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Como é que Filipe Nyusi conseguiu 
sair fortalecido do Congresso?

O XII Congresso da Frelimo (23-27.SET na cidade da Ma-
tola) foi antecedido de um reforço do controlo do partido por 
Filipe Nyusi, com sucesso da sua estratégia para continuar no 
poder, pelo menos na liderança do partido. Também admiti-
do, e inclusivamente “testado” internamente, é um provável 
terceiro mandato na Presidência.

Filipe Nyusi,  foi 
confirmado, a 
21 Setembro 
pelo SG do 
partido, como 

candidato único à sua própria 
sucessão como presidente da 
Frelimo nos próximos cin-
co anos. Paralelamente, o seu 
grupo de apoio tem alimenta-
do uma campanha mediática 
com vista a criar condições 
para que se perpetue no poder, 
seja como Presidente da Repú-
blica  ou como presidente do 
partido, com poderes excep-
cionais, nomeadamente para 
coordenar e orientar as acções 
do próprio Governo da Freli-
mo e da bancada parlamentar.

Seria, por inerência de 
funções, o dirigente máximo da 
Comissão Política (CP), órgão 
máximo da Frelimo, a que o 
próprio Presidente da Repúbli-
ca  se subordina e recebe   ins-
truções. A CP é composta por 
um número ı́mpar, entre 15 e 
21 membros eleitos pelo Comi-
té Central (CC), sendo dirigido 
pelo presidente do partido e 

imediatamente a seguir pelo SG.
Filipe Nyusi deixou tactica-

mente em aberto a possibilidade 
de avançar para mais um man-
dato ao limitar o debate sobre 
o tema na sessão extraordinária 
do CC preparatória do Con-
gresso, quando a questão foi 
levantada por Castigo Langa, 
sobrinho de Chissano, e ex-mi-
nistro do Governo de Joaquim 
Chissano, limitando-se a refe-
rir que o assunto não estava na 
agenda e que nunca se pronun-
ciou sobre o terceiro mandato.

Paralelamente, a facção 
liderada por Filipe Nyusi e o 
seu braço direito,  o ministro 
Celso Correia, reforçou o seu 
poder, após conseguir expur-
gar parte considerável da base 
de apoio de Armando Guebuza 
e ainda impor a reeleição de 
todos os primeiros secretários 
provinciais, que concorreram 
como candidatos únicos, ob-
tendo, na sua maioria, 100% 
de votos, uma tendência que 
já havia sido confirmada na 
eleição dos secretários gerais 
da Organização da Mulher 

Moçambicana (OMM) e da As-
sociação dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional.

Para além da eleição dos 
secretários provinciais, as re-
feridas conferências tinham 
também o objectivo de eleger 
parte dos membros do CC, que 
vão ser homologados no XII 
Congresso. Além de ter conse-
guido impor a eleição de pri-
meiros secretários leais, desde 

a célula até ao Comité Provin-
cial, com base em candidaturas 
únicas, forjando um suposto 
consenso interno, a ala Nyusi 
conseguiu igualmente dominar 
a eleição dos membros do CC, 
que são escrutinados a partir 
da provı́ncia, ditando o afasta-
mento de potenciais opositores, 
como é o caso de alguns apoian-
tes de de Armando Guebuza.

A ala de Filipe Nyusi  ago-

ra controla a composição do 
próximo CC, órgão colegial 
mais importante entre Con-
gressos e que será responsável, 
nomeadamente, pela eleição do 
candidato da Frelimo às eleições 
de 2024. Filipe Nyusi é alvo de 
suspeitas de corrupção no caso 
das “dı́vidas ocultas” e alguns 
dos seus aliados mais directos, 
como Celso Correia, estão em 
risco de serem investigados 
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Nos últimos meses um dos temas candentes que tem 
ocupado páginas de jornais e espaço público de debate tem a 
ver com os pronunciamentos de alguns históricos da Frelimo, 
com Alberto Chipande à cabeça, sobre o tribalismo. 

Em pleno XII 
congresso do 
partido governa-
mental, o antigo 
chefe de Estado 

e presidente honorário da Freli-
mo, durante o acto de investidu-
ra de Filipe Nyusi para terceiro 
mandato nos destinos do partido, 
joaquim Chissano pronunciou-
-se sobre o tribalismo e de forma 
diplomática, como é caracte-
rístico, explicou aos camaradas 
sobre o tribalismo e verdadeira 
reconciliação e chamou atenção 
a Filipe Nyusi para “promover 
sempre a paz, através de uma 
constante reconciliação, no seio 
do partido e a todos os níveis”. 

“Devemos reconciliar-nos se 
quisermos combater o tribalismo. 
Para podermos falar com confian-
ça uns com os outros”, disse Joa-
quim Chissano tendo acrescenta-
do que “Um vai levantar a voz, um 
dia, e outro vai estremecer, mas 
no outro dia poderão se abraçar e 
construir a paz, a reconciliação”.

Chissano virou os canos 
também para fora de Frelimo 
tendo ensinado a Filipe Nyusi 
que a verdadeira reconciliação 
não pode ser apenas interna mas 
também em todas forças vivas 
da sociedade tendo se referido 
de forma expressa a outros par-

tidos políticos que “nasceram 
no contexto democrático nacio-
nal” que na sua opinião também 
devem ser ouvidos porque são 

úteis na construção de Estado.  
Para Chissano, a reconciliação 

é a coisa mais importante a alcan-
çar, pois sem ela não haverá paz 
e os moçambicanos vão continuar 
em guerra uns contra outros. Re-
cordando a sua experiência como 
Presidente da República, Chis-

sano disse que teve que “engolir 
sapos vivos” para poder negociar 
com a Renamo o fim da sangrenta 
guerra dos 16 anos. E que agora 

é a vez de Filipe Nyusi “engolir 
sapos vivos” para negociar, por-
que o “pais continua conturbado”.

Recorda-se que Filipe Nyusi 
era candidato único e concorria 
para segundo mandato, depois 
de ter sido eleito pela primeira 
vez em 2017, no decurso do XIº 

Congresso que marcou o fim da 
liderança de Armando Guebuza. 
Participaram da votação 1.136 
delegados ao Congresso e, apesar 
do registo oficial de 100% dos vo-
tos a favor de Nyusi, há indicação 
de que houve um voto em branco. 

Os Presidentes honorários 
da Frelimo, nomeadamente Joa-
quim Chissano e Armando Gue-
buza, não votaram na eleição 
de Nyusi. Mas as esposas dos 
antigos Presidentes da Frelimo 
(Marcelina Chissano e Maria da 
Luz Guebuza) são delegadas ao 
Congresso com direito a voto. 

Além da reeleição do Presi-
dente da Frelimo, o terceiro dia do 
XIIº Congresso foi marcado pela 
proclamação de seis membros 
honorários do Comité Central, o 
mais importante órgão do parti-
do. Os nomes foram propostos 
por Filipe Nyusi e incluem três 
membros fundadores da Frelimo 
e três antigos secretários-gerais 
do partido. São eles Feliciano 
Gundana, Lopes Tembe e João 
Munguambe (membros fundado-
res), e os antigos secretários-ge-
rais Manuel Tomé (1995 – 2002), 
Filipe Paúnde (2006 e 2014) e 
Eliseu Machava (2014 – 2017).

Chissano manda recados a Chipande e companhia

pela sua gestão de entidades 
do Estado, particularmente do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável (FNDS).

O CC ficou definitivamen-
te composto no Congresso, 
dele emanando a CP, órgão 
que orienta e coordena as ac-
tividades do Governo e da As-
sembleia da República. Fontes 
partidárias confirmam que ha-
via uma clara orientação para 
que não fossem eleitos para o 
CC alguns membros do parti-
do, sobretudo leais a Armando 
Guebuza, para haver caminho 
livre para dominar o partido 
por mais cinco anos e influen-
ciar não só a indicação do 
próximo candidato a Presidente 
da República, como também os 
programas de governação, in-
cluindo o controlo dos restantes 
poderes (legislativo e judicial).

Ex-membros do CC e 
apoiantes de Armando Guebuza 
que foram afastados na disputa 
por lugares antes do Congresso 
foram Rosário Mualeia, antigo 
ministro de Armando Guebuza; 
António Niquice, presidente da 
Comissão de Plano e Orçamento 
da AR, antigo porta-voz da Fre-
limo e secretário do CC para a 
área de Mobilização e Propagan-
da; Francisco Mabjaia, antigo 
primeiro-secretário da cidade; 
Pedro Cossa e Basilio Muhate, 
dois “delfins” de Armando Gue-
buza e antigos lı́deres da OJM.

Com a não reeleição da sua 

base de apoio para o CC enfren-
ta ainda a incerteza sobre o seu 
futuro polı́tico, que poderá ser 
decidido em Novembro de 2022 
quando for conhecida a sen-
tença sobre o caso das dı́vidas 
ocultas, em que são réus o seu 
filho, Armando Ndambi Gue-
buza e alguns dos seus mais 
leais colaboradores dos servi-
ços de informações (SINSE).

Para além da aniquilação 
da base de apoio de Armando 
Guebuza, está em curso uma 
ruptura com a geração dos 
históricos fundadores da Freli-
mo, grande parte dos quais não 
conseguiu a reeleição nas recen-
tes Conferências Provinciais, 
como são os casos de Raimun-
do Diomba (antigo secretário 
do Comité de Verificação), e 
Eduardo Nihia  humilhado em 
Nampula uma semana após ter 
acusado os Macuas locais de 

serem “falsos e sem direcção”.
Eduardo Nihia  , um general 

próximo de Armando Guebuza 
e que no seu consulado ocupou 
a pasta de conselheiro para As-
suntos Transversais, com esta-
tuto de ministro, também não 
conseguiu renovar como mem-
bro do CC. As suas palavras 
contra os Macuas acabaram por 
funcionar como pretexto, mas 
apurou-se que as orientações 
para que não fosse eleito vie-
ram da liderança do partido.

Outro Guebuzista sobre 
o qual que houve orientações 
claras para que fosse afastado 
é Domingos Tivane , antigo 
director geral das Alfândegas 
sob a presidência de Armando 
Guebuza, que fez uma fortuna 
considerável liderando esque-
mas de isenções que benefi-
ciavam em grande medida a 
Frelimo e alguns dos membros 

de topo. Domingos Tivane con-
corria pela lista de renovação 
na Provı́ncia de Maputo con-
tra Júlio Parruque, governa-
dor da provı́ncia de Maputo; 
Isaias Rabeca, secretário das 
finanças no Comité Provin-
cial; Salvador Namburete, an-
tigo ministro da Energia. Dias 
antes da Conferência, o pri-
meiro secretário provincial, 
Avelino Muchine, chamou os 
candidatos e informou-os que 
havia recebido orientações de 
Filipe Nyusi para que o gover-
nador e a secretária de Esta-
do fossem eleitos para o CC, 
orientando-os a retirarem as 
candidaturas para deixar cami-
nho livre para Júlio Parruque.

Domingos Tivane não acei-
tou, ao contrário dos outros dois 
candidatos excluı́dos, apesar de 
ter sido informado de que iria 
perder para Júlio Parruque. No 
dia da Conferência, o seu nome 
já não constava do boletim de 
voto e, quando riposta naque-
la plenária, foi informado que 
foi desqualificado por ter sido 
denunciado por tentativa de 
compra de votos em resulta-
do de alegadas denúncias de 
figuras próximas da ala de Fi-
lipe Nyusi– caso da adminis-
tradora de Namaacha, Suzete 
Dança. Júlio Parruque acabou 
seguindo como candidato 
único na lista de renovação, 
tendo sido eleito, consuman-
do a vitória da estratégia de 

Filipe Nyusi e Celso Correia.
Claramente empenhados 

na manutenção do poder, Fi-
lipe Nyusi e Celso Correia 
estavam já em pré-campanha 
há várias semanas, tendo por 
horizonte o Congresso. A 
intensiicação das aparições 
públicas em inaugurações e 
visitas a unidades industriais e 
empreendimentos agrı́colas as-
sociados ao programa Sustenta 
tem sido um dos principais 
palcos da campanha interna de 
Filipe Nyusi e Celso Correia, 
apesar de nem todos os em-
preendimentos apresentados 
serem resultado do programa 
ou terem mesmo beneficiado 
dos respectivos apoios. Os 
proprietários aceitam associá-
los ao programa para obte-
rem alguns benefı́cios através 
de tráfico de influências.

Celso Correia tem usado 
o alegado sucesso do Sustenta 
para branquear a imagem de Fi-
lipe Nyusi e comprar lealdades 
nas provı́ncias, onde os prin-
cipais beneficiários de equipa-
mentos, meios e financiamento 
são membros influentes da Fre-
limo, alguns dos quais sem ter-
ra e sem qualquer histórico no 
sector da agricultura, o que faz 
com que os preços dos princi-
pais produtos essenciais como 
cereais, tubérculos e hortı́colas 
continuem muito elevados, 
apesar dos números do cres-
cimento da produção agrária.

zambeze  | 3Quinta-feira, 29 de Setembro de 2022



| destaques |

Graça Machel saiu com seu próprio pé, 
Mulémbwè e companhia descartados 

A Frelimo está de “cara” lavada. Desde esta terça-feira 
são conhecidos os novos membros da Comissão Política. 
Deixam de fazer parte da Comissão Política do partido, Rai-
mundo Pachinuapa; Basílio Monteiro; Eduardo Mulémbwè; 
Carlos Agostinho do Rosário; Ana Rita Sithole; Sérgio Pantie 
e Conceita Sortane. Destaque vai para a entrada de novas 
caras com aproximação ao actual presidente do partido, 
entre eles, Celso Correia, Francisco Mucanheia, Esperança 
Bias e Amélia Muendane. Ana Comoana vai suceder Raimun-
do Diomba no Comité de Verificação, órgão de disciplina do 
partido.

Continuam no 
órgão de ges-
tão do par-
tido Alberto 
C h i p a n d e , 

Manuel Tomé, Eneas Comiche, 
Aires Ali, Filipe Paunde, To-
maz Salomão, Margarida Tala-
pa, Verónica Macamo, Alcinda 
Abreu e Nyelete Mondlane.

Comité Central reforçado

Os cerca de 1500 delegados 
provinciais elegeram os 79 mem-
bros que faltavam para preencher 
o órgão, de um total de 100 can-
didatos inscritos a nível central.

No que se refere às mulheres, 
as que faziam parte do anterior 
Comité Central, destaque para a 
saída de Lucília Hama, deputa-
da da Assembleia da República 
e antiga governadora da Cidade 
de Maputo. Hama foi membro 
da Comissão Política da Fre-
limo entre 2012 e 2017, tendo 
saído do órgão no congresso de 
2017. Desta lista das mulheres, 
Joaquina Siliya e Helena Mú-
sica também ficaram de fora.

Os dados mostram que con-
tinuam membros do Comité 
Central, Carmelita Namashulua, 
Alcinda de Abreu, Luísa Diogo, 
Verónica Macamo, Margarida 
Talapa, Conceita Sortane, Nyeleti 
Mondlane, Esperança Bias, Amé-
lia Muendane, Marina Pachinua-
pa, Anchia Talapa, Emília Moiane, 
Ana Rita Sithole, Sónia Macuvele 
Lucinda Espirito Santo e Maria 
Fernanda Moçambique Tonela.

Entram para o novo Comité 
Central algumas ministras do Go-
verno de Filipe Nyusi, designada-
mente Ana Comoana (Ministra da 
Administração Estatal e Função 
Pública, que foi igualmente eleita 
secretária do Comité de Verifica-
ção do partido, o órgão de disci-
plina da Frelimo), Josefina Mpe-
lo (Ministra dos Combatentes), 
Maria Helena Kida (Ministra da 
Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos) e Eldevina Materula 
(Ministra da Cultura e Turismo).

Na mesma lista, também 

foram aprovados os nomes de 
Luísa Meque (Presidente do 
INGD), Ana Canhemba (Admi-
nistradora do distrito de Inhasso-
ro), Isabel Cumbane, Xarzarda 
Orá, Julita Juma, Bendita Lopes 
e Rosel Salomão Pedro. Nesta 
lista, concorriam 13 candidatas 
para 11 assentos disponíveis. Fi-
caram de fora Maria de Fátima 
Pelembe, antiga secretária-geral 
da OMM, e Páscoa Themba.

Para os candidatos que con-
corriam na continuidade homens 
concorriam 31 pessoas para 30 
vagas. Ficou de fora apenas Chin-
guane Sebastião Marcos Mabote. 
Assim, continuam membros do 
Comité Central, entre os homens, 

Roque Silva, Alberto Chipande, 
Alcido Nguenha, Eduardo Abdu-
la, Eduardo Mulémbwė, Raimun-
do Pachinuapa e Eneas Comiche. 
Fazem ainda parte desta lista 
Alberto Chipande Júnior, Namo-
to Chipande, Aires Aly, Samora 
Machel Júnior, Sérgio Pantie, 
António Niquice, Celso Correia, 
Tomaz Salomão, Marcelino Pita, 
Carvalho Muária, José Pacheco, 

Chakil Aboobacar, Jaime Basí-
lio Monteiro, Bruno Morgado, 
Licínio Mauaie, Dominic Phiri, 
Salim Valá, Carlos Agostinho do 
Rosário, Carlos Mesquita, Agos-
tinho Mondlane, Eusébio Lam-
bo, Arlindo Chilundo, Raimun-
do Diomba e Francisco Cabo.

No que se refere à lista de 
renovação, nos homens, houve 
grande disputa, na medida em 
que o partido disponibilizou sete 
vagas para 13 candidatos. Entre 
as entradas, destaque vai para a 
estreia no órgão de Adriano Ma-
leiane (Primeiro-ministro), Max 
Tonela (Ministro da Economia e 
Finanças) e de N´Naite Chissa-
no (filho de Joaquim Chissano, 

antigo Presidente da República 
e da Frelimo), para além de re-
gresso de Oswaldo Petersburgo 
(Secretário de Estado da Juven-
tude e Emprego). Nesta lista, fo-
ram também eleitos Constantino 
Bacela (Ministro na Presidência 
para Assuntos da Casa Civil) 
e Rui Chong Saw (ex-edil de 
Nacala-Porto) e Pedro Guiliche.

Ficaram de fora do Comité 

Central nomes sonantes como de 
Inocêncio Impissa (vice-ministro 
da Administração Estatal e Fun-
ção Pública), Mouzinho Saíde 
(antigo vice-ministro da Saúde e 
actual director-geral do Hospital 
Central de Maputo), Joaquim Ve-
ríssimo (antigo ministro da Jus-
tiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos), o empresário Prakash 
Prehlad, Manuel Formiga (antigo 
presidente do Conselho Nacional 
da Juventude) e Virgílio Mateus.

Na componente de renovação 
para a área económica e social 
do Comité Central, o empresário 
Lineu Candieiro, do Grupo Lin, e 
Ana Flávia de Azinheira, ex-vice-
-ministra da Juventude e Despor-

tos, não conseguiram votos sufi-
cientes para eleição. Nesta lista, 
foram eleitos Eduardo Mondlane 
Júnior, o empresário Mahomed 
Assif Osman e Ana Senda Coanai, 
PCA do IGEPE (Instituto de Ges-
tão das Participações do Estado).

Na lista de jovens, verifica-se 
a entrada de Jacinto Filipe Nyusi 
(filho do Presidente da Repúbli-
ca e da Frelimo), Emília Cham-

bal (Presidente do Conselho 
Nacional da Juventude), Edma 
Braund, Jherson Fernandes, Ben-
to Morreira, Francisco Nunes e 
Constantino André. Para a lista 
de renovação dos combatentes, 
foram eleitos, entre os homens, 
Rafael Rahomoja, João Américo 
Mpfumo e João Ferreira dos San-
tos, e, entre as mulheres, Laura 
Agostinho Mavota e Joisse Jock.

 
LISTA DOS MEMBROS 

ELEITOS DA COMISSÃO 
POLÍTICA

CONTINUIDADE HO-
MENS

1. Alberto Chipande
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Paulo Vahanle acusa Frelimo de pretender matá-lo 

2. Manuel Tomé
3. Eneas Comiche
4. Aires Ali
5. Filipe Paúnde
6. Tomás Salomão
 
CONTINUIDADE MU-

LHERES
1. Margarida Talapa
2. Verónica Macamo
3. Alcinda Abreu
4. Nhelete Mondlane
 
RENOVAÇÃO HOMENS
1. Celso Correia
2. Francisco Mucanheia
3. Fernando Faustino
4. Damião José
 
RENOVAÇÃO MULHE-

RES
1. Esperança Bias
2. Amélia Tomás Muen-

dane
 
LISTA DE MEMBROS 

ELEITOS AO COMITÉ 
CENTRAL DA FRELIMO

RENOVAÇÃO AOS 
ÓRGÃOS CENTRAIS DOS 
COMBATENTES

1.Joisse Hamuzo Jock
2.Laura Enoque Agostinho 

Mavota
 
RENOVAÇÃO COMBA-

TENTES
1. Rafael Rohomaja
2. João Américo Mpfumo
3. João Ferreira do Santos
ÁREA ECONÓMICA E 

SOCIAL (MULHERES)
1.Ana Senda

RENOVAÇÃO AOS ÓR-
GÃOS CENTRAIS DA ÁREA 
ECONÓMICA E SOCIAL 
(HOMENS)

1. Eduardo Mondlane 
Júnior

2. Mahomed Assif Osman
RENOVAÇÃO AOS ÓR-

GÃOS CENTRAIS (MULHE-
RES)

1. Julita Juma
2. Rosel Salomão Pedro
3. Xarzarda Orá
4. Dulce Canhemba
5. Ana Comoana
6. Eldevina Materula
7. Luísa Selma Meque
8. Helena Kida
9. Josefina Beato Matar 

Mpelo
10. Bendita Lopes
11. Isabel Chipicene Cum-

bane

RENOVAÇÃO DE JO-

VENS AOS ÓRGÃOS CEN-
TRAIS (MULHERES)

1.Edma Aguiar Braund

RENOVAÇÃO DE JO-
VENS AOS ÓRGÃOS CEN-
TRAIS (HOMENS)

1. Jherson Fernandes
2. Bento Morreira
3. Francisco Nunes
4. Constantino André
5. Jacinto Nyusi
 
CONTINUIDADE NOS 

ÓRGÃOS CENTRAIS (MU-
LHERES)

1.Verónica Nataniel Maca-
mo

2. Margarida Adamugy 
Talapa

3. Alcinda António de 
Abreu Mondlane

4. Conceita Xavier Sorta-
ne

5. Ana Rita Jeremias 
Sithole

6. Nyeleti Brooke Mon-
dlane

7. Sónia Macuvele
8. Luísa Dias Diogo
9. Esperança Laurinda 

Bias
10. Carmelita Rita Na-

mashulua
11. Amélia Tomás Muen-

dane
12. Marina Pachinuapa
13. Anchia Safina Talapa 

Formiga
14. Maria Fernanda Mo-

çambique Tonela
15. Lucinda Gonçalo 

Espírito Santo
16. Emília Moiane
 
CONTINUIDADE NOS 

ÓRGÃOS CENTRAIS (HO-
MENS)

1. Roque Silva Samuel
2. Alberto Joaquim Chi-

pande
3. Eduardo Joaquim 

Muiémbwê
4. Eneas da Conceição 

Comiche
5. Raimundo Domingos 

Pachinumpa
6. Sérgio José Camunga 

Pantie
7. Tomaz Salomão
8. Aires Bonifácio Bap-

tista Ali
9. Carlos Agostinho do 

Rosário
10. Jaime Basílio Montei-

ro
11. Raimundo Maico 

Diomba
12. Alcido Eduardo Ngue-

nha

13. Chakil Felizardo 
Aboobacar

14. José António Candu-
gua Pacheco

15. Carvalho Muana
16. António Rosário Ni-

quice
17. Samora Machel Júnior
18. Celso Ismael Correia
19. Eduardo Mariano 

Abdula
20. Marcelino João Pita
21. Francisco Valentim 

Cabo
22. Licínio Belarmino 

Mauaie
23. Dominic Phire
24. Carlos Alberto Fortes 

Mesquita
25. Agostinho Salvador 

Mondlane
26. Arlindo da Costa G 

Mazungane Chilundo
27. Alberto Joaquim Chi-

pande Junior
28. Bruno Miguel Ferreira 

Morgado
29. Salim Vala
30. Nkutema Namoto 

Alberto Chipande

RENOVAÇÃO AOS ÓR-
GÃOS CENTRAIS (HOMENS)

1. Pedro Guiliche
2. Adriano Maleiane
3. Ernesto Max Elias 

Tonela
4. Constantino Bacela
5. Oswaldo Pertersburgo
6. Rui Chong Saw
7. N’Naite Joaquim Chis-

sano

O edil de Nampula, Paulo Vahanle, denuncia ameaças 
de morte, supostamente engendradas pela Frelimo, que já 
desvalorizou as acusações. Analista diz que há motivos de 
preocupação, sobretudo após assassinato do antecessor.

Paulo Vahanle, 
presidente do 
Conselho Mu-
nicipal de Nam-
pula, a terceira 

maior cidade de Moçambique, 
denunciou publicamente alega-
das ameaças de morte por indi-
víduos ao serviço da Frelimo.

“Agora nos ameaçam que 
vão prender-me e vão matar-
-me. Mataram Amurane, mas 
está aqui um outro macua. Este 
problema [da discriminação] 
dos macuas com a Frelimo 
vem desde há muito tempo.”

No início do mês, a FRELI-
MO voltou a ser alvo de polémi-
ca depois de um membro sénior 
do partido acusar os cidadãos 
de etnia macua de permitirem 
a derrota dos camaradas em 
cinco municípios, incluindo em 
Nampula. Até hoje, o partido 
no poder em Moçambique não 
se distanciou das declarações.

No fim de semana, o au-
tarca da Renamo, Paulo 
Vahanle, não explicou deta-
lhadamente como tem rece-
bido as ameaças de morte.

Mas mandou recados à 
Frelimo: “Deixem de buscar 
pessoas de fora para nos vir 
destruir, nos prender e nos 
matar; quem criou as dívidas 
ocultas não foram os macuas.”

Frelimo desvaloriza acusações

Tentativas de contactar a Fre-
limo para obter um pronuncia-
mento sobre o caso, não tiveram 
sucesso, supostamente  porque 
os quadros do partido estavam 
reunidos em Congresso na ci-
dade da Matola, no sul do país.

Mas fonte do comité pro-
vincial do partido, que pediu 
o anonimato, desvalorizou as 
acusações de Paulo Vahanle, 
acrescentando que o foco da 

sua formação política é o deli-
neamento de estratégias para 
vencer as próximas eleições.

Ainda assim, o jornalis-
ta Aunício da Silva olha com 
preocupação para as declara-
ções de Paulo Vahanle. “So-
bretudo pelo histórico e o que 
terá acontecido na cidade de 
Nampula, com o assassinato de 
Mahamudo Amurane”, lembra.

O antigo autarca de Nam-

pula, antecessor de Pau-
lo Vahanle, foi assassina-
do em Outubro de 2017.

Até hoje, não são co-
nhecidos os autores do cri-
me, embora um antigo ve-
reador e um empresário que 
reabilitava a residência par-
ticular de Amurane tenham 
sido indicados pelo crime.

Para evitar casos do géne-
ro, Aunício da Silva aconse-

lha a Renamo a reforçar a se-
gurança do edil de Nampula.

“Já tivemos assassinatos 
de políticos que nunca foram 
esclarecidos. Nunca há pistas 
para que as pessoas sejam en-
contradas e responsabilizadas, 
tanto os autores morais como 
materiais. E vindo isso do pró-
prio edil, eu penso que a Rena-
mo devia encarar com alguma 
preocupação”, afirma. (DW)

zambeze  | 5Quinta-feira, 29 de Setembro de 2022



6 |  zambeze  | opiniÃo |

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAEz O n d e  a  n a ç ã O  s e  r e e nc O n t r a
ambEz FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe 
Revisão: AM

Expansão: 
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade: 
Egídio Plácido 
Cell: 82-5924246 | 84-7710584 
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)

Redacção:  Ângelo Munguambe, Egídio Plácido, 
Elton da Graça, Silvino Miranda

Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá, 
Francisco Rodolfo, Douglas Madjila, Randulani

Colaboradores: Kelly Mwenda (Manica), 
Crizalda Vilanculos, Jordane Nhane

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.com

Registado sob o nº 016/GABINFO-DE/2002

Propriedade da NOVOmedia, SARL

D i r e c ç ã o ,  R e d a c ç ã o  M a q u e t i z a ç ã o  e  A d m i n i s t r a ç ã o : 
Av. Emília Daússe nº1100 (casa da Educação da Munhuana)

Alto-Maé - Maputo

Cell: 82-307 3450 (PBX)
zambeze.comercial@hotmail.com

Conselho de Administração
Arminda Janfar

Os aciden-
tes rodo-
v i á r i o s , 
com maior 
i m p a c t o 

em Moçambique, envol-
vem veículos pesados de 
passageiros e de mercado-
rias, uma vez que deles re-
sultam estragos de valores 
elevados e maior número de 
mortes e feridos, cujas con-
sequências acarretam custos 
significativos para os inter-
venientes, para as empre-
sas e para os seguros, com 
uma repercussão na eco-
nomia e finanças do país. 

Neste artigo vamo-
-nos ocupar dos veículos 
pesados de mercadorias.

Os motoristas dos trans-
portes públicos de mer-
cadorias deviam ter uma 
formação adicional para 
melhorarem os seus com-
portamentos, os seus conhe-
cimentos e as suas técnicas 
de condução, cabendo, em 
minha opinião ao Ministério 
dos Transportes e Comuni-
cações proporcionar este 
tipo de formação ou delegar 
estas funções aos Centros 
de Formação Profissional 
Automobilística, ou ainda 
aos Centros de formação das 
empresas de transporte, situ-
ações que estão previstas no 
Regulamento da Activida-
de de Ensino de Condução. 
Competiria ao Ministério 
dos Transportes elaborar um 
Regulamento e Manuais de 
formação ou a uma outra en-
tidade com delegações da-
das por este ministério para 

exercer estas funções, com 
vista à especialização do 
motorista profissional nas 
diferentes actividades a se-
rem desempenhadas. Assim, 
garantir-se-ia uma formação 
padronizada a nível do país 
neste sistema particulariza-
do de capacitação para os 
motoristas dos transportes 
públicos de mercadorias. 
Deviam ser proporciona-
das formações adicionais a 
todos os motoristas profis-
sionais, por exemplo, em 
Ética e Deontologia, Rela-
ções Interpessoais, Higiene 
e Segurança no Trabalho, 
Condução Defensiva e Se-
gurança Rodoviária, sendo 
estas formações adaptadas 
às especificidades de cada 
actividade de transportes 
públicos. Os motoristas com 
carta de condução profissio-
nal deviam ser especializa-
dos para conduzir veículos 
de transporte de crianças, 
bombeiros, ambulâncias, 
cargas perigosas, transpor-
te público de passageiros e 
de mercadorias. O que aca-
bamos de referir devia ser 
uma preocupação do Estado 
e das transportadoras ou As-
sociações de Empresas que 
prestam serviço de trans-
porte público, uma vez que 
as exigências da globaliza-
ção assim o determinam, 
se não quisermos perder o 
comboio. É para isso que 
servem os centros de for-
mação profissional que até 
já existe legislação para o 
seu licenciamento e funcio-
namento, mas que demora 

a materializar-se talvez por 
falta de iniciativas, ou por 
simples barreiras cridas por 
quem de direito, o que vem 
contrariando a decisão do 
Conselho de Ministros nes-
te âmbito. Grande parte do 
transporte de mercadorias 
poderia ser feito por via ma-
rítima ou ferroviária para 
descongestionar as nossas 
estradas, no entanto, tal de-
cisão, na prática, não é toma-
da ou demora a ser concre-
tizada, não se aproveitando 
assim uma costa marítima 
de que Moçambique dispõe, 
o que tornaria o custo do 
transporte mais económi-
co e seguro. Está provado 
que no transporte ferroviá-
rio e marítimo os acidentes 
são pouco frequentes, ao 
contrário do que acontece 
no transporte rodoviário.

Os acidentes rodoviários 
envolvendo motoristas de 
transporte de mercadorias 
podem ser considerados em 
dois tipos, os de trajecto e 
os de missão. Os de trajec-
to são os que se registam 
nas deslocações que o tra-
balhador efectua de e para 
o local de trabalho, usando 
o seu próprio veículo ou 
da empresa. Os acidentes 
em missão são aqueles que 
ocorrem durante o exercício 
da actividade laboral. Quer 
uns quer outros atingem 
condutores e outras pesso-
as, provocando prejuízos de 
vária ordem, e são conside-
rados acidentes de trabalho. 
A actividade laboral dos 
condutores profissionais de 

pesados envolve uma diver-
sidade de riscos, nomeada-
mente, os que estão associa-
dos à condução do veículo, 
por exemplo, riscos físicos, 
riscos químicos, riscos bio-
lógicos, riscos psicológicos, 
entre outros. Contribuem 
como factores de risco de 
acidentes de trabalho en-
volvendo o transporte de 
mercadorias, por exemplo:

_Longos períodos de 
trabalho originando a fa-
diga;

_Tempos de descan-
sos reduzidos provocando 
cansaço;

_Condução nocturna e 
sob condições adversas;

_Deficiências das vias e 
da respectiva sinalização;

_Condução sob efeito do 
álcool e drogas;

_Stress;
_Uso de telemóvel;
_Deficiências a nível de 

manutenção do veículo;
_Imperativos de cumpri-

mento de horários, prazos 
de entrega ou cumprimento 
de metas de trabalho;

_Condução em velocida-
de excessiva para efeitos de 
receber prémios de desem-
penho.

Abordemos, agora, 
outras causas que contri-
buem para que os veículos 
pesados, no transporte de 
mercadorias, fiquem mais 
envolvidos em acidentes ou 
os tornem mais graves:

a)A grande massa (peso) 
do veículo que aumenta a 
gravidade das consequên-
cias dos acidentes em caso 

de colisão;
b)Deslocações da carga 

transportada que em caso de 
acidente é projectada para a 
frente ferindo ou matando os 
ocupantes. Só para se ficar 
com uma ideia, numa coli-
são a 50Km/h, o peso da car-
ga, acelerada pela velocida-
de, torna-se 20 vezes maior;

c)As grandes dimensões 
dos veículos pesados difi-
cultam a “convivência” com 
outros utentes da via, po-
dendo gerar acidentes, so-
bretudo em vias estreitas ou 
em cruzamento de veículos;

d)Os pesados de mer-
cadorias possuem menos 
velocidade para conse-
guir concluir rapidamente 
a manobra de ultrapassa-
gem quando uma eventual 
situação de perigo surge;

e)Os pesados possuem 
maiores ângulos mortos 
que podem impedir a detec-
ção de outros veículos, em 
especial os de duas rodas;

Só pelo que acabamos 
de referir, sobre a condu-
ção de veículos pesados 
de mercadorias, fica cla-
ro que não basta a forma-
ção adquirida na escola de 
condução. É necessário, 
reforçar os conhecimentos 
e aptidões dos respectivos 
motoristas, capacitando e 
especializando-os para um 
melhor desempenho na sua 
actividade, o que vai re-
sultar em mais segurança 
no trabalho e nas estradas.

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

ÇÃO INTERNACIONAL

Acidentes envolvendo veículos 
pesados de mercadorias

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO
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A religião ordena-nos 
que obedeçamos 
aos nossos pais. 
Diz ser proibido, 
por ser um grande 

pecado, desobedecer-lhes e dirigir-
se-lhes mal, ou com rispidez. 

Porém, de entre os dois 
progenitores, o direito da mãe está em 
primeiro lugar comparativamente 
ao do pai. O direito da mãe está 
três vezes acima do direito do pai.

Uma ocasião, um crente, 
dirigindo-se ao Profeta Muhammad, 
(S.A.W.) perguntou: “Ó Profeta 
de Deus, quem mais merece a 
minha maior deferência e os meus 
maiores préstimos”? O Profeta 
(S.A.W.) respondeu: “A tua mãe”. 
Ele voltou a perguntar: “A seguir 
quem é que merece”? O Profeta 
(S.A.W.) respondeu: “A tua mãe”. 
O homem voltou a insistir na 
pergunta, tendo obtido do Profeta a 
mesma resposta “A tua mãe”. Pela 
quarta vez o homem perguntou: 
“Quem se lhe segue”? Então o 
Profeta (S.A.W.) respondeu: “O teu 
pai”.         (Relato de Al-Bukhari)  

O Qur ’án também fala 
repetidamente das dores a que 
mãe se sujeita, dos transtornos e 
difi culdades e desconforto por que 
passa durante a gestação, o parto, 
o aleitamento e as várias fases de 
crescimento do bebé. E é isto que 
consubstancia a maior parte dos 
direitos que ela tem sobre o/a fi lho/a.

Porém, se por alguma infelicidade 
alguém tiver que enfrentar uma 
situação em que encara difi culdades 
em servir a ambos simultaneamente, 
por exemplo, se por qualquer 
motivo houver graves divergências 
entre os dois progenitores, ou se 
estiverem separados, e o fi lho servir 
ao pai, e mãe fi car zangada, ou vice-
versa. Então, segundo os juristas 

isslâmicos, o fi lho deve assumir 
uma atitude do tipo “meio-termo” 
isto é, no respeito e honra, ele deve 
colocar os direitos do pai acima 
dos da mãe, mas na prestação de 
serviços e na assistência monetária, 
deve dar prioridade à mãe.

A razão por que o Profeta 
Muhammad, (S.A.W.) na narração 
atrás mencionada refere-se à mãe 
de forma especifica e repetida, 
pode também ser porque a mãe, 
em relação ao pai, por instinto e 
natureza, é mais sensível e de fraco 
coração. Comparativamente ao pai, 
ela fi ca emocionalmente afectada 
por quase todas as coisas que possam 
ocorrer no seio familiar, por mais 
pequenas que elas possam ser. O 
seu coração pode até fi car magoado 
e incomodado, se não se tomar em 
conta o mais pequeno direito que 
lhe assiste. E comparativamente 
ao pai, ela possui um coração mais 
amplo e aberto quando se trata de 
relevar as falhas e ofensas dos fi lhos.

Depois de Deus, os pais têm o 
maior direito. O Profeta (S.A.W.) 
diz que os pais podem ser o nosso 
Paraíso, ou o nosso Inferno. Isto 
signifi ca que, se formos bondosos 
e obedientes para com eles, e 
lhes servirmos da melhor forma, 
teremos o Paraíso. De contrário, 
teremos o Inferno.     (Ibn Majah)

O  P ro fe t a  Muhammad 
(S.A.W.) diz também que, na 
satisfação e na zanga dos pais, está 
igualmente latente a satisfação e 
a zanga de Deus.     (At-Tirmizi)

E diz também que o Paraíso está 
debaixo dos pés da mãe.      (An-Nassai)

Narra-se que o Profeta 
(S.A.W.) terá visto em sonho, um 
companheiro seu no Paraíso a recitar 
o Qur’án, isto devido ao facto de 
este seu companheiro ser muito 
obediente e prestativo à sua mãe.

A recompensa por servir os pais 
é o Paraíso. Ainda que eles sejam 
injustos para com o filho, este 
não deve desobedecer, e muito 
menos infligir-lhes maus tratos. 
As obrigações que um fi lho tem 
para com os seus pais são tão 
importantes, que mesmo que estes 
não sejam muçulmanos, deve-
lhes respeito e bom trato. Só se 
lhes deve desobedecer caso eles 
ordenem actos pecaminosos ou 
de descrença, pois não se deve 
obedecer a alguma criatura quando 
o Criador estiver a ser desobedecido.

Não se deve empreender nenhuma 
missão de trabalho, ainda que seja 
de carácter religioso, quando se tem 
os pais carecendo dos cuidados que 
devem ser prestados pelo filho.

Ser-se grato e bondoso para com 
os pais, é compulsivo, pois estes 
constituem o meio para a existência 
de fi lhos, sendo eles que criam e 
cuidam destes quando pequenos. 
Por isso, deve-se sempre tentar 
mantê-los satisfeitos, especialmente 
quando já tiverem atingido a 
velhice e tornarem-se impacientes 
e facilmente irascíveis. Nessa altura, 
devem-se tolerar todos os seus 
gostos e tudo o que dizem, tentando 
sempre servi-los da melhor forma. 

A recompensa real dessa 
obediência e serviço, será o Paraíso 
e o contentamento de Deus, e não 
só. Até ao longo da sua vida neste 
Mundo a pessoa verá as bênçãos 
dos actos virtuosos dispensados 
aos pais, pois segundo o Profeta 
Muhammad, (S.A.W.), Deus 
prolongará a vida dessa pessoa, 
e aumentar-lhe-á a provisão. Um 
outro benefício imediato neste 
Mundo, é que os próprios fi lhos 
da pessoa virtuosa tratá-lo-ão 
bem quando este atingir a velhice.

Não se deve fazer nada que 

revele falta de respeito para com os 
pais. Deve-se-lhes dirigir de forma 
suave, amorosa e delicada, pois 
segundo o Profeta (S.A.W.), por 
cada relance aos pais com amor, a 
pessoa terá uma recompensa de um 
“Hajj” (Peregrinação à Makkah) 
aceite, mesmo que repita o gesto 
cem vezes por dia.      (Musslim)

A p e s s o a  d e v e  t e n t a r 
desenvolver  grandeza de 
coração no que diz respeito aos 
seus pais, e deve considerá-los 
donos da riqueza que ela possui.

Consta no Qur’án, Cap. 2, Vers. 215:
“Perguntam-te (ó Muhammad) o 

que devem gastar? Responde-lhes: 
Seja qual for o bem que gastardes, 
os seus primeiros merecedores 
deverão ser os (vossos) pais”.

Quem gasta a favor dos pais e 
outros familiares com a intenção 
de cumprir a ordem de Deus, será 
recompensado como se estivesse a 
gastar no caminho e causa de Deus.

Certa vez, um jovem foi 
queixar-se ao Profeta Muhammad 
(S.A.W.) que seu pai tomava o 
seu dinheiro e gastava-o para 
si. O Profeta mandou chamar 
o pai do jovem, e quando este 
compareceu, apercebeu-se que se 
tratava de um velho trôpego, que 
caminhava com o apoio de uma 
bengala. O profeta perguntou-
lhe sobre a queixa que o filho 
lhe apresentara, tendo o velho 
respondido: “Ó Mensageiro de 
Deus! Houve um tempo em que 
este meu fi lho era fraco e incapaz. 
Na altura eu era rico e ele era 
necessitado, mas eu nunca o 
proibi de gastar do meu dinheiro. 
Hoje sou fraco e necessitado, e 
ele é rico e forte, mas ele está a 
poupar o seu dinheiro de mim”! 
Ao ouvir isso o Profeta ficou 
comovido, deitando lágrimas. 

Disse ao jovem: “Vai! Tu e a tua 
riqueza pertencem ao teu pai”!

O s  f i l h o s  d e v e m  o r a r 
constantemente a favor dos pais, 
tanto durante a vida destes, e mesmo 
depois da sua morte, dizendo 
conforme consta no Qur’án: 

“O meu Senhor!  Tenha 
pena deles assim como eles 
me criaram desde pequenino”. 

Mesmo a mãe de leite, que 
não sendo mãe biológica, mas 
que amamentou algum fi lho de 
outrem, deve ser tratada bem 
por esse fi lho. O Profeta sempre 
tratou bem da sua mãe de leite, 
Halimah Saãdiyah. (At-Tirmizi)

Da mesma maneira, a pessoa 
deve ser bondosa para com os 
amigos dos pais, com os irmãos, 
irmãs e familiares dos pais. 
Deve respeitá-los e obter deles 
conselhos. Tudo isso faz parte 
do bom trato devido aos pais.

O Profeta Muhammad (S.A.W.) 
disse: “Quem deseja dar sossego 
e paz ao seu pai na campa, 
então esse que trate bem aos que 
estão ligados aos pais, depois 
da morte destes.       (Musslim)

Caso eles tenham em vida 
feito alguma promessa, deve-
se cumprir com tal promessa 
dentro das possibilidades.

Tudo isso faz parte da moral 
colectiva de uma sociedade 
religiosa sã, para não tornar os 
fi lhos independentes em relação 
aos pais, mas sim, torná-los 
reconhecidos e respeitadores dos 
pais, e não abandoná-los, nem 
atirá-los para os lares dos idosos 
como é moda nos dias que correm.

Na civilização isslâmica, 
o  respei to,  a  obediência 
e o cumprimento dos direitos 
dos  pa i s ,  de sempenham 
um papel importantíssimo.

As vantagens de ser-se 
bondoso para com os pais
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Na sequên-
cia do que 
r e f e r imos 
no artigo 
a n t e r i o r , 

e olhando as coisas de uma 
outra perspectiva, as guerras 
contra os Tabus são na ver-
dade actos de promoção de 
outros valores, virados para o 
egoísmo, para os ganhos pes-
soais e grupais, para a pros-
peridade individual, arrastan-
do toda uma sociedade para 
o caos pré-histórico. Uma 
atenção sofi sticada permite 
perceber que apenas aqueles 
Tabus daquela geração, dos 
nossos ancestrais, é que são 
alvos de questionamentos, de 
reprovação e extermínio, mas 
os outros, estampados em pa-
pel com um certo estatuto, não 
são entendidos como Tabu, 
mesmo sendo, porque colo-
cados numa base racional de 
interpretação, depreender-se-
-á que são iguais aos outros, 
sendo o contexto socio-situa-
cional o único diferenciador.

Vamos á percorrer al-
guns dados constitutivos de 
Tabus desses tempos úni-
cos, memoráveis, e ten-
tarmos percebermos as 
suas logicas e dinâmicas.

1. A carne e os ovos e outros 
alimentos – não era permitido 
a crianças o consumo regular, 
sistemático e constante de car-
nes e ovos. Esta proibição caiu 
quase que na totalidade, salvo 
nalgumas comunidades rurais 
e em famílias mais conserva-
doras. Questiona-se o porquê 
de proibir a elas de comer car-
nes e ovos. A ciência aparece 
depois em socorro, e fala dos 
benefícios destes alimentos 
para o desenvolvimento da 
própria criança, mas nunca 
se preocupa em falar das suas 
desvantagens na pessoa, na fa-
mília e na sociedade. É preciso 
sempre lembrarmos que a car-
ne e os ovos, hoje, compram-
-se com o dinheiro no merca-

do para alimentar uma cadeia 
de produtores. E essas cadeias 
nem tao pouco estão preocu-
padas com outras coisas se-
não com o dinheiro e com o 
lucro, o fi m fi nal desejado.

Nessa altura, os viventes 
de então estavam mais foca-
dos para um bem maior para 
todos, o desenvolvimento 
equilibrado e saudável de to-
dos, bem como a orientação 
dos novos para os desafi os do 
futuro. Devia haver nos no-
vos uma espectativa de vida, 
uma vontade de crescer com 
princípios sólidos para vir 
a ser-se um adulto de facto, 
com memorias e experiências 
acumuladas. Por isso, comer 
ovos naturais (e não esses 
laboratoriais)com alguma re-
gularidade, tinha implicações 
no desenvolvimento dalgu-
mas hormonas, isto é, preci-
pitava a maturação dalgumas 
funções que só podia aconte-
cer mais tarde, o mesmo su-
cedia com as carnes; aliás a 
ciência, hoje, corrobora com 
essa loucura dos nossos an-
cestrais, recomenda-se o con-
sumo moderado das carnes 
para adultos, e para as crian-
ças? Esta é uma interpreta-
ção do ponto de vista físico, 
da criança, futuro adulto. 

Socialmente todos vemos 
o drama por que vivemos nas 
nossas casas e nos eventos so-
ciais; as crianças de dois, três 
a seis anos a confrontarem-
-se com nacos assustadores 
de carnes, a disputarem e a 
reivindicarem melhores pos-
tas de carnes com seus pais 
e convivas, parece-me isto 
ser uma interessante comé-
dia social. E mais, e talvez 
o mais essencial, uma crian-
ça que está desde a tenrinha 
idade a comer tudo, carnes 
todas, do jeito que quer, ovos 
de todas as aves, o que ela 
espera comer de novo e de 
diferente quando for adul-
to? Então fi ca irrelevante 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (8)
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viver até a fase adulta, se já 
foi vivido tudo na infância!

Portanto, concebera-se 
este Tabu para ensinar os 
novos a ganharem o espiri-
to de esperança, paciência 
e tolerância, por um lado, 
como também os valores de 
austeridade, valorização e 
protecção das espécies, por 
outro, pois, naquela altura 
era raro ter-se numa mesma 

família quatro a dez galinhas 
a pôr ovos em simultâneo, 
para que houvesse sempre 
ovos para todos e, então, ha-
via quem devia, sempre que 
se justifi car, come-los, para 
agregar os benefícios neces-
sários a fi m de prosseguir 
com o papel familiar e social 
reservado. Já mais cresci-
dinhos e adultos se abria no 
tempo e contexto adequados 

uma porta para se viver como 
adulto, e não esta realidade 
que vivemos hoje, em que 
as crianças comem carnes e 
ovos indiscriminadamente-
como se jamais voltarão a 
comer, fazendo passar ver-
gonha aqueles pais que ainda 
corre em suas veias esse sen-
timento, porque a destruição 
dos Tabus é apropria destrui-
ção da essência dos homens.  

Sobre os Tabus e outros preconceitos
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Editorial
Jornal Zambeze, vinte 

anos de presença!

Aqui trava- se um combate é duro mas temos que vencer. 
Neste jornal, e como vem sendo apanágio, em tempo de 
aniversário, uma vénia a frase de  Samora Machel em 
Cuba em 1977 encorajando os então jovens estudantes 
a enfrentar o duro combate da educação, e a adverti-los 

das dificuldades que ali enfrentariam,  municiando-os da necessária 
orientação para não desfalecerem perante tais dificuldades. Outrossim, 
trazemos anualmente a imagem do primeiro editorial do jornal, a 25 de 
Setembro de 2002.  Trata-se do combate pela afirmação e reafirmação da 
nossa identidade moçambicana, do nosso orgulho por este País que nos 
pertence por direito natural. Nunca houve um momento tão conturbado 
como este na nossa questão nacional. Nunca vimos tantos interesses 
estranhos à pátria a tentarem abocanhar o pouco que ainda resta do País, 
como estamos a testemunhar neste momento. Nunca foi tão preciso como 
agora defendermos a pátria dos interesses ocultos sempre trazidos com 
diversos tipos de disfarce. Nunca foi tão importante como agora a cla-
reza nos objectivos, o posicionamento claro perante questões concretas. 

Este não é o momento certo para se ter dúvidas. Este não é o momento 
certo para se perguntar de que lado é que vamos ficar. Este não é o mo-
mento certo para se tolerar oportunismos e práticas que humilham a nacio-
nalidade e a identidade moçambicanas. Este é o momento de acção, uma 
acção vigorosa, mas com os pés bem assentes aqui na terra moçambicana. 

Este é o momento certo para se dizer que, no turbilhão vertiginoso 
de interesses e de agendas em conflito, nós ficamos do lado do povo 
moçambicano e apostamos em dar a nossa singela contribuição para 
a sua promoção e protagonismo. Por isso criámos este jornal, pro-
duto de apoios e contribuições materiais provenientes de diversos 
quadrantes do público que estava a sentir a falta da nossa voz no 
panorama nacional de ideias. Queremo-nos identificar inequívoca e 
claramente com os objectivos da luta de libertação nacional. O País 
não se pode considerar independente enquanto o essencial dos seus 
cidadãos se sentir excluído do sistema económico fundamental, isto 
é, não existe independência real enquanto os moçambicanos não ti-
verem o necessário protagonismo no essencial da economia nacional, 
no essencial da política nacional e no essencial da cultura nacional. 

Os moçambicanos não podem passar a vida a serem chamados de 
“descapitalizados”, “inexperientes”, “pára-quedistas”, “empresariado 
incipiente”, isto é, os moçambicanos não podem passar a vida inteira 
a serem espectadores, mais ou menos engraçados, de aventureiros que 
chegam aqui “com duas cantigas” e se tornam ricos empresários com 
apelido de “investidores”. Por outro lado, o País não pode enganar-se 
a si próprio a pensar que se está a desenvolver porque recebe ajuda 
externa. O protagonista  principal tem de ser o cidadão moçambicano, 
se o objectivo é desenvolver Moçambique através dos moçambicanos. 
O País tem idade suficiente para pensar seriamente numa estratégia 
realista e inclusiva de desenvolvimento. O País tem idade suficiente 
para concluir que os donativos e ajudas são importantes, mas não são 
essenciais para a promoção do desenvolvimento sustentável. O País tem 
idade suficiente para ver que com os actuais índices de corrupção não é 
possível promover-se um desenvolvimento que beneficie o povo. Não 
podemos aceitar continuarmos a ser conhecidos como um dos países 
onde a corrupção é epidémica e fonte principal da alimentação do cri-
me organizado. Por isso estamos aqui para continuar a levantar a nossa 
voz como forma de participarmos na construção de um Moçambique 
melhor, um Moçambique em que os moçambicanos sejam protagonistas 
do seu destino. Aqui estamos, de novo e para sempre! 20 Anos é obra!

DOUGLAS MADJILA

Parece tudo um prazer em despender recursos, o XII 
congresso da FRELIMO foi um evento tão desneces-
sário quanto ridículo se não, vergonhoso. Analistas 
ou não, meros conhecedores das vicissitudes dos 
bastidores da maçaroca, sabem e deixam claro que, 

não existe no seio daquele partido pretensão ou iniciativa pessoal 

para concorrer a qualquer que seja o órgão interno, deve-se sem-

pre aguardar por uma orientação superior para tal atrevimento, 

isso é no mínimo ridículo.  Mas lá estão, alguns subiram, outros 

chumbaram e outros até caíram, tudo isso por iniciativas pessoais.

Pela media, já ecoava um pouco antes do congresso que Castigo 

Langa certamente se castigou ao decidir opinar sobre o terceiro 

mandato de Filipe Nyusi a presidência da República e sinceramente 

lendo bem as falas de Langa para Nyusi, tudo traduzia uma tenta-

tiva da media em denegrir os avermelhados, o discurso de Castigo 

Langa foi bastante claro, amigável e típico de um bom assessor para 

uma presidência, sem espaços para qualquer presidente sentir-se 

mal, um discurso que demonstra o quão um indivíduo quer bem ao 

outro e, a reacção imediata do Presidente da República, ainda antes 

do congresso, traduzia também sinais de quem percebeu bem a 

alusão de um bom amigo, um obrigado pelo conselho vou já reagir 

e prontos, escuso-me de um terceiro mandato. Nesse contexto o 

falatório da media não passava de uma tentativa de angariar es-

pectadores mas não, a media estava infelizmente e altamente certa.

Castigo Langa atirou sim no próprio pé se não na sua testa, 

o XII congresso revelou-nos, este indivíduo foi totalmente iso-

lado porque ousou opinar bem, afi nal de contas Filipe Nyusi 

não desfez-se da patetice do terceiro mandato por compre-

ender Castigo Langa, este resignou dessa ideia porque o seu 

camarada mexeu com o seu ego, que vergonha, que estupidez.

O abismo nessa ladainha frelimista é que para toda essa novela 

precisou-se inventar um único capítulo, o congresso. Este evento 

serviu para os moçambicanos perceberem claramente o quão o 

FRELIMO é tudo que eles pensam, ainda que alguns se recusem 

a aceitar, um partido ditador, tirano, antidemocrático e  líder do 

nepotismo, a não ser que aquilo lá seja uma empresa, uma hol-

ding de oportunidades, uma sociedade alargada de reprodução 

de libertadores da luta armada. Pois é, ocupam hoje os órgãos 

centrais daquele partido os fi lhos dos fi lhos da luta, ou melhor, os 

quadros da FRELIMO já começam a tentar passar o pódio deste 

país aos seus fi lhos, os netos da luta então, há aqui uma tentativa 

de fazer dos próximos dirigentes de Moçambique os mesmos de 

hoje,  uma tentativa de tornar isto uma monarquia, porém, não 

passará de tentativa, isso funcionará na FRELIMO mas não na 

nação, acordem para vergonha, isto não é mais vosso do que nosso.

Filhos da luta
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MAPUTADASF R A N C I S C O  R O D O L F O

Foi na reali-
dade uma 
grande fes-
ta aquela 
que assis-

timos de 23 a 27 de Se-
tembro de 2022, a reali-
zação do XII Congresso 
da FRELIMO, na Escola 
Central da FRELIMO, 
na Cidade da Matola.

Será sempre ines-
quecível, para aqueles 
que como nós, não esti-
vemos, por questões de 
força maior, fi sicamen-
te na “Grande Festa” …

As imagens que nos 
chegaram através da TVM 
e outras e mesmo pela 
RM (Rádio Moçambique), 
que fi zeram belíssimo tra-
balho são inesquecíveis.

Foram momento altos, 
as saudações feitas pelos 
primeiros Secretários, com 
aquelas ofertas todas e com 
o alinhamento de 500 mil 
meticais, de cada provín-
cia, que o manhambanes,* 
num estilo de brincadeira, 
do 1º Secretário da terra 
de coco, ousou ultrapassou 
algumas “quinhentas”em 
relação às restantes dele-

gações, o que foi destacado 
pelo Presidente da FRE-
LIMO, Jacinto NYUSI.

Os Estatutos e Progra-
ma da FRELIMO saído 
desta magna reunião deve-
rão, como o Presidente da 
FRELIMO, Filipe Jacinto 
NYUSI se referiu, no Co-
mício de apresentação na 
tarde do dia 27, já quase na 
derradeira batalha, aos mili-
tantes da Cidade da Matola, 
aos Órgãos Eleitos, nomea-
damente o Comité Central, 
Secretario Geral, Roque 
Silva, Comissão Política 
e membros do Secretaria-
do do Comité Central, ser 
“levados pelos delegados” 
para irem divulgar na base.

Aliás este é o grande 
segredo da FRELIMO de 
tudo que é discutido na 
base, Células ir para Cír-
culos, Zonas, Localidades, 
Cidades Distritos e Provin-
ciais, com Brigadas devida-
mente estruturadas, numa 
máquina que muitas vezes 
serve de estudo a outros 
partidos que “vem beber a 
experiência” do Partido do 
“batuque” e “maçaroca”.

O Presidente da FRE-

LIMO que foi eleito, com 
100% dos votos – note-se 
a pujança da “Equipa” che-
fi ada por Américo Muchan-
ga, Presidente da Comissão 
Eleitoral do XII Congres-
so – que foi elogiada por 
NYUSI, salvando noite 
mais que prolongadas, de-
monstrou o quão este fi lho 
é estimado, não só pelo seu 
povo, mas por todos os mi-
litantes: delegados e convi-
dados a vibraram ali na Es-
cola Central da FRELIMO.

A apresentação das 
mensagens pelos partidos 
irmãos, vindos de todos os 
cantos do mundo, sugere-
-nos mesmo que deve-
riam, em nosso modesto 
entender, ser editados em 
brochuras com fotos e nas 
línguas e tradução para 
português e serem vendi-
dos nas livrarias, além das 
sedes dos Comités. Aqui 
uma “batatinha” para a 
“Mobilização” e “Propa-
ganda” – ou “Imagem”.

Já no XII Congresso 
sugeríamos que o actu-
al modelo de cobrança de 
Quotizações se mostra-
va inadequado, pois que 

ao Secretariado caberia a 
responsabilidade de “In-
formatizar” o sistema, 
cabendo a cada membro 
usando as diversas pla-
taformas para o envio.

A questão se põe com 
maior acuidade agora, 
que a FRELIMO possui 
mais de 5.000.000 (cin-
co milhões de membros). 
Não é altura de manuse-
ar tanto dinheiro, usando 
blocos e papel químico.

Lançamos esta “ba-
tata quente” à Secretária 
ou Secretário de Admi-
nistração e Finanças, sa-
ído desta magna reunião.

Da mesma maneira, 
queremos que a FRELI-
MO: após XII Congresso 
“Reforcem” Cabo Delga-
do para acelerar a repara-
ção das infraestruturas...

O Governo de Mo-
çambique, deve acelerar a 
afectação de mais meios, 
quer materiais, quer hu-
manos que correspondam 
à avalanche do regresso 
das populações para os 
distritos, de Palma, Nan-
gade, Mocímboa da Praia, 
entre outros, já que a “ba-

talha” de manter o inimigo 
a refugiar-se de um lado 
para outro é longa e pro-
longada como fez crer o 
ministro da Defesa Nacio-
nal, Major-General, Cris-
tóvão Chume, em entre-
vista a Brito Simango, da 
TVM, por ocasião do dia 
25 de Setembro de 2022.

Oportunamente trare-
mos nas tuas MAPUTA-
DAS, mais aspectos do XII 
Congresso da FRELIMO, 
por ser o partido que esta 
no Governo desde a Inde-
pendência Nacional e o seu 
funcionamento infl uenciar 
a vida de cada moçambica-
no, quer na vertente econó-
mica, quer na sociocultural. 

Aos que não foram elei-
tos para a “Continuidade” 
poderão aguardar mais 5 
anos para “Renovação”.

manhambanes* - na-
turais da província de 
Inhambane, uma provín-
cia famosa até hoje pelo 
facto de Vasco de Gama 
ater apelidado de “Ter-
ra de Boa Gente” quando 
chegou a “Bela Nhumba-
ne” (entra dentro a casa) 
em bitonga ou gitonga.

FRELIMO: após XII Congresso 
“Reforcem”Cabo Delgado para acelerar 

a reparação das infraestruturas...
 l Quotizações na FRELIMO: mudar os métodos de cobrança, informatizando o sistema…
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Situação de segurança sob
controlo na província de Nampula

Reitores das 
universidades 
do Púnguè e 
do Malawi 
avaliam posi-

tivamente a qualidade de ensino 
superior no continente africano, a 
olhar para as componentes de pes-
quisa e extensão, as universidades 
têm contribuído signifi cativamen-
te em responder vários problemas 
que as comunidades africanas 
enfrentam no seu quotidiano. 

Foi no âmbito da cooperação 
entre a UniPúnguè e Universida-
de do Malawi feita recentemente 
na cidade de Chimoio, em que 
os reitores destas instituições de 
ensino superior refl ectiram sobre 
os problemas que as sociedades 
africanas enfrentam, facto que re-
sultou na união de esforços para 
a resolução pontual dos mesmos. 

Para a reitora da UniPún-
guè, Emília Nhalevilo a qua-
lidade de ensino superior de-
pende muito do ambiente 
académico, desde melhores 
condições para os docentes, estu-
dantes olhando para a disponibili-
dade bibliográfi ca e infraestruturas. 

“Nós na UniPúnguè estamos 

muito a lutar por essa qualidade 
de ambiente, e pensamos que é 
isso que vai nos trazer a qualidade 
de educação. É um trabalho árduo 
que se faz nas diferentes perspec-
tivas”, disse Emília Nhalevilo. 

Igualmente o reitor da Uni-
versidade do Malawi, Samson 
Sajidu avalia positivamente a 
qualidade de educação em Áfri-
ca, no entantourge incutir em 
estudantes, habilidades criativas 
além das áreas que se formam. 

“Quando incutimos aos estu-
dantes habilidades transferíveis 
ou criativas aos estudantes, este 
quando aprovado no primeiro 
grau[licenciatura], em química 

por exemplo, o estudante não pre-
cisa trabalhar na área de química, 
pois saindo de uma universida-
de, deve ser hábil para qualquer 
profi ssão”, disse Samson Sajidu. 

Reunidas em Chimoio, a 
UniPúnguè e Universidade de 
Malawi manifestam interesse em 
desenvolver programas conjuntos 
em prol do ensino, pesquisa e ex-
tensão, fazendo intercâmbio de es-
tudantes, docentes e funcionários, 
oferta de programas conjuntos de 
formação entre outros aspectos. 

A reitora da UniPúnguè afi rma 
que a instituição que dirige está 
expectante nos programas de pós-
-graduação em que a universida-

de do Malawi está bastante avan-
çada, pois, cerca de 300 docentes 
que a UNIMA possui, mais de 
200 tem o grau de Doutoramento.

“Esta parceira vai ser boa, pelo 
factor localização. Malawi é um 
país vizinho, por isso que temos 
várias similaridades culturais, 
económicos e sociais, isso é um 
bom para o sucesso desta parceria. 
A nossa estratégia é criar parce-
rias com os países vizinhos, para 
facilitar em termos de deslocação, 
contacto e a compreensão do con-
texto local”, referiu Nhalevilo. 

Um dos programas de resolu-
ção de problemas de comunida-
des é levado a cabo pela UNIMA, 
sobre adaptação às mudanças 
climáticas, olhando para o pa-
pel das parcerias a nível local. 

A UniPúnguè foi abrilhantada 
com uma palestra pelo DR. Cos-
mo Ngongondo, um dos profes-
sores da UNIMA experimentado 
na área da temática global sobre 
mudanças climáticas, este que 
afi rma que as comunidades locais 
devem ser envolvidas na pes-
quisa e resolução de problemas.

“O papel da Universidade 
de Malawi é de identifi car as 

mudanças climáticas, depois 
procuramos mecanismos junto 
de várias organizações, como 
governo e parceiros, para adap-
tação a essas mudanças climá-
ticas, e criamos estudos para 
ajudar as comunidades a se rein-
ventarem”, explica Ngongondo. 

Na mesma palestra, Cosmo 
Ngongondo falou sobre a polui-
ção dos rios que tem acontecido 
na província de Manica, pois apela 
as instituições de ensino moçam-
bicanas, a trabalharem na capaci-
tação das pessoas envolvidas no 
garimpo ilegal, em matéria do uso 
sustentável dos recursos naturais. 

Ainda na esteirada coope-
ração, a Universidade Púnguè e 
diocese da igreja Anglicana do rio 
Púnguè rubricaram um memoran-
do de entendimento para imple-
mentarem programas de educação 
da infância, com mais enfoque 
para as raparigas e pesquisas so-
bre sustentabilidade ambiental. 

A cooperação entre a UniPún-
guè e a igreja Anglicana materiali-
zar-se-á na assistência de mais de 
duas mil crianças, nos distritos de 
Gondola e Báruè na província de 
Manica e, Nhamatanda em Sofala. 

Universidades do Púnguè e do Malawi avaliam 
positivamente a qualidade de educação em África

O secretário do estado na província de Nampula diz que 
as forças de defesa e segurança (FDS) estão em todos 23 
distritos da província por forma a evitar a progressão dos 
ataques por parte dos terroristas que há dias protagonizaram 
ataques nos distritos de Memba e Errati. Mety Gondola re-
fere ainda que a população que se havia deslocado por causa 
dos ataques terroristas tende a regressar nas suas zonas de 
origens, mercê da monitoria dos órgãos de governação ao 
nível da província bem como a sociedade civil.

Face a isso, Mety 
Gondola descre-
ve que situação 
de segurança ao 
nível da província 

está sob controlo de modo a evitar 
o alastramento dos ataques terro-
ristas. A fonte diz que a popula-
ção está de regresso as suas zonas 
de origens, pois há uma acalmia 
naqueles distritos que outrora 
viveram momentos de pânico.

Para não haver situação de 
infi ltração de terroristas no pro-
cesso de regresso da população, 

Mety Gondola diz que os ór-
gãos de governação destacaram 
uma comissão que tem estado 
a fazer a monitoria para não co-
locar a população em perigo.

“ A monitoria é fundamental 
para evitar situações de aproveita-
mento. Os terroristas usam várias 
artimanhas daí que é preciso redo-
brar a atenção. Não devemos per-
mitir que indivíduos usem a nossa 
população para não desestabilizar 
a província “ disse Gondola reco-
nhecendo que ainda é prematuro 
apresentar dados sobre o real 

número de deslocados e óbitos 
resultantes dos ataques terroristas.

Estamos no processo de le-
vantamento da informação sobre 
os deslocados, pois há popula-
ção em situação de desamparo 
e outras que se refugiaram em 

suas familias nos vários can-
tos da província de Nampula.  

 Nos próximos dias pode-
remos ter a oportunidade de 
conhecer os resultados do real 
número de deslocados e óbitos, 
disse Mety Gondola para quem, 

embora os distritos de Érati e 
Memba tenha vivido situação de 
pânico, as actividades produti-
vas continuam sem sobressaltos.

A província de Nampula 
contribui com cerca de 14% 
do produto interno bruto (PIB) 
e mesmo com a situação dos 
ataques registados num passa-
do recente continua a registar 
um crescimento assinalável 
mercê do trabalho abnegado 
da população, a fonte indicou 
ainda que são desafi os da pro-
víncia que seja uma referência 
no país no sector do turismo 
tendo em conta a boa localiza-
ção de que dispõe formada por 
belas praias, lagoas e ilhas.

“ Temos vários distritos 
costeiros, dai que precisamos 
aproveitar esse potencial de 
modo a nos tornar uma referên-
cia no sector do turismo e não 
só “ acrescentou Mety Gondola. 

Mety Gondola
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Retoma do apoio do FMI e Banco Mundial implica 
implementação de um novo “PRE” na economia nacional

O escândalo das “dívidas ocultas” foi um verdadeiro “tiro 
nos pés” no processo de consolidação da soberania econó-
mica de Moçambique. Sobre-endividado e com capacidade 
bastante limitada para mobilizar recursos para satisfazer as 
suas crescentes necessidades de financiamento, o Governo 
encontra-se neste momento pressionado para realizar refor-
mas “forçadas” em troca dos empréstimos concessionais e 
subvenções das instituições de Bretton Woods (Banco Mun-
dial e Fundo Monetário Internacional) que, cada vez mais, 
vão fortalecendo a sua influência na economia e promovendo 
o seu engajamento em áreas políticas e altamente sensíveis.

O actual con-
texto recor-
da um pouco 
a posição 
difícil que a 

economia moçambicana atra-
vessou durante a crise da déca-
da de 80. Entretanto, enquanto 
o Programa de Reabilitação 
Económica (PRE) de 1987 ti-
nha como objectivo resolver a 
crise resultante do fracasso das 
estratégias de desenvolvimento 
socialistas adoptadas após a In-
dependência em 1975, a “nova” 
intervenção das instituições de 
Bretton Woods em Moçambi-
que visa recuperar a economia 
de uma crise que deriva de má 
governação e corrupção ao mais 
alto nível do Governo: o es-
cândalo das “dívidas ocultas”.

Na realidade, além dos 
custos socioeconómicos, ins-
titucionais (deterioração do 
ambiente político-institucio-

nal) e reputacionais (descre-
dibilização do país aos olhos 
dos parceiros internacionais), 
o maior escândalo financeiro 
de Moçambique também criou 
a oportunidade única para o 
Banco Mundial e o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
fortalecerem a sua influência 
na economia e promover o 
seu engajamento em áreas po-
líticas e altamente sensíveis. 

A situação é fundamental-
mente a mesma: um Estado na 
bancarrota (em situação de so-
bre-endividamento) e sem ca-
pacidade de mobilizar recursos. 
E, à semelhança do que ocorreu 
na década de 80, sem nenhuma 
opção viável a não ser sujeitar-
-se e cumprir com todas as 
prescrições neoliberais do Ban-
co Mundial e do Fundo Mone-
tário Internacional em troca de 
financiamentos concessionais 
para aliviar a sua cada vez 

mais reduzida margem fiscal.
A situação de dependên-

cia financeira de Moçambique 
agravou-se. Além de impor 
uma enorme carga adminis-
trativa para a implementação 
das reformas1 , a soberania 
económica, a mais importan-
te do contrato social entre os 
moçambicanos e o Estado, está 
sendo continuamente aliena-
da em troca de subvenções e 
financiamentos concessionais. 
É que, por sua natureza, os 
condicionalismos geralmen-
te impostos para o acesso aos 

empréstimos têm sido contro-
versos e muitas vezes vistos 
como susceptíveis de infringir 
a soberania económica dos 
países na medida que os im-
pede de tomar suas próprias 
decisões de política económi-
ca e sobre o caminho a seguir 
para o seu desenvolvimento.

Falta de recursos “pressiona’’ 
agenda de reformas ao nível do 

Governo

Embora os resultados te-
nham começado a surgir ao 

longo do ano em curso, com 
a retoma efectiva do apoio di-
recto ao Orçamento do Estado, 
o trabalho na busca de confor-
midade com as regras dos par-
ceiros iniciou há algum tempo, 
sendo de destacar a implemen-
tação das 29 medidas de refor-
mas prioritárias contidas no 
Relatório de Diagnóstico sobre 
Transparência, Governação 
e Corrupção (o “Relatório de 
Diagnóstico”), preparado pelo 
Governo com o apoio do FMI e 
publicado em Agosto de 2019. 
Cerca de três anos depois, mais 
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concretamente em meados do 
ano em curso, foi aprovado o 
primeiro apoio directo ao Or-
çamento do Estado, no valor 
de 470 milhões de dólares, 
após seis anos de suspensão. 
E, como todos os empréstimos 
concedidos pelo FMI através 
da Linha de Crédito Amplia-
da (ECF), os recursos vieram 
com um conjunto de (pré)
condições sob a forma de uma 
agenda “ambiciosa” de qua-
se duas dezenas de reformas.

 Adicionalmente, o Banco 
Mundial aprovou uma subven-
ção de 300 milhões de dólares 
em apoio à Operação de Fi-
nanciamento para o Desenvol-
vimento de Políticas e Apoio a 
Instituições de Transformação 
Económica (Institutions and 
Economic Transformation De-
velopment Policy Financing 
Operation), conhecida sob a si-
gla DPF4 . Segundo as informa-
ções avançadas, o donativo tem 
como objectivo promover uma 
recuperação económica inclusi-
va e sustentável em Moçambi-
que, representando igualmente 
a retoma do apoio directo ao 
Orçamento do Estado por par-
te do Banco de Moçambique. 

Entretanto, e à semelhança 
do financiamento concessional 
do FMI, a subvenção do Ban-
co Mundial está condiciona-
da a uma agenda de reformas 
a serem implementadas pelo 
Governo. Mais precisamente, 
sete acções prioritárias para o 
desbloqueio da subvenção e 
outras dezenas de acções adi-
cionais organizadas em torno 
de três pilares: (i) o reforço 
das instituições orçamentais 
e a transparência; (ii) o am-
biente empresarial e as restri-
ções de acesso financeiro para 
apoiar o desenvolvimento do 
sector privado, e; (iii) os com-
promissos do país em matéria 
de alterações climáticas que 
visam apoiar uma trajectória 
de crescimento mais resiliente 
e mais verde. Em suma, Mo-
çambique está gradualmente a 
ganhar a confiança dos parcei-
ros de cooperação, no entan-
to a mobilização de financia-
mentos junto dos mesmo tem 
implicado custos adicionais 
em termos de implementação 
de reformas tidas como (pré)
condições para desbloquear os 
financiamentos concessionais.

Sobre as recém-divulgadas 
reformas do ECF

O acordo para a canalização 
dos cerca de 470 milhões de 
dólares foi aprovado pelo Con-
selho de Administração do FMI 
em inícios de Maio do ano em 
curso5 , altura em que foram 
igualmente avançados alguns 
dos condicionalismos para o 

desembolso dos fundos. Entre-
tanto, o Memorando de Políti-
cas Económicas e Financeiras6 
, com a agenda de reformas já 
detalhada, apenas foi publi-
cada no dia 14 de Setembro 
pelo Ministério da Economia 
e Finanças, na sequência da 
visita realizada pela missão de 
assistência técnica do FMI. Os 
recursos foram libertos ao abri-
go do Extended Credit Facility 
(ECF, em inglês) . Com taxa de 
juro nula e condições de prazo 
comportáveis relativamente 
àquelas de mercado (cinco anos 
e meio de carência e 10 anos de 
maturidade), os fundos concep-
cionais vieram acompanhados 
de uma agenda de reformas 
obrigatórias para o Governo. 

Fundamentalmente, as re-
formas estão alinhas com o 
modelo neoliberal seguido 
pelas instituições de Bretton 
Woods que assenta na ideia de 
que através da promoção de 
mercados livres, livre comér-
cio e eliminação de contro-
lo governamental excessivo, 
o crescimento económico e 
a eficiência do mercado se-
rão estimulados, apoiando-
-se igualmente em medidas 
de austeridade e liberalização. 

Preservando o padrão ob-
servado nos seus outros ins-
trumentos de concessão de fi-
nanciamento às economias, o 
FMI fixou duas categorias de 
condições ao empréstimo que 
deverá apoiar o Programa Eco-
nómico e Financeiro do Gover-
no entre 2022 e 2025: condi-

ções quantitativas e condições 
estruturais . As condições 
quantitativas compreendem 
os Critérios de Desempenho 
Quantitativos (CDP) e algu-
mas metas indicativas (MI). 

Essencialmente, estas con-
dições (apresentadas na Tabela 
1) constituem metas macroeco-
nómicas que o Governo deve 
assegurar o seu cumprimen-
to, não implicando, necessa-
riamente, alterações directas 
nas políticas existentes. Neste 
primeiro grupo de condições 
destacam- -se: (i) a melhoria 
na posição orçamental do Go-
verno, alcançando um exce-
dente primário até 2024; (ii) o 
cumprimento pontual e integral 
dos pagamentos do serviço 
da dívida; (iii) abstenção pelo 
Governo de conceder novas 
garantias ou celebrar novos 
contratos de financiamento, e; 
(iv) manutenção da inflação em 
um dígito com banda simétrica 
entre 2 e 3 pontos percentuais.

Contrariamente aos crité-
rios de desempenho quantita-
tivos, as condições estruturais 
vinculam o Governo a imple-
mentar reformas legais e insti-
tucionais como forma de ace-
der aos seus empréstimos do 
Fundo. Estas condições vêm de 
duas formas diferentes, desig-
nadamente: 1) acções prévias, 
que devem ser cumpridas antes 
da concessão do empréstimo, 
e; 2) referências estruturais, 
que servem para revisões de 
desempenho do Governo rea-
lizadas pelo FMI pelo menos a 

cada seis meses e determinam 
a liberação de uma parcela 
subsequente do empréstimo.

 Historicamente, as condi-
ções estruturais para o aces-
so ao financiamento do FMI 
têm interferido consideravel-
mente na capacidade do Go-
verno de tomar decisões de 
política fiscal, normalmente 
impondo restrições aos gastos 
e empréstimos públicos, bem 
assim a implementação de 
medidas de austeridade.  Boa 
parte das medidas recomen-
dadas ao Governo moçambi-
cano encaixam-se neste perfil. 

Com efeito, após ter cum-
prido com duas pré- -condi-
ções para aceder ao emprés-
timo – nomeadamente: (i) a 
identificação dos produtos nos 
quais as isenções de IVA e ta-
xas nulas seriam eliminadas, 
e; (ii) o preenchimento e pu-
blicação da auditoria inde-
pendente dos gastos com CO-
VID-19, o Governo ficou com 
mais uma dezena de reformas 
com prazos para cumprir. 

No geral, as reformas exi-
gidas alinham com o modus 
operandi das Instituições de 
Bretton Woods e são a reco-
mendação geral do modelo 
neoliberal. Entre as reformas 
que não foram traduzidas em 
indicadores estruturais de re-
ferência destacam-se: (i) A re-
dução da actual massa salarial 
da Função Pública de 13,8% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), em 2021, para 10,8 % 
do PIB até 2026, independen-

temente da implantação da Ta-
bela Salarial Única (TSU), e; 
(ii) uma “reforma ambiciosa” 
do IVA em 2023, eliminando 
algumas isenções e taxas nu-
las não essenciais e limitando 
para 12 meses o prazo para 
os contribuintes solicitarem o 
reembolso do IVA (após o pe-
ríodo o reembolso será trans-
portado e creditado contra 
futuras obrigações de IVA).

 Como se pode depreender, 
após os seis anos de suspen-
são, os fundos dos parceiros 
– mormente o FMI e o Ban-
co Mundial - já começam a 
“fluir” para o orçamento. No 
entanto, voltam com um con-
junto de “imposições” expres-
sas nas múltiplas agendas de 
reformas cuja operacionaliza-
ção está a cargo do Governo. 

Sendo uma prescrição di-
recta das instituições de Bret-
ton Woods, as reformas de-
verão certamente contribuir 
para um maior alinhamento 
da economia com o modelo 
dominante neoliberal e, quiçá, 
cumprir com o objectivo de 
apoiar a recuperação da econo-
mia nacional. Contrariamente, 
pouco pode-se esperar em ter-
mos da redução da dependên-
cia financeira e da influência 
do FMI e Banco Mundila no 
país. Aliás, estudos mostram 
que, embora os programas de 
ajuste estrutural do Fundo exis-
tam desde a década de 1950, 
muitos países menos desen-
volvidos economicamente con-
tinuam endividados. (CDD)
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Aldevina Nhantumbo, confiante na 
redução de novas infecções do HIV

A Secretária Executiva do Conselho Provincial de Com-
bate ao SIDA da Cidade de Maputo (CPCS), Aldevina Carlos 
Nhantumbo Tsambe, mostra-se confiante na redução signi-
ficativa das taxas de redução do HIV, aproximando assim, a 
meta das Organização das Nações Unidas (ONU) que definiu 
como meta acabar com a pandemia de SIDA até 2030.

 

“O 
CPCS da cidade de Maputo, 
tem expectativas altas em rela-
ção a toda intervenção no sen-
tido de ver as taxas de redução 
do HIV, elevar a consciência de 
direitos dos diferentes actores, 
atingir as metas estabelecidas 
a nível nacional e global até 
2030 e por fim contribuir para 
que o País seja visto como o 
local onde novas infecções são 
raras e quando ocorrem, todas 
as pessoas, independentemen-
te de idade, sexo, orientação 
sexual, identidade de género 
ou condição socioeconómi-
ca, tem acesso a cuidados de 
alta qualidade para terem vi-
das longas e saudáveis, livres 
de estigma e discriminação. 

A dirigente falava na quin-
ta-feira (22 de Setembro) em 
Maputo, durante a abertura 
do encontro do Grupo Técni-
co de Direitos Humanos e da 
População Chave, organizado 
pelo Conselho Provincial de 
Combate ao SIDA da Cidade 
de Maputo, que juntou o sec-
tor público, a sociedade civil 
e parceiros de cooperação, que 
no seu dia-a-dia, trabalham de 
forma abnegada desde a comu-
nidade até a unidade sanitária, 
para que se considere a pes-
soa como centro das interven-
ções, sem prejuízo da qualida-
de de resultados pretendidos. 

Aldevina disse estar ciente 
de que com este mecanismo 
de actuação para melhoria dos 
esforços de coordenação da 
resposta provincial do HIV e 
SIDA, atender às necessidades 
das populações vulneráveis, 
com incidência nas PVHIV e 
população-chave, incluindo o 
desenvolvimento de planos de 
operacionalização do PEN e 
outros documentos orientado-
res relevantes relacionadas aos 
direitos humanos para o acesso 
à saúde, que constituem tare-
fas destes grupos, a informa-

ção e esforços individuais se 
converterão em linhas mestras 
dando direcção clara sobre a si-
tuação real e pontual das inter-
venções na cidade de Maputo.

 

A estigmatização, preconceito e 
discriminação transpõem a vida 

das PVHIV

Uma auscultação levada 
a cabo pela Associação Kin-
dlimuka, uma Organização da 
Sociedade Civil ligada à pro-
moção da cidadania e defesa 
da saúde em Moçambique, re-
vela a falta de privacidade nos 
serviços oferecidos às Pessoas 
Vivendo com HIV (PVHIV). 

A auscultação desenvol-
vida por aquela organização 
ao longo deste ano, no âm-
bito da implementação das 
acções de Monitoria Lidera-
da pala Comunidade (MLC), 
desenvolvidas para a resposta 

ao HIV e SIDA, abrangeu a 
cidade de Maputo, mas con-
cretamente o distrito Munici-
pal Kamubukwane, no Centro 
de Saúde de Magoanine “A”.

Segundo esta organização, 
do total de 578 pacientes aus-
cultados, 1,5% corresponden-
tes a nove pacientes, relataram 

a falta de privacidade nos ser-
viços oferecidos às PVHIV. 

A auscultação tinha como 
um dos principais objecti-
vos, o levantamento de bar-
reiras e advogar para garantir 
a melhoria da qualidade dos 
serviços de saúde. Dentro 
das auscultações foram inte-
grados provedores de saúde, 
PVHIV, grupos vulneráveis 
de risco e a população chave. 

Portanto, Vários estu-
dos/auscultações apontam 
que o estigma, preconceito e 
discriminação transpõem a 
vida das PVHIV, que vivem 
constantemente com medo 
de serem descobertos. 

Além disso,  a discrimina-
ção está patente e inclusive en-
tre profissionais da saúde que 
rompem o sigilo profissional, o 
que leva o paciente a abando-
nar o tratamento, disse a fonte. 

Ainda de acordo com Eugé-

nio Mazive, oficial de monito-
ria e avaliação da  Kindlimuka, 
cerca de 1.3% corresponden-
tes a nove de um total de 578 
pacientes auscultados relatam 
cobranças ilícitaspara ace-
der a consultas relacionadas 
ao HIV e para levantamento 
dos primeiros medicamentos 

anti-retrovirais (ARV) e outras 
1.2% correspondentes a sete de 
um total de 578 pacientes aus-
cultados, relatam maus-tratos 
pelos profissionais de saúde. 

A chefe do Departamento de 
Assistência à Família e Menor 
vítima de Violência da cidade 
de Maputo, Ana Maria Fenias, 
durante o encontro do Grupo 
Técnico de Direitos Humanos 
e da População Chave, disse 
que a cidade de Maputo regis-
tou, no primeiro semestre deste 
ano, um total de 695 casos de 
denúncia de violação de direi-
tos humanos contra 954 casos, 
de igual período do ano 2021. 

  Da violação de direitos hu-
manos ocorridos nas famílias ao 
longo do semestre passado na 
cidade de Maputo, destaca-se 
a violência doméstica, contra 
menores e/ou idosos e a violên-
cia baseada no género (VBG). 

Os casos resultaram em 110 

contra 144 vítimas menores de 
18 anos registados no mesmo 
período do ano passado, 420 
contra 624 vítimas mulheres e 
165 contra 186 vítimas homens. 

Refere-se que relativamen-
te ao tratamento, todos os ca-
sos foram registados e lavradas 
respectivas peças processuais 
encaminhadas para as procura-
dorias das áreas onde os factos 
ocorreram e, para o tribunal de 
menores (no caso dos registos de 
falta de assistência alimentar). 

Para  Yolanda  júlio Paulo, 
representante do  Departamen-
to Provincial de Assistência 
Jurídica e Judiciária da cida-
de de Maputo, esta instituição 
assistiu mais de sete mil cida-
dãos economicamente desfa-
vorecidos, ao longo do primei-
ro semestre do corrente ano. 

No que  concernente a assis-
tência jurídica e patrocínio ju-
diciário ao cidadão economica-
mente carenciado, a instituição 
assistiu um cumulativo de 7.153 
cidadãos, dos quais 5.017 são 
do género masculino e 2.136 
do género feminino. Os 7.153 
casos 54.41% são directamen-
te ligados a direitos humanos. 

A meta para todo ano é de 
prestar assistência jurídica e 
patrocínio judiciário a 13.259 
cidadãos economicamente des-
favorecidos, realizar 150 pa-
lestras de educação cívica e 10 
feiras de assistência jurídica. 

Dos casos assistidos, 358 
são casos de violência do-
méstica, dos quais 286 re-
presentam o género mas-
culino e 72 casos o género 
feminino respectivamente. 

Referiu igualmente que 
as palestras de educação cívi-
ca, a instituição realizou 106 
palestras de educação cívica 
das 150 planificadas para o 
presente ano. As mesmas ti-
veram lugar em todos os dis-
tritos municipais onde estão 
implantadas as delegações do 
IPAJ da cidade de Maputo. 

O Departamento Provin-
cial de Assistência Jurídica e 
Judiciária da cidade de Mapu-
to diz ter superado as metas 
previstas para o primeiro se-
mestre do presente ano, sen-
do que para casos assistidos 
superou a meta em 101.08%, 
sendo que em palestras de 
educação cívica superou em 
151.42%; capacitação superou 
em 147.50%; feira de assistên-
cia jurídica superou em 180%. 

criZalda Vilanculos
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Defende activista Graça Machel

Urge derrubar “murros“ que
impedem mulheres de aceder ao poder

Numa altura que se propala pelo mundo inteiro a ne-
cessidade de igualdade de género, no âmbito dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável (ODS) que estabelece a 
participação plena e efectiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada 
de decisão na vida política, económica e pública. A activista 
social, Graça Machel, entende que as mulheres devem se unir 
para derrubar as paredes que impedem acesso ao poder no 
país, pois os problemas que as afectam não escolhem cores 
partidárias.

“É preciso 
despir-
mo-nos 
d a s 
c o r e s 

partidárias e derrubar as paredes 
que impedem acesso ao poder, 
introduziu a activista social para 
quem a discriminação entre as 
mulheres tomando como base as 
cores partidárias, não é um assun-
to de mulher, pois todas são iguais 
e devem envolver-se no prosse-
guimento do mesmo objectivo 
que se traduz no acesso de exer-
cício efectivo do poder político.

Graça Machel que falava na 
última semana, no âmbito do 14º 
Congresso Mundos de Mulheres 
lamentou o facto de as mulheres na 
política estejam a cumprir agenda 
dos homens, independentemente 
do partido em que estão fi liadas.

Para a activista social é preci-
so que as mulheres se reúnam e 

trabalhem juntas, pois, a agenda 
é única: acesso aos alimentos, 
acesso ao serviço e educação.

 “As causas das mulheres são 
comuns e não conhecem cores 
partidárias, o que signifi ca que 
as universidades devem colabo-
rar nessa batalha de modo que 
as mesmas acedam ao poder “ 
salientou convidando todos sec-
tores produtivos a enumerar todos 
aspectos que difi cultam o aces-
so das mulheres ao poder, e de 
exercer os direitos consagrados 
nos diversos dispositivos, mas 
que não se aplicam no terreno. 

Machel reconhece ainda 
que tais barreiras a quem ape-
lida de “murros“ não vão cair 
por si, levam anos, vai dai a ne-
cessidade de uma “acção colec-
tiva, organizada, perseverante 
e paciente” e deve ser liderada 
de maneira a saber qual é o pri-
meiro, segundo passo e mais.

“Mundos de Mulheres” põe 
em diálogo a academia, os mo-
vimentos sociais e a cultura.

Trata-se de um evento que 
reúne a diversidade de mulheres, 
para refl ectir sobre o tema “Femi-
nismos Africanos – Construindo 
Alternativas para as mulheres e 
para o mundo através de um corre-
dor de saberes que cuida e resiste”.

O Congresso visa partilhar 
conhecimentos, experiências, 
a partir de diferentes cenários 
e perspectivas, que permitam a 
percepção dos desafi os e iden-

tifi cação de alternativas que 
contribuam para o desenvolvi-
mento, empoderamento econó-
mico e sustentável da mulher.

Entretanto, a Presidente do 
Fórum Mulher e representan-
te de todos os movimentos so-
ciais, Rafa Machava explicou 
que, com o evento projecta-se 
a partilha do saber fazer, di-
zer, contar em termos orais e a 
científi cos, a escrita e testemu-
nho da luta das mulheres e suas 
conquistas, passando o lega-
do para as próximas gerações.

“Este 14º Congresso visa reu-
nir todas as mulheres da acade-
mia e da ciência, para partilha do 
saber, experiências, e a parte aca-
démica vai documentar o que vai 
acontecer. Nós dos movimentos 
trazemos as nossas experiências, 
nossas lutas, como nos organiza-
mos como mulher no dia-a-dia. 
Vamos juntar isso com a parte 
da investigação académica que 
vai colher de nós muitas expe-
riências e ouvir o que os acadé-
micos trazem sobre o passado e 
presente das mulheres”, disse 
a presidente do Fórum Mulher.

No Mundo Mulheres foram 
partilhadas 400 comunicações 
orais, através de mesas redon-
das, com diversos temas, como 
o colonialismo, luta contra o pa-
triarcado, mulheres em espaços 
de tomada de decisão, mulheres 
e emprego entre outros assuntos.

“Este é o culminar de uma 
caminhada que iniciou em 2019, 
envolvendo várias sensibilida-
des, mas foi afectada pela pande-
mia da covid-19 e outros factores.

O Congresso é realizado a 
cada cinco anos e uma vez a 
cada país, e Moçambique é o 
primeiro de expressão portugue-
sa e o segundo africano, depois 
de Uganda, que recebeu o even-
to há 20 anos“ fi nalizou a fonte.
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No leito do grande rio
Access Bank eleito Melhor Banco 
Digital pelo segundo ano consecutivo 

Tempus Global Grouplança em Moçambique 2ª Pesquisa 
Nacional de Benefícios e Gestão do Capital Humano 

A Tempus Global 
Grouplançou,este 
mês(Setembro), 
a 2ª edição da 

Pesquisa Nacional de Benefí-
cios e Gestão do Capital Hu-
mano, que pretende avaliar as 
organizações do ponto de vista 
dos Recursos Humanos (RH).
Trata-se de uma iniciativa da 
Tempus Global Group, apoia-
da pela Hollard Moçambique.

A pesquisa é qualitativa e gra-
tuitae foca-se em quarto pilares 
da Proposta de Valor ao Traba-
lhador (EmployeeValueProposi-
tion), respetivamente: Compen-
sação & Benefícios, Carreira, 
Ambiente de Trabalho e Cultura.

A 1ª edição deste estudo 

foi apresentada ao mercado em 
Agosto de 2021 e contou com a 
participação de 140 organizações-

públicas, privadas e organizações 
não governamentais, avaliando 
a perspectiva dos líderes de RH. 

Estiveram representadas todas 
as províncias do país à excepção 
de Cabo Delgado e Zambézia.

A Tempus pretende realizar 
esta pesquisatodos os anos com 
o objectivo de fornecer dados es-
tatísticos que possam contribuir 
para a optimização do investimen-
to em pessoas. A ideia éoferecer 
às organizações e aos seus líderes 
uma visão mais ampla e mais ac-
tual do mercado de trabalho que 
vá além daspráticas comuns, ao 
mesmo tempo que apresenta so-
luções com vantagens mais com-
petitivas para os trabalhadores.

Nesta 2ª edição em curso, o 
questionário avalia a perspec-
tiva dos líderes de RH e dos 
trabalhadores. Todos os dados 

são tratados de forma confi-
dencial em linha com as me-
lhores práticas do mercado e 
de acordo com a Lei geral de 
proteção de dados,de forma a 
que nenhuma organização seja 
identificada individualmente. 

O valor agregado à parti-
cipação gratuita das organiza-
çõespassa pelo benchmarking da 
organização em comparação com 
a sua indústria/sector e com todo 
o mercado, e por terem acesso 
ao Relatório Geral da Pesquisa. 
Têm, ainda, a possibilidade de 
participar no Elite Employer 2023 
– um programa pioneiro concebi-
do para certificar e reconhecer 
as melhores organizações para 
se trabalhar em Moçambique.

O Access Bank Mozambique é considerado, pela 
segunda vez consecutiva, o Melhor Banco Digital de 
Moçambique,Best Digital Bank – Mozambique 2022. A 
distinção é feita pela conceituada revista InternationalFi-
nanceAward que reconhece a qualidade dos serviços que 
o Access presta aos seus clientes nas várias plataformas 
digitais que incluem Internet banking, Mobile Banking, 
Cartões e USSD. 

Pesou para a no-
meação do Ac-
cess Bank este 
ano o facto de o 
Banco, em Fe-

vereiro, ter sido o primeiro a 
introduzir a tecnologia Contac-
tless em Moçambique, fazendo 
com que os seus clientes pas-
sassem a ter cartões que dispen-
sam a introdução de códigos 
Pinem pequenas transações. A 
inovação garante maior segu-
rança e flexibilidade na aqui-
sição de produtos e serviços.   

Ainda na esfera digital, o 
Access Bank juntou-se ao Mpe-
sa para conceder empréstimos 
com rapidez e maior facilidade 
aos clientes que movimentam 
dinheiro através dos telemó-
veis. Os empréstimos, que va-
riam em função da capacidade 
de cada cliente, são cedidos em 
pouco menos de um minuto 
através da tecnologia USSD. 

Segundo o Administra-
dor Delegado do Access 

Bank Mozambique, Marco 
Abalroado,esta distinção mos-
tra mais uma vez que o Ac-
cess Bank é um banco cujo 
crescimento está directamente 
aliado à qualidade. “Com este 
reconhecimento sentimo-nos 
ainda mais comprometidos 
com a inovação, a tecnologia 
e, acima de tudo,com a pres-
tação de serviços cada vez 
melhores. Queremos que em 
todos os segmentos sejamos 
a melhor opção bancária que 
há no mercado. O nosso so-
nho é ser o Banco africano 
mais repeitado do mundo”.

Para além de ser considera-
do o Melhor Banco Digital de 
Moçambique, o Access Bank 
também recebeu a distinção 
de Banco de Retalho mais 
inovador, MostInnovativeRe-
tailBank Mozambique - Mo-
zambique 2022, um reconheci-
mento que surge em resultado 
dos esforços do banco para ser-
vir todos os segmentos sociais, 

com destaque para a mulher 
nas suas variadas posições. 

Para além de garantir ser-
viços específicos Women-
Banking que incluem a Conta, 
o Cartão e a Poupança Mu-
lher, o Access Bank treina e 
capacita mulheres empreen-

dedoras através do Pitch-A-
-Ton.Um projecto destinado 
à capacitação das Pequenas e 
Médias Empresas pertencentes 
às mulheres moçambicanas, 
dotando-as de competências 
financeiras e empresariais, 
para que possam fazer cres-

cer os seus empreendimentos.
O Access Bank Mozam-

bique afirma-se como um 
banco universal que serve to-
dos ossegmentos de negócio 
com o compromisso de apoiar 
a concretização dos sonhos 
de todos osmoçambicanos.
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No leito do grande rio

Absa Bank Moçambique promove exposição
“Semblantes e Olhares Urbanos” 

O Absa Bank Moçambique apresenta ao público a 
exposição “Semblantes e Olhares Urbanos” do artista 
Mateus Sithole, nas suas montras do Balcão Premier na 
Cidade de Maputo, onde o artista apresenta um conjun-
to de rostos, que de forma instantânea cruzaram o seu 
olhar. Rostos que fazem parte do seu quotidiano ou da sua 
comunidade cujas emoções estão estampadas por reflexos 
naturais diante de acontecimentos, vivências e influências 
culturais.

Esta é a segun-
da mostra in-
dividual do 
artista Ma-
teus Sithole, 

na qual o artista faz recurso 
a telas, esculturas através de 
técnicas de pintura e colagem, 
com recurso a desperdícios 
de têxteis/capulana, madei-
ra e papel para corporizar as 
suas expressões artísticas.

 Segundo o artista, as suas 
obras têm como inspiração ros-
tos de mulheres e crianças num 
misto de emoções de alegria, 
preocupação e incertezas, como 
uma vitrine da alma. Numa 
clara alusão a preservação ao 
meio ambiente, Sithole usa ma-
teriais reutilizáveis e sustentá-
veis, influenciando o cidadão 
a ver a arte, de forma diferen-
ciada, abrangente e acessível.

 Para a Directora de Seviço 

ao Cliente, do Absa Bank Mo-
çambique, Tânia Oliveira, “as 
produções  artísticas são uma 
forma inegável de manifesta-
ções culturais que reflectem 
valores da nossa sociedade e 
este ensaio, que temos o enor-
me prazer de promover, instiga 
a sensibilidade, criatividade, 
sentimentos e emoções, fazen-
do uso de materiais recicla-
dos apelando, por sua vez, ao 
uso consciente dos recursos, 
o que a nós, como membros 
signatários do Pacto Global 
das Nações Unidas, apraz nos 
apoiar, procurando, com esta 
exposição, aumentar a sensi-
bilização para a reciclagem, 
enriquecendo uma mensa-
gem, tão importante como a 
sustentabilidade ambiental.”

 Disponível no Centro Pre-
mier do Absa Bank Moçambi-
que (Avenida Julius Nyerere, 

em Maputo) a exposição esta-
rá disponível até ao dia 30 de 
Novembro e contará com um 
lançamento oficial no dia 29 de 
Setembro pelas 17 horas. Uma 
oportunidade de interacção com 
o artista, bem como com enti-
dades ligadas à arte e à cultura.

 Mateus Sithole nasceu na 
Província de Chimoio, órfão 

e, aos 12 anos é acolhido por 
um casal de voluntários ame-
ricanos e vai para o internato 
no Zimbabwe, onde aprende a 
desenhar. Chega a Maputo, co-
meça um novo percurso, e para 
ganhar a vida vai vendendo 
os seus trabalhos em diversos 
pontos da cidade como ambu-
lante. Com um percurso de vida 

Nacala Logistics organiza jornadas de 
limpeza em Nampula, Nacala e Cuamba 

N o âmbito 
da celebra-
ção do Dia 
Mundial da 
Limpeza, a 

Nacala Logistics promoveu 
no dia 17 de Setembro, jorna-
das de limpeza nas cidades de 
Nacala, Nampula e Cuamba.

 Contando com a participa-
ção de empresas parceiras da 
Nacala Logistics e comunida-
des que se uniram em prol do 
bem-estar do meio ambiente, 
foram recolhidos resíduos 
sólidos na Praia do Fernão 
Veloso, cidade de Nacala, no 
Prédio Carvalheira, cidade de 
Nampula e nas Instalações da 
AJFS, na cidade de Cuamba.

 “Limpar a nossa comuni-
dade, o nosso planeta, é uma 

responsabilidade não exclusi-
va dos voluntários, profissio-
nais ou amigos de ambiente. 

É, sim, responsabilidade de 
todos nós, pois devemos bus-
car sempre deixar o mundo 

melhor do que encontramos. 
Esse é o compromisso que 
devemos deixar para as futu-

ras gerações”, disse Michel 
David, supervisor do Meio 
Ambiente da Nacala Logistics 

“É dever de todos cuidar 
do meio ambiente e participar 
desta iniciativa ajuda a levar a 
mensagem às famílias e às co-
munidades, moldando a socie-
dade para ter um planeta mais 
limpo”, afirmou José Minório, 
que participou da jornada de lim-
peza na cidade de Nacala Porto. 

Ao todo participaram cer-
ca de 500 pessoas nas jorna-
das de Nacala e Nampula e 
Cumba, que recolheram mais 
de uma tonelada de resídu-
os, entre vidro, plástico, lixo 
orgânico. Parte dos resídu-
os foram depositados nas 
lixeiras municipais e ou-
tra levada para reciclagem.

repleto de adversidades e resi-
liência, faz deste jovem artista 
um exemplo de africanicidade.

 As suas obras estão re-
presentadas de forma colec-
tiva ou individual em mu-
rais nas cidades de Pemba, 
Nampula, Quelimane, Bei-
ra, Inhambane e Maputo.
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Telemóveis e geleiras em Super Bolada 

Moçambique e Tanzânia reflectem 
sobre estabelecer ligação eléctrica

Para animar a época desportiva do futebol Europeu

As ligas de fu-
tebol Euro-
peu estão de 
volta e com 
re su l t ados 

surpreendentes. Se antigamen-
te a aposta era nos olheiros e 
talentos, na nova era do fute-
bol, as equipas apostam forte 
na pré-temporada e na análise 
de dados sobre adversários, tor-
nando todas equipas relevantes, 
propiciando animação e audiên-
cia em todos jogos da jornada.

É esta nova dinâmica que 
motivou a Betway alançar o 
passatempo Super Bolada, uma 
promoção dividida em fases e 
que vai oferecer prémios pré-
mios aliciantes. Na primeira 
fase, dos primeiros 60 dias, pré-
mios como geleiras, telemóveis, 
dinheiro e apostas grátis, numa 

maratona da temporada que 
ainda reserva prémios como, 
eletrodomésticos, viaturas, en-
tre outros prémios almejados. 

A plataforma alcança este 
objectivo através das adapta-
ções inovadoras feitas no siste-
ma de jogo, várias promoções 
existentes, a introdução de no-
vas promoções e ofertas que vão 

de acordo com o gosto despor-
tivo e a conveniência de cada 
um dos adeptos do desporto rei.

De acordo com Jonas Al-
berto, Director Geral da be-
tway em Moçambique, esta 
promoção visa manter o pu-
blico moçambicano conectado 
ao futebol europeu a dobrar, já 
que além do espetáculo futebo-

lístico, ainda é possível ganhar 
prémiso valiosos.  “Vamos ofe-
recer diversos smartphones, 
eletrodomésticos, prémios em 
dinheiro e viaturas 0Km, para 
agregar valor aos apostadores 
Betway. Esta época está mui-
to animada e com resultados 
inesperados, pelo que é uma 
oportunidade em que  apela-

mos aos nossos apostadores a 
pautarem pelo jogo responsá-
vel” Disse o nosso interlocutor

Desde a primeira jorna-
da, no seu passatempo Super 
Bolada, a Betway oferece 
400,000.00MT em vários 
prémios a serem resgatados 
através da adesão a Promo-
ção e acertando os resultados 
futebolísticos dos jogos sele-
cionados para o passatempo, 
bastandopara o efeito, esco-
lher o resultado de um ou de 
todos os jogos apresentados 
e marcar pontos para acer-
tar a Super Bolada. No fim 
da temporada, todos bilhetes 
sero válidos para o sorteio 
final, que proporciona uma 
viatura 0 Km(marca e mo-
delo), desde que o resultado 
seja confirmado.(Karingana)

Moçambique e Tanzânia possuem recursos naturais, 
com destaque para o gás. Partindo desta perspectiva, os 
dois países equacionam estabelecer uma ligação eléctri-
ca, fruto da cooperação entre as nações vizinhas, no âm-
bito da visita que Samia Suluhu Hassan efectuou ao país.

Mo ç a m -
bique e 
Tanzânia 
vão esta-
b e l e c e r 

uma ligação eléctrica combi-
nada de 400 kilo volts (kw). 
O presidente do Conselho de 

Administração da Electrici-
dade de Moçambique disse, 
, que o investimento deve-
rá beneficiar os dois países.

“Temos estado a conver-
sar com a Tanzânia no sentido 
de estabelecer uma linha de 
transmissão que vai ligar os 

dois países, tendo em conta os 
recursos naturais que detemos. 
A ideia é fazer uma interliga-
ção de Toa Re, na Tanzânia, 
até Palma, em Moçambique”, 
avançou Marcelino Gildo Al-
berto, presidente do Conselho 
de Administração da Electrici-
dade de Moçambique (EDM).

O presidente do Conselho de 
Administração da Electricidade 
de Moçambique avançou ainda 
que existe um acordo entre os 

dois países, apenas falta enten-
dimento por parte das empre-
sas estatais responsáveis pela 
implementação do projecto.

“Queremos estabelecer 
uma linha de 400 kilo volts. 
Já existe um memorando de 
entendimento entre os Gover-
nos e, neste momento, esta-
mos a realizar um memoran-
do de entendimento entre as 
empresas dos dois países, a 
EDM e TANESCO ”, esclare-
ceu Marcelino Gildo Alberto.

O projecto já conta com 
dois milhões de dólares 
para a sua execução e deve-
rá beneficiar as duas nações, 
de acordo com dirigente.

“Os tanzanianos poderão 

exportar a energia para cá, as-
sim como nós poderemos para 
o país deles. A Tanzânia está 
ligada a outros países como 
Uganda e Quénia e poderemos 
conectar-nos com eles, através 
de um corredor de fornecimen-
to de energia”, reiterou o PCA.

Moçambique fornece ener-
gia a Zimbabwe, Zâmbia, 
Botswana, Lesotho e eSwatini 
e tem destaque nas vendas de 
energia no mercado competi-
tivo da SAPP (principal mer-

cado de venda na região). O 
país também tem um acordo 
de longo prazo para exporta-
ção de energia para a África 
do Sul através das empresas 
Cahora Bassa e a ESKOM.
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Banco Mundial aguarda pedido do
Governo para financiar Mphanda Nkuwa

xStandard Bank promove debate
sobre agronegócio em Nampula

O Banco Mundial diz estar à espera do pedido formal do 
Governo de Moçambique para financiar o Projecto da Hidro-
eléctrica de Mphanda Nkuwa, avaliado em cerca de 5 biliões 
de USD. O projecto é crucial para a materialização do objec-
tivo do Executivo de garantir energia para todos até 2030.

“N
este momento estamos à espera 
de um pedido formal por par-
te do Governo. Mas, em geral, 
pensamos que este projecto é 
muito importante para o objec-
tivo do Governo de acesso uni-
versal para 2030”, disse Zayra 
Romo, Representante do Ban-
co Mundial em Moçambique. 

O representante falava à 
margem da reunião organiza-
da pelo Governo, representado 
pelo Gabinete de Implementa-
ção do Projecto Hidroeléctrico 
de Mphanda Nkuwa (GMNK) 
com os sete Potenciais In-
vestidores Estratégicos do 
Projecto. Segundo Romo, 
após o pedido formal seguir-
-se-ão outras duas fases até 
à disponibilização da verba.

“Depois do pedido, avan-

çamos com o due diligence, 
em seguida leva-se ao Con-
selho de Administração, que 
é quem decide se o financia-
mento pode ser fornecido, mas 
a primeira parte é ter o pedido 
formal”, explicou a Repre-
sentante do Banco Mundial. 

Quanto ao estágio actual do 
Projecto, que consiste na busca 
do parceiro estratégico para o 
desenvolvimento de Mphan-
da Nkuwa, Romo disse que o 
apoio do Banco Mundial con-
sistirá em garantir maior com-
petitividade ao projecto, com 
vista a seleccionar-se o “melhor 
empreiteiro ou investidores 
que tenham experiência” para 
executar o Mphanda Nkuwa.

O Director do Gabinete 
de Implementação do Projec-
to Hidroeléctrico de Mphan-
da Nkuwa (GMNK), Carlos 
Yum, explicou que, terminada 
a conferência, nos dois dias 
subsequentes, (hoje e amanhã) 

os concorrentes irão visitar 
os locais onde será implan-
tado o Projecto, na província 
de Tete. Em verdade, trata-se 
de um programa contempla-
do no Caderno de Encargos 
do concurso de selecção do 
Parceiro Estratégico e visa 
permitir aos investidores in-
formarem-se das condições na-
turais do local de implantação

Carlos Yum explicou que, 
após a visita ao local, os re-
presentantes dos concorrentes 

deverão fazer relatórios para 
as suas empresas, enquanto o 
GMNK espera pelas propos-
tas para seleccionar o melhor 
Parceiro Estratégico. O Cro-
nograma preliminar indica que 
o processo de selecção terá 
início em Agosto de 2024 e, 
até Dezembro de 2029, de-
verão arrancar as obras da 
construção da Central e da 
Linha e, em 2030, prevê-
-se o arranque das operações. 

Dos sete concorrentes pré-

-qualificados está a TotalEner-
gies que concorre num consór-
cio composto por si e pela EDF 
SA, todas da França. Estão tam-
bém a ETC Holdings Mauritius 
Limited domiciliada nas Mau-
rícias e Zâmbia, Longyuan Po-
wer Overseas Investment Co. 
Ltd e PowerChina Resources 
Limited da China, WeBuild 
Group da Itália e Zimbabwe, 
Scatec da Noruega, Sumitomo 
Corporation e Kansai Elec-
tric Power Co. Inc. do Japão

O S t a n d a r d 
Bank promo-
ve, na quarta-
-feira, 28 de 
Setembro, o 

Agribusiness Fórum Nampula, 
um evento que visa juntar todos 
actores da cadeia de valor do 
agronegócio da província para 
debater em torno do contexto de 
negócio e resultantes oportunida-
des de crescimento e de aumen-
to de competitividade do sector.

De forma particular, o fó-
rum tem como objectivo dis-
cutir e realçar como é que o 
comércio de produtos/com-
modities agrários de Nampula, 
em particular, e da Zona Norte 
em geral, pode estimular maior 
dinâmica económica de base 
alargada na região e no País.

Durante o fórum será, am-
plamente, debatido o potencial 
de comercialização interna e 
de exportação da produção lo-

cal e a sua contribuição para a 
substituição das importações, 
aumento das exportações e o 
consequente impacto positi-
vo na balança comercial, bem 
como na promoção do emprego 
e de formas alternativas de ren-
dimento para muitas famílias.

Os participantes do fórum, a 

decorrer sob o lema “Comércio 
de Produtos/Commodities Agrí-
colas-Contexto e Oportunidades 
com destaque para a Zona Nor-
te do País”, farão, também, uma 
reflexão sobre como maximizar 
o potencial de produção e de co-
mercialização da região com vis-
ta a melhorar a competitividade 

e sustentabilidade das principais 
cadeias de valor de produtos/
commodities agrícolas, como 
grãos, oleaginosas, castanha 
de caju, avicultura e banana.

Os debates incidirão sobre 
temas relacionados com a co-
mercialização agrária, incluin-
do capacidade de produção em 

escala, a relação mutualística 
entre os vários actores envol-
vidos nas cadeias de comer-
cialização agrária, bem como 
questões de natureza logística, 
de flutuação dos preços das 
commodities e financiamento às 
campanhas de comercialização.

A abordagem temática do 
evento deverá, ainda, abranger 
temas relacionados aos merca-
dos de exportação com enfo-
que em países da Ásia, incen-
tivos ao dispor para atracção 
de investimentos para o sector 
agrário e de promoção de ex-
portações de produtos/commo-
dities agrícolas de Moçambique.

Importa realçar que o fó-
rum contará com a partici-
pação de diversos oradores, 
individualidades e empresas 
ligados ao sector de agronegó-
cios, para além de especialistas 
do banco que vão apresentar 
as soluções que o Standard 
Bank dispõe para apoiar as em-
presas que actuam no sector.

Esta iniciativa do Stan-
dard Bank permitirá, também, 
às empresas e às organiza-
ções estabelecer parcerias es-
tratégicas de promoção, ino-
vação e empreendedorismo.
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Mambinhas Sub-23 vencem por 2-1 e estão 
apurados para 2ª eliminatória frente ao Gana

Madgumb’s apanha 
na Taça Maputo

Desporto recreativo

Ressuscitados choram e
Nova Luz grita de alegria

Bairro de Hulene

A equipa de 
Madgumb’s, 
uma das 
equipas tidas 
como favori-

tas na disputa da Taça Maputo 
do futebol de veteranos da 
cidade de Maputo, foi derrota-
da com Jardim por três bolas a 
zero. Esta semana retomam os 
jogos do campeonato, e todos 
jogos são aliciantes já que, 
a luta pela permanência é a 
palavra de ordem para muitas 
equipas com destaque para 
Munna’s.

Resultados dos jogos da 
Taça Maputo

Jardim x Madgumb’s (3-0)
ADVcmc x Kongolote 

(2-1)
Tsalala x Choupal (1-2)
Luís Cabral x Amigos da 

Matola (ficou adiado)

Programa da 22ª jornada - 
serie “A”

Circulo x Madgumb’s
Campoane x Munna’s
FCKm15 x Veteranos 

Unidos
Amigos da Matola x Ma-

tendene

Choupal x Leões Bravos
Malhampsene x Bunhica
Jardim x Kongolote

Programa da 22ª jornada 
- serie “B”

 Tlhavane x Amigos de 
Kongolote

União Desportiva de Ma-
puto x Aeroporto

Vientes de Tsalala x Luís 
Cabral

Chamwaris x Mafalala 
Tsalala x ADVcmc
Xipanipane x Inhagoia  

José Matlhombe

A equipa dos 
Ressusci-
tados que 
milita no 
campeonato 

recreativo do bairro de Hulene 
em Maputo, ficou em terra, na 
fase de grupos da Taça-Hula, 
edição 2022. Os Ressuscitados 
e a Nova Luz estão com sete 
pontos cada e, para os oitavos 
de final só passa uma equipa. 
Desta forma, a Nova Luz con-
seguiu uma vantagem muito 
larga de golos, tendo saído 
vitoriosa frente dos Veteranos 
por dezasseis bolas a zero e, 
os Ressuscitados venceram a 
Célula “D”, por apenas, duas 
bolas a zero. Em seniores a 
Nova Luz goleou Cofres por 
quatro bolas a duas.

 Resultados da 3ª jornada 
da Taça - Hula 

Mavalane x Tigres (5-0)
Ondas do Mar x Célula “F” 

(1-3)
Nova Alianca x Escorpião 

(1-4) 

Sporting x Laulane (4-1)
Nova Luz x Veteranos 

(16x0)
Célula “D” x Ressuscita-

dos (0-2) 
F-Mave x Célula “H” (não 

se realizou)

Próxima Jornada - Gru-
po “A”

Célula “H” x Tigres 
F-Mave x Célula “F”
Ondas do mar x Mavalane
Resultados dos seniores
Célula “B”x Hulene 

(3-2) 
Nova Luz x Cofres (4-2)
Matsuva jr x Dragão (0-0)
Time Time x Amigos 

(2-0) 

Próxima jornada Taça - 
grupo “A”

Tim Tim x Matsuva jr
Nova Luz x Dragão 
Próxima jornada - grupo 

“B”
Galos x Cofres 
Hulene fc x Amigos

José Matlhombe

Uma vitória por duas bolas a uma  no jogo diante das 
Ilhas Maurícias selou a qualificação da selecção nacional de 
futebol, na categoria de Sub-23, para a segunda eliminató-
ria de qualificação ao CAN-2023 a ter lugar no Marrocos. O 
Gana será o próximo adversário nesta etapa de apuramento 
para a prova que qualifica aos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O triunfo dos 
Mambinhas 
começou a 
ser desenha-
do logo após 

o pontapé de saída quando aos 

14 segundos Zidane  Sidat (que 
entrou a jogar a titular) galgou 
terreno, encontrou a defensiva 
mauriciana desprevenida e re-
matou para o fundo das redes.

 A turma de Chiquinho Con-

de (que fez algumas alterações ao 
seu 11 quando comparado com o 
que jogou no Zimpeto) conse-
guiu controlar as incidências da 
partida, conservando a vantagem 
madrugadora até ao intervalo.

 Na segunda parte, o timo-
neiro dos Mambinhas Sub-23 
voltou a mexer no seu 11 tendo 
lançado para o campo jogadores 
como Ivan Mário que acabou 
anotando o segundo golo quando 

estavam decorridos 81 minutos.
 O golo de honra dos Mau-

ricianos foi apontado aos 90+1 
minutos na sequência da trans-
formação de um pontapé da mar-
ca de grande penalidade, castigo 
máximo apontado por Aristides.

 Os Mambinhas Sub-23 qua-
lificaram-se com um agregado de 
5-1,  após vencerem na primeira 
mão por 3-0 no Estádio Nacional 

do Zimpeto, com golos de Ga-
briel Pinho, Gianluca e Zidane.

 O Gana será o próximo 
adversário de Moçambique na 
segunda eliminatória apraza-
da para entre os dias 21-23 e 
28-30 de Outubro e a terceira 
e última eliminatória de apu-
ramento está marcada para 
entre os dias 20 e 28 de Mar-
ço de 2023. (LAMCEMZ)
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Liga Moçambicana de Basquetebol 
lança semente do 3x3 em Inhambane

Três moçambicanos seleccionados para 
Acampamento Juvenil da FIBA-África e NBA

A Liga Moçambicana de Basquetebol (LMB) realizou 
na província de Inhambane um torneio de divulgação da 
modalidade de 3x3 como forma de desenvolver a sua prá-
tica ao nível dos distritos daquele ponto do país. O even-
to decorreu nos dias 23 e 24 de Setembro em Inhassoro.

O torneio en-
volveu 12 
e q u i p a s , 
sendo seis 
masculinas 

e igual número em femininos, 
provenientes dos distritos de 
Inhassoro, Vilankulo, Govu-
ro e Mambone, numa acção 
que contou com a mobiliza-
ção da Associação Provincial 
de Basquetebol de Inhambane.

 Este evento está inserido 
no âmbito das acções de de-
senvolvimento do basquetebol 
no quadro do acordo de pa-
trocínio para a realização do 
Campeonato de Basquetebol 
Seniores Femininos, estabele-
cido em Janeiro último entre a 
Liga Moçambicana de Basque-
tebol e a Sasol Moçambique.

 O basquetebol 3x3 (pro-
nunciado três por três), e an-
teriormente conhecido como 

FIBA 33, é uma variante da 
bola-ao-cesto desenvolvida em 
campos exteriores de asfalto 
em cidades, com mais de 250 
milhões de jogadores por todo 
o mundo está entre os despor-
tos que integram o programa 
dos Jogos Olímpicos. O 3x3 
tornou-se um motor essen-
cial do desenvolvimento do 
basquetebol ao nível global.

 Para além da realização 
do Torneio de 3x3 as equi-
pas participantes receberam 
equipamentos e bolas para 
continuarem a desenvol-
ver a prática da modalidade 
nas suas zonas de origem.

 Por outro lado, a antece-
der este evento, a província 
de Inhambane acolheu a re-
lação de acção de formação 
e capacitação de agentes da 
modalidade, sendo que o ins-
trutor FIBA, Nasir Salé, orien- Três jogadores 

moçambicanos 
vão participar 
no FIBA Re-
gional Youth 

Camp (Acampamento Juvenil 
da FIBA) promovido em par-
ceria com a NBA - Liga nor-
te americana de basquetebol,  
que vai decorrer no mês de 
Outubro em Madagascar,  Se-
negal e Marrocos. Tratam-se 
de Hollis Francis Massungua-
nhe (Ferroviário de Maputo), 
Alvino Rungo Júnior (Costa 
do Sol) e Lurdes Bata (Ferro-
viário de Maputo) que foram  
seleccionados após a indica-
ção da Federação Moçambi-
cana de Basquetebol (FMB).

 Por Alfredo Júnior
 Hollis Massunguanhe (ex-

tremo de 16 anos, 1.86 metro e 
76 kg) e Alvino Rungo Júnior  
(extremo de 16 anos, 1.93 me-

tro e 87 kg) vão tomar parte no 
Acampamento Juvenil da FI-
BA-NBA a decorrer no Mada-
gáscar, de 11 a 13 de Outubro, 
e serão acompanhados pelo 
treinador João Mulungo que 
também vai beneficiar da capa-
citação a ser ministrada pelos 
instrutores da FIBA e NBA.

 Por seu turno, Lurdes Bata 
(extremo de 16 anos, 1.75 me-
tro e 65 kg) vai participar no 
acampamento  destinado à ra-
parigas que vai ter lugar em 
Saly,  no Senegal  de 18 a 20 
Outubro 2022. Refira-se que 
Mocambique não estará pre-
sente no acampamento que 
terá lugar no Marrocos de 24 
a 26 de Outubro deste ano.

 O Acampamento Regional 
Juvenil da FIBA é uma inicia-
tiva da FIBA África com en-
volvimento da NBA para aju-
dar as Federações Nacionais a 

identificar novos talentos. Este 
ano, o programa decorre em 
três países, nomeadamente Se-
negal, Marrocos e Madagáscar.

 Os melhores jogadores 
seleccionados provêm de vá-
rios países africanos (Guiné, 
Maurícias, Chade, Uganda, 
Tunísia, Gabão, Burkina Faso, 
Moçambique, Argélia e Benin). 
Esses jovens jogadores de bas-
quetebol beneficiarão de ses-
são de aprendizagem a serem 
ministradas por treinadores e 
especialistas da FIBA e NBA.

 Ao todo cada acampamen-
to vai movimentar 45 jovens 
jogadores, oriundos de 15 pa-
íses e ainda 15 treinadores 
que estarão envolvidos nesta 
capacitação de jogadores e 
técnicos. Os melhores joga-
dores poderão ser convidados 
a integrar a Academia Juve-
nil da NBA. (LANCEMZ)

O jogo Moçambique – Ilhas 
Maurícia, na categoria de Sub-
23, deixou boas indicações por 
parte de alguns dos jogadores, 
tal é o caso do médio ofensivo 
Gianluca Lorenzoni que im-
pressionou pela positiva. Ao 
longo dos 90 minutos, Gianluca 
marcou um golo e fez uma as-
sistência, para além de ter tido 
uma exibição que agradou aos 
presentes, gerando curiosidade 
para que o LanceMZ procuras-
se saber mais detalhes sobre a 
sua carreira do italo-moçambi-
cano que fez parte dos grupo 
dos jogadores que conquis-
tou o título no Torneio Cosafa 
2020, na categoria de Sub-20.

 Gianluca, nascido a 22 de 
Fevereiro de 2001, tem 21 anos, 

nasceu e cresceu em Maputo. A 
mãe é médica moçambicana, o 
pai Italiano. O seu sonho sem-
pre foi jogar futebol pelo que 
iniciou a sua carreira na Asso-
ciação Académica de Maputo, 
tendo tido uma passagem fugaz 
pelo Costa do Sol antes de sair 
de Moçambique com 15 anos, 
rumando a França para casa de 
familiares, onde teve a sua for-
mação no que diz respeito ao fu-
tebol na equipa do TA Rennes.

Aos 17 anos resolveu trans-
ferir-se para Portugal onde che-
gou pela porta do Rio Ave, com 
18 anos assinou com o histórico 
Boavista e na época 2019/2020 
prestou os seus serviços para 
o Varzim Sport Clube onde 
jogava na equipe Júnior.

Gianluca Lorenzoni: “sonho em 
chegar à Liga Italiana de futebol”

tou a formação de treinadores 
de basquetebol por forma a 
capacitá-los a descobrirem e 
formar talentos na província.

 Refira-se que a segunda 

edição da Liga Feminina Sasol 
está agendada para ter lugar 
entre os dias 14 a 27 de No-
vembro de 2022, na cidade de 
Maputo, sendo que as Poules 

apuramento ao nível das zonas 
sul, centro e norte estão mar-
cadas para ocorrerem de 14 a 
16 de Outubro de 2022, em lo-
cais por definir. (LANCEMZ)
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“Masingita ou a Subtileza do Incesto” é título do novo livro 
do escritor Juvenal Bucuane, foi lançado na passada quarta-fei-
ra (21), no Camões – Centro Cultural Português, em Maputo. 

Ma s i n g i -
ta cujos 
s i n ó n i -
mos são: 
muhlolo 

ou mahlori nas línguas ban-
tu, particularmente a ronga e 
a changana, ambas do Sul de 
Moçambique, é plural de sin-
gita, traduzido por: milagre, 
maravilha, acontecimento ex-
traordinário, facto sobrenatural.

Na abertura da cerimónia o 
secretário geral da Associação 
dos Escritores de Moçambi-
que, Carlos Parodona, felicitou 
a Editora Fundza por apostar 
na publicação da obra de Ju-
venal Bucuane, parabenizou 
igualmente ao seu confrade 
e escritor Bucuane por mais 
um livro lançado e ao Camões 
por ser um grande parceiro na 
Divulgação de autores nacio-
nais, bem como a arte no geral. 

“Em nome dos escritores 
moçambicanos manifestamos 
a nossa satisfação do lançado 
de mais uma obra do nosso es-
critor moçambicano de longa 
data, de percurso e recursos, o 
meu confrade Juvenal Bucuane”.

Seguramente, como explica 
Paradona, a obra Masingita ou a 
Subtileza do Incesto, vem preen-
cher um espaço reservado no con-
junto de acerto de contas literário 
produzidas sobre esta temática. 

Esta obra ocupada um lugar 
de destaque na literatura mo-
çambicana, pois não é só um 
sangue vermelho que escorre 
pelas veias de Bucuane, é que 
a pulsação de Juvenal Bucuane 
carrega dentro de si globos li-
terários, que fazem com que o 
esplendor artístico manifeste de 
uma forma inequívoca nas obras 
por si produzidas e às tornam das 
mais representativas produzidas 
no país e por moçambicanos. 

“Como secretário geral da 
AEMO, afirmo, nós os moçam-
bicanos devemos nos orgulhar 
da escrita de Juvenal Bucuane. 
Numa breve retrospectiva da 
literatura moçambicana nas últi-
mas décadas, podemos constatar 
o papel relevante da produção 
literária do Juvenal e influência 
que exerce nos mais jovens que 
entram nessa gratificante arte 
de escrever”, disse Paradona. 

Acrescenta ainda que, hoje 

a nossa juventude é chamada a 
beber aquilo do que melhor se 
produz e se escreve na nossa 
pátria amada e a produção lite-
rária de Bucuane é um manan-
cial que rega às nossas mentes. 

“A AEMO reitera que, na 
literatura não existe amor a pri-
meira vista, ou seja, não há uma 
literatura a primeira vista, ela 
deve ser um produto de matura-
ção e trabalho árduo, de entrega 
de alma e corpo. BEM HAJA A 
LITERATURA MOÇAMBICA-
NA, sublinha Carlos Parodona. 

O livro outrora lançado, foi 
apresentado pelo ensaiaste e es-
critor José dos Remédios, que na 
sua explanação deu um título ao 
livro que serveu como subterfú-
gio para explicar a sua leitura, 
o título dado foi “Masingita ou 
a Casa do Pecado” e a casa do 
pecado nos levará ao incesto. 

Para José dos Remédios, Ma-
singita ou a Subtileza do Incesto 
é profundamente uma história de 

amor entre Marta e Pepuka, nes-
te caso, mãe e filho, Marta tinha 
o seu marido e separou-se, Pe-
puka a sua mulher que também 
tivera se separado, então Pepuka 
volta a morar com a sua mãe.  

“A propósito da condição da 
mulher, Juvenal através da ficção 
consegue construir hábitos e cos-
tumes que estão ligadas a uma 
espécie de instrumentalização da 
personagem feminina que é fre-
quente na literatura moçambica-
na”, salientou José dos Remédios.

Segundo explica José dos 
Remédios, há uma relação de 
causa e efeito indispensável em 
Masingita e a causa e efeito não é 
apenas algo que complementa a 

própria narrativa ou faz parte do 
próprio processo criativo, mas é 
algo tão necessário, quanto in-
dispensável e é nesta que encon-
tramos um conjunto de situações 
e relações de familiares que sai 
destruídas ao longo da narrativa. 

E a partir desses problemas 
mal resolvidos, nas relações fami-
liares, chegamos ao tema princi-

pal de Masingita, que é o incesto. 
No caso de Juvenal e con-

cretamente na história deste 
livro, o incesto não é algo pro-
positado, como em outros au-
tores que também escrevem 
sobre este tema, acontecem 
justamente por causa dessas 
relações familiares mal resolvi-
das, acrescenta dos Remédios. 

“Juvenal Bucuane não pre-
cisou de recorrer há muitos pro-
cedimentos técnicos narrativa, 
muitas anatomias, para poder ex-
pressar uma história de 83 pági-
nas, sobre um tema tão profundo e 
necessário”, esclarece o ensaísta. 

Através de Masingita, Juve-
nal Bucuane espiã os defeitos e 
às imperfeições da humanidade 

e é um momento de pausa para 
que pensemos no lado ruim 
do que somos e temos. Expõe 
essas imperfeições com o sim-
ples propósito de levar a pen-
sar em tudo que nós fazemos. 

Segundo o autor, a obra é a 
“ súmula, um tanto extensa, de 
uma notícia publicada em Junho 
de 2020, num dos jornais de cir-
culação nacional, com o seguinte 
teor: “Mulher que engravidou de 
seu próprio filho, já deu à luz..... 
mulher dos seus 44 anos ficou 
grávida do seu próprio filho de 
21 anos de idade, em Maputo, 
concretamente na zona de Cha-
manculo, em Setembro do ano 
passado…”, numa circunstância 
plenamente involuntária, para 
ambos e ao fim de nove meses de 
gestação, deu à luz um bebé que, 
no trato relacional social normal, 
seria seu neto, não fosse biolo-
gicamente seu filho, o segun-
do, filho de seu primogénito”.

A novela ficciona uma prá-
tica que, existindo na sociedade 
moçambicana, muitas vezes, é 
ignorada, incesto, uma união 
ilícita entre parentes próxi-
mos, em grau proibido por lei.

No centro da narrativa en-
contram-se Marta e Pepuka, 
que, para o autor, representam a 
personificação de pessoas reais. 
No entanto, a fim de não ferir 
susceptibilidades, o autor tomou 
o devido cuidado, ora subverten-
do o perfil das personagens, ora 
dando-lhes existência particular. 
“Aliás, todas as personagens do 
livro são fictícias, assim como 
os lugares-cenários e actos.

“Passei os diferentes está-
gios do meu crescimento em 
diversos bairros suburbanos da 
capital moçambicana e conheço 

deles o bastante para poder con-
tar como se vive nesses lugares”, 
disse o escritor numa recente 
entrevista à revista Soletras.

A escrita de “Masingita ou 
a Subtileza do Incesto” foi, para 
Juvenal Bucuane, um exercício 
árduo, pois o seu grande desafio 
estava além de uma mera fic-
ção, “por implicar algo que me 
parecia profundo e verdadeiro, 
factual, que para ser abordado 
com alguma probidade, tinha de 
ser feito com recurso a algum 
caso precedente, ocorrido em 
alguma época e em algum lugar. 

Assim busquei reminiscên-
cias do que estudei há bastante 
tempo sobre a antiguidade na his-
tória universal, mais propriamen-
te, a relação entre o Rei Édipo e 
a Rainha Jocasta, que serviu 
de base para as pesquisas psi-
canalistas de Sigmund Freud”.

Esta novela foi escrita du-
rante o segundo semestre de 
2021, numa altura em que o es-
critor se encontrava confinado 
em casa, por causa da covid-19.

Juvenal Bucuane define 
“Masingita” como uma crí-
tica, por saber que o incesto, 
acto abjecto, acontece no seio 
de muitas famílias e é consen-
tido mesmo sabendo-se que 
é moralmente condenável.

“É, também, uma interven-
ção, pois penso que aqueles 
que o lerem e não se coadu-
narem com a sua prática, não 
só ficarão escandalizados com 
esta realidade que no livro 
trago, como também, cien-
tes da corrosão que o incesto 
provoca no seio das famílias 
e em geral da sociedade, algo 
farão para ajudar na sua erra-
dicação”, reforçou o escritor. 

Masingita ou a Subtileza do Incesto” 
de Juvenal Bucuane lançado no Camões

silVino Miranda
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Virgilia Ferrão lê Choriro, 
de Ungulani Ba Ka Khosa 

A escritora Virgilia Ferrão comentou na última sexta-feira, na 
Fundação Fernando Leite Couto, o romance “Choriro”, de Un-
gulani Ba Ka Khosa, obra publicada em Moçambique e Portugal. 

Como tem sido 
habitual nas 
Leituras de 
Escritor, foi 
mais do que 

uma leitura intimista, de parti-
lha de emoções e ideias, onde 
personagens e tiques peculia-
res à escrita de Ungulani, os 
quais não passam despercebi-
dos à sensibilidade de quem 
também se dedica a inventar 
mundos. Foi possível igual-
mente ouvir comentários de 
vários jovem sobre esta obra. 

Fazendo uma referência a 
um escritor que Virgilia leu, co-
meça por dizer que o romance 
histórico é a fi guração estética 
do processo temporal, esse tipo 
de obra faz uma refl exão acer-
ca de uma realidade histórica 
compilada com elementos fi c-
cionais. Assim às personagens 
fi ccionais misturam-se com per-
sonagens históricos fi ccionali-
zados na estrutura da narrativa. 

O romance “Choriro” é 
histórico e ao retratar o pas-
sado, o livro não só contribui 
para retratar o passado da me-

mória cultural, como também 
interpreta para o leitor a ex-
periência humana dessa épo-
ca. A palavra Choriro signifi -
ca dor, ou também o período 
de três dias de luto, durante 
os quais o morto é preparado 
para a cerimônia de enterro. 

“Um dos pontos que eu 
achei interessante, quando 
lia a obra, é uma crítica que 
o Marcelo Panguana fez a 
uma obra e que na altura da 
publicação desta obra volta 
a dizer que Ungulani Ba ka 
Khosa tinha algumas reser-
vas e dúvidas”, disse Virgilia 

O substantivo Choriro 
remetia a um cenário cal-
mo e apático, que poderia 
desmobilizar a curiosida-
de de eventuais leitores. 

“Achei isso engraçado, 
porque um bom título tem 
que sempre atrair o leitor e 
conduzilo para o livro, e eu 
não sabia o que signifi ca-
va, antes mesmo de conhe-
cer a obra, conheci o título”.

A forma como Ungulani 
Ba ka Khosa escreve e conta a 

história é uma técnica interes-
sante. Porque conta a história 
do protagonista que na verdade 
já morreu ou seja, um protago-
nista que morre na sua história, 
algo incomum, mas esse desen-
rolar da história, torna ainda 
mais interessante, pois é sabi-
do que protagonista raramen-
te morrem nas suas histórias. 

A técnica de trazer aos 
poucos a história de um pro-
tagonista que já está morto, 
ainda que seja num romance 
histórico, precisa muita perí-
cia para continuar a atenção 
do leitor, porque já é sabi-
do o destino da personagem. 

Outro aspecto que Virgilia 
Ferrão leva em conta, é que 
para si, este livro é bastante 
rico em detalhes históricos e 
na pesquisa que Ungulani fez. 
O livro está ambientado no 
séc XIX e centra-se no perso-
nagem Luís António, também 
conhecido por Nhabezi ou 
mambo, que signifi ca rei, tudo 
acontece nos Vale do Zambeze.

“Também fi quei intrigada 
porque, até fez-me confusão, 
estamos a falar da região do 
Vale do Zambeze, como apa-
rece esse personagem que é 
português e branco, estando 
lá com indígenas. Mas depois 
percebi que a personagem foi 

adaptando-se a aquela cultu-
ra da região”, ressalta Virgilia.

A questão neste livro, pas-
sou então a ser se, com a morte 
dele transformariasse em leão, 
que era o acontecia com reis 
naquela altura. Mas a dúvida 
pairava, sendo ele um estrangei-
ro, será que ele teria de facto a 
capacidade de transformar-se 
nesse espírito ou pelas tradi-
ções isso não podia acontecer. 

Basicamente é isso que se 
discute no livro, saber se esta 
pretenção que este persona-
gem tem, que mesmo depois 
da morte não quer se desvin-
cular da família que tem. E é 
nesse sentido que o livro acaba 
enriquecendo o nosso conhe-

cimento com relação a cultu-
ra e às práticas dessa época. 

Em Choriro, Ungulani faz 
igualmente incursões sobre fi -
guras históricas como, David 
Livingstone explorador inglês, 
e a medida que vai contando 
a jornada do que aconteceu, 
vai misturando com a fi cção. 

Ungulani faz uma mistura de 
personagens históricas com 
aquelas imaginadas por ele. 

“Apesar das fi guras reais 
e das referências bibliográ-
fi cas que Ungulani faz, não 
é um livro de história, trata-
-se de uma versão imaginada 
pelo autor”, afi rma a escritora. 

Em Choriro não faltam 
ingredientes como a aven-
tura, a lealdade, a traição, a 
crueldade. “Eu diria que ele 
fala também de outros va-
lores, como a amizade”. 

Ungulani abre várias his-
tórias dentro daquela que é a 
história do curandeiro branco, 
não se sabe se é algo propósita-
do para deixar a sua imaginação. 

De facto, o livro a ser ver, 
como refere Virgilia Ferrão, deve 
ser lido devagar, porque tem mui-
tos elementos a serem assimila-
dos, sendo esta uma boa forma de 
aprender um certo contexto que 
não tivemos acesso. A descri-
ção sobre os costumes, hábitos 
culturais e às práticas locais. 

silVino Miranda
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Momento mais perigoso da guerra 
da Rússia na Ucrânia à vista

 caos da semana passada pode ser incorrectamente re-
confortante. Apesar de a Rússia continuar a lidar de-
sastrosamente com a sua guerra na Ucrânia, o momen-
to mais perigoso do conflito pode estar a aproximar-se.

Em algum momen-
to desta semana, o 
Kremlin irá prova-
velmente declarar 
que os referendos 

“fictícios” em quatro áreas parcial-
mente ocupadas da Ucrânia deram 
um mandato para a sua rápida as-
similação no que Moscovo chama 
de território russo. Os referendos 
são ilegais à luz do direito interna-
cional, e a Ucrânia, os Estados Uni-
dos e o resto da NATO já deixaram 
claro que esta medida não terá es-
tatuto legal e conduzirá a sanções.

Mas ainda assim isso aconte-
cerá, e a Rússia irá provavelmente 
aproveitar o momento para am-
pliar a ameaça central por detrás 
desta charada, declarada aberta-
mente pelo ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Sergey Lavrov, no 
fim-de-semana: que Moscovo se 
reserva o direito de “proteger ple-
namente” áreas que se tenham tor-
nado formalmente território seu.

A ameaça de Moscovo é cla-
ramente nuclear. Putin apresentou 
a sua retórica belicosa - avisando 
na semana passada que a Rússia 
“fará uso de todos os sistemas de 
armas disponíveis”, se necessá-
rio - como resposta a ameaças 
nucleares inexistentes da NATO.

Mas os seus funcionários ofi-
ciais têm sido assustadoramente 
claros: querem que a utilização de 
armas nucleares seja considerada 
uma possibilidade real e, como 
Putin disse, “não é um bluff”.

Isto levou a uma mu-

dança arrepiante nas men-
sagens de Washington.

Durante meses, os oficiais 
ocidentais afastaram quaisquer su-
gestões de que o conflito nuclear 
estava sequer em consideração. 
Agora o Presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, e os funcioná-
rios do seu gabinete, são forçados 
a enviar publicamente mensagens 
de dissuasão e prontidão para tran-
quilizar os seus aliados - e quase 
todos os outros no Planeta Terra.

É verdadeiramente desconfor-
tável viver numa época em que o 
governo dos EUA sente que tem 
de avisar publicamente uma Rússia 
em tempo de guerra - uma Rússia 
que está a perder pesada e inespe-
radamente contra um vizinho que 
sempre pensou poder subjugar à 
sua vontade - que usar armas nu-
cleares é má ideia. Os princípios da 
destruição mútua assegurada, que 
trouxeram uma calma sombria à 
Guerra Fria, parecem ter caducado.

Estamos confrontados com uma 
Rússia que quer projectar a imagem 
de um louco pronto a perder tudo 
– e para todos - se for confronta-
da com uma derrota nesta guerra.

Putin está muito mais fraco 
agora

Este é um momento bi-
nário para Putin, que não tem 
nenhuma rampa de subida 
ou de saída suave disponível.

A mobilização parcial de ci-
vis russos tem sido tão desastrosa 

como qualquer pessoa que tenha 
observado o recrutamento na Rús-
sia ao longo das décadas teria es-
perado: estão a ser recrutadas as 
pessoas “erradas”, já que os ricos 
fogem e os pobres são em maior 
número do que todos os outros.

Espingardas enferrujadas, car-
gas bêbadas de recrutas em auto-
carros, e ainda nenhuma resposta 
à questão-chave sobre como estas 
dezenas de milhares de soldados 
sem formação e talvez sem vonta-
de serão abastecidos e equipados 
na linha da frente, se Moscovo 
não conseguir sequer equipar ade-
quadamente o seu exército regu-
lar durante os últimos seis meses?

A crise na Rússia de Putin 
não teve de esperar que os recém-
-mobilizados regressassem em 
caixões. O caos da mobilização já 
tem líderes da propaganda do Kre-
mlin, como Margarita Simonian, 
a chefe da rede estatal RT, a agir 
no Twitter como uma tia agónica 
para os russos cujos pais, filhos 
ou maridos foram incorrectamen-
te enviados para a linha da frente.

Eles argumentam que funcio-
nários locais demasiado zelosos são 
culpados por erros de recrutamen-
to, mas por baixo de tudo isto, é a 
guerra, e a sua terrível continuação, 
que têm conduzido a Rússia até 
aqui. O reconhecimento da catás-
trofe da mobilização pela elite de 
Moscovo tresanda um pouco a crí-
ticas ao próprio chefe, o que é raro.

Tudo isto deixa Putin muito 
mais fraco do que quando ele estava 
apenas a perder a guerra. Para agra-
var os seus pesares, Putin enfrenta 
agora uma dissidência interna que 
talvez não tenha precedentes. A sua 
posição depende da força, e isso fal-
ta-lhe agora, quase completamente. 
É pouco provável que a mobiliza-
ção forçada de homens mais velhos 
e jovens pouco dispostos mude o 
cálculo do campo de batalha, onde o 
moral ucraniano é altíssimo e o seu 
equipamento melhora lentamente.

E a seguir?

Ficamos então com um Pu-
tin perdedor que não se pode dar 

ao luxo de perder. Sem muita for-
ça convencional, ele poderá re-
correr a outras ferramentas para 
inverter esta posição desastrosa.

Aviões estratégicos podem 
bombardear partes da Ucrânia, 
embora em muitas das suas ci-
dades e vilas pareça que isso já 
aconteceu. Ele poderá também 
recorrer a armas químicas ou 
biológicas, embora estas es-
tejam demasiado perto da sua 
própria fronteira para sanidade 
ou conforto, e levariam a uma 
resposta internacional intensa.

E depois há a opção nuclear 
- uma opção outrora tão impensá-
vel que parece uma loucura con-
sidera-la. Mas isso também traz 
riscos a Putin, além da provável 
retaliação militar da NATO. Uma 
força militar que não consegue pôr 
a voar o suficiente os seus aviões 
nem abastecer o suficiente os seus 
tanques, tem problemas. E pode 
legitimar receios de que não con-
siga realizar um ataque nuclear 
táctico preciso, limitado e eficaz.

O próprio Putin poderá re-
cear que o seu fraco domínio 
do poder não consiga manter 
uma cadeia de comando sufi-
cientemente sólida para real-
mente obedecer à ordem de lan-
çamento de uma arma nuclear.

No entanto, nos dias que se 
avizinham, será tentador desvalo-
rizar as amplas reivindicações de 
soberania e de guerra de Moscovo 
como sendo a agonia moribunda 
de um império que se esqueceu 
de olhar para debaixo do capôt 
antes de ir de carro para uma tem-
pestade. Este é um momento de 
ganhar ou perder para Putin, e ele 
não vê um futuro em que perca.


