomeadamente 
cheias, secas, ciclones e tem-
pestades que levam a perda 
de vidas e impacto significati-
vamente negativos nos vários 
sectores chave para o desen-
volvimento socio económico.

Neste contexto, torna-se 
surgente a expansão maciça 
do sistema de aviso prévio na 
Africa Austrálias, na protec-
ção do cidadãos dos impactos 
cada vez mais extrema do cli-
ma e das mudanças climáticas. 

Este  encontro compreen-
deu dois seguimentos nomea-
damente encontro técnico para 
preparação e humanização de 
contributos com seguimen-
tos ministerial que aconteceu 
no dia 8 onde os ministros 
da SADC,responsável pela 
meteorologia  e gestão de 
desastres vão analisar e deli-
berar sobre matérias prepa-
radas pelos peritos presentes.

A expectativa sobre o en-
contro é desenvolver um plano 
de acção da região da África 
Austral baseado no impacto 
das realizações prévios e ante-
cipadas conducentes a criação 
da resiliência nas comunidades.

O plano regional a ser de-
senvolvido neste encontro de-
verá ser orientado para imprimir 
seriedade na implementação da 
estrutura sobre a meta referente 
a redução do risco de desastres, 
como forma a aumentar subs-
tancialmente a disponibilida-
de e o acesso ao aviso prévio. 

Adérito Celso Félix Aramu-
ge, Director geral do Instituto 
Nacional de Meteorologia, dis-
se ao nosso jornal que o secre-
tario geral das Nações Unidas 
desafiou a Organização Mun-
dial de meteorologia para levar 
avante uma nova iniciativa que 
tem a ver com o sistema de avi-
so prévio e acção antecipada. 

“Temos estado a notar que 
por causa das mudanças climá-
ticas, muitos eventos extremos 
tem acontecido e por isso, te-
mos perdas de vida e bens, por 
tanto, é preciso criar resiliência 
nessas comunidades, para criar 
resiliência é preciso primeiro 
ter um sistema de aviso prévio 
eficaz, uma acção antecipada 
da ocorrência desses eventos”. 

Dois sectores são aqui 
chamados para responder so-
bre essas iniciativas, aviso 
prévio por parte do Instituto 
Nacional de Meteorologia ou 
pelos serviços de meteorolo-
gia da SADC, tendo em conta 
que é uma reunião da SADC 
e por outro lado o sector de 
gestão de desastres que tem 
a ver com acção antecipada. 

É claro que há desafios, e 
são esses desafios e experiên-
cias que os técnicos trouxeram 
e mostraram como é que os 
seus países tem feito o proces-
so de aviso prévio e como é que 
o sector de gestão de desastres 
tem feito a acção antecipada. 

“Por mais que tenhamos 
o sistema de aviso prévio efi-
ciente e eficaz, transmitimos a 
informação, a previsão e avisos 
meteorológicos e nãohá uma 
acção por exemplo para reti-
rada de pessoas ou fortificação 
das residências, entãonãoterá 
valido o esforço do INAM”, 

disse Adérito Aramuge. 
“Estivemos reunidos para 

discutir, onde começa o avi-
so prévio, onde termina e 
onde começaacção anteci-
pada, onde termina e como 
podemos fazer a integra-
ção dessas duas unidades”. 

Adérito Aramuge, acres-
centa que essa reunião começa 
na SADC e se fará uma réplica 
para todas as regiões do con-
tinente e do mundo em geral, 
para poder se criar estratégias 
de como iremos alcançar aquilo 
que foi a orientação do secre-
tário-geral das Nações Unidas. 

Moçambique concreta-
mente o Instituto Nacional de 
meteorologia tem o seu plano 

estratégico, tem a sua plani-
ficação para aquilo que é o 
sistema de aviso prévio tem o 
lema “Corrigir o que está em 
errado e melhorar o que está 
bom” é nessa óptica que tem 

visto as previsões do INAM 
com a devida qualidade. 

O Ministro dos Transportes 
e Comunicações Mateus Ma-
gala, na sua intervenção afir-
mou que Moçambique encarou 
com muita responsabilidade 
a hospedagem do evento que 
traduz em parte uma orienta-
ção importante e pertinente do 
secretário-geral das Nações 
Unidas António Guterres, se-
gundo a qual a Organização 
Mundial de meteorologia deve 
implementar esta nova iniciati-
va de fornecer a todos cidadãos 
um sistema integrado de aviso 
prévio e acção antecipada con-
tra fenómenosmeteorológicos 
que possam afectar as nossas 
vidas nos próximos 5 anos. 

“As acções a serem imple-
mentadas deverãoassegurar 
a redução e gestão dos riscos 
climáticos, com vista ao for-
talecimento da resiliência cli-
mática, bem como o apoio ao 
desenvolvimento sustentável”. 

“Levamos essa iniciativa 
do sistema integrado de aviso 
prévio para acção antecipada 
e formulamos votos para que a 
Declaração de Maputo ratifica 
na reunião em representação 
dos chefes de estado e gover-
nos da SADC sejam um com-
promisso dos países membros 
para assumirem um papel mais 
activo na redução da vulnera-
bilidade dos nossos povos aos 
fenómenos extremos do tem-
po”, referiu Mateus Magala. 

A implementação da De-
claração de Maputo deverá tra-
duzir-se no apoio adicional, as 
capacidades humanas, financei-
ras e de infra estruturas das en-
tidades responsáveis pelo aviso 
prévio, bem como as agencias 
de gestão e redução de riscos de 

desastres para garantir a tomada 
de medidas decisivas condicen-
tes a criação de resiliência das 
comunidades e redução do im-
pacto das mudançasclimáticas. 

Para a materialização das 

metas a serem cumpridas, re-
conhecem o papel decisivo das 
agencias, fundos e programas 
dos sistemas das Nações Uni-
das, organizações intragover-
namentais, parceiros de desen-
volvimento, organizações da 
sociedade civil e organizações 
não governamentais na conti-
nuidade da sua colaboração com 
os estados membros da SADC. 

“Como governo expressa-
mos a nossa determinação na 
implementação das decisões 
que foram tomadas na reu-
nião, ao mesmo tempo que 
conseguimos acções para a 
melhoria do sistema integrado 
de aviso prévio e acções an-
tecipadas da África Austral”. 

No último dia, após a reunião 
da comissão técnica e os directo-
res de meteorologia e de gestão 
de desastres da SADC, do qual 
surgiram recomendações que 
conduziram a elaboração do do-
cumento Declaração de Maputo. 

A declaração foi aprovada 
pelos ministros que superen-
tendem a área dos transportes 
e comunicações no dia 8 de 
Setembro de 2022 e foi apro-
vado que os ministros compro-
metem se a apoiar e assumir 
um papel activo para garantir 
que todos os cidadãos em par-
ticular as comunidades mais 
vulneráveis, centradas nas 
pessoas, crianças, mulheres e 
deslocados internos da SADC 
sejam abrangidos por iniciati-
vas eficazes do sistema de avi-
so prévio e Acão antecipada. 

Comprometeram-se em 
criar, onde não existam pro-
tocolos operacionais per-
manentes, apropriados que 
permitam adopção de po-
liticas e legislações nacio-
nais sobre a meteorologia, 
gestão de risco de desastres. 

Comprometeram-se igual-
mente a incentivar e reforçar 
a coordenação entre as entida-
des nacionais e internacionais, 
a facilitar a declaração ante-
cipada do estado de emergên-
cia pelos chefes de estado e do 
governo da SADC, de modo a 
permitir uma assistênciahumani-
táriarápida, em resposta as pro-
vas cientificamente disponíveis. 

Ademais, comprometeram-se 
também em envolver as entidades 
governamentais e parceiros apro-
priados para catalizar o financia-
mento de contingência adequado 
para emergências associadas a 
desastres hidro meteorológicos, 
geofísicos e epidemiológicos. 

Foi também nesta reunião 
declarada que é preciso elabo-
rar um programa especifico 
com resultados para assegurar 
que cada cidadão da região da 
SADC seja coberto por sistemas 
de alerta de aviso prévio com 
indicadores apropriados a se-
rem monitorados regularmente. 
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MCTES apetrecha laboratórios nas IES 

Organizações devem respeitar igualdade de género e apostar nas novas gerações

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES),  através do Fundo de Desenvolvimento Institu-
cional (FDI),  apetrechou  74 laboratórios de  Instituições 
de Ensino Superior (IES), os quais beneficiam cerca de 
135.000 estudantes, numa iniciativa que visa  a capacitação 
e inovação no ensino superior para melhorar a qualidade e a 
relevância do ensino, da investigação e extensão. 

Segundo o Direc-
tor Nacional do 
Ensino Superior, 
Hortêncio Co-
missal, dos 74 

laboratórios,  21 são das áreas 
de Ciências Naturais, Matemá-
tica e Estatística, 20 de  Enge-
nharia, Indústria e Construção, 
17 para a Saúde e Bem-estar,  
11 para a Agricultura, Silvi-
cultura, Pesca e Veterinária e 
cinco de  Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC). 

Como  refere   Comissal, 
a  relevância do FDI  deve-se 
a de o financiamento compe-
titivo mobilizar as IES a iden-
tificar os  problemas e formu-
lação de soluções; habilitar as 
IES a acederem a fundos para 
acções relevantes e prioritárias 
que concorrem para a promo-
ção da qualidade, fundada em 
sinergias para o desenvolvi-
mento intra-institucional e in-
terinstitucional, em resultado 
da instalação de capacidade 
em laboratórios, equipamentos 
e competências para melhoria 

das condições de aprendiza-
gem, investigação e extensão. 

Com efeito, o director expli-
ca que os eixos de intervenção 
são o lançamento dos ciclos de 
candidaturas a financiamento 
pelo FDI, a avaliação das can-
didaturas em forma de propos-
tas de projectos das IES que 
é feita por avaliadores exter-
nos, o financiamento com base 
num contrato que é celebrado 
entre o MCTES e a IES, e, fi-
nalmente, a realização de ac-
ções de monitoria e avaliação 
do progresso dos projectos. 

“Através do FDI, o Gover-
no direcciona o investimento 
em suas prioridades no sector 
do Ensino Superior, promo-
vendo a qualidade e relevância 
dos programas e elevação do 
grau de empregabilidade dos 
graduados”, salienta Comissal.

 Num outro desenvolvi-
mento, a fonte referiu que  no 
contexto da  COVID - 19, o 
MCTES  accionou uma inter-
venção reactiva que beneficiou 
40 projectos de IES públicas e 

privadas em 2020, no valor to-
tal de 40 Milhões de Meticais.

 A intervenção deu suporte a 
acções como a  análise de neces-
sidades, programa de formação, 
materiais de formação, matrizes 
de procedimentos do ensino 
híbrido, que inclui os proces-
sos, mecanismos e responsa-
bilidades dos intervenientes, 
plataformas de e-learning con-
figuradas e autonomizadas, pla-
taforma de e-learning com es-
paços virtuais de aprendizagem 
criados, tutoriais das platafor-
mas de e-learning para estudan-
tes e Tutoriais das plataformas 
de e-learning para docentes.

Referir ainda que se regis-

tou um total de 530 candidatu-
ras e 176 projectos financiados 
nos seis ciclos, ilustrando-se a 
seguir o nível de sucesso nos 
financiamentos que foi 33%. 

Salientar que houve um 
grande nível de progresso, 
quer nas candidaturas, quer 
nos projectos bem-sucedidos 
e financiados. De um mínimo 
de 38 candidaturas no 3.º ci-
clo incrementou-se para 140 
no 5.º Ciclo. Também os dois 
últimos ciclos revelam maior 
número de projectos finan-
ciados, 46 e 50, com finan-
ciamentos na ordem de 168 
e 217 Milhões de Meticais, 
respectivamente, de um total 

de 700 Milhões de Meticais. 
Dados indicam que mais de 

100 contratos dos 176 financia-
mentos feitos de 2011 a 2018 
foram para as províncias, sendo 
a província de Manica a maior 
beneficiária. Entretanto, o maior 
destaque dos financiamentos é o 
nível de beneficiários que atingiu 
135 Mil estudantes e 5.800 do-
centes, percepcionado em 2019. 

Recorde que desde 2011, o 
FDI tem proporcionado apoio 
financeiro a investimentos 
no domínio da capacitação e 
inovação no ensino superior 
para melhorar a qualidade e 
a relevância do ensino, da in-
vestigação e extensão nas IES. 

Ernst & Young Moçambique 
comprometida com empoderamento feminino

“A E Y 
q u e r 
que a 
p r ó -
x i m a 

geração de profissionais seja mais 
inclusiva e equilibrada”. A afir-
mação de Glayds Gande, Consul-
ting Manager da EY fez-se ouvir 
durante uma palestra alusiva às 
comemorações da Semana do 
Ensino Técnico Profissional, pro-
movida pelo Instituto de Educa-
ção e Gestão (IEG), em Maputo. 

A iniciativa, subordinada 
ao tema ‘Instituto Técnico Pro-
fissional como fonte de Em-
poderamento, em particular 
da Rapariga’, realizou-se na 
quinta-feira, dia 8 de Setembro.

Com dezenas de estudantes 
do ensino médio e técnico pro-
fissional a assistir, Glayds Gande 

apresentou a EY, uma das maio-
res empresas de prestação de 
serviços a nível mundial. Aquela 
responsável reiterou a importân-
cia das organizações respeitarem 
a igualdade de género, destacan-
do a importância da mulher no 
mundo dos negócios e salientan-
do o papel das novas gerações.

“A Ernst & Young tem progra-

mas de empoderamento feminino 
como o ‘EY NextGenWomen’ 
para áreas de Estratégia &Tran-
sacções bem como para a área 
de tecnologia. Estes programas 
orientam as novas gerações de 
mulheres que desenvolvem solu-
ções tecnológicas para os nossos 
clientes”, explicou Glayds Gande.

Segundo referiu, “a EY não 

está preocupada apenas com os 
seus colaboradores, mas também 
com a sociedade”. “Temos um 
programa de empoderamento 
que capacita as mulheres empre-
endedoras, tudo o que fazemos 
está relacionado com o desen-
volvimento das pessoas para que 
atinjam o seu alto potencial”, 
sustentou ainda a managerda EY.

Glayds Gande evidenciou 
ainda a propósito do tema, o facto 
de, a nível global, e num univer-
so de mais de 300 mil colabora-
dores, “aEY ter 48% de mulhe-
res na sua empresa, das quais 
27% estão em cargos de chefia”.

Anaís Aires, representan-
te do Núcleo de Estudantes do 
IEG, elogiou a pertinência da 
iniciativa, dado o contexto so-
cial do país.  A jovem estudante 
de contabilidade acredita que 

cada rapariga “pode-se formar 
em qualquer área”, porque con-
sidera que “todas as mulheres 
têm a mesma capacidade que os 
homens”, e também “elas po-
dem ocupar cargos de chefia”.

Para Ana Paula Mondego, 
directora do IEG, “a presença da 
EY ilustra um pouco dos futu-
ros possíveis caminhos a seguir 
pelos alunos”. Aquela respon-
sável agradeceu a participação 
da Ernst& Young, reforçando 
a importância do contacto com 
o mundo profissional e a trans-
missão de experiências valiosas.

Com o propósito de criar 
um mundo melhor na área dos 
negócios, a EY tem vindo a 
apostar cada vez mais numa 
cultura de diversidade e de in-
clusão, comprometida com o 
empoderamento da mulher. 
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Na cidade e província de Maputo

ASSCODECHA realinha 
estratégia na componente de saúde

Porque os indicies de seropositividade têm estado a subir 
nos últimos anos com maior enfoque para os adolescentes e 
jovens que cada dia são infectados pelo HIV, a Associação 
para o Desenvolvimento Comunitário de Chamanculo (ASS-
CODECHA) diz haver investimentos em curso na cidade e 
província de Maputo com vista a realinhar as estratégias do 
trabalho que vem sendo desenvolvido no plano estratégico da 
organização combinado com o plano quinquenal do governo 
e os objectivos do desenvolvimento sustentável. 

Com a assem-
b l e i a - g e r a l 
marcada para 
próxima se-
mana, a ASS-

CODECHA espera que haja o 
reforço das estratégias internas 
e externas, bem como a defi ni-
ção de política e código de con-
duta da instituição esperando-se 
maior interacção dos participan-
tes, segundo deu a conhecer o 
director geral da Associação 
Para o Desenvolvimento Comu-
nitário de Chamanculo, Amân-
dio Fondo. Espera-se também 
na assembleia-geral o posicio-
namento da associação e dos 
parceiros de cooperação em 
relação as políticas do governo 
e a monitoria dos serviços po-
líticos na componente de saúde 
onde está inserida a associação.

Amândio Fondo explicou 
que vários cidadãos, sobretudo 
a faixa etária dos adolescentes 

e jovens têm se queixado das 
frequentes cobranças ilícitas 
nas unidades sanitárias, bem 
como ausência de medicamen-
tos. Por exemplo as mulheres, 
reforça a fonte tem reclama-
do das cobranças ilícitas no 
processo de parto ou seja em 
algumas unidades sanitárias, 
os profi ssionais de saúde co-
bram as parturientes para que 
o parto ocorra em segurança.

“ Isso é mau. Mas, junto 
dos nossos pontos focais te-
mos estado a desenvolver um 
trabalho aturado para colma-
tarmos esses fenómenos que 
acabam colocando os cidadãos 
em pavor. O cidadão não deve 
recear o serviço de saúde por 
causa das cobranças ilícitas 
“ acrescentou para quem ser 
urgente inverter esse quadro 
sombrio nos hospitais públicos.

Quanto a estigmatização 
sobretudo de pessoas vivendo 

com HIV, Amândio Fondo la-
menta o fenómeno que já de per 
si representa preocupação quer 
para o governo assim como as 
organizações que trabalham na 
componente do HIV e suge-
re mudança de consciência no 
seio da sociedade moçambi-
cana para o cumprimento dos 
pressupostos dos objectivos do 

desenvolvimento sustentável.
 “Não devemos olhar com 

desprezo. São seres humanos 
com todos direitos. A estigma-
tização é forte o que de certa 
forma leva ao abandono do tra-
tamento por parte dos cidadãos 
vivendo com o vírus “disse.

Refi ra-se que a ASSCODE-
CHA tem estado a implemen-

tar programas de testagem ao 
HIV para adolescentes e jovens, 
bem como rastreio para ade-
são ao tratamento dos cidadãos 
que abandonam o tratamento.

Nesse momento, os progra-
mas de tratamento a tuberculo-
se, monitoria das unidades sa-
nitárias e HIV têm benefi ciado 
pouco mais de 1500 cidadãos.
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No leito do grande rio
Absa Bank Moçambique e a AMM 
firmam parceria mutuamente vantajosa

FIPAG aumenta capacidade de distribuição de água 
para fazer face ao aumento demográfico 

V isando a 
m e l h o r i a 
do serviço 
de abas-
t e c i m e n t o 

de água à cidade de Pemba, 
província de Cabo Delgado, 
o Fundo de Investimento e 
Património do Abastecimen-
to de Água, FIPAG, está a 
implementar um conjunto de 
acções para aliviar a pressão 
sobre o sistema, que resul-
ta do aumento demográfico 
naquela urbe, o que limita a 
capacidade de distribuição 
de água de forma contínua.

Com esta empreitada, o 
FIPAG espera aumentar a ca-
pacidade de produção de água 
para 35 mil metros cúbicos, 
contra os actuais 15 mil, no 
próximo ano, bem como am-

pliar a rede de distribuição 
de 383 para 523 quilómetros, 
incrementando, deste modo, 
o número de beneficiários.

Em consequência da pres-
são que se regista sobre o sis-
tema, o abastecimento de água 
aos bairros da cidade de Pem-

ba tem ocorrido de forma al-
ternada, de acordo com os ho-
rários anunciados aos clientes, 
por um lado, e para os Centros 
de Acolhimento, o abasteci-
mento de água tem sido por 
meio de fontenários móveis.

Por outro lado, no âmbito 
do Projecto de Abastecimento 
de Água e Apoio Institucional 
(WASIS II), estão em curso as 
obras de reabilitação e amplia-
ção do sistema de abastecimen-
to de água à cidade de Pemba, 
onde já foram abertos e estão a 
ser equipados 20 furos de água.

Foi, igualmente, reabili-
tada e expandida a conduta 
adutora que abastece a cidade, 
numa extensão de 50 quilóme-
tros, estando em curso a rea-
bilitação e expansão da Esta-
ção de Tratamento de Água e 

Estações de Bombagem, bem 
como a reabilitação e constru-
ção de novos Centros de Dis-
tribuição e construção de 140 
quilómetros de rede de distri-
buição, cujo valor global de 
investimento é de 38 milhões 
de dólares norte-americanos.

Com estas intervenções 
o FIPAG espera aumentar 
o número de pessoas com 
acesso à água potável para 
um número adicional de 100 
mil, representando um in-
cremento da taxa de cober-
tura dos actuais 45 para 70 
por cento, e um serviço mé-
dio diário de 6 para 15 horas.

O FIPAG reforça o seu 
compromisso na busca de 
soluções para a melhoria 
do serviço de abastecimen-
to de água às populações.

O Absa Bank Moçambique e Associação Moçambicana 
de Médicos (AMM) assinaram, recentemente, um memo-
rando de entendimento com o objectivo de promover siner-
gias em prol da maximização na utilização dos recursos, 
estabelecendo uma parceria mutuamente vantajosa a todos 
os níveis no sentido de tirar o máximo de benefícios para 
ambas as instituições.

Com a assinatu-
ra, o banco vai 
proporcionar 
uma linha de 
crédito espe-

cial direccionada aos Médicos, 
para que tenham  acesso a um 
serviço personalizado com di-
reito, a qualquer momento, ao 
seu Gestor de Relacionamento, 
Cartões de Débito e Crédito en-
tregues ao domicílio sem encar-
gos, condições flexíveis, taxas 
competitivas de poupança e so-
luções de investimento em di-
nheiro, dentre demais benefícios.

 Para a Directora da Banca 
de Retalho e Negócios, Marta 
Humbane, “Durante a pandemia 
da Covid-19, o papel fundamen-
tal dos médicos na sociedade, 
evidenciou-se, e por isso não 
poderíamos ficar indiferentes 

a este segmento que através da 
sua proactividade e diligência 
nos cuidados de saúde, tem sal-
vo vidas e evitou o colapso do 
sistema nacional de saúde. Esta 
é a primeira parceria de muitas 
que ainda estão por vir, a AMM 
pode contar com uma equipa de-
dicada e inteiramente disponível 
para negociações ou eventuais 
questões que tenham. Sentimo-
-nos honrados em finalizar este 
processo e queremos que a nos-
sa parceria funcione efectiva-
mente e que faça a diferença”.

Por seu turno o presidente 
da AMM, Dr. Milton Uamus-
se Tatia, considerou “para nós 
é um prazer finalizar uma etapa 
e iniciar outra, este é o fruto do 
desenrolar de vários meses de 
conversações e trabalho, gostarí-
amos que esta parceria nos des-

se mais frutos de tal forma que, 
no próximo ano, o Absa possa 
apoiar-nos em mais momentos. 
Prontificamo-nos em divulgar 
esta parceria no seio da nossa as-
sociação, sensibilizar os médicos 
para que eles possam aderir a esta 
iniciativa, uma vez que o memo-
rando beneficia ambos os lados”.

 O banco pretende viabilizar a 

oferta de soluções desde produtos 
e serviços que vão ao encontro 
das necessidades dos médicos 
registados na AMM, para o efei-
to, disponibilizou-se, ainda, uma 
taxa de juro bonificada associada 
a uma série de serviços, onde se 
destaca o acesso à Linha de Apoio 
ao Cliente por telefone ou e-mail 
para manutenção de conta e pe-

didos relacionados com serviços 
disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, consulta de saldo sem 
comissões associadas, movimen-
tos de conta corrente e cartão de 
crédito nas ATM do banco e ban-
ca online, transferências bancá-
rias gratuitas de banco para ban-
co através dos canais digitais  
do banco, entre outros serviços.

x
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No leito do grande rio

EY oferece oportunidades de emprego a 
jovens na área de consultoria tecnológica 

A Ernst &Younginiciou recentemente um processo de 
ampliação das suas competências na área de Consultoria 
em Tecnologias de Informação e Comunicação (Consul-
tingTechnology), que resultou na criação de um Centro 
de IT. Trata-se de um projecto que tem ajudado a EY a 
atrair os melhores talentos para integrarem os quadros 
da empresa na área tecnológica, actualmente em franco 
crescimento.

Foi com esse 
objectivo que 
aquela consul-
tora recebeu, na 
terça-feira, dia 

06 de Setembro, os melhores 
estudantes da Faculdade de En-
genharia da Universidade Edu-
ardo Mondlane (UEM). A visita 
decorreu nos escritórios da EY, 
em Maputo, e contou com um 
grupo de 25estudantes finalistas, 
que se destacaram entre os me-
lhores nos cursos de engenharia.

A sessão foi inspirada pela 
crescente procura e oferta de 
serviços na área em alusão, a 
nível global, e permitiu aos es-
tudantes compreender o pano-
rama universal do mercado das 
tecnologias, identificar os princi-
pais desafios e apontar os cami-
nhos para as melhores soluções.

Bruno Dias, Sócio de Con-

sultoria na EY em Moçambi-
que, afirmou que “as empresas 
de serviços são empresas que 
vivem das pessoas”e que a 
EY“quer ter os melhores desde 
a faculdade, fazendo-os crescer 
em ambientes multinacionais”. 

Para Bruno Dias, um bom 
consultor deve ser alguém curio-
so e com vontade de resolver 
problemas. Aquele responsável 
destacou ainda as principais vul-
nerabilidades na área de IT: “A 
ciber segurança é cada vez mais 
premente e o que nós fazemos 
é ajudar os clientes a criarem 
mecanismos de protecção, quer 
contra ataques, como a criar os 
procedimentos e os processos 
internos necessários para mi-
nimizar e/ou mitigar o risco”. 
“Outro desafio muito interes-
sante é o tema do conhecimento 
através de dados e nós estamos 

a desenvolver e a criar equipas 
que venham fazer modelos pre-
ditivos e de forecasting, cada 
vez mais importantes porque, 
como se diz agora, os dados 
são o novo ouro”, acrescentou.

Nesta visita à EY, os estu-
dantes afirmaram que a abertura 
que a empresa tem demonstrado 
encoraja-os a alimentar o sonho 
de cultivarem uma carreira sóli-
da nas respectivas áreas de apos-
ta. “A EY foi uma das primeiras 

empresas a abrir as portas para 
vermos como é o seu funciona-
mento, bem como do mercado 
de trabalho. É um enorme privi-
légio e uma oportunidade única 
de aprendizagem saber junto 
dos profissionais da área como 
é que o mercado está a funcio-
nar actualmente. Esta postura 
incomum é tão satisfatória que 
só pelo facto de poder apre-
sentar o meu CV a uma firma 
de tamanha envergadura já me 

Moza aprofunda parceria com Associação 
de Pequenas e Médias Empresas 

A convite da 
Assoc iação 
de Peque-
nas e Médias 
Empresas de 

Moçambique – APME, o Moza 
Banco participou recentemen-
te na cidade de Quelimane, da 
cerimónia de empossamento 
da delegação da APME a ní-
vel da província da Zambézia.

A participação do Moza 
enquadrou-se no âmbito do 
memorando em vigor entre o 
Banco e a APME, rubricado em 
2019, e que visaproporcionar 
aos membros desta agremiação 
de empresários em todo o país, 
acesso ao financiamento em 
condições especiais, incluindo 
o seu aconselhamento ou asses-
soria financeira, beneficiando-se 
da larga experiência e profundo 
conhecimento da realidade lo-
cal que o Moza Banco possui. 

Segundo o representante 
do Moza Banco em Quelimane 

Ângelo Taka,“O Moza Banco 
têm dedicado um enfoque es-
pecial a este segmento de em-
presas, através da criação de 
soluções específicas que visam 
estimular o seu surgimento, 

desenvolvimento e sustentabi-
lidade. Foi dentro desta visão, 
e reconhecendo o importante 
contributo da Associação das 
Pequenas e Médias Empresas 
enquanto entidade aglutinado-

ra das PMEs a nível nacional, 
na promoção e defesa dos inte-
resses de todos os Pequenos e 
Médios Empresários, que esta-
belecemos um Memorando de 
entendimento com a APME”.

sinto realizado”, enalteceu Eno-
que Muchanga, recém gradua-
do em engenharia electrónica.

Esta é já a terceira visita de 
estudantes que a EY recebe este 
ano, reforçando o compromisso 
de apoiar o desenvolvimento 
profissional dos jovens mo-
çambicanos, para que possam 
aplicar os seus conhecimentos 
e a sua experiência na resolu-
ção de alguns dos maiores de-
safios sociais da actualidade.

As pequenas e médias em-
presas representam o maior 
número de unidades econó-
micas legalmente registadas, 
contudo, a sua contribuição 
em termos de produto interno 
bruto e emprego ainda é rela-
tivamente baixa, deparando-se 
com vários desafios a nível do 
ambiente de negócios, por isso 
“temos uma oferta diversifi-
cada, com soluções à medida, 
onde se destacam soluções para 
a gestão do dia-a-dia da empre-
sa; soluções para responder ne-
cessidades de tesouraria; para 
além de soluções de crédito 
para financiar as necessidades 
de investimento: seja para criar, 
expandir, modernizar ou desen-
volver a actividade das empre-
sas”, acrescentou Ângelo Taka.

O Moza Banco detém a 3ª 
maior rede de Agências do País, 
composta por 64 Unidades de 
Negócio espalhadas por todas 
as capitais provinciais e alguns 
Distritos e Vilas. É ambição do 
Moza ser um Banco preferencial 
das PMEs, respondendo de for-
ma rápida e afirmativa aos seus 
pedidos e solicitações, mas, aci-
ma de tudo, servi-los com solu-
ções financeiras inovadoras.
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Reconhece PCA da EMOSE

Indicie de penetração de seguros 
continua na ordem de 1.6%

O indicie de penetração de seguros no país 
continua a quem do desejado, situando-
-se na ordem dos 1.6%. Quem assim o diz 
é o presidente do conselho de administra-
ção da Empresa Moçambicana de Seguros 

(EMOSE, SA), Joaquim Maqueto langa que diz haver espa-
ço para sua ampliação. Contudo, lamenta o facto de alguns 
cidadãos e empresários nacionais confiarem em Deus e suas 
capacidades de dirigir, quando podiam depositarem os ris-
cos cada vez mais presentes em todas as actividades do dia-
-a-dia para as seguradoras. Maqueto langa sublinha em 
entrevista ao Zambeze, no âmbito dos 45 anos da EMOSE, 
que é possível precaver os riscos assumindo o seguro como 
uma necessidade básica, pois quando o prejuízo aparece, 
são despendidas avultadas somas para sua recuperação. Jo-
aquim Maqueto Langa fala também das estratégias 3Rs 
adoptadas pela EMOSE no ano de 2017 para retirar a ins-
tituição do vermelho. Acompanhe as linhas dessa entrevista.

JZ- A EMOSE celebra 
este ano os 45 anos de sua 
criação. Qual é a génese 
dessa instituição?

JL- Bom a Empresa Moçam-
bicana de Seguros foi criada por 
Decreto-Lei Nº. 3/77 de 13 de Ja-
neiro, com a designação de EMO-
SE - Empresa Moçambicana de 
Seguros, E.E., dotada de persona-
lidade jurídica, autonomia finan-
ceira, com a natureza de empresa 
pública, dependendo directamen-
te do Ministério das Finanças, re-
sultou da fusão de três ex-Compa-
nhias de Seguros nomeadamente, 
Companhia de Seguros Nauticus, 
S.A.R.L., Companhia de Seguros 
Lusitana, S.A.R.L. e Companhia 
de Seguros Tranquilidade de Mo-
çambique, S.A.R.L., cujas cartei-
ras de seguros e reservas respec-
tivas, bem como todos os seus 
valores activos e passivos foram 
nela integrados Com efeitos a 1 
de Janeiro de 1977, data em que, 
simultaneamente, cessaram as 
suas funções as ex-companhias, 
e a nova empresa iniciou a sua 
actividade, tornando-se na maior 
e única companhia de seguros na 
então República Popular de Mo-
çambique, com um capital social 
de 150.000.000,00 MT, inteira-
mente subscrito pelo Estado Mo-
çambicano. A EMOSE - Empresa 
Moçambicana de Seguros, E.E., 
deteve o monopólio da activida-
de seguradora até o ano de 1991, 
altura em que se liberalizou o sec-
tor na República de Moçambique 
(Lei 24/91 de 31 de Dezembro), 
embora o surgimento das primei-
ras seguradoras privadas se te-
nha verificado a partir do ano de 
1995. Em 1998, é transformada 
em EMOSE, S.a.r.l., ao abrigo do 

Decreto 50/98, com o capital so-
cial de 157.000.000,00 meticais, 
integralmente subscrito e realiza-
do, retendo 80 Estado e 20% os 
Trabalhadores, encontrando-se 
representado por 1.570.000 ac-
ções de 100 meticais cada uma.

Com a liberalização do segu-
ro na década 90 abriu-se novas 
seguradoras sobejamente conhe-
cidas o que de algum modo criou 
um impacto concorrencial de 
pressão o que contribuiu para que 
a EMOSE tivesse resultados não 
satisfatórios ate porque as novas 
empresas traziam uma nova abor-
dagem no concernente a flexibili-
dade na assistência aos clientes.

JZ-O presidente está 
assumir que a EMOSE teria 
parado no tempo, pois deti-
nha o monopólio do seguro 
até ao ano em que o mercado 
de seguro foi liberalizado?

JL-Não, pois mesmo com a 
situação de concorrência a que 
estava sujeita na altura, a em-
presa soube reinventar-se e agir 
perante as adversidades que se 
impunham no mercado, não 
obstante os seus resultados se 
apresentarem degradados dada a 
pressão que impediam de a em-
presa recuperar-se, dai que no ano 
de 2017 fui incumbido a missão 
de reverter a imagem da empresa 
trazendo credibilidade e inverter 
os resultados técnicos e operacio-
nais quebrando aquele conceito 
de relaxamento por se tratar de 
uma empresa detida na sua maio-
ria pelo estado. Esse processo 
transformacional a que me referi 
anteriormente visava reorientar 
a instituição com uma filosofia 
virada para os clientes e não ao 
nível interno, pois nos encontrá-

vamos dentro da caixa e havia ne-
cessidade de quebrar essa cultura 
e não é um processo fácil. Mas, 
aos poucos vamos conseguindo.

JZ- Conseguiu retirar a 
imagem negativa de que os 
clientes têm em memória?

JL- Sim. E estamos no proces-
so graças a definição dos três pila-
res que baptizamo-las de 3R que 
significa Recuperação, Relança-
mento e Reposicionamento ou 
seja, na componente da recupera-
ção era necessário retirar a insti-
tuição do vermelho, por exemplo 
na altura em que cheguei a EMO-
SE, a instituição tinha um prejuí-
zo de 826 milhões de meticais e 
no ano seguinte alcançamos um 
lucro de 297 milhões ou seja era 
impensável que num curto espaço 
de tempo saíssemos do vermelho. 
A EMOSE tinha condições. Po-
rém, foi preciso adoptar uma nova 
maneira de fazer negócio através 
de uma campanha de imagem, 
comunicação bem como reforço 
do marketing interno e externo 
combinado com as capacitações 
dos recursos humanos e optimi-
zação dos processos. A moderni-
zação tecnológica foi necessária 
já que uma parte dos negócios era 
feita manualmente e começamos 

a informatizar, o que consequen-
temente permitiu flexibilidade na 
resposta imediata aos sinistros. 

JZ- É sabido que a 
EMOSE para flexibilizar 
a resposta aos sinistros 
introduziu a carta de serviço. 
Pode explicar mais sobre 
essa medida?

JL-A introdução da carta de 
serviço no ramo automóvel cujo 
volume de viaturas é elevado per-
mitiu que o cliente fosse ressar-
cido em situações de a EMOSE 
demorar na resposta aos sinistros, 
e efectuasse desconto ao funcio-
nário da instituição que fosse res-
ponsável por responder ao sinis-
tro do cliente. E porque nenhum 
funcionário quer ser descontado, 
houve uma atitude diferente no 
que concerne ao desempenho 
dos mesmos ou seja a responsa-
bilidade é alargada até a figura do 
presidente do conselho de admi-
nistração, isto é, se tenho um do-
cumento na mesa por responder, 
é meu dever faze-lo a tempo e 
evitar descontos. É essa fórmu-
la encontrada para satisfazer aos 
clientes. Não temos casos de 
cortes, porque as respostas aos si-
nistros reduziram até pelo menos 
12 dias em média, exceptuando 

aqueles casos que envolvem os 
tribunais. Nos casos que depen-
dem da EMOSE, os dias reduzi-
ram em todos os ramos de segu-
ros e por agora estamos a relançar 
outras cartas de serviços tudo na 
componente de relançamento.

JZ- Como avalia a EMO-
SE actualmente?

JL- A EMOSE está bem e 
estudos mostram que a marca 
tem mais notoriedade no país. 
O volume de negócio é impor-
tante e a EMOSE é uma segu-
radora com muito património e 
muita história, são 170 milhões 
de dólares só em património 
e a venda dos mesmos pode 
gerar cinco biliões de dólares. 
A estratégia é que está gerar 
muito lucro e há muita opor-
tunidade na área de seguros, 
dai a necessidade de a EMOSE 
posicionar-se e retirar proveito. 
Estamos na fase de posiciona-
mento, isto é antes a EMOSE 
concentrava-se no ramo do 
seguro. Actualmente, também 
participamos no desenvolvi-
mento sócio económico do país 
onde definimos, que devemos 
ser agentes activos no proces-
so de crescimento de Moçam-
bique, partindo do princípio 
de que a actividade de seguro 
é geradora de financeiros e res-
sarcimos aos clientes através de 
compensações em situações de 
sinistros. Queremos aumentar 
os activos patrimoniais através 
de projectos de habitação, in-
vestimento em infra-estruturas 
tudo isso com vista a conferir 
maior relevância no negócio, 
considerando que o excesso de 
capita permite que participe-
mos em vários investimentos.

JZ-Qual é o indicie de 
solvabilidade da instituição?

JL-O indicie de solvabilidade 
da EMOSE é de 1500% ou seja 
a instituição aceita as respon-
sabilidades e assume os riscos 
que advierem dos fenómenos, 
alias estamos em condições de 
subscrever grandes riscos, por-
que dispomos de robustez para 
o efeito. Somos a única segura-
dora na praça de Londres com 
1.2 biliões de dólares sendo que 
as resseguradoras assumem-se 
como retaguarda diminuindo a 
exposição. Este é o indicie mais 
importante, pois mede a susten-
tabilidade de uma seguradora.
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IPEME confia à Gapi a gestão e 
operacionalização de fábrica de rações

Numa parceira Fidelidade Ímpar e o UnISCED

Primeiro grupo de jovens conclui 
curso de promotor de seguros

Foram entregues, 
r e c e n t e m e n -
te, ao primeiro 
grupo de for-
mandos os cer-

tificados relativos 1º Curso 
de Promotor de Seguros, uma 
iniciativa que resultou de uma 
parceria entre a seguradora Fi-
delidade Ímpar e a Universida-
de Aberta ISCED(UNISCED). 

Ministrado totalmente onli-
ne, o curso, que tem a duração 
de 40 horas distribuídas por três 
meses, incluiu as vertentes teó-
rica e prática da actividade se-
guradora, especialmente no que 
se refere à de Mediação de Se-
guros. Do plano curricular cons-
ta: Introdução aos seguros, Teo-
ria Geral de Seguros, Prémio de 
Seguros, Regime Jurídico dos 
Seguros, Mediação de Seguros, 
Resseguro, Fundos de Pensões 

e Branqueamento de Capitais. 
Na cerimónia de entrega 

dos diplomas, que decorreu 
online, o Administrador Execu-
tivo da Fidelidade Ímpar, Rui 
Oliveira, após dar os parabéns 
aos formandos, classificou o 
projecto de “muito interessante 
e inovador”, realçando a du-
pla vantagem do mesmo: “Aos 
formandos permite iniciar uma 
vida profissional como jovens 
empreendedores, passam a ser 
profissionais por conta própria. 
Para nós [Fidelidade Ímpar] é 
muito vantajoso que a nossa 
estrutura possa ser dissemina-
da por todo o país com gente 
jovem e dinâmica. É uma ale-
gria para nós ver jovens a en-
trar neste mundo dos seguros.” 

Por seu turno, o Reitor da 
UNISCED, Professor Doutor 
Isidro Manuel, destacou “os 

novos conhecimentos” que 
irão “dar muita credibilidade à 
área da promoção de seguros.” 
“Agora estão preparados para 
influenciar positivamente a 
nossa sociedade sobre a impor-
tância de possuir um seguro.”

O formando Marcelino Ro-
vissene, tomou conhecimento 
do curso pelo Facebook. “Foi 
um grande desafio participar 
nesta formação. Considero que 
foi uma excelente oportunidade 
de ter uma formação profissional 
perceber que estamos a lidar com 
entidades idóneas e credíveis. 

O segundo curso, irá iniciar 
em breve e a  ele podem candi-
datar-se moçambicanos maiores 
de 18 anos. Cada aluno inscrito 
recebe um tablet e, um apoio de 
cinco mil meticaispara iniciar a 
sua actividade, de Promotor de 
Seguros – https://unisced.edu.mz/

A Incubadora de Negócios 
do Standard Bank, em parceria 
com a ideiaLab, promove, en-
tre os dias 20 e 22 de Setembro, 
a vigésima segunda edição do 
programa de imersão empresa-
rial ideate Bootcamp, que será, 
igualmente, a primeira formação 
presencial depois da reabertura 
do espaço físico da incubadora, 
que esteve encerrado por mais 
de dois anos devido à eclosão 
da pandemia do Coronavírus.

Com a duração de três dias, 
o ideate é uma iniciativa que visa 
estimular o empreendedorismo e 
o desenvolvimento de ideias ino-
vadoras para a resolução de desa-
fios, e destina-se a aspirantes a em-
preendedores de ambos os sexos.

Assim, entre os dias 30 de 
Agosto e 11 de Setembro decor-
reram as inscrições, feitas através 

do link https://forms.office.com/r/
iPT5P51mxa, para a selecção de 
50 candidatos para o programa.

Durante a formação, os parti-
cipantes serão transmitidos ferra-
mentas e conhecimentos essen-
ciais para a estruturação de uma 
ideia de negócio, bem como for-
mas de abordar o mercado no qual 
se pretende implementar a ideia 
de modo a elevá-la aos níveis de 
implementação e crescimento.

Os participantes serão, igual-
mente, submetidos ao proces-
so de Lean Startup e Design 
Thinking para entender os de-
safios da comunidade e validar 
os seus pressupostos; design e 
construção de um Produto Míni-
mo Viável (MVP) e construção 
do Value Proposition Canvas 
e do Business Model Canvas 
das várias ideias de negócio.

Standard Bank promove 
vigésima segunda edição 
do programa de imersão 
empresarial ideate Bootcamp

O Instituto para a Promoção das Pequenas e Mé-
dias Empresas (IPEME) e a Gapi assinaram segunda-
-feira, 12 de Setembro, no Cartório Privativo do Minis-
tério das Finanças, uma escritura pública com vista à 
cessão e exploração de um empreendimento fabril, loca-
lizado no distrito de Chimbonila, província do Niassa.

Rubricado pe-
los represen-
tantes destas 
duas institui-
ções, nomea-

damente Joaquina Daniel Gu-
meta, directora geral do IPEME 
e Adolfo Adriano Muholove, 
presidente da Comissão Exe-
cutiva da Gapi, o acordo teve 
como testemunhas o director 
nacional da Indústria, Sidónio 
dos Santos, o director do Insti-
tuto de Cereais de Moçambique, 
Mahomed Valá, para além de 
quadros das duas instituições.

O empreendimento, em 
fase de conclusão, é compos-
to por uma fábrica de ração, 
com capacidade de processa-
mento nominal de 1,5 ton/h, 
grupo gerador de redundância, 
com capacidade de 150 KVA, 
balança de pesagem de cami-
ões com capacidade de 50/
ton e um laboratório de con-

trolo de qualidade de matéria-
-prima e de produto acabado.

Dirigindo-se aos presen-
tes no acto, Joaquina Gumeta 
disse esperar que “este passo 
contribua para a redução das 
exportações de frango e para 
a dinamização da cadeia de 
valor das matérias-primas usa-
das para a produção de rações. 
A nossa expectativa é grande, 
razão pela qual estão aqui pre-
sentes quadros do Ministério 
responsáveis pela indústria e 
pelos cereais e oleaginosas”.

Adolfo Muholove disse que 
não se alongaria, guardando 
considerações mais aprofunda-
das para a fase da inauguração 
da fábrica, contudo não deixou 
de “reiterar o nosso compro-
misso em materializar este pro-
jecto que nos ajudará a cumprir 
a nossa missão de contribuir 
para a inclusão económica, so-
cial e financeira em Moçambi-

que, promovendo a inovação, 
o empreendedorismo e investi-
mentos geradores de emprego. 
Quando falamos de emprego, 
não falamos apenas dos traba-
lhadores directos da fábrica. 
Olhamos também para todos 
os que estarão envolvidos, 
desde os produtores agrícolas 
até a fase da comercialização”.

A Gapi, que é o Parceiro 
Privado desta parceria com o 
sector Público, vai actuar tam-
bém no impulsionamento e 
promoção do desenvolvimento 
integrado de cadeias de valor 
avícola (produção de ração, 

comercialização, fomento da 
produção de milho e soja, prin-
cipais matérias-primas para 
a produção de ração, e outras 
actividades relacionadas com 
a cadeia de valor avícola) em 
linha de conta com o documen-

to do projecto para a Geração 
de Emprego e Melhorias da 
Renda na Província de Niassa.

Paralelamente, e ao abrigo 
do acordo ora em referência, 
deverá captar, aplicar e gerir 
os recursos financeiros neces-
sários à execução do projecto, 
desenvolver e promover me-
canismos de integração dos 
vários intervenientes do sector 
avícola, através da implemen-
tação de um sistema de inte-
gração vertical, que incluirá a 
assistência técnica e fomento.

A ligação dos mercados 
será a etapa complementar, 
fase na qual o principal indi-
cador será a observação dos 
padrões de qualidade reco-
mendados para esta actividade.

Em Chimbonila, Niassa:
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Chamwaris sucumbem 
(doze a zero) diante do ADVcmc

Desporto recreativo

É caso para di-
zer que o re-
sultado  é das 
antigas pois, 
doze golos 

num só jogo é muito e, isso 
aconteceu no fim-de-semana, 
no campeonato de futebol de 
veteranos da cidade do Mapu-
to onde a equipa de Chamwa-
ris foi goleada pelo ADVcmc 
com esse resultado estrondoso.

 Entretanto, os no dia 18 ha-
verá interrupção da 22ª jornada 
para acerto do calendário 

 O dia 7 de Setembro, 
foi assinalado com jogos da 

Taça Maputo e, no fim-de-
-semana continuou-se com o 
calendário normal dos jogos.

 Resultados dos jogos da 1ª 
eliminatória

União Desportiva de Maputo 
x Jardim (1-2)   
Magumb’s x FCKm 15 (3-0) 

Luís Cabral x Amigos de 
Kongolote (1-0)

Mafalala x Amigos da Ma-
tola (0-1)

Kongolote x Tlhavane (3-1) 

Matendene x ADVcmc (1-2)

Aeroporto x Choupal (0-1)
Vientes de Tsalala x Tsalala 

(1-3)
Jogo em atraso
Leões Bravos x Bunhica 

(1-1) 

 Resultados da 23ª jornada 
- serie  “A”

Madgumb’s x campoane 
(2-1)

FCKm 15 x Circulo (3-0) 

Amigos da Matola x 
Munna’s (2-1)

Choupal x Veteranos Unidos 
(5-2) 

Malhampsene x Matendene 
(0-1)

Jardim x Leões Bravos (3-0)
Kongolote x Bunhica (0-4) 

Resultados da serie “B”
Inhagoia x Tsalala (0-3)
União Desportiva de Maputo 

x Tlhavane (0-4)
Aeroporto x Luís Cabral 

(0-2)
 Mafalala x Vientes de 

Tsalala (0-3)
ADVcmc x Chamwareis 

(12-0)
 Amigos de Kongolot4e x 

Xipanipane (não se realizou)

 
 Jogos da 24ª jornada - 

seriem “A” 
Circulo x Campoane 
Munna’s x FCKm 15
Vet. Unidos x Amigos da 

Matola
 Matendene x Choupal
Leões Bravos x Malhampse-

ne 
Bunhica x Jardim
 Kongolote Madgumbe’s
Vientes de Tsalala x 

ADVcmc (jogo de acerto de 
calendário) 

José Matlhombe

O f i m - d e -
- s e m a n a 
f u t e b o l i s -
ta daquele 
bairro, tan-

to em veteranos como em 
seniores, teve como foco 
principal foco, jogos da Taça 
- Hula. Patrocinada por Fábri-
ca de Cofres de Moçambique.

Sporting x Escorpião 
(2-2) 

Laulane x Nova Alianca 

(1-1)
Ondas do Mar x Célula 

“H” (0-0)
Mavalane x Célula “F” 

(5-1)
Tigres x F- Mave (1-1) 
Célula “D” x Veteranos 

(1-0)
Nova Luz x Ressuscitados 

(1-1)

Jogos da 2ª jornada da 
Taça Hula

Laulane x Escorpião

 F-Mave x Mavalane 
Veteranos x Ressuscitados
Ondas do Mar x Tigres
Nova Alianca x Sporting
 Célula “F” x Célula 

“H” 

Jogos da 15ª jornada - 
seniores

Matsuva x Célula “B” 
Tim Tim x Nova Luz 
Dragão x Galos 
Hulane fc x Cofres

José Matlhombe

Todos na luta pela Taça para salvar a época
Bairro de Hulene
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Comercial

Moçambique tem 20 dias para concluir obras da 
Arena de Futebol de Praia em Vilankulo

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) tem 
apenas 20 dias para concluir obras da Arena de Vi-
lankulo para realização do CAN de Futebol de Praia a 
ter lugar em Outubro próximo naquele ponto do país.

O prazo foi 
dado pela 
I n s p e c ç ã o 
da Con-
f e d e r a ç ã o 

Africana de Futebol (CAF) que 
desde esta segunda-feira, 12 de 
Setembro, trabalha em Vilanku-
lo com vista a apurar o ritmo da 
conclusão das obras desta arena.

As obras estão ao nível de 
70% tendo já sido concluídas a 
construção do campo principal 
de jogos, balneários e monta-
das áreas de funcionamento de 
serviços, cita a RM-Desporto.

Terça-feira, 13 de Setembro, 
a missão da CAF liderada por 
Samson Adamo, Director de 
Competições, vai inspeccionar 
locais de acomodação das selec-
ções nacionais, árbitros e oficiais.

Falta ainda serem monta-

das bancadas e construção de 
acesso para os atletas, pessoal 
VIP e o público. A missão or-
denou ainda a troca de balizas 
de metal por outras de fibra.

Caso a exigência da CAF não 
seja cumprida que é a conclusão 
das obras até 30 de Setembro, o 
país pode perder a realização do 
CAN para a vizinha África do 
Sul. Refira-se que a missão da 
CAF volta a Vilankulo no dia 1 de 
Outubro para a inspecção final.

O presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol, Feizal 
Sidat, assegura que “vamos fazer 
o esforço para que até a data tenha-
mos isto concluído”. (LANCE)

Federação Moçambicana de 
Automobilismo e Motociclis-
mo condenada a pagar cerca 8 
Milhões de Meticais a ATCM

A Federação Moçambicana 

de Automobilismo e Motociclis-
mo (FMAM) foi condenada pela 
5ª Sessão do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo a pagar va-
lores avultados na sequência da 
providência cautelar que subme-
teu relacionada com a disputa que 
tem movido contra o Automóvel 
& Touring Clube de Moçambi-
que (ATCM) do direito de mo-
vimentar este desporto no país, 
bem como de ser a entidade re-
conhecida ao nível internacional.

 A decisão foi tornada pú-
blica esta segunda-feira, 12 de 
Setembro, com o Tribunal a 
decidir “condenar a FMAM a 
multa de 5.000, 00 MT (cinco 
mil Meticais) por litigância de 
má-fé e ainda uma indemniza-
ção no valor de 7.998.000,00 
MT (sete milhões, novecentos 
e noventa e oito mil Meticais) a 
favor do requerido Automóvel 
Touring Club de Moçambique”.

 A disputa entre as duas par-
tes já leva alguns anos e nem a 

Mo ç a m -
b i q u e 
de novo 
sagrou-se 
pela quar-

ta vez consecutiva campeão da 
Zona 6 em Voleibol de Praia, com 
as duplas femininas Ana Paula 
Sinaportar/Vanessa Muianga e 
Ainadino Martinho/Jorge Mon-
jane a fortificarem o seu reina-
do ao nível da região Austral de 
África, onde não tem registado 
derrotas desde o início do ano.

 As duplas moçambicanas 
foram a Harare na condição de 
líderes do circuito e fortes can-
didatas a mais um vitória, ten-
do provado isso desde o início 
da prova na última sexta-feira.

 Em femininos, Ana Pau-
la Sinaportar/Vanessa Muian-
ga depois de terem feito um 

percurso imaculado até à final 
onde derrotaram por 2/0 a du-
pla do Zimbabwe Guyo/Dhlo-
mo, evidenciando o seu pode-
rio no vólei praticado na areia.

 Já em masculinos o par 
formado por Ainadino Marti-
nho/Jorge Monjane venceu os 
oponentes do Botswana inte-
grada pela dupla Sekao Jack/
Chiswaniso Jorge por 2/0 com 
os parciais 21-19 e 21-12.

 Com estes resultados, Mo-
çambique sagrou-se campeão na 
5ª Etapa do Circuito da Zona 6 em 
Voleibol de Praia que decorreu no 
Zimbabwe desde o passado dia 9 
até este domingo, 11, do corrente 
mês. Ana Paula Sinaportar/Vanes-
sa Muianga e Ainadino Martinho/
Jorge Monjane juntam esta vitóra 
aos títulos conquistados em Ma-
puto, Joanesburgo e Gaberone.

Vólei de Praia: duplas 
moçambicanas sagram-se 
tetra campeãs da Zona 6

intervenção do Governo atra-
vés da Secretaria de Estado e 
do Desporto (SED) tem con-
seguido unir as partes desa-
vindas, sendo que está não é a 
primeira vez que a FMAM é 
condenada em sede de tribu-
nal por submeter providências 
cautelares impedindo a reali-
zação de provas pelo ATCM.

 Nas anteriores “edições” 

das providências cautelares 
instadas pela mesma entidade 
contra o ATCM, foi reconhe-
cido mérito e dada razão ao 
ATCM, tendo, inclusivamente, 
a entidade beligerante, obtido 
uma condenação por litigância 
de má-fé e a condenação no pa-
gamento de uma indemnização 
de MZM 200.000,00 (duzentos 
mil meticais).(LANCEMZ)
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“As Más-caras da Verdade” de Almeida Cumbane
inspirado na filosofia de justiça social 

Na tarde de terça-feira (06) pelas 17:30 nas instala-
ções do Centro Cultural Português em Maputo (Biblio-
teca), o escritor Almeida Cumbane lançou a sua obra 
intitulada “As Máscaras da Verdade”, não muito dis-
tante do lançamento do livro “A Distante Proximidade”. 

Cumbane neste 
enredo deci-
de trazer te-
mas diversos, 
começando 

mesmo pelo título da obra, é 
sim um tema a desvendar que o 
próprio artista usa, se formos a 
prestar atenção, teríamos neste 
título As Más Caras da Verda-
de, que ao longo das histórias 
podemos perceber que nos ves-
timos de diversas caras e outras 
más para que nem toda verdade 
que parece ser é mesmo real. 

As máscaras da Verdade 
foi escrito antes de A Distante 
Proximidade, ou seja, o ter-
ceiro livro foi escrito antes do 
segundo, entretanto por serem 
editoras diferentes, era supos-
to que A Distante Proximida-
de saísse no início do ano se-
mestre passado, por questões 
alheios, acabou não saindo.

A Editora Fundza na sua 
chamada a publicação de li-
vros, Cumbane era o quinto 
autor, no total de 22, podia ser 
uma mera coincidência. Acres-
centa que por ter lançado um 

livro recentemente e agora 
este, não era de sua vontade, 
porque é preciso gerir os lei-
tores, para que eles pudessem 
ter tempo de digerir um livro, 

para poder digerir o ou-
tro. “Eu acredito que tudo 
acontece porque Deus assim 
escreve”. disse Cumbane.

As Máscaras da Verdade 
é um livro que aborda sobre 
todas às questões da precarie-
dade da vida, questão das de-
sigualdades sociais, injustiça, 
é um livro feito pensado na 
justiça distributiva que o país e 
o mundo têm. O enredo é cons-
truído nesses pontos focais. 

Estamos perante a um livro 
de romance inspirado no con-
ceito filosófico de justiça social, 
a questão é neste livro matar os 
extremos que alguns tem para 
jogar fora e tem aqueles que 
não tem sequer o que comer.

“Eu vinha pensando na ideia 
de um romance do ponto mais 
filosófico e isso foi também ali-
mentado por uma conversa que 
tive com o professor Castiano, e 
já queria escrever um romance 

baseado na teoria filosófica e jus-
tiça social em John Rowlls. Mas 
sinto que ao longo do enredo, o 
próprio enredo me traiu, acabou 
não saindo perfeitamente um ro-
mance filosófico, mas sim uma 
mescla com policial, mais liga-
do a questão da espionagem”, 
refere Almeida Cumbane. 

Acaba havendo uma mescla 
de temas, mas que o pano de fun-

do é a questão de justiça distribu-
tiva. Este livro apresenta 195 pá-
ginas divididas em 26 capítulos. 

Manuel Mutimucuio que 
apresentou a sua percepção so-
bre Às Máscaras da Verdade, 
disse que este é um livro de fic-
ção filosófica, sendo que o autor 
é formado em filosofia, seria este 
uma mera preparação da sua ex-
tensão académica e apresenta 

um romance que põe a discutir 
sobre ideias e realidades que pa-
reciam controvérsias e pôs nos 
a questionar algumas verdades. 

Esta história foi exacta-
mente escrita com o propósito 
de ser lida na sua complexi-
dade e não simplicidade na 
sua tentativa de a promover. 

“Parece-me que este livro 
destaca que uma das magias 
da arte é de nós como socie-
dade damos licença para os 
artistas nos entreter, mas tam-
bém para nós aborrecer, para 
enaltecer e também para ques-
tionar. Penso que Cumbane 
usa bem essa propriedade 
para despir a realidade que te-
mos de deficiência, violência 
doméstica e justiça”, ressalta 

“Para os que gostam de sa-
ber qual é a relação do título 
com o livro, a minha resposta 
é simples, tudo, e porque o au-
tor desconfiava que muitos não 
iriam ver o livro, deixou a dei-
xar a partir de um excerto em-
prestado, “levai em conta que 
há coisas eleusínios que não são 
verdadeiras e a há coisas verda-
deiras que não são eleusínios”. 

“Em jeito de fecho, gos-
taria de congratular o escritor 
Almeida Cumbane e a Editora 
Fundza por publicar este livro, 
aliás, este livro é em si um triun-
fo por ter sido seleccionado na 
primeira chamada da Fundza”. 

silVino miranda
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Inaugurada exposição de fotografi as 
“Mtomoni Nono Andar” de Mário Secca na FFLC      

Mtomoni Nono Andar, uma exposição individu-
al de fotografi as de Mário Forjaz Secca, foi inaugura-
da no passado dia 8 e estará patente na Galeria da Fun-
dação Fernando Leite Couto até o dia 30 de Setembro. 

As fotografi as 
estão agru-
padas em 
séries que 
incidem so-

bre um tema particular, para 
criar alguma estrutura na desor-
dem do olhar ao longo dos dois 
anos em que foram obtidas. O 
título “Mtomoni Nono Andar” 
é uma referência ao “Kinani 
Quarto Andar” (parte do evento 
de dança Kinani em Maputo, 
organizado pelo Quito Tembe).

A oportunidade que nos foi 
proporcionada pelo confi na-
mento, voluntário e involun-
tário, a que fomos submetidos 
nos últimos dois anos. Uma 
ocasião única para, de den-
tro de um único apartamento, 
olhar para a nossa cidade com 
olhos de curiosidade, de procu-

ra, de descoberta e de beleza. 
“Resolvi juntar às fotogra-

fi as que captava ao longo de 
dois anos por temas, Carros, 
Pessoas, Baía, Prédios, obras, 
Rua, ao longo de dois anos, 
seleccionei mais de 1000 fo-
tografi as e escolhi de todas, 
apenas 9 temas para algumas 

fotografi as que fi z e tenho 
mais fotografi as para exposi-
ção, mas sendo esta a primei-
ra, acho que dá para mostrar 
às pessoas o que é o olhar da 
cidade que tem”, disse Mário. 

Este trabalho propõe olhar 
para a Cidade de Maputo atra-
vés de 3 janelas e 3 varandas 
de um mesmo apartamento na 
Rua Mtomoni, viradas a Norte, 
a Este e a Sul. Resultando em 
imagens fragmentadas, dis-
persas, múltiplas, mas unidas 
pelo mesmo local de captura, 
pelo mesmo olhar atento e in-
saciável. Imagens que mos-
tram uma visão detalhada dos 
pormenores de Maputo vistos 
de um ponto de vista restrito 
e jogando com variação de luz 
e de vida ao longo dos dias. 

“Seleccionei 9 temas e al-

gumas fotografi as porque não 
chegava para por todas às fo-
tos que tinha e naquela altura 
meu coração disse que eram 
aquelas que deviam lá estar”.

Mário Forjaz, começou a 
sua caminhada muito jovem, 
com ideia de ser poeta e fotó-
grafo, ainda enquanto morava 

na Av. NKwame Nkrumah. 
Isso acabou por acontecer, de-
pois de um percurso em sua 
vida profi ssional, regressa a Mo-
çambique onde concretiza o seu 
sonho de ser poeta e fotógrafo. 

Na Fundação Fernando Lei-
te Couto, Mário apresentou seu 

livro de poesia e neste espaço 
apresenta igualmente a sua ex-

posição de fotografi as, onde 
deu raízes da sua veia artista.

É curioso que Mário Secca 
veio da poesia, antes de fazer foto-
grafi as, já era poeta, e é interessan-
te a ligação que faz entre a poesia 
e a fotografi a, porque sua poesia 
é curta, feita de imagens poéticas 

que captam um momento, uma 
emoção através das palavras. 

“A minha poesia é uma ma-
neira de viver, e poesia é uma 
maneira de estar na vida, viver 
poeticamente, através da pala-
vra, da imagem, da emoção. E 
por gostar de poesia, levou-me 
a escrever e através da ima-
gem levou-me a fotografi a”. 

Um poema é uma imagem 
de palavras e uma fotografi a é 
uma imagem visual.  Para si, am-
bas são imagens, representação 
do momento vivido e sentido. 

A fotografi a é a arte do olhar, 
do enquadramento e do mo-
mento. De tudo o que vemos a 
nossa volta, o essencial é saber 
enquadrar uma parcela, maior 
ou menor, olhar atentamente 
para ela, abstraindo-nos do que 
a circunda, apanhar o momen-
to certo, pacientemente ou por 
sorte, e carregar no obturador. 

Aí reside a alma da foto-
grafi a, resumindo num instan-
tâneo que capta essa essência. 

silVino miranda
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E agora, Putin? As opções da Rússia 
face à reconquista ucraniana

O Exército ucraniano reconquistou quase 6.000 
km2 de território controlado pelas forças russas na 
Ucrânia. Caso sejam consolidados, estes ganhos se-
rão os maiores para a Ucrânia desde a retirada das for-
ças russas dos arredores de Kiev no final de Março.

O Presidente 
russo ain-
da não se 
pronunciou 
sobre a re-

conquista ucraniana no leste e 
no sul do país, mas, de acordo 
com a agência Reuters, Putin 
está a ser pressionado interna-
mente para reforçar a ofensiva.

Quais são as suas opções?

Estabilizar, reagrupar, atacar

Os analistas de guerra 
russos e ocidentais concor-
dam que, do ponto de vista 
de Moscovo, as tropas rus-
sas precisam “urgentemen-
te” de estabilizar as linhas da 
frente, impedindo o avanço 
das forças ucranianas, de se 
reagrupar e, se possível, de 
lançar uma contra-ofensiva .

Ainda assim,  lançam dúvi-
das sobre a capacidade dos rus-
sos para o fazer, dado o número 
de soldados mortos na guerra 
e dada a quantidade de mate-
rial militar que foi destruído.

Mobilização de homens

Putin poderá virar-se para 
a força militar de reserva, 

que conta com cerca de dois 
milhões de homens, mas a 
sua mobilização deverá levar 
tempo. Na terça-feira, o Kre-
mlin fez saber que não está a 
ser discutida uma mobilização 
nacional “neste momento”.

De acordo com os espe-
cialistas ouvidos pela Reu-
ters, optar por esta estratégia 
significaria que o Kremlin 
teria que alterar a sua ver-
são oficial sobre a guerra 
na Ucrânia, deixando de a 
classificar como uma “ope-
ração militar especial” cujos 
objectivos eram limitados.

Além disso, a Rússia po-
deria ver-se obrigada a ad-
mitir que a guerra não está a 
correr bem para o seu lado.

A chegada do inverno

Segundo a Reuters, duas 
fontes russas ligadas ao Kre-
mlin terão informado que Vla-
dimir Putin poderá estar a jo-
gar com o inverno e os preços 
da energia a seu favor. O Presi-
dente russo estará esperançoso 
de que a subida dos preços da 
energia e possíveis falhas de 
energia neste inverno influen-
ciarão a Europa a persuadir a 

Ucrânia a aceitar uma trégua 
sob os termos de Moscovo.

Recorde-se que a União 
Europeia acabou com as im-
portações de carvão russo e 
aprovou a proibição parcial 
das importações de petróleo. 
A Rússia, por sua vez, cortou 
drasticamente as exportações 
de gás para a Europa e dei-
xou claro que poderá cortar 
totalmente o fornecimento.

Mais mísseis

No fim de semana, a Rús-
sia atingiu com mísseis vá-
rias infra estruturas de ener-
gia ucranianas, causando 

apagões em várias regiões 
do leste. Para além da elec-
tricidade, também o forne-
cimento de água e as teleco-
municações foram afectadas.

A ofensiva foi elogiada por 
alguns nacionalistas russos, 
que apoiam que Moscovo use 
mísseis cruzeiro para inca-
pacitar infra estruturas ucra-
nianas de forma permanente.

Os mesmos nacionalistas 
também pedem que Moscovo 
ataque o que chamam de cen-
tros de “tomada de decisão” em 
Kiev e noutros lugares do país.

Acabar com o acordo dos cereais

Vladimir Putin já fez sa-
ber que considera o acordo 
de exportação de cereais da 
Ucrânia “injusto” para a Rús-
sia e para os países mais po-
bres. Esta semana, o Presi-
dente russo deverá reunir com 
Erdogan para discutir uma 
possível revisão do acordo 
e poderá mesmo suspendê-
-lo, cancelá-lo ou rejeitar a 
sua renovação em Novembro.

Chegar a um acordo de paz
O Kremlin diz que ditará 

a Kiev os termos de qualquer 
acordo de paz “quando chegar 
o momento”. Já o Presidente 
ucraniano garante que usará 
a força para libertar o país, 
incluindo a Crimeia, região 
que a Rússia anexou em 2014.

Partir para uma guerra nuclear

Funcionários do Governo 
russo desvalorizaram as ale-
gações ocidentais de que Mos-
covo está a ponderar utilizar 
armas nucleares na Ucrânia, 
mas essa possibilidade conti-
nua a preocupar o Ocidente.

Em março, a Rússia admi-
tiu usar armas nucleares se a 
sua existência for ameaçada.

Tony Brenton, antigo em-
baixador britânico na Rússia, 
avisou que se Putin se sentir 
encurralado poderá recorrer 
às armas nucleares, sobretu-
do se enfrentar uma derrota 
humilhante.(SIC Noticias.)


