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Cinco anos de terror 
nortenho…sem 
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Terrorismo no Norte

Cinco anos de mortes, destruição, 
deslocados e …sem solução 

Na madrugada de 5 de Outubro de 2017, ainda na ressaca 
das comemorações das bodas de prata dos Acordos Gerais 
de Paz, um grupo armado atacou o distrito de Mocímboa 
da Praia, na província de Cabo Delgado. O primeiro tiro foi 
disparado contra o posto de controlo da Polícia, na aldeia 
Awasse, e foi assaltada a esquadra distrital da PRM, depois 
o quartel das Forças de Defesa e Segurança e, mais tarde, a 
cadeia distrital onde foram soltos quase todos os prisioneiros.

As populações 
fugiram para 
as matas e 
os poucos, 
que ficaram 

em casa, quase que impotentes, 
mas com coragem de gravar 
vídeos, só saíram à rua no dia 
9 de Outubro, quando o gru-
po armado abandonou a vila.

Segundo dados oficiais, 
durante o primeiro ataque, 
perderam a vida quase 20 
pessoas, entre civis, agen-
tes da Polícia e supostos 
membros do grupo armado.

Depois do primeiro ataque 
armado a Mocímboa da Praia, 
tudo parecia estar a voltar à 
normalidade, mas cerca de um 
mês depois, o grupo armado co-
meçou a protagonizar assaltos 
em várias aldeias da província 
de Cabo Delgado, que ficaram 
completamente abandonadas.

No dia 3 de Outubro de 

2018, cerca de um ano depois 
do primeiro ataque a Mocím-
boa da Praia, o Tribunal Ju-
dicial da Província de Cabo 
Delgado começou com o jul-
gamento dos primeiros réus 
suspeitos de terem participa-
do directa ou indirectamente 
do primeiro ataque terrorista 
à vila de Mocímboa da Praia.

controlar um territó-

rio durante quase um ano.
Os ataques terroristas mais 

horríveis e assustadores foram 
registados entre 2019 e 2020, 
quando o grupo armado assal-
tou as três sedes distritais em 
menos de um mês, começando 
por Mocímboa da Praia, tendo-
-se depois de ocupar a vila, reu-
nido com alguns sobreviventes 
e deixado um aviso à popula-
ção, bem como ao Governo.

O segundo ataque a Mo-
címboa da Praia foi no dia 23 
de Março de 2020. Dois dias 
depois, no dia 25 de Março, 
o alvo foi a sede do distrito 
de Quissanga, onde foi gra-
vado um vídeo na residência 
do administrador do distrito 

e publicado nas redes sociais.
Depois de Quissanga, o 

alvo dos ataques terroristas 
foi a sede do distrito de Mui-
dumbe, onde, mais uma vez, 
o grupo armado voltou a gra-
var e a publicar um vídeo su-
postamente feito em combate.

O assalto a vila de Pal-
ma. ocorreu a 24 de Março de 
2020, e dezenas de pessoas, 
entre nacionais e estrangeiros, 
foram decapitados, e quase 
tudo ficou destruído. Devido 
à insegurança, um dos mega-
projectos de exploração de gás 
na Bacia do Rovuma, liderado 
pela Total, foi suspenso, o que 
chamou atenção a todo mundo.

O ataque a Palma é descrito 

em meios militares como resul-
tado directo da falta de domínio 
do campo operacional dos no-
vos comandantes das FADM. 
Tanto o Almirante Joaquim 
Mangrasse, o novo Chefe do 
Estado- Maior General, como 
o Brigadeiro Chongo Vidi-
gal, recentemente promovido 
de Coronel e novo Coman-
dante do Teatro Operacional 
Norte (TON), têm conheci-
mento limitado do terreno.

O acesso pelos insurgen-
tes a informação estratégico-
operacional da fragilidade do 
Posto do Comando Avançado 
(PCA) de Palma foi um dos fac-
tores que permitiu o sucesso do 
assalto de 24 de Março. A hora 
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escolhida pelos insurgentes 
para os ataques (16h00 locais) 
foi a do jantar nos quartéis, 
aumentando o efeito-surpresa. 
Segundo fontes militares, tal 
mostra que os insurgentes co-
nhecem as rotinas das FADM.

O segundo elemento 
estratégico-operacional uti-
lizado pelos insurgentes é 
que o PCA de Palma tinha 
apenas 34 militares quando 
o ataque aconteceu, o efecti-
vo mais baixo e que foi facil-
mente dominado pelas cerca 
de três centenas de militantes.

Em terceiro, os insurgentes 
bloquearam todas as entradas 
da vila de Palma por onde pos-
sivelmente viriam os reforços. 
Cientes do sistema deficiente de 
comunicação das FADM, cor-
taram imediatamente as comu-
nicações móveis, dificultando o 
pedido de reforço das FADM.

Em quarto lugar, cerca 
de 100 guerrilheiros estavam 
no interior da cidade, escon-
didos em casas de apoiantes, 
sem que o serviço de reco-
nhecimento militar os pudes-
se identificar. Assume-se 
que houve falhas incomuns 
no rastreamento das pesso-
as que entravam em Palma.

Os insurgentes bloquea-
ram todas as saı́das da cidade, 
tendo permitido apenas que a 
população corresse para o lado 
do mar, deixando as entradas da 
cidade sob seu controlo. Os in-
surgentes teriam conhecimento 
de que os reforços aéreos não 
chegariam em menos de uma 
hora, pois a base aérea das 
FADM na região está em Na-
cala, na provı́ncia de Nampula, 
e os helicópteros da DAG só 
poderiam partir de Pemba. Sem 
capacidade de operar de noite, 
teriam visibilidade limitada.

Acredita-se que os insurgen-
tes estavam bem informados de 
que os cerca de 1.000 homens 
estacionados em Afungi tinham 
ordens para não abandonar os 
seus postos, sendo que por isso 
não poderiam reforçar Palma 
em tempo útil. Efectivamente, 
o reforço a Palma só chegou 
de Pemba e não de Afungi, 2 
dias após o inı́cio dos ataques.

Durante os primeiros 
três anos (2017-2020) de 
insurgência islamita em Cabo 
Delgado, a resposta esteve con-
fiada à Polícia de elite, Unidade 
de Intervenção Rápida (UIR), 
em parte, devido à falta de con-
fiança do Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, em alguns 
comandantes militares, o que 
se tornou num foco de contesta-
ção das Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM).

Mal treinadas, mal equi-
padas e mal remuneradas, 
as FADM foram acusa-
das de vender informação 

estratégico-operacional aos 
insurgentes, que detinham 
grande poder financeiro nos 
primeiros anos do conflito. 

Por outro lado, os coman-
dantes militares eram acu-
sados de apresentar relató-
rios que escondiam o avanço 
dos insurgentes no terreno.

Para reverter a situação, Fi-
lipe Nyusi investiu na formação 
e em meios de combate para 
as FADM. Unidades especiais 
das FADM foram formadas no 
Quénia, África do Sul e em Mo-
çambique por instrutores britâ-
nicos (em Nacala) e cubanos 
(em Maputo). Em preparação 
está a formação por unidades 
de elite de Portugal e EUA. No-
vos equipamentos de combate 
foram adquiridos, incluindo 
helicópteros MI-17 e MI-24, de 
fabrico russo, e blindados Ma-
rauder de fabrico sul-africano.

Com as melhorias foram 
criadas as condições básicas 
para transferir a liderança 
da contra-insurgência para 
as FADM. Filipe Nyusi no-
meou o General Eugénio 
Mussa  - seu homem de con-
fiança desde quando era mi-
nistro da Defesa, e Eugénio 
Mussa  liderava as operações 
das FADM no combate com 
a Renamo, na região Centro. 

Primeiro, Eugénio Mussa 
foi nomeado Comandante das 
Operações do Posto de Coman-

do Operativo (PCO) das Forças 
de Defesa e Segurança (FADM, 
Polícia e SISE – Serviços de 
Informação e Segurança do 
Estado), em Mueda, e mais 
tarde para CEMG das FADM. 

A morte de Eugénio Mus-
sa, a menos de um mês após 
a sua nomeação, minou a 
estratégia de Filipe Nyu-
si de atribuição da lideran-
ça do conflito aos militares.

A empresa militar priva-
da Paramount, que já forne-
ceu veı́culos e helicópteros a 
Moçambique, vai substituir o 
Dyck Advisory Group (DAG) 
no apoio em equipamentos às 
operações militares das FADM 
e PRM em Cabo Delgado, mas 
sem forças no terreno. A DAG 
providenciou cobertura aérea 
às FADM/PRM, desde Abril 
de 2020. O contrato terminou 
em inícios de Abril de 2021 
e, conforme apurado, a em-
presa irá ser afastada do paı́s.

A estratégia do Governo de 
desvalorização do ataque de 
grupos armados de inspiração 
islâmica contra Palma, Cabo 
Delgado, a menos de 10 km 
do estaleiro do futuro comple-
xo de gás natural (GNL) em 
Afungi, teve como resposta 
da Total a decisão, tomada a 
02 de Abril, de retirar todo o 
pessoal contratado de Afun-
gi e de Pemba, com orienta-
ções expressas para o regres-

so dos expatriados franceses.
A pressão sobre o Governo 

escalou e um cenário de contí-
nuo descontrolo poderá levar a 
Total a adiar “sine die” o pro-
jecto em Cabo Delgado, com-
prometendo igualmente 3/4 da 
operação da Area 4, liderada 
pela ExxonMobil e Eni, de-
vido à partilha de recursos no 
complexo de gás em Afungi. 

A situação actual pode-
rá ainda, com elevado grau 
de probabilidade, adiar a De-
cisão Final de Investimento 
da Area 4 ou mesmo levar a 
ExxonMobil a cancelar o pro-
jecto em Cabo Delgado. O 
adiamento do inı́cio da pro-
dução é já dado como certo e 
o “deadline” para a conclusão 
dos trabalhos em 2024 é consi-
derado improvável nesta fase.

Tentativa de explicação da 
guerra 

É facto que independen-
temente da versão e/ou erros 
que se aventam para justificar a 
entrada dos insurgentes na vila 
de Palma, os insurgentes mos-
tram-se sempre uma tropa astu-
ta no seu modus operandi, or-
ganizada e bem equipada, cruel 
e terrível, e que, a exemplo 
de outros pontos onde engen-
draram ataques similares, em 
Palma centenas de insurgen-
tes conseguiram entrar e fintar 

as manobras das autoridades.
Houve movimentação de 

militares de diferentes especia-
lidades, dias antes dos ataques, 
para o distrito de Montepuez, 
no sentido de reforçar a segu-
rança da comitiva presidencial, 
e alega-se que parte desta força 
destacada e deslocada encon-
trava-se afecta em algumas 
posições que defendiam o dis-
trito de Palma, uma acção que 
também foi alvo de chamada de 
atenção pela empresa privada 
de segurança DAG, contratada 
pelo Governo para actuar no 
terreno, mas não foi acatado. 

Os insurgentes poderão ter 
se valido da logística que igual-
mente facilitou a sua entrada 
na vila, misturando-se com as 
comunidades e Forças de Segu-
rança, ostentando identificação 
falsa, tal como tem sido truque 
dos terroristas nas suas incur-
sões naquela província, sal-
dando na morte de centenas de 
pessoas, incluindo estrangei-
ros, na tentativa de fuga a partir 
do Hotel Amarula, em Palma.

“O ataque provocou a mor-
te de dezenas de cidadãos in-
defesos”, disse o porta-voz do 
Ministério da Defesa Nacional, 
Omar Saranga, na última confe-
rência de imprensa, para depois 
acrescentar que “a intenção 
dos terroristas é amedrontar os 
cidadãos e atrasar o desenvol-
vimento do país (…). As FDS 
reforçaram a sua estratégia 
operacional no terreno com 
vista a repor a tranquilidade”.

Estudos e debates da Sociedade 
Civil apelam para intervenção 
militar e Governo defende não 

ser oportuno

Divergem estudos sobre a 
origem dos autores e seus finan-
ciadores, no entanto, os mesmos 
concordam que o combate contra 
os insurgentes em Cabo Delgado 
necessita de mais intervenções 
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energéticas no terreno, sob risco 
de tornar-se crítico à medida que 
abrange outros pontos do país. 

Dentre esses estudos, desta-
que para um estudo desenvolvido 
pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), no ano transacto, que 
apontava os ataques como sendo 
programados a partir da Repúbli-
ca Democrática do Congo (RDC), 
numa clara tentativa de unificar 
Moçambique, Somália e RDC, 
como os três principais palcos. 

Os ataques em Cabo Delga-
do, para além de continuarem a 
semear terror entre as povoações 
e danos avultados em  infra-
-estruturas públicas e privadas, 
têm tendência a abranger mais 
pontos da província, e não só, 
apesar do Governo teimar em 
propagar uma significativa fragi-
lização dos terroristas no terreno.

Estudos das Nações Unidas 
divulgados o ano transacto indica-
vam tratar-se de um grupo deno-
minado Estado Islâmico da Pro-
víncia da África Central (ISCAP), 
que até 2019 contava com 2000 
membros localmente recrutados 
e terroristas estrangeiros do Bu-
rundi, Chade, República Demo-
crática do Congo (RDC), Eritreia, 
Quénia, Moçambique, Ruanda, 
Somália, Tanzânia e Uganda.

Outro estudo levado a cabo 
para entender o fenómeno alertou 
ao país sobre a extensão deste fla-
gelo dos grupos do Daesh (discór-
dia) e da Al- Qaeda (organização 
fundada por Osama bin Laden), 
denominado “O Cabo do Medo 
- O Daesh em Moçambique”, 
do investigador Nuno Rogeiro, 
que tem a particularidade de tam-
bém fazer menção ao relatório 
da ONU como tendo servido de 
pré-conselho para Moçambi-
que tomar medidas atempadas e 
contornar cenários do terrorismo 
em Cabo Delgado, explicando 
a transição dos líderes e apoio.

Estudo apontou que os 
terroristas podiam levar a 

guerra para Niassa e Nampula

Outros estudos recentes de 
pesquisadores do Instituto de 
Estudos Sociais e Económicos 
(IESE), como Salvador Forquilha 
e João Pereira, destacam-se por 
indicar que o fenómeno terrorista 
vai ganhando terreno fértil noutras 
províncias do país, com destaque 
para Niassa e Nampula, num estu-
do denominando “Afinal, não é só 
Cabo Delgado! Dinâmicas da in-
surgência em Nampula e Niassa”, 
uma abordagem que não aparen-
ta ter credibilidade, pelo menos 
da parte do Governo que sempre 
apelidou, primeiramente, aos hoje 
chamados terroristas de malfei-
tores, querendo desestabilizar o 
desenvolvimento da província.

Os estudos começam por 
explicar a evolução dos ataques 
desde 2017 até atingirem os ní-

veis actuais, mas na altura foram 
ignorados. Quando surgiram as 
primeiras denúncias das lideran-
ças religiosas locais junto das 
autoridades governamentais re-
lativamente à existência de um 
grupo de jovens que estava a 
criar distúrbios nas mesquitas e a 
pregar um Islão diferente (Sava-
na, 2020), não se imaginava que 
esses “jovens agitadores” esti-
vessem a começar um novo ciclo 
de violência armada complexa 
no país, com ataques dirigidos 
não só às instituições do Estado 
como também às populações lo-
cais, causando uma crise huma-
nitária de grandes proporções.

“Talvez tenha sido por isso 
que as autoridades moçambi-
canas, no início dos ataques, 
em 2017, tenham olhado para 
o fenómeno como se de um 
banditismo comum se tratasse, 
equiparável a um simples fenó-
meno de perturbação da ordem 
pública”, referem os autores.

Segundo os autores, evidên-
cias no terreno sugerem que os 
elementos que compõem o grupo 
dos Al-Shabaab não provêm uni-
camente de Cabo Delgado. Dinâ-
micas associadas à evolução da 
violência permitiram que os Al-
-Shabaab instalassem uma vasta 
e complexa rede de recrutamento, 
viabilizando a incorporação de 
combatentes provenientes não 
só do estrangeiro, como também 
de diversos lugares do interior de 
Moçambique, com destaque para 
Nampula e Niassa, facto que, 
em grande medida, esvazia uma 
eventual tese de “guerra étnica.”

“No que se refere a Nampu-

la e Niassa, as nossas entrevis-
tas sugerem que os Al-Shabaab 
exploram as dinâmicas sociais, 
económicas, políticas e religiosas 
locais para efeitos de recrutamen-
to, focalizando a sua acção em di-
ferentes aspectos, nomeadamente 
clivagens religiosas dentro do 
Islão a nível local; clivagens étni-
cas; instrumentalização da narra-
tiva anti-Estado/Frelimo; esque-
mas de micro créditos com vista 
a impulsionar pequenos negócios 
dos futuros recrutas; promessas 
de emprego em Cabo Delgado no 
sector da pesca (para o caso dos 
jovens provenientes dos distritos 
costeiros de Nampula) e na mine-
ração e outro tipo de actividades 
(para os jovens provenientes dos 
distritos de Niassa)”, afirmam.

Aliás, o alastramento dos 
ataques terroristas a outros pon-
tos constitui preocupação ao ní-
vel da região, ainda que ao nível 
do país isso seja desdenhado. 

O Coordenador de Formação 
no Instituto dos Estudos de Se-
gurança, Willem Els, manifestou 
preocupação em declarações a 
uma estação televisiva da África 
do Sul, ao afirmar que há recruta-
mento activo de terroristas naque-
le país vizinho, indicando que os 
terroristas têm as suas estruturas 
no país e a partir delas apoiam os 
ataques em Cabo Delgado, o que 
constitui ameaça política e econó-
mica para a África do Sul, e não só.

Em cinco anos os terroristas 
não só atacaram os distritos de 
Cabo Delgado, mas atingiram as 
províncias de Nampula e Niassa, 
deixando rasto de distribuição. 
As FDS com apoio da SADC e 

do Ruanda tem conquistado terre-
no, levando os terroristas a optar 
pela estratégia de “bate e foge”, 
no entanto, o caminho continua 
longo para por fim ao terrorismo.

Cerca de 1 milhão de pessoas 
fugiu

Segundo o porta-voz do 
Agência das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR) Mat-
thew Saltmarsh, salienta que o 
conflito forçou quase 1 milhão 
de pessoas a fugir durante esse 
período. Tragicamente, o conflito 
não abrandou e milhares de famí-
lias ainda são forçadas a deixar 
suas casas por causa de ataques 
de grupos armados não estatais. 

“O ACNUR, a Agência da 
ONU para os Refugiados, cla-
ma pelo fim da violência e pede 
à comunidade internacional que 
forneça apoio sustentável para 
reduzir o sofrimento da popu-
lação deslocada e das comu-
nidades locais de acolhimen-
to no norte de Moçambique”, 
considera Matthew Saltmarsh. 

O ACNUR refere que a vio-
lência extrema e o deslocamento 
tiveram um impacto devastador 
sobre a população. As pessoas 
testemunharam seus entes que-
ridos sendo mortos, decapita-
dos e estuprados, e suas casas e 
outras infraestruturas reduzidas 
a cinza. Homens e rapazes tam-
bém foram inscritos à força em 
grupos armados. Os meios de 
subsistência foram perdidos e a 
educação paralisada, enquanto o 
acesso a necessidades como ali-
mentação e saúde foi dificultado. 

Muitas pessoas foram nova-
mente traumatizadas depois de 
serem forçadas a se mudar várias 
vezes para salvar suas vidas. Cin-
co anos depois, a situação huma-
nitária em Cabo Delgado conti-
nuou a deteriorar-se e os números 
de deslocados aumentaram 20 por 
cento para 946.508 no primeiro 
semestre deste ano. O conflito já 
se espalhou para a província vi-
zinha de Nampula, que testemu-
nhou quatro ataques de grupos 
armados em Setembro, afectan-
do pelo menos 47.000 pessoas e 
deslocando 12.000. As pessoas 
deslocadas durante os últimos 
ataques disseram ao ACNUR 
que estão com medo e com fome. 
Eles não têm medicamentos e 
vivem em condições de superlo-
tação – com quatro a cinco fa-
mílias dividindo o mesmo tecto. 
Alguns dormem sob céu aberto. 
A falta de privacidade e a expo-
sição ao frio durante a noite e a 
outros elementos durante o dia 
criam preocupações adicionais 
de segurança e saúde, principal-
mente para mulheres e crianças. 

O ACNUR tem respon-
dido continuamente às ne-
cessidades das populações 
deslocadas nas províncias de 
Cabo Delgado, Nampula e 
Niassa com assistência huma-
nitária e apoio de protecção. 

O ACNUR providencia 
abrigo e utensílios domésti-
cos, ajudando sobreviventes de 
violência de género com apoio 
legal, médico e psicossocial, e 
apoiando pessoas deslocadas 
para obter documentação legal. 

O ACNUR também 
apoia pessoas em maior ris-
co, incluindo crianças, pesso-
as com deficiência e idosos.

Apesar do deslocamento 
contínuo em Cabo Delgado, al-
gumas pessoas voltaram para 
suas casas em áreas que conside-
ram seguras. No mês passado, o 
ACNUR e parceiros realizaram a 
primeira missão de avaliação de 
protecção a Palma, no extremo 
nordeste do país. Palma foi palco 
de ataques mortais em Março de 
2021, que deslocaram a maioria 
das 70.000 pessoas do distrito. 
A maioria voltou nas últimas se-
manas. As pessoas que perderam 
tudo estão em processo de retor-
no para áreas onde os serviços 
e a assistência humanitária es-
tão amplamente indisponíveis. 

O ACNUR está preocupado 
com os riscos que as pessoas en-
frentam caso continuem a retor-
nar às suas áreas de origem antes 
que as condições se estabilizem. 

O ACNUR é a favor do re-
torno de famílias deslocadas 
quando estes são voluntárias, 
seguros, informados, dignos e 
quando as condições são favorá-
veis, inclusive quando os servi-
ços básicos são restaurados para 
garantir sua sustentabilidade. 
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Com a suspensão de ajuda externa 

Autoridade Tributária teve resiliência necessária 
para assegurar funcionamento do Estado 

Em Maio de 2016, o governo moçambicano confirmou 
a suspensão de ajuda directa ao Orçamento do Estado por 
parte dos principais parceiros de apoio programático, na 
sequência da descoberta das dívidas contraídas à revelia 
pelo governo moçambicano. O país entrou em crise e vários 
projectos sociais ficaram comprometidos mas a máquina do 
Estado devia continuar a funcionar. 

Uma das vias 
a d o p t a d a s 
por Moçam-
bique foi o 
alargamento 

da base tributária para permitir 
o financiamento do Estado. Se-
gundo a Presidente da Autorida-
de Tributária de Moçambique, 
Amélia Muendane, a Autorida-
de Tributária teve a capacidade 
ou a resiliência necessária para 
assegurar que, quando houve a 
suspensão de apoio programá-
tico ao orçamento do Estado, 
garantir-se o salário e o funcio-
namento mínimo do Estado. 

Amélia Muendane falava 
esta quarta-feira durante uma 
mesa redonda que juntou investi-
gadores de diversas universidade 
nacionais que reflectiam sobre 
os objectivos de desenvolvi-
mento do milénio e seu impac-
to na economia moçambicana.

 A presidente da Autoridade 
Tributária começou por dizer 
que quando pegamos os Objec-
tivos Sustentáveis do Milénio, 
é necessário avaliar não apenas 
como um factor exógeno, mas 
como é que Moçambique asse-
gura a operacionalização desses 

objectivos, e Moçambique es-
tabeleceu dois instrumentos es-
tratégicos importantes que são, 
a Agenda 20/25 e a Estratégia 
nacional de desenvolvimento. 

Podem ser considerados ins-
trumentos estratégicos de políti-
cas e diretrizes de orientação do 
estado moçambicano para im-
plementação não apenas dos Ob-
jectivos sustentáveis do Milénio, 
mas de tantas outras iniciativas 
a nível regional e internacional. 

Nesse sentido, a fonte re-
feriu que a Autoridade Tribu-
taria teve a capacidade ou a 
resiliência necessária para as-
segurar que, quando houve a 
suspensão de apoio programá-
tico ao orçamento do Estado, 
garantir-se o salario e o fun-
cionamento mininodo Estado. 

Entretanto, Amélia Muenda-
ne considera que Moçambique 
não pode eternamente ficar re-
fém da garantia do funcionamen-
to mínimo de Estado e acrescen-
ta que é necessário que haja uma 
transformação do mesmo Esta-
do, e para garantir que haja essa 
transformação é imperioso que 
Moçambique tenha uma eco-
nomia mais estável, sustentável 

e orientada para a promoção de 
bem-estar dos moçambicanos. 

“O papel da Autoridade Tri-
butária é garantir que haja ex-
pansão da base tributária, mas 
não é possível haver expansão 
de uma base tributária se não 
temos onde buscar esse tribu-
to e quando olhamos para a vi-
são global do desenvolvimento 
que tem presente, o combate a 
pobreza e a Autoridade Tribu-
tária diz no lugar de combate a 

pobreza, esta, acha importante 
a criação de riqueza. Nós como 

Autoridade Tributária, tributa-
mos sobre a criação de riqueza, 
então este conceito de combate 
a pobreza, deve ser visto so-
bre o ponto de vista de criação 
de riqueza”, disse Muendane.

Num outro desenvolvimen-
to, a Presidente da Autoridade 
Tributária acrescentou que a 
sua instituição olha para os Ob-
jectivos sustentáveis do Milénio 
como aqueles que trazem indi-
cadores para a transformação 

da economia nacional, ou seja, 
concentração deve ser como 

assegurar que isto aconteça. 
“Hoje, mais do que tínhamos 

em 1975, o desafio do Estado 
moçambicano é de assegurar 
um hospital em cada distrito, por 
tanto, isso já é uma expansão, 
é suficiente ou não, o que pode 
mais ser feito. A nossa aborda-
gem económica é orientada para 
o desenvolvimento da agricultu-
ra, da pesca, do turismo”, disse. 

Quando fala-se da conjun-
tura internacional, segundo 
Muendane, os indicadores são 
os sinais que são dados para 
onde é que deve ser a direcção 
do desenvolvimento global e 
os objectivos sustentáveis do 
milénio, são esse indicador de 
direcção da economia mun-
dial e como devem caminhar. 

“O que nós como Autori-
dade Tributária também gos-
taríamos que consolidasse esta 
natureza de debate, não apenas 
olhar para os objectivos sus-
tentáveis do milénio como um 
desafio para Moçambique, mas 
olhar para o status, como é que 
Moçambique está hoje, como 
acelerar o desenvolvimento de 
Moçambique”; acrescentou.

Amélia Muendane referiu-se 
ainda que a agenda 20/25 estabe-
lece que os aspectos de valores 
identitários são determinantes 
para a transformação socio eco-
nómica. A estratégia nacional 
de desenvolvimento estabelece 
que a revolução cultural é um 
elemento fundamental para a 
transformação socio económica. 

Moçambique, segundo ex-
plicou a fonte,  já adoptou o 
modelo de planificação parti-
cipativa a partir da base, foram 
criados observatórios de pobre-
za, para assegurar que ao nível 
da base toda informação fluísse 
para o topo e do topo para a base.  

“Actualmente o maior de-
safio da economia moçambica-
na é o sector informal, que tem 
contribuição de cerca de 30% a 
40% do produto interno bruto. 
Hoje, temos um grande desa-
fio colocado pelo sector priva-
do, que existe uma dimensão 
muito asfixiante de impostos a 
nível nacional. É preciso fazer 
um balanco entre a economia, 
o sistema tributário, o desen-
volvimento, porque objectivo 
último desse balanço, dessas 
estratégias, das políticas, das 
diretrizes, é assegurar que haja 
o bem-estar de todos moçam-
bicanos sem precisar de imple-
mentar vários impostos”, disse.

zambeze  | 5Quinta-feira, 06 de Outubro 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

Tenho acom-
p a n h a d o 
nos vários 
meios de co-
municação 

de que equipas constituídas 
por representantes da Polícia 
de Trânsito, Conselho Mu-
nicipal, INATRO, incluindo 
as vezes a ANE, fazem cam-
panhas de fi scalização para 
controlar tudo o que possa 
comprometer a tranquilida-
de, ordem e segurança nas 
vias públicas. Estas ações 
são de encorajar e louvar 
porque contribuem bastante 
para combater comporta-
mentos desviantes por parte 
dos automobilistas quando 
praticam manobras perigo-
sas, conduzem sem estar 
habilitados, sem a documen-
tação do veículo, circulam 
em excesso de velocidade 
ou sob infl uência de álcool.

O que não concordo, em 
minha opinião, é que estes 
agentes fi scalizadores, al-
guns até representantes da 
lei e ordem, legisladores, di-
rigentes séniores da seguran-
ça rodoviária, aquando das 
ações de fi scalização o façam 
violando o que está estabele-
cido no Código da Estrada e 

na legislação complementar. 
Frequentemente, tem 

sido anunciado nas televi-
sões e nas rádios que, numa 
determinada data, foram 
aplicadas muitas multas por 
condução sob efeito de álco-
ol, por prática de velocidades 
inadequadas e manobras pe-
rigosas, tendo no acto da fi s-
calização, por consequência 
deste tipo de transgressões, 
sido apreendidas as cartas 
de condução dos infratores. 
Este procedimento de fazer 
apreensão das cartas de con-
dução no momento da autu-
ação, contraria, em muitos 
casos, o que os legisladores 
prescreveram no Código da 
Estrada. Considero que punir 
os transgressores mas vio-
lando a lei, ou seja, não atu-
ando em conformidade com 
o que está determinado na 
legislaçãoé uma incoerência 
inadmissível, que devia ser 
objecto de censura, por par-
te de quem de direito, a es-
tes fi scalizadores que agem 
em situação de ilicitude.

Vejamos o que diz o Códi-
go da Estrada sobre a apreen-
são dos títulos de condução.  

Há dois tipos de apreen-
são das cartas de condução:

a) A apreensão pre-
ventiva (arto 159 do CD)

b) A apreensão não 
preventiva (arto 160 do 
CD).

Quando é que é legítimo 
fazer a apreensão imediata 
ou preventiva da carta de 
condução?  Apenas quando 
os agentes fi scalizadores:

� Suspeitem de con-
trafação ou violação fraudu-
lenta;

� Verifi quem que 
tenha expirado o prazo de 
validade;

� Constatem que 
a carta se encontra em 
estado de conservação que 
torne ininteligível qualquer 
indicação ou averbamento;

� Tenham fundadas 
dúvidas sobre a aptidão 
física, mental ou psico-
lógica, ou ainda sobre a 
capacidade do condutor 
para exercer a condução 
com segurança (arto132 do 
CD).

Portanto, por exemplo, 
em minha opinião, ao fa-
zer-se a apreensão preven-
tiva da carta de condução 
quando o condutor estava 
a conduzir sobre infl uência 
de álcool ou em situação 

de excesso de velocidade, 
é infringir o que a lei esta-
belece, prática esta que não 
devia ocorrer tendo como 
protagonistas os que têm 
ou deviam ter um domínio 
da legislação rodoviária. 
Nestas situações acabadas 
de referir, que não estão 
contempladas no arto 159 
do C E, a apreensão do títu-
lo de condução só deve ser 
feita posteriormente, con-
forme o que estáprevisto 
no já mencionado arto 160 
do C.E, isto é, o condutor 
transgressor é notifi cado 
no acto da autuação para, 
no prazo de 15 dias, en-
tregar a carta de condução 
à Delegação Provincial de 
Viação da respectiva área, 
sob pena de incorrer em 
crime de desobediência.

Estas situações em que 
os representantes do Esta-
do que conhecem a lei, mas 
agem não em conformi-
dade com ela, deixam-me 
bastante constrangido. Na 
minha qualidade de forma-
dor fi co bastante frustrado 
quando constato que o que 
ensino do Códigode Estra-
da ao meuinstruendo é con-
trariado precisamente pelos 

que regulamentam, orde-
nam e fi scalizam o trânsito, 
estes mesmos que nas aulas 
que ministro aos alunos os 
aponto como sendo os nos-
sos zeladores da aplicação 
e do cumprimento exem-
plar do Código da Estrada. 

Participei na preparação 
do actual Código da Estra-
da e conheço o espírito que 
norteou a criação do arto 
159 do C.E, e por isso, des-
virtua-lo é infringir cons-
cientemente as regras que 
os legisladores e fi scaliza-
dores bem as conhecem.

Entendo que, mesmo 
quando se pretende criar 
um forte impacto sobre o 
poder dissuasor da nossa 
fi scalização, nada justifi ca 
que os fi scalizadores to-
mem decisõesnão previs-
tas na lei, desrespeitando-a.

Em princípio,os exem-
plos de correcção, ética e 
de deontologia deveriam 
vir de cima para baixo, se 
realmente pretendermos 
que os bons exemplos pos-
sam algum dia vir tam-
bém de baixo para cima.

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

ÇÃO INTERNACIONAL

A responsabilização dos 
transgressores do Código da Estrada 

não deve ser feita infringindo a lei 

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO
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Vi v e r  e m 
s o c i e d a d e 
é  a l g o  a 
que  o  Se r 
Humano não 

se consegue furtar, pois ele 
precisa de se socializar ao 
longo de toda a sua vida, 
do nascimento à morte. É 
impensável o Homem viver 
desligado da comunidade, 
pois a interacção entre os 
seus membros é obrigatória. 

Em todas as coisas o Homem 
precisa da sociedade, já que sem 
ela as acções, os objectivos e os 
hábitos não têm valor nenhum. 

Em todas as eras o Ser Humano 
lutou por estabilizar a sua 
vida social, sendo impossível 
haver uma sociedade sem 
sociabilidade, pois ela é um 
conjunto de pessoas unidas 
pela mesma origem, língua, 
leis e limites geográficos. 

Quando lemos a história 
h u m a n a  v e r i f i c a m o s 
que o  Mundo conheceu 
várias sociedades, sendo 
umas boas e outras más. 

Uma sociedade  boa  e 
saudável é aquela em que há 
equilíbrio entre o intelecto, 
os hábitos, as tradições e 
os valores sociais. Quando 
de forma recorrente nela 
ocorrem desequilíbrios, aí 
começa a sua decadência.

É importante que numa 
sociedade haja pessoas com 
coragem, moral e capacidade 
de identifi car os males de que 
enferma, para corrigi-los. Não 
se deve ficar simplesmente 
a  l amen ta r  impáv ida  e 
serenamente perante os males 
numa sociedade, como se 
nada estivesse a acontecer.  

Deus  d i z  no  Qur ’ án , 
C a p .  1 1 ,  Ve r s .  1 1 6 :

“ P o r q u e  n ã o  h o u v e 
entre as gerações que vos 
a n t e c e d e r a m ,  p e s s o a s 
dotadas de compreensão, que 
proibissem a (propagação de) 
desordem na Terra, excepto 
poucos deles a quem nós 
salvamos? Mas os injustos 
entregaram-se ao luxo em que 
viviam e foram criminosos”. 

Muito poucas vozes se 
ouvem quando se trata de 
corrigir males sociais. E se 
não nos empenharmos nisso, 
fi caremos no grupo dos povos 
mais atrasados do Mundo.

Existem muitos males 
na sociedade, de entre eles 
a corrupção. Quando esta 
se enraíza numa sociedade, 
então esta caminha para 
a sua própria destruição.

Quando as pessoas se deixam 
tomar pelo egoísmo dando 
preferência a si mesmas em 
detrimento da comunidade e do 
País, e ao invés de encaminharem 
os seus assuntos na base da 
lei e da justiça recorrem ao 
suborno e ao compadrio, então 
essa sociedade está doente, 
e caminha para a sua própria 
ruína. No lugar de progredir, 
retrocede e entra em decadência.

Nessas condições, ainda que 
o país seja rico em recursos 
naturais, ou que disponha de 
pessoal qualificado, tal não 
poderá mudar o seu destino 
enquanto não se extirpar o cancro 
da corrupção. E enquanto todos 
os cidadãos dessa sociedade 
não forem tratados com justiça 
e equidade, e terem os seus 
direitos respeitados, e enquanto 
o preenchimento de qualquer que 

seja o lugar não for por mérito 
e não por cunhas, promovendo-
se assim a incompetência, o 
país não poderá progredir.

C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 
C a p .  1 3 ,  Ve r s .  1 1 :   

“Certamente Deus não 
muda a (boa) condição de 
um povo, a menos que (este) 
mude a sua própria condição 
(de pecadores e ingratos)”.

Infelizmente o efeito da 
religião no comportamento 
das sociedades de hoje está 
a desaparecer com muita 
rapidez, a sua situação piora 
dia-após-dia, e as pessoas tentam 
livrar-se das restrições que a 
religião impõe às suas vidas, 
ao mesmo tempo que surge 
o sentimento de insegurança 
e confusão na sociedade.

Para se ter uma ideia da 
degradação de valores na 
sociedade, basta que olhemos 
à nossa volta. Colocam-se 
grades em tudo, por receio de 
ser subtraído. É motivo para 
dizer que com o aumento de 
assaltos, qualquer dia o Ser 
Humano ver-se-á obrigado a 
gradear-se por medo de lhe 
subtraírem algum membro do 
seu corpo. Chega-se ao extremo 
de se acorrentar o copo de um 
bebedouro público, de se gradear 
locais de culto, tudo porque 
os malfeitores não poupam 
nem mesmo as mesquitas, 
igrejas, jazigos e campas. 
Roubam tudo, desde torneiras, 
sapatos, chapéus, relógios 
de parede, bengalas, tampas 
de esgoto e sarjetas, placas 
indicativas de seja o que for, etc.

  O progresso de uma 
boa  soc iedade  baseada 
no comportamento moral é 

o seu resultado lógico, pois 
uma comunidade baseada em 
princípios fundamentais da 
lei, e no comportamento das 
obrigações, nunca pode ser 
centro de doenças morais, 
falência espiritual, atraso, 
roubos e imoralidade, pois 
nela reina o bem, o sucesso, 
a vergonha, o respeito pelos 
compromissos e pelas normas.

Estamos todos preocupados 
com esta triste situação. 
Todos lamentamos, mas a 
tarefa cabe a cada um de nós 
em termos de colaboração e 
noção de responsabilidade.

Não há dúvidas que o 
Estado tem que desempenhar 
um papel primordial, mas a 
mesma responsabilidade cabe 
a todos nós, pais, instituições 
educacionais, comunicação 
social, confissões religiosas, 
etc. Todos e cada um temos que 
desempenhar o nosso papel. 

Qualquer reforma tem de 
vir de dentro, pois de contrário 
está condenada ao malogro.

Será que estamos preparados 
para isso? Quer parecer que não, 
pois quando lançamos um olhar 
à sociedade verifi camos que a 
grande preocupação e objectivo 
da maioria das pessoas é só comer, 
beber, gozar e “curtir” a vida. 

Não há um esforço organizado 
para explorar as capacidades e os 
dons inatos da juventude. Pelo 
contrário até se empreendem 
esforços para proporcionar 
meios de diversão com muita 
promiscuidade e devassidão pelo 
meio, afundando-a ainda mais.

E o resultado é que o nosso 
jovem fi ca desviado e aplica todo 
o seu potencial em vícios como o 
alcoolismo, a toxicodependência, 

a prostituição, etc., destruindo 
a s s i m  o  s e u  f u t u r o .

Saibamos que o maior perigo 
que os nossos jovens enfrentam 
vem de dentro e näo de fora. 

Para além destes males 
enunciados existem outros tantos 
em cada um de nós, muitas 
vezes não nos apercebendo da 
sua gravidade. Por exemplo, a 
mentira, a ingratidão, a inveja, a 
intriga, a insídia, etc., são males 
que existem em muitos de entre 
nós, pois entregamo-nos, como 
se fosse algo insignificante, 
à maledicência e ao “disse 
que disse”, popularmente 
conhecida por “fofoca”.

Deus  d iz  no  Qur ’án , 
C a p .  4 9 ,  Ve r s .  1 2 :

“E não espieis nem calunieis 
uns aos outros; Acaso algum 
de vós gostaria de comer a 
carne de seu irmão morto? 
Detestá-la-íeis então (evitai 
esses males), e temei a Deus”.  

Um outro mal na sociedade é a 
inveja. Ela devora as boas acções 
assim como o fogo devora a 
lenha. A inveja é a raiz de todas as 
maldades, e prejudica à própria 
pessoa, já que afecta a sua saúde.

Se houver respeito entre 
os membros da sociedade, se 
houver preocupação e simpatia 
uns para com os outros, seja 
em momentos bons ou maus, 
aí a imagem de uma sociedade 
bela e sã ressurgirá. As boas 
qualidades é que elevam um 
povo e  uma sociedade. 

Os sinais de uma sociedade 
sã são-nos transmitidos pela 
simpatia humana, pelo equilíbrio 
social, pelo respeito pela vida 
e pelos Direitos Humanos, e 
pela protecção da propriedade 
e honra dos que nela vivem. 

A degradação da sociedade
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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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DOUGLAS MADJILA

  

Editorial
A paz irmãos!

O país comemorou 30 anos do Acordo de Roma. Trinta 
anos sem sombra de pecado. Só que a julgar pelos 
relatos que nos chegam um pouco de todos os qua-
drantes, e, especialmente pelo trabalho jornalístico 
de grande valia e impacto, realizado pelos dife-

rentes colegas dos diversos órgãos de comunicação social sobre 
a situação da guerra em Cabo Delgado, chega-se à feia conclu-
são de que as coisas não são de brincadeira, e, precisam de uma 
verdadeira mão de ofício para se estancar o genocídio latente. 

O conflito em referência tem obrigado muitos milhares de con-
cidadãos a  abandonarem as suas regiões de origem para se refu-
giarem em zonas de maior segurança e nalgum momento até fora 
das fronteiras, causando consequentemente graves problemas, 
sendo um deles a existência de um número elevado de refugia-
dos, que precisam de assistência, numa altura em que o país tem 
recursos limitados para atender ao mesmo tempo às várias situ-
ações oriundas desta crise da guerra e de calamidades naturais.

Há ainda por este país pessoas esdrúxulas, que não estão preo-
cupadas com o crescimento, indivíduos  que não querem ajudar 
Cabo Delgado a sair do stress da guerra. Trata-se de pessoas ou 
forças que só conseguem viver no caos que eles próprios pro-
vocam. São inimigos da paz. A paz, para estas forças amantes 
do caos, constitui um obstáculo aos seus interesses particulares, 
traduzidos na desestabilização permanente de comunidades, não 
se importando com o sofrimento de muitos milhares de pessoas.

Os moçambicanos devem unir-se para pôr fim ao conflito em Cabo 
Delgado, usando todos os meios ao seu alcance.A união de todos 
deve fazer a força para que Cabo Delgado esteja definitivamente 
livre do terrorismo, e, a partir deste pressuposto estarem criadas as 
condições para promover a paz e o desenvolvimento. Assumamos 
de uma vez por todas que é preciso conseguir a estabilidade, pois, 
sem esta não há horizonte. A luta pela estabilidade é prioritária. A 
estratégia militar da SAMIM, da tropa ruandesa, e de outros con-
tingentes deve estar na liderança da SADC, para que sejam neutra-
lizadas as forças que impedem que haja avanços nos processos de 
paz. Estes inimigos da paz e da democracia odeiam a normalidade 
constitucional. É hora para olharmos para a vida dos nossos irmãos 
que sofrem em virtude desta guerra, sendo o apelo à solidariedade 
permanente. Os moçambicanos não querem mais conflitos. Que-
rem sim a paz e a estabilidade, que proporcionam o bem-estar!

DOUGLAS MADJILA

O primeiro apesar de mais antigo, depois do último, 
nos meandros da actividade política, tem-se notabi-
lizado muito mais nesses últimos tempos pelo exer-
cício da sua negatividade, aliás importa realçar, que 
a nominalização que defi ne o título desta interven-

ção guia-se mesmo pela negatividade desse grupo, dentre os estes o 
primeiro tem se demonstrado mais negativo, pode ser só aparência 
ou então pelo nível de atenção que tem tido. O segundo, também 
negativo pelo seu modo de proceder tornou-se numa opção muito 
favorável quando se trata de negativismo no político, sem sequer se 
importar com o que se vai pensar a seu respeito diante da bárbara 
forma de se apresentar, uma arrogância inequívoca. O terceiro é 
pelos acontecimentos o mais contemporâneo, tendo em conta o 
processo eleitoral em que está envolvido neste momento, convém 
clarifi car que é deste processo que brotou-nos a comparação 
entre todos esses, despertando certa curiosidade em percebe-los. 

Na verdade são estas entidades o objecto desta intervenção mas 
sim a percepção, afeição e compreensão dos seus povos relativa-
mente ao seu modus-operandi. Naturalmente que todos os povos 
são revestidos de respectivas culturas e isso determina a forma 
como cada um dos povos lida com as situações respectivas do 
dia-a-dia e quando os casos são de carácter popular, como um 
sufrágio por exemplo, há muita correria para fazer certas críti-
cas à posição ou as reacções populares diante de tais eventos, 
tais críticas, dirigidas aos povos, são na sua maioria feitas pelos 
próprios povos, visto que, poucas são as vezes em que críticas 
ofi ciais apontam defi ciências para os povos, a não ser que se-
jam feitas no informal, enquadrando-se deste modo nas criticas 
populares e ou do senso-comum, ou seja, criticas dos próprios 
cidadãos para si mesmos. Neste âmbito, diversas são as vezes 
em que os povos ou cidadãos de uma certa nação expressam-se 
diminuindo seu próprio povo na ideia de que os outros povos 
fazem ou tomam decisões melhores. Portanto, as fi guras ou 
entidades da nossa titulagem, revelam-se pela sua diversidade 
e feitos, não feitos ou mal feitos, as mais indicadas para perce-
ber a convergência popular de cidadãos ainda que tão distintos. 

Evidentes vilões como Putin, Trump, Bolsonaro e Frelimo, 
fi guras sonantes do mal feito ou nada feito, têm tido nos centros 
de sua actuação consideráveis simpatias e apoios populares, por 
vezes exacerbada afeição por parte de seus povos que chega a 
ser questionável. Como pode um gangstar ou uma legião deles 
granjear tanta admiração? Os mais esclarecidos sempre disseram 
que não era bem assim, que nunca foi tão verdade. A Frelimo por 
exemplo parece dos partidos mais amados pois, ganha sempre e 
com números exorbitantes, aliás, é o caso da Frelimo que separa 
opiniões populares em Moçambique por exemplo, como pode um 
partido armado e tão corrupto ser também amado, “esse povo  é dis-
traído” assim referem-se os cidadãos moçambicanos a si mesmos.

Então viramo-nos e deparamo-nos com um bolsonorismo em alta, 
um Bolsonaro inconsequente, capaz de dizimar vidas descarada-
mente, irresponsável mas com um apoio tal que impediu Lula de 
chegar ao planalto, pelo menos numa só volta, caso para questionar: 
Qual povo distraído qual quê? Dir-se-á então que os americanos são 
os melhores, só esquecendo a quantidade de votos que Trump teve 
e que o permitiram até afi rmar que estava sendo vítima de fraude 
porque na sua opinião tinha ganho as eleições. De Putin então nem 
fala, autor de tanta guerra tem apoio e simpatia mundiais, terrível. 

Diante desse paradoxo, pode-se compreender que os povos sem-
pre foram os mais certos nisto tudo, cabe aos partidos e ou candida-
tos a cargos públicos estruturar da maneira mais adequada os seus 
programas as suas intenções a ponto de convencer os povos que os 
levará a bom porto, admitindo que o povo é vasto e distinto, ou seja, 
cada indivíduo tem a sua personalidade. É missão dos outros con-
correntes a de provar aos povos que não vale a pena confi ar na Fre-
limo, Trump, Bolsonaro e Putin por exemplo. Lula à prova de fogo.    

Putin, Trump, 
Bolsonaro e Frelimo
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O chefe de Estado moçambicano convidou esta terça-
-feira, 4 de Outubro, a população a lutar pela preservação da 
Paz.  Filipe Nyusi falava por ocasião dos 30 anos da assina-
tura dos Acordos de Paz de Roma que puseram fim a uma 
violenta guerra civil que durou 16 anos. 

A c e r i m o n i a 
teve lugar 
na praça dos 
Heróis mo-
çambicanos. 

Depois de depositar uma co-
roa de flores para assinalar os 
30 anos dos Acordos de Paz 
de Roma, o Presidente da Re-
pública de Moçambique falou 
em três décadas de avanços, 
mas também de alguns retro-
cessos. Filipe Nyuisi referia-se 
aos ataques terroristas que se 
registam, desde 2017, em Cabo 
Delgado e que se alastraram 
nos últimos tempos às provín-
cias de Nampula e do Niassa. 

O chefe de Estado moçam-
bicano, Filipe Nyusi, convi-
dou a população a lutar pela 
preservação da paz. “A úni-
ca ilação que podemos tirar 
do acordo geral de Paz é a de 
que vale apenas lutar pela paz 
e os moçambicanos são quan-
to a este aspecto resolutos. 
Devemos todos unirmo-nos 
em defesa da paz. Não há ho-
mens da Renamo, nem há ho-
mens dão governo[Frelimo]. 
Há homens e governos de 
uma bandeira multicolor”-

 

Sucessivos acordos 
demonstram falhas constantes 

no seu cumprimento 

Alguns analistas entendem 
que os trinta anos de paz devem 
servir de reflexão para os mais 
de trinta milhões de moçam-
bicanos, tendo em conta que, 
apesar dos avanços que o país 
vem assistindo no capítulo de 
desenvolvimento, há aspectos 
que têm estado a minar o pro-
cesso de paz nomeadamente o 
terrorismo, intolerância políti-
ca, injustiça social entre outros.

 Há avanços no processo de 
pacificação- Joel Nhumaio

Para o analista político  Joel 
Nhumaio o país tem vivido 
uma paz precária durante os 
30 anos que resultou nos últi-

mos tempos na criação de mo-
vimentos desestabilizadores da 
Junta Militar da Renamo cujo 
líder Mariano Nhongo já foi 
abatido pelas forças de defe-
sa e segurança na zona centro 
do país.  Esta perturbação da 
junta militar da Renamo con-
tribuiu sobremaneira para a 
regressão do crescimento assi-
nalável do país, tendo em conta 
que colocou o movimento de 
pessoas e bens em situação de 
incertezas, o que se traduziu na 
carestia de vida na zona cen-
tro do país com particular en-
foque na província de Sofala.

“ Penso que foi o momen-
to mais tenso para o empresa-
riado nacional e isso de algum 
modo minou o processo de 
paz. São infra-estruturas des-
truídas, bens saqueados entre 
outros “ lamentou Nhumaio

Apesar dos percalços no 
processo de paz, Joel Nhu-
maio reconhece avanços na 
celebração dos trinta anos do 

acordo geral de paz, isto é, 
no entendimento da fonte o 
processo de pacificação tende 
a se consolidar e o país está 
num bom caminho, não obs-
tante aspectos como o terro-
rismo na zona norte que tem 
atrasado o progresso do país.

“ Há progressos assinalá-
veis e podemos constatar no 
terreno a edificação de infra-
-estruturas para o benefício da 
população e as obras falam por 
si. Se não fosse o terrorismo, 
acredito que o país registaria 
avanços tão significativos, uma 
vez que o nosso presidente tem 
estado comprometido com os 
moçambicanos “ disse exem-
plificando o processo de des-
mobilização, desmilitarização 
e reintegração dos homens re-
siduais da Renamo que decorre 
a contento mercê da sabedoria 
e espírito de cometimento que 
o presidente Filipe Nyusi tem.

“De modo geral o balanço 
da construção e consolidação 
dos 30 Anos da Paz é positivo 
apesar das várias adversida-
des que são do nosso conheci-
mento “ sublinhou Nhumaio  

A fonte convida a toda so-
ciedade moçambicana desde 
as confissões religiosas, à fa-
mília, a comunidade académi-
ca, empresarial, desportistas e 
todos actores neste país a pre-
servarem a paz para o bem de 
todos e das gerações vindouras.

“A paz começa comigo 
no espírito, na família, na co-
munidade e no país em geral, 
havendo necessidade de to-
dos nós nos engajarmos neste 
bem comum e precioso “ disse 
engrandecendo o esforço ab-
negado do Presidente da Re-
pública que dedica todas ener-

gias na busca da paz efectiva.
 

Projecto de Paz abortado - 
Yakub Sibindy 

Não existe paz no país, 
introduziu em paz o político 
Yakub Sibindy em relação a 
celebração dos trinta anos dos 

acordos gerais de paz. O pro-
jecto de paz foi abortado depois 
da assinatura do acordo geral de 
paz que permitiu o cessar-fogo 
no país, lamentou Yakub Sibin-
dy para quem os cidadãos tor-
naram-se vassalos dos que go-
vernam o país e sem direito de 
exercer o direito de cidadania.

A fonte refere que para o res-

gate do processo de pacificação 
do país, é urgente uma transição 
com um período de 15 anos.

Essa transição deverá com-
portar três pilares em cada 
quinquénio e para o primeiro 
quinquénio deverá se ocupar na 
libertação dos cidadãos incutin-
do a consciência de cidadania e 
não ter medo de exercer os seus 
direitos civis e para o segundo 
quinquénio irá ocupar-se na 
questão relativa a civilização 
dos cidadãos sobre como fun-
cionam os órgãos, por exemplo 
para Yakub Sibindy a gover-
nação do país está baralhada 
não se sabendo onde começam 
os poderes do governo, Esta-
do e partido governamental.

“ O estado de direito demo-
crático está falir não se saben-
do, se é por mera incompetên-
cia ou por interesses obscuros 
do partido no poder para cegar 
o cidadão“ disse a fonte acres-
centando que o terceiro pilar 
tem que ver com a necessidade 
de o país criar um projecto de 
governação que permita produ-
zir seu orçamento de modo a 
reduzir a dependência externa.  

 

Sucessivos acordos denunciam 
fraquezas -Albino Forquilha

Albino Forquilha entende 
que a única coisa assinalável no 
acordo geral de paz foi o cessar-
-fogo no país. As matrizes que 
deviam eliminar todos factores 

População deve lutar pela 
manutenção e da paz

Incentivo do PR na comemoração dos 30 anos do AGP
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É no compromisso 
com o trabalho 
que consolidamos 
a paz.
Feliz  4 de Outubro, 
Dia da Paz.

Comercial

que minassem o processo de pa-
cifi cação do país foram descu-
radas durante esses trinta anos, 
dai que o país vive sob tensão.

Por exemplo, Albino For-
quilha diz que a matriz da jus-
tiça social, direitos humanos 
entre outros fossem imple-
mentados na sua plenitude, o 
país não estaria ciclicamente 
a assinar acordos e acordos.  

“ Não podemos nos or-
gulhar por assinar acordos, 
pois demonstra claramente 

que há falhas que ocorrem su-
cessivamente “ disse a fonte 
acrescentando que nos últi-
mos anos ocorreram falhas no 
cumprimento do acordo ge-
ral de paz o que mina a paz.

Por outro lado, Forquilha 
diz que a discriminação por fi -
liação partidária tem colocado 
o país sob tensão apontando o 
fundo de desenvolvimento do 
distrito em que parte dos be-
nefi ciários daquele fundo eram 
membros do partido no poder.

A intolerância política, 
perseguição dos membros da 
sociedade civil e políticos da 
oposição não contribui para 
paz no país, aliás a fonte diz 
que não se pode dizer de viva 
voz que o país está em paz, 

sabido que há fenómeno do 
terrorismo na província de 
Cabo-Delgado que já ceifou 
vidas a vários cidadãos e co-
locou milhares de deslocados.

“ Ė uma insurgência que 
usa o terrorismo como meio. 
Há causas por detrás “ disse 
a fonte para quem fenóme-
nos como desempregos e rap-
tos nunca podem criar a paz.

Para colocar tais aspectos 
que minam a paz, Forquilha en-
tende que a constituição da re-
pública é clara dai ser necessário 

o respeito da mesma de forma 
a criar uma ambiente de paz.

Não há sentido em celebrar 
em  meio ao terrorismo-Elsa 

Jonasse 

Tal como, Albino Forquilha, 
Elsa Jonasse entende que enquan-
to milhares de população continu-
arem a se refugiar em outros pon-
tos do país por conta dos ataques 
terroristas que assolam a província 
de Cabo-Delgado e de forma es-
porádica em alguns distritos da 

província de Nampula, os moçam-
bicanos não devem celebrar a paz.

“ Qual é o sentido de celebrar 
os trintas anos, sendo que há irmãos 
a sucumbirem sob acções terroris-
tas em Cabo-Delgado?“ questio-
nou Jonasse para quem os trinta 
anos devem servir de refl exão.

A título de exemplo, Jonasse 
indicou que o país nunca viveu uma 
paz efectiva, se não o calar das ar-
mas e aponta alguns aspectos como 
os confl itos pós-eleitorais que em 
cada cinco anos o país assiste.

 Só para elucidar no ano de 
2013 houve ataque em Santugira 
o que minou o processo do acor-
do geral de paz e sucessivamente 
ocorreram fenómenos de raptos 
aos membros da Renamo, ten-
tativas de assassinatos dos seus 
membros. Esses fenómenos vio-
lavam o AGP até que no mês 
de Agosto o mundo assistisse o 
acordo defi nitivo de Maputo, mas 
com o terrorismo em Cabo-Del-
gado que iniciara no ano de 2017.

Elsa Jonasse entende que é 
preciso uma refl exão profunda 
sobre como se pode ultrapassar os 
factores que ciclicamente coloca 
os moçambicanos em situação de 
guerra fria. Será o desemprego, in-
justiça social? É urgente que toda 
nação refl icta sobre isso, acres-
centou a fonte para quem não se 
pode olhar os moçambicanos em 
função da sua ideologia política. 
Mas, assumi-lo como um irmão.
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Aborto seguro em tempos incertos
Saúde reprodutiva das mulheres 

Celebrou-se no dia 28de Setembroo dia Internacional do 
Aborto Seguro, que se assinala como gesto de trazer à refle-
xão um conjunto de cenários severos que colocam a mulher 
e a rapariga em situação de maior vulnerabilidade, desde a 
pandemia da COVID 19, desastres naturais, a situações de 
conflitos.

Comemorado 
sob o lema 
” A b o r t o 
em tempos 
i n c e r t o s ” , 

que resultam no fraco aces-
so aos direitos e serviços de 
saúde sexual e reprodutiva 
maisdo que comemorar o 28 
de setembro, há necessidade 
de reflectir sobre os desafios 
que incluem a sociedade no 
combate ao tabu no que tange 
ao Aborto Seguro e descons-
truir os mitos sobre o mesmo. 

O Dia internacional do 
Aborto Seguro foi fundado 
em 1973 nos Estado Unidos 
da América, e está inserido em 
Moçambique desde o ano de 
2017, com a missão de apoiar o 
Ministério da Saúde na compo-
nente de prestação de serviços 
de Saúde Sexual e Reproduti-
va  e métodos de contracepção 
acessíveis, seguros e completos.

AssessoraSénior de Políti-
cas na Organização da IPAS, 
em Moçambique, uma organi-
zação que trabalha em prol da 
Saúde sexual e Reprodutiva, 
para o Abordo Seguro, Violên-
cia Baseada no Género (VBG). 
Igualmenterepresentante da 
Rede de Direito Sexuais e Re-
produtivos de Moçambique 
(DSR), uma plataforma que 
congrega 25 organizações da 
Sociedade Civil que lutam pe-
los direitos e liberdades sexuais 
que tem vindo a fazer desde 
2013, Julania Armando Langa, 
diz que falar do aborto é extre-
mamente complicado porque 
no seio da sociedade ainda pre-
valece a estigmatização quando 
se trata do assunto em questão. 

Aborto seguro, é um di-
reito reconhecido na lei para 
proteger raparigas e mulhe-
res dos riscos do aborto inse-
guro. É feito numa unidade 
sanitária com equipamento 
adequado por um provedor de 
saúde treinado para o efeito; 
é consentido por escrito pela 
mulher ou pela rapariga, obe-
decendo todas as outras condi-
ções definidas no código penal.

Segundo a nossa entrevis-

tada, todos os abortos seguros 
realizados em hospitais públi-
cos e centros de saúde públi-
cos são gratuitos, não é preci-
so pagar absolutamente nada 
para ter  acesso aos mesmos. 

A lei do Aborto Seguro foi 
aprovada em 1994, entretanto 
após a sua aprovação era supos-
to seractualizado o regulamen-
to para a sua operacionalização, 
no entanto, segundo a fonte, até 
ao momento não existe nada 
específico. Neste contexto, o 
Ministério da Saúde, por sua 
vez, aprovou as normas clíni-
cas através do Diploma Minis-
terial/60 de 20 de Setembro de 
2017 que permite a implemen-
tação destes serviços, apontan-
do para uma maternidade e ser-
viços de ginecologia, ressalvou.

Segundo a fonte, não é só 
no seio da sociedade que existe 
o tabu sobre o aborto, mesmo 
no seio dos profissionais este 
prevalece. Para colmatar este 
cenário o MISAU, tem se es-
forçado na consciencialização 
dos profissionais da saúde de 
modo a não vedar as mulheres 
que pretendemacedera estes 
serviços tomando como exem-
plo, a formação dos provedores 
e a divulgação da lei usando 
vários meios de comunicação. 

A implementação dos servi-
ços de aborto seguro foi intro-

duzida em 2018, e a formação 
dos provedores aconteceu no 
ano de 2017, mas, segundo a 
fonte, falar do aborto não é 

tarefa de  fácil comunicação. 
Para JulaniaLanga, o dia 28 

de Setembro é uma data de mui-
tas acções e ganho tendo lem-
brado a despenalizaçãoe com 
a revisão do código penal em 
2014, estabelecendo que a mu-
lher pode aceder aos serviços 
de apoio sem ser discriminada.

Sustenta quequando a 
gravidez for de uma violên-
cia sexual, incesto ou se for 

uma gravidez de risco, amu-
lher está livre de solicitar os 
serviços de Aborto Seguro.

Esta data é igualmente para 
instar o Governo e todos os 
sectores da sociedade a inves-
tir mais na saúde das mulheres 
e raparigas, divulgando com 
maior incidência a lei que des-
penaliza o aborto, ampliando o 
acesso aos serviços de aborto 
seguro com qualidade, referiu.

Objectivosdo IPAS e da Rede de 
Direitos Sexuais e Reprodutivos

Apesar dos desafios preva-
lecerem, referiu que tem com-
promissos assumidos interna-
cionalmente e principalmente 
a nível nacional com objectivo 
de apoiar o Ministério da Saúde 
na garantia dos gozos de direito 
sexuais e reprodutivos para as 
mulheres, que sejam evitadas 
as mortalidades maternas por 
questões do abortoinseguro.

Igualmente disse que o 
aborto seguro deve ser visto 
como um problema de saúde 
pública e estásendo conside-
rado uma das cinco princi-
pais causas de mortalidade 
materna em Moçambique.

De acordo o inquérito de-
mográfico de saúde, o rácio de 
mortalidade materna passou de 

975 em 1997, mantendo-se es-
tagnado em 408/100 000 nasci-
mentos vivos em 2003 e 2011. 
De acordo com o censo popula-
cional, em 2007 a mortalidade 
materna passou de 500/100 000 
para 452/100 000 nados vivos 
em 2017, facto que continua a 
colocar Moçambique dentre os 
países onde as mulheres têm 
elevado risco de morte durante 
a gravidez, parto e puerpério.

Segundo o IMASIDA 2015, 
em Moçambique apenas 25% 
das mulheres usam algum 
método de contracepção e 2 
em cada 10 mulheres não tem 
meios para evitar uma gravidez. 

O Planeamento familiar 
é um direito fundamental bá-
sico, onde a mulher deveria 
ter a prerrogativa e a capa-
cidade de escolha e de deci-
dir quando e quantos filhos 
deseja ter e se os quer ter. 

Os direitos das mulheres, 
muito em particular das mais 
jovens (com maior enfoque 
para as raparigas) são difi-
cultados pelos preconceitos, 
falta de informação, valores 
culturais, mitos e crenças que 
perpetuam a discriminação.

 É assim que no nosso país, 

crizalda Vilanculos
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e segundo o IDS 2011 - 1 em 
cada 2 meninas dos 15 aos 19 
anos de idade, são mães ou es-
tão grávidas; sendo que 1 em 
cada 2 mortes entre as mulhe-
res dos 15 aos 24 anos de idade, 
é devido as causas relacionadas 
ao aborto inseguro.Para fazer 
face ao cenário acima descrito, 
o equilíbrio está no acesso uni-
versal ao aborto seguro, pois só 
assim, a magnitude dos abor-
tos inseguros e os seus efei-
tos negativos será eliminado. 

Com o grande contributo da 
Rede DSR nas suas acções de 
advocacia e lobby, o aborto foi 
despenalizado em Moçambi-
que, pela lei 35/2014 de 31 de 
Dezembro que aprova oCódigo 
Penal, sob algumas circunstân-
cias e numa unidade sanitária 
à pedido da mulher até 12 se-
manas de gravidez (ou até 16 
semanas em caso de violação/
incesto, ou 24 semanas em caso 
de anomalia fetal) e sem limite 
de idade, caso a vida da mulher 

ou da rapariga esteja em risco.

Desafiosdos sectores de saúde 
sexual e reprodutiva

Lamenta o factode o país 
servasto e nem todas as mu-
lheres têm a informação da 
existência da lei ou da exis-
tência dos serviços nas unida-
des sanitárias, disse a fonte.

Para JulaniaLanga, a estig-

matização e mitos prevalecem 
no seio da comunidade, e apon-
tou a exemplo de um homem 
se relacionar com uma mulher 
que fez aborto e vai contrair 
uma tuberculose ou mesmo 
não dar filhos daí que há gran-
de necessidade de desconstruir 
os mitos no meio da sociedade 
para permitirque as mulhe-
res e as raparigas possam ter 
os serviços de aborto seguro.

Abordando a questão da 
lei que foi aprovada em 1994, 
referiu que a lei moçambicana 
é alvo de inveja porque é bas-
tante aberta, não discrimina o 
aborto mas sim despenaliza em 
váriascircunstâncias, portanto, 
a nossa lei, dáespaço a mulher 
de poder aceder aos serviços 
sem nenhuma discriminação. 

Julaine Langa, acrescentou 
que se olharmos para o conti-
nente africano o nosso Paísé um 
dos poucos que tem a lei assu-
mida e muito bem assumida, e 
não apenas mas também igual-
mente acompanhada do proto-
colo. Ressalva que para assu-
mir ou despenalizar o aborto 
foi além daquilo que estava 
previsto ou estampado no pro-
tocolo, pois esta não previa 
aquestão de 12 semanas, mas 
sim por vontade da mulher, 
colocando em questão, situa-
ções como em casos em que 
a gravidez resulte da viola-
ção sexual, incesto e doenças. 

Para a assessora da 
IPAS,há grande necessida-
de de olhar de frente o tema 
Aborto, não no sentido de 
obrigação. Neste caso, cada 
pessoa tem as suas convic-
ções religiosas,onde a ideia 
pode não aceitar o aborto 
como pessoa, mas permitir 
ou abrir espaço para aque-
la mulher que precisa e que 
possa fazer de modo seguro.

O mesmo apelo vem da 
Rede DSR, enquanto defenso-
ra dos Direitos Sexuais e Re-
produtivos, apelando a todas 
as forças vivas da sociedade, 
o Governo, parceiros e doado-
res nacionais e internacionais 
a redobrarem esforços para 
que a aplicação clínica da Lei 
tenha os efeitos desejados e 
imediatos, de modo a garantir 
o acesso universal ao aborto se-
guro no nosso país, sendo prio-
ritário abarcar todos os aspectos 
que possam constituir barreiras, 
passando pelos mitos e tabus.

Os proprietários que detém o Direito do Uso e Aproveita-
mento de Terra (DUAT) em alguns distritos da província da 
Zambézia, queixam-se da invasão das suas terras por outras 
empresas para exploração ilegal e informal dos recursos 
minerais nele existente.

Trata-se dos 
distritos de 
Gilé, Mule-
vala, Lugela, 
Derre, Alto 

Molócuè, Milange e Mor-
rumbala, onde surgem novos 
casos notáveis de exploração 
ilegal de recursos naturais a 
par de outros pontos do país.

Nestes distritos, algumas 
empresas aliciam a comunida-
de local para invadir espaços 
alheios, esburacar e extrair 
minérios, com destaque para 
o lítio metal usado no fabrico 
de baterias dos novos veículos 
movidos a energia eléctrica.

Apesar das intervenções po-
sitivas das autoridades gover-
namentais e policiais, a prática 
ilegal não cessou, existindo ain-
da focos de actividades. Como 
resultado, um dos proprietários 
lesados que preferiu anonimato 
estima que cerca de três mil to-
neladas de lítio foram saquea-
dos das suas terras nos últimos 
três meses do ano em curso.  

O agravante neste processo, 
é que os proprietários lesados 
são ameaçados pelos invaso-
res que, com o intuito de con-
tinuarem com a prática ilegal, 
alocam equipamentos como 

escavadoras e camiões para au-
mentar a capacidade de mine-
ração, o que é totalmente ilegal 
e deve ser proibido por lei, por 
se tratar de invasores ilegais.

Em resposta à insistência 
da extracção ilegal, recente-
mente o Governo intensificou 
as medidas de segurança, atra-
vés de verificação no terreno 
das transgressões, tendo garan-

tido a punição, dentro da lei, 
a todas que, por ventura, pra-
ticarem a extracção ilegal, em 
nome individual ou de tercei-
ros. Por estas acções positivas 

das autoridades, espera-se que 
a situação não mais prevaleça.

De salientar que, depois de 
pilhada, a pedra extraída ilegal-
mente é depositada num pátio 
alugado pelos invasores, na 

aldeia de Gilé, por exemplo. 
Seguidamente, as pedras são 
esmagadas e embaladas, para 
depois serem exportadas através 
do porto de Nampula e Nacala.

Não se sabe por qual pro-
cesso as pedras extraídas ile-
galmente são exportadas, nem 
o regime tributário que seguem.

Pela extração, os  “garimpei-
ros” locais, aliciados por estas 
empresas,   recebem cerca de 50 
meticais por quilograma, descri-
to como insignificante para um 
grupo que deve ganhar benefí-
cios pela exploração na sua co-
munidade, e pelo real valor do 
lítio no mercado internacional.

Recordar que no ano passa-
do, depois da visita da Inspecção 
Geral do Ministério  dos Recur-
sos Minerais e Energias às pro-
víncias da Zambézia, Manica, 
Tete e Nampula, foi constituída 
uma equipa multi-sectorial que 
integrava a Inspeção-Geral dos 
Recursos Minerais e Energia, a 
Unidade de Gestão do Processo 
Kimberley, a Polícia de Protec-
ção de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente, com a missão de iden-
tificar vulnerabilidades nos pon-
tos de escoamento ilegal de mi-
nérios, e encontrar estratégias 
de colmatar tais fragilidades.

Proprietários queixam-sede 
invasão das suas terras

Exploração ilegal de minérios na Zambézia 
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Especialistas defendem que educação é 
crucial para o conusmo responsável do álcool 

O ISUTC - Ins-
tituto Superior 
de Transportes 
e Comunica-
ções, vai re-

alizar, no dia 15 de Outubro, em 
Maputo, a sua 8ª Cerimónia de 
Graduação. O evento de formatura 
destina-se a um total de 350 alunos 
que agora terminam os seus cursos 
nas áreas das engenharias e gestão.

Trata-se da cerimónia com 
maior número de graduados já 
realizada por aquela instituição 
que, gradualmente, tem vindo a 
registar uma significativa procura 
por jovens que pretendem seguir 
os estudos no ensino superior.

O ISUTC, instituição de ensi-
no superior com mais de 20 anos, 

foi criado pela Transcom SA, em 
1999, sendo frequentado actu-
almente por cerca de 2 mil estu-
dantes. Com um corpo docente 
composto por um total de 197 

académicos tem vindo a investir 
na criação de melhores condições 
de ensino-aprendizagem-avalia-
ção, apostando na inovação e na 
tecnologia para a modernização 

de todo o seu processo de ensino.
Distingue-se por ter uma 

taxa de empregabilidade a ron-
dar os 90%, o que significa que 
o mercado de trabalho absorve 

a maioria dos seus jovens licen-
ciados, registando-se, assim, um 
reconhecimento por parte das 
empresas e organizações empre-
gadoras no que toca à qualida-
de do ensino desta instituição.

Para além das licenciaturas 
nas diferentes áreas das engenha-
rias e gestão, o ISUTC ministra 
ainda cursos de curta duração 
para executivos e desenhados 
de acordo com as necessidades 
do mercado e das empresas. O 
Instituto prepara-se ainda para 
lançar, em 2023, duas novas li-
cenciaturas (Engenharia Electro-
mecânica e Engenharia Ambien-
tal) e um mestrado em Gestão.

ISUTC vai graduar 350 alunos e 
lançar novas licenciaturas e mestrado

Instituto distingue-se pela aposta na inovação e qualidade de ensino

Três especialistas defenderam, nesta quinta-feira, num 
webinar que a educação de adolescentes, jovens e sociedade, 
em geral, é um factor cruacial para a promoçao de um con-
sumo resposável de bebidas alcoólicas. Wilza Fumo, Chefe 
do departamento de  Saúde Mental no Ministério da Saúde, 
Lia Rafael, psicóloga, e Alda José do Conselho Nacional 
da Juventude (CNJ) falavam num debate sobre “Consumo 
Abusivo do Álcool no seio da Juventude”, promovido pela 
Associacao dos Produtores e Imprtadores de Bebidas Alcoóli-
cas (APIBA).  

Para Lia Rafael, os 
professores pos-
suem diferentes 
meios para esti-
mular os alunos 

a adoptarem comportamentos 
saudáveis. Neste sentido, os pro-
fessores de todas as disciplinas, 
de todos os anos, precisam estar 
engajados nesse compromisso, 
adaptando os conteúdos e as in-
formações de acordo com sua 
realidade. Segundo a psicologa, 
“é importante que a escola in-
sira o debate nas suas práticas 
pedagógicas, abordando con-
teúdos relacionados aos riscos 
associados ao uso do álcool”.

Na sua intervenção, Wliza 
Fumo concordou com a neces-
sidade de investir na educação 
das pessoas, particularmente 
dos adolescentes e jovens, para 
que evitem o consumo ou en-
tão abusem de bebidas alcoó-
licas. A representante do Mi-

nistério da Saúde falou ainda 
de situaçoes preocupantes de 
saúde mental provocadas pelo 
consumo de álcool, para além 
dos dependentes químicos, que 
depois de acompanahmento 
médico para sua recuperação.  

Ainda sobre os impactos 
do consumo do álcool, Wilza 
Fumo fez menção ao fraco apro-
ventamento escolar por parte 
dos alunos e diversas doenças 
que levam os adultos aos hos-
pitais, devido à ingestão exa-
cerbada de bebidas alcoólicas. 

Por seu turno, Alda José des-
tacou a situação de jovens que 
acabam envolvendo-se no mun-
do crime como resultado do con-
sumo irresponsável de bebidas 

alcoólicas, particularmente os 
que se envolvem em assaltos e 
violações de mulheres e crianças. 
Neste contexto, a representante 
do CNJ alinhou com a ideia de se 
sensibilizar os jovens e a socie-
dade sobre os impactos do con-
sumo descontrolado do álccol. 

O debate, moderado pelo 
Director-Executivo da APIBA, 
Custódio Pedro, mostrou, mais 
uma vez, que a agremiação e 
suas associadas está preocupa-

da com que haja um consumo 
consciente de bebidas alcoó-
licas, ao mesmo tempo que a 
sociedade não permita o con-
sumo por parte dos menores 
de 18 anos, tal como é de lei. 

Mais do que pensar nos lu-
cros, a APIBA pretende que o 
consumo de álcool seja de forma 
saudável, de modo que se mini-
mizem os impactos nocivos na 
sociedade e os encargos para o 
sector da saúde, em Moçambique.  
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Comercial

III SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA - 2022

Instituto Politécnico de Santarém (Portugal) - de 15 a 17 de Novembro
Por uma economia circular, a bem do desenvolvimento social e ambiental

Fórum de debate de Economia e Gestão

É um espaço onde investigadores de países lusófonos se encontram, apresentam e discutem os
seus trabalhos de investigação, sendo elegíveis todas as pessoas que reúnam o título de Licen-
ciado, Mestre ou Doutor nas áreas da economia, da gestão, das finanças, da contabilidade, do
ambiente, da sustentabilidade e demais áreas afins.

Objectivos

Facilitar o entrosamento dos investigadores.

Aproximar povos e instituições de ensino, criando oportunidades de mobilidade de quadros.

Reflectir sobre os impactos socioeconómicos nas diversas áreas.

Candidatura

1. Tem direito de submissão de comunicação nas áreas da economia, da gestão, das finanças, da
contabilidade, do ambiente, da sustentabilidade e demais áreas afins, todos aqueles que possuam
o Grau de Licenciado, Mestre ou Doutor.

2. O candidato pode submeter no máximo dois artigos científicos para o Simpósio.

3. Os artigos deverão incluir uma nota final que explicite a utilização ou não utilização do novo
acordo ortográfico.

Tipo de trabalho aceite

Serão aceites as submissões que respeitem os seguintes critérios.

Respeite a estrutura do artigo científico (ver “Estrutura do Artigo Científico”); A proposta de

artigo seja submetida em formato Microsoft Word.

Observação: Os trabalhos que não estiverem no formato de artigo científico e/ou não forem
enviados no formato Microsoft Word, não serão aceites.

Instituições organizadoras

Estrutura do Artigo Científico

O Artigo deve ter a seguinte estrutura:

1. Título / Proponente
Título: Deve estar destacado
Proponente: Deve ter o nome do autor e dos co-autores (caso existam)
Devem ser referênciadas as instituições de todos os proponentes e os respectivos endereços electrónicos.

2. Resumo
Deve ter no máximo 400 palavras.
Deve ter no mínimo três e no máximo cinco Palavras-Chave, separadas por vírgula.

3. Abstract
Resumo apresentado na língua inglesa.

4. Introdução
Deve de forma clara e objectiva enquadrar o leitor a cerca do tema/assunto estudado.

5. Enquadramento teórico/Estado da arte
Deve identificar os principais conceitos e modelos teóricos referenciais para sustentar o
estudo realizado.

6. Metodologia
Deve-se listar os materiais usados e explicar os métodos de investigação aplicados no estudo.

7. Resultados e Discussão
Deve-se usar para relatar os resultados e discutí-los, fazendo um juízo dos mesmos e
avaliando os resultados encontrados.

8. Conclusões ou Considerações Finais
Deve conter as conclusões ou considerações finais constatadas com base nos resultados
obtidos na secção anterior e as mesmas devem estar alinhadas com os objectivos e a(s)
questão(ões) de partida ou pesquisa.

9. Referências Bibliográficas | Citações
As fontes podem incluir livros, enciclopédias, revistas, artigos, página de internet, etc. As
citações e referências devem obedecer às normas da 7ª edição da APA.

10. Formatação e Número de páginas
O Artigo a submeter tem de respeitar as seguintes regras gerais de formatação:
Estar formatado com o tipo de letra Arial, tamanho 11, espaçamento entre linhas Simples,
espaço de 6pts antes e depois do parágrafo. Deve ter entre 8 a 12 páginas.

11. Linguagem
Deve ser objectiva e precisa, não sendo permitida a utilização de termos que geram dúvidas
como: mais ao menos, relativamente, etc.

Instituições organizadoras

Apresentação dos trabalhos

O evento irá decorrer de forma híbrida:
Online - Com recurso a plataformas de vídeo conferência e;
Presencial - No Instituto Politécnico de Santarém - Portugal.
O orador terá nomáximo 10minutos para fazer a sua comunicação e em seguida serão concedidos
20 minutos para a apresentação de dúvidas e debates.
Para mais detalhes sobre a participação no evento de forma presencial, entrar em contacto com
a comissão organizadora.
Observação: Os certificados só serão emitidos para os participantes do simpósio.

Datas Importantes

Actividades Data
Submissão dos trabalhos 05/07/2022 a 22/10/2022
Divulgação dos trabalhos aceites Até 02/11/2022
Envio das apresentações (PowerPoint) Até 10/11/2022
Envio do Artigo corrigido em ficheiro Microsoft Word até 14/11/2022
Realização do evento 15/11/2022 a 17/11/2022
Publicação dos anais 2023

Contactos

Todos os Artigos devem ser enviados para o endereço electrónico da comissão organizadora -
simposio.lusofonia@gmail.com
Em caso de dúvidas estamos disponíveis nos seguintes contactos (WhatsApp):
+351 932 515 555 - João Samartinho
+258 86 865 5650 - Ana Lúcia
+258 82 946 3607 - Gil Sevene
+258 84 544 4330 - Rogério Romão
+224 923 338 822 - Cláudia Paulo
+238 981 0748 - Eliane da Graça

Grupo alvo

Poderão participar neste simpósio todos os estudantes que estejam a frequentar o ensino supe-
rior (graduação e pós-graduação), docentes, investigadores, gestores/funcionários das instituições
públicas/privadas e a sociedade no geral.

Instituições organizadoras

III Simpósio - 2022

Inspectores do MCTES capacitados em 
matéria de prevenção e combate à corrupção

A Secretária Permanente do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Nilsa Miquidade, desafiou os 
beneficiários da  capacitação em matérias de prevenção e 
combate à corrupção na administração pública a tirar maior 
proveito dos  conhecimentos teóricos e práticos, pelo facto de 
constituírem  instrumento  para influenciar comportamen-
tos e atitudes positivas, no âmbito da prevenção e combate à 
corrupção nos seus locais de actividades.

Com duração 
de dois dias, 
a capacitação 
em matérias 
de preven-

ção e combate à corrupção na 
administração pública realizou-
-se recentemente em Maputo, 
e  contou com facilitadores do  
Gabinete Central de Combate à 
Corrupção e beneficiou cerca de 
100 participantes, entre  inspec-
tores, membros das comissões 
de ética pública entre outros fun-
cionários do sector da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.

Intervindo durante a cerimó-
nia  de abertura da capacitação, 
a Secretária Permanente do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Nilsa Miqui-
dade, referiu  que no âmbito da 
implementação da Estratégia da 
Reforma da Administração Pú-
blica, 2012–2025, e do Programa 

Quinquenal do Governo, o Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior,  está a desen-
volver um conjunto de acções 
internas para promover boas prá-
ticas na gestão da coisa pública. 

É neste contexto que estabele-
ceu o “Plano de Promoção da In-
tegridade, Prevenção e Combate à 
Corrupção”, que integra activida-
des anuais focadas na consciencia-
lização dos funcionários e agen-
tes do Estado, a todos os níveis, 
para o exercício das suas tarefas 
observando o preceituado na lei.

Na ocasião, Nilsa Miquida-
de explicou que  dentre várias 
acções, o plano prevê o reforço 
das actividades de fiscalização 
no Ministério e o fortalecimento 
das Comissões de Ética Públi-
ca, entidades importantes para a 
disseminação e preservação de 
boas práticas no seio dos fun-
cionários e agentes do Estado.

É neste âmbito que a capaci-
tação é organizada  em reconhe-
cimento do facto de que a perma-
nente formação do funcionário e 
agente do Estado no geral, é uma 
arma poderosa para a transmissão 
de valores positivos nas compo-
nentes do, saber fazer e saber estar. 

Aliás, a organização desta 

oportunidade formativa, dirigi-
da  aos inspectores, membros das 
comissões de ética pública e ou-
tros funcionários de áreas-chave,  
representam a materialização da 
estratégia de  promoção da inte-
gridade, prevenção e combate à 
corrupção no sector da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.  

“O nosso foco deve ser de 
promover práticas que asse-
gurem a prestação de servi-
ços de qualidade, com trans-
parência e justiça, de modo 
que as nossas instituições, os 
nossos utentes, e o cidadão no 
geral se sintam bem servidos”, 
salientou Nilsa Miquidade.
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No leito do grande rio
Millennium bim enaltece papel das 
mulheres em desfile Outubro Rosa 

Moza Banco em parceria com a Caetano 
lança campanha de Leasing Automóvel

Com condi-
ções atractivas 
de financia-
mento para 
Clientes que 

pretendam comprar viaturas 
novas e usadas, o Moza Banco 
e a Caetano lançaram a Cam-
panha de Leasing Automóvel 
para aquisição de viaturas das 
marcas VW, Renault e Peugeot.

A campanha oferece um 
catálogo rico e atractivo de 
viaturas a um preço especial 
durante o período da campa-
nha, que vai de 03 de Outubro 
a 31 de Dezembro de 2022.

Para além do preço especial 

haverá outros benefícios para os 
clientes, como por exemplo: as-
sistência e manutenção em todo o 

país, oferta do seguro assistência 
em viagem, oferta da inscrição 
no Ginásio 365 (com 6 meses de 

mensalidades pagas) e ainda pos-
sibilidade de retoma de viaturas.

Na ocasião Ayaz Muham-
med, Director Comercial do 
Retalho que falava em repre-
sentação do Moza Banco disse 
que “um dos maiores objecti-
vos do Moza Banco ao lançar 
esta campanha, é sem dúvidas 
garantir que mais irmãos, fa-
miliares, e amigos nossos rea-
lizem o sonho de adquirir via-
turas novas a preços baixos e 
com facilidade de pagamento. 
Continuaremos a proporcionar 
condições de financiamento 
muito competitivas e inova-
doras para os nossos clientes”.

Por seu turno, o Director 
Comercial da Caetano Oswal-
do Noronha, disse que “com 
esta campanha, a Caetano pre-
tende mostrar ao mercado mo-
çambicano a vasta gama de 
viaturas à disposição e acredita 
que juntando-se ao Moza po-
derá fazê-lo da melhor forma 
possível, a nível nacional, gra-
ças ao excelente produto de 
leasing que foi construído.”

Com esta campanha, os 
clientes do Moza podem pagar 
as viaturas num prazo de até 60 
meses com um investimento ini-
cial a partir de 5%, e taxas que va-
riam de PRSF + 0,00% a -1,50%.

Prevenção e a sensibilização para a detecção precoce e 
tratamento da doença, tem se revelado como uma fórmula 
eficaz de combate ao cancro da mama que o Banco apadri-
nha e recomenda. Sob a perspectiva de prevenir, sensibi-
lizar e encorajar as mulheres na luta contra o cancro de 
mama, o Millennium bim enaltece os valores de todas as 
mulheres que lutaram e vivem os preconceitos e desafios 
impostos pela doença através de um desfile que se insurge 
na iniciativa “Renascer com a Juju”.

O desfile, re-
alizado no 
dia 1 de Ou-
tubro, com 
cerca15mu-

lheres, modelos que padecem 
da doença do cancro da mama, 
foi organizado pela actriz e 
apresentadora Joanett Rombe, 
a Juju,e surgiu na sequência do 
Dia Mundial da Luta Contra o 
Cancro da Mama, que se assi-
nala a 19 de Outubro, onde se 
pretende apoiar as mulheres que 
padecem da doença a abraçar 
as diferenças e firmarem seus 
passos rumo a luta pela vida.  

O Millennium bim, tem 
vindo a realizar eventos anu-
almente, envolvendo vários 
intervenientes multissecto-
riais dentro do panorama do 
Outubro Rosa, alertando as 
mulheres e raparigas sobre a 
importância da prevenção e 
detecção precoce da doença. O 
Renascer com a Juju é mais um.

O Banco decidiu abraçar a 
temática do cancro de mama, no 
âmbito do seu compromisso so-
cial de contribuir para o desen-
volvimento do país a nível eco-
nómico e social. Neste sentido, 
o combate ao cancro da mama 
contribui para o alcance do 
objectivo assumido, tendo em 
conta que o desenvolvimento 
de um país, depende, em grande 
medida, do bem-estar e da quali-
dade de vida da sua comunidade.

De acordo com Liliana Ca-
toja, Administradora Executiva 
do Millennium bim,” a nível 
do Banco, esta temática é do 
nosso genuíno interesse. Há17 
anos, mais concretamente em 
2005 lançamos o Cartão Mu-
lher, uma solução que tem um 
seguro que cobre as despesas 
contra o cancro da mama e o 
cancro do colo do útero. Es-
tamos cientes que a mulher 
tem um encargo psicológico 
causado pela doença, porém, 

também um encargo financei-
ro associado, e neste sentido é 
preciso pensar nele e tratá-lo. 
Quer os homens assim como 
mulheres, todos somos chama-
dos a esta causa. Esta doença 
não tem cara, raça, religião, 
nem continente, afecta todos, 
e é por isso que recomendamos 
o auto exame e a prevenção”.

Por sua vez Joanett Rombe 
acrescentou “Infelizmente a 
sociedade ainda não está pre-
parada para normalizar o “tirar 
a mama” muitas mulheres têm 
receio de o fazer porque temem 

a rejeição, abandono, estigma e 
discriminação. Mais que apoiar 
as mulheres nesta causa, que-
remos que a sociedade não as 
julgue devido a sua aparência, 
antes as apoie na sua condição, 
pois o cancro de mama está 
entre nós, é uma realidade. Ao 
Millennium bim, endereçamos 
nosso especial agradecimen-
to, pois somos testemunhas do 
seu lado social activo para a 
materialização da gala e pela 
causa que nos associamos.”

Ao apoiar o desfile, o Banco 
pretende enaltecer o testemu-

nho das mulheres que travam 
a luta para vencer o cancro da 
mama, chamando a atenção dos 
moçambicanos de modo geral, 
sobre a necessidade de prestar 
mais atenção aos sinais desta pa-
tologia, incentivando sobre tudo 
as mulheres, a procurar os ser-
viços de saúde o mais cedo pos-
sível, antes do alastramento da 
doença, como também, a neces-
sidade de prevenção através de 
acções diárias como o auto exa-
me, prática regular da activida-
de física, alimentação saudável, 
entre demais recomendações.

x



O n d e    O    n e g ó c i O    s e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

Standard Bank acolhe o maior
torneio de ténis de Moçambique 

Os “courts” do Jardim Tunduro, na capital do País, 
acolhem, entre os dias 4 e 16 de Outubro, a 10ª edição do 
Standard Bank Open, que consiste em três competições, 
designadamente dois “Futures” em masculinos e ainda o 
Top Moz, uma prova que envolve apenas tenistas residen-
tes em Moçambique.

Com um pré-
mio global 
de 30 mil 
dólares norte-
-americanos, 

o maior torneio de ténis e a 
única competição internacio-
nal da modalidade organizada 
no País, vai juntar 32 tenistas 
de gabarito internacional de 
vários países bem posiciona-
dos no ranking mundial, como 
Khololwam Montsi, tenista 
sul-africano (número 661 no 
ranking ATP) e Lorenzo Boc-
chi, tenista italiano (número 
700 lugar no ranking ATP). 

Organizada pelo Standard 
Bank, a prova realiza-se em 
parceria com Federação In-
ternacional de Ténis (ITF), 
Federação Moçambicana de 
Ténis (FMT) e o Clube de 
Ténis de Maputo (CTM).

A anteceder as três provas 
principais do torneio, serão re-
alizados jogos de qualificação 
para cada um dos dois Futures, 
que terão lugar a 3 (Futures 
1) e 8 de Outubro (Futures 2). 

Durante a conferência de 
imprensa de lançamento do 
torneio, ocorrida segunda-
-feira, 3 de Outubro, em Ma-
puto, o administrador delegado 
do Standard Bank, Bernardo 
Aparício, referiu que um dos 
grandes objectivos do Stan-
dard Bank, ao organizar este 
torneio, é descobrir talentos e 
ajudar a elevar o ténis nacio-
nal: “É por isso que integramos 
no Open a categoria Top Moz, 
que é exclusivamente dedicada 
aos atletas nacionais”, frisou.

Por outro lado, segundo 
enfatizou Bernardo Aparí-
cio, o banco continua com 

o propósito de massificar a 
modalidade, levando-a a no-
vos públicos e locais. Neste 
contexto, todos os jogos deste 
torneio têm entrada gratuita.

Por sua vez, Jonas Alber-
to, presidente da Federação 
Moçambicana de Ténis, in-
dicou que o Standard Bank 
Open é considerado pela ITF 
como um dos melhores even-
tos de África na modalidade.

“Temos registado muito 
interesse dos atletas para par-
ticipar na competição. Para 
esta prova, registamos mais de 
600 inscrições provenientes de 
vários quadrantes do mundo, 
dos quais foram apurados os 
52 tenistas melhor posiciona-
dos. É um evento muito con-
corrido, onde vários atletas 
olham-no como uma oportu-
nidade para subir no ranking 

Access Bank reforça apoio ao 
desenvolvimento do sector privado no país 

O Access Bank 
Mozambique 
r e a f i r m o u 
o desejo de 
continuar a 

contribuir para o desenvolvi-
mento económico e financeiro 
das micro, pequenas e médias 
empresas nacionais (PME), 
através da criação de mecanis-
mos que facilitem os processos 
burocráticos e impulsionem a 
realização de negócios. A inten-
ção foi manifestada no Fórum 
de Investimentos Moçambique-
-Nigéria, realizado nos dias 29 
e 30 de Setembro, em Maputo, 
com o objectivo de promover 
um espaço de interacção entre 
os empresários dos dois países.

Trata-se de um evento co-
-organizado pela Câmara de 

Comércio de Moçambique 
(CCM) e a Embaixada da Ni-
géria e que contou com 150 
participantes, incluindo o Mi-
nistro da Indústria e Comércio, 

representantes do governo e 
membros do corpo diplomá-
tico nigeriano, entre outros.

Egildo Massuanganhe, re-
presentante do Access Bank, 

abordou o tema “Considerações 
Financeiras para a Facilidade 
de Fazer negócios”, reforçan-
do que“o Banco disponibiliza 
serviços personalizados para 
atender às necessidades dos di-
versos sectores da economia”. 
“Os nossos clientes constituem 
a cadeia de valor para as divi-
sões do banco, envolvendo as 
áreas comercial, corporativa 
e de investimentos”, disse o 
mesmo responsável, acres-
centando que o Access Bank 
está pronto para “apoiar a ex-
ploração de iniciativas de in-
vestimentos necessários para 
os empreendedores e ajudá-
-los a melhorar a sua compe-
titividade, tanto internamente, 
como na esfera internacional”.

Este evento serviu igual-

mente para dar a conhecer aos 
empresários nigerianos os pro-
cedimentos legais para o regis-
to das empresas em Moçambi-
que, no âmbito da formalização 
dos negócios e desenvolvi-
mento de mercado. Forneceu, 
ainda, bases sobre a legislação 
fiscal e aduaneira, considerada 
fundamental para os investi-
dores, com destaque para os 
benefícios fiscais aplicáveis 
aos investimentos estrangeiros.

O Access Bank continua 
empenhado em fazer crescer 
as empresas moçambicanas, fa-
zendo-se representar em inicia-
tivas empresariais que promo-
vam o intercâmbio comercial e 
financeiro procurando soluções 
a elevação da sua competiti-
vidade a nível local e global. 

ATP”, disse Jonas Alberto.
Um dos tenistas moçam-

bicanos que estará em grande 
plano no Standard Bank Open 
é o jovem Jaime Sigauque. 
Durante a conferência de im-
prensa, o tenista disse tratar-se 
de uma competição de grande 
nível: “Sinto-me preparado e 
confiante para dar o melhor 
de mim nesta prova. Tenho 
chances para isso”, concluiu.

Com um prémio global de 30 mil dólares norte-americanos

Fórum de Investimentos Moçambique-Nigéria 2022
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Com reforço na segurança cibernética: SGS 
comemora 60 anos de implantação em Moçambique

A DStv e GOtv Moçambique 
adicionam mais canais nos pacotes básicos

Apostada na modernização tecnológica dos seus servi-
ços, a SGS Moçambique assinala, este ano, 60 anos de sua 
implantação no País, ao longo dos quais tem impulsiona-
do o desenvolvimento da economia, através da prestação de 
serviços de qualidade internacional nas áreas de inspecção, 
testes, verificação e certificação a vários sectores de negócio.

A empresa, que 
actua no vas-
to campo de 
indústrias em 
Moçambique, 

tem-se assumido como pro-
tectora dos interesses de insti-
tuições e empresas ligadas ao 
comércio internacional de di-
versos sectores, nomeadamente 
agricultura e segurança alimen-
tar, mineração, ambiente, saú-
de e segurança, petróleo e gás, 
logística, energia, entre outros.

Abordado no acto de ce-
lebração dos 60 anos da SGS 
Moçambique, recentemente 
assinalados em Maputo, Gerald 
Van Aswegen, director regional 
da SGS, referiu que a empresa 
está a contribuir positivamen-
te para o desenvolvimento da 
economia moçambicana, par-
ticularmente no que tangue à 
assistência aos produtores e 
exportadores a evidenciarem 
a qualidade dos produtos que 
oferecem aos seus clientes.

“Somos líderes mundiais 
em testes e inspecção e isto 
não é diferente em Moçambi-

que. Neste mercado, expandi-
mos os nossos serviços não só 
para os sectores da Agricultura 
e do Petróleo e Gás, mas tam-
bém para a área de Engenharia, 
onde oferecemos testagem dos 
materiais de construção como 
cimento, asfalto, entre outros 
para dar garantia sobre a sua 
qualidade para aplicação na 
indústria de construção, testa-
gem de oleodutos e gasodutos. 

A SGS Moçambique, con-
forme enfatizou, antevê um 
futuro bastante promissor para 
o País: “Vejo os desafios que a 
maioria das economias actual-
mente enfrentam relacionados 
com a cibersegurança. Um in-
quérito realizado na África do 
Sul indicou que 60 por cento 
das empresas já foram vítimas 
de ataques cibernéticos e este 
é um novo serviço que a SGS 
oferece, após a aquisição da 
Brightsight, em Espanha. A 
SGS é agora o líder mundial 
em segurança cibernética e 
estes serviços já estão disponí-
veis em Moçambique”, frisou. 

Trata-se de serviços que têm 

grande valor para se expandir 
em Moçambique, uma vez que 
a segurança cibernética con-
tinuará a constituir uma ame-
aça em geral neste e noutros 
mercados, segundo indicou. 

Numa outra abordagem, 
Gerald Van Aswegen referiu-se 
ao facto de a Covid-19 ter sido 
um dos principais desafios nos 
últimos anos. “Ninguém sabia 
o que era a Covid-19. Ninguém 
estava certo sobre o que o vírus 
iria fazer. Para muitas pessoas, 
isto era o fim do mundo, mas a 
equipa da SGS adaptou-se rapi-

damente e continuou a prestar 
serviços essenciais aos clientes, 
o que para mim foi o maior de-
safio de saúde mundial”, afir-
mou, acrescentando que esta 
situação provou que a SGS é 
um negócio sustentável, devido 
ao facto de a organização ter 
realmente crescido mesmo ape-
sar dos desafios da pandemia 
em Moçambique e na região.

O director regional da 
SGS falou ainda do alinha-
mento da empresa com as 
megatendências mundiais, o 
que não é diferente em Mo-

çambique, por exemplo, em 
relação aos recursos naturais, 
conectividade e produtos, co-
nhecimento, digital, inova-
ção, indústrias e ambiente.

“Olhando basicamente para 
as megatendências no futuro, 
tais como a digitalização, saú-
de, alimentação, cosméticos e 
até mesmo a utilização e maxi-
mização dos recursos naturais, 
constatamos que temos um 
papel importante a desempe-
nhar e que o nosso crescimen-
to será, de facto, à volta destas 
megatendências”, concluiu.

Com vista a 
oferecer mais 
emoções e 
divertimento 
para os teles-

pectadores moçambicanos, e 
com maior foco na criançada, 
a DStv e a GOtv Moçambique 
disponibilizaram a partir de Se-
tembro mais canais nos paco-
tes básicos. Trata-se de seis (6) 
canais para GOtv e nove (9) 
canais para a DStv com conteú-
do de premium (ver as tabelas).

Os clientes a partir dos pacotes 
DStv Fácil em diante, na DStv, e 
do GOtvLite em diante, na GOtv, 
podem visualizar estes canais 
sem custos adicionais. Agora, os 
telespectadores têm mais opções 
de escolha e desfrutar de conteú-
dos incríveis desde canais infantis 
a canais de filmes. A iniciativa, 
que se enquadra no âmbito da 
“maior época de entretenimento”, 
visa disponibilizar às famílias os 
melhores conteúdos de sempre.

“Nós apostamos muito em 
conteúdos de qualidade e pro-
gramação para toda a família em 
todas faixas etárias, porque estes 

são relevantes não somente para 
garantir mais vivacidade às crian-
ças, adolescentes e adultos, como 
também estimulam o processo de 

ensino e aprendizagem tanto em 
língua portuguesa como em lín-
gua inglesa. Apraz-nos saber que 
algumas crianças moçambicanas 
aprendem e tornam-se fluentes 
na fala e escrita das línguas in-
glesa e portuguesa graças aos 
programas infantis que acompa-
nham nos canais das plataformas 
DStv e GOtv. Estes canais são 

ricos de informação e esperamos 
que ressoem nos nossos clien-
tes”, explicou, Jónia Presado, 
Directora de Marketing, Comu-
nicações e Relações Públicas 
da MultiChoice Moçambique.

A DStv e a GOtv são sem 
dúvida as melhores casas de 
entretenimento que nenhum 
outro concorrente pode igualar. 

 
 

GOtv – adição canais 

Canal Posição do 
canal Novo pacote 

Cinemundo 22 Supa 

Disney Channel 71 Supa 

 
GOtv – mudança de pacotes 

Canal Posição do 
canal Antigo pacote Novo pacote 

Canal Panda 64 Max Lite 

PBS Kids 
(English) 65 Plus Lite 

Jim Jam 61 Lite Essencial 

Biggs 63 Plus Essencial 

Nickelodeon 62 Essencial Plus 

AXN Movies 15 Supa Max 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DStv – mudança de pacotes 

Canal Posição do 
canal Antigo pacote Novo pacote 

Biggs 575 Grande + Fácil 

Disney Junior  579 Grande Fácil 

AXN Movies  563 Grande Família 

FOX 
Entertainment 539 Grande Família 

Nickelodeon  573 Bué Família 

Disney Channel 578 Bué Grande 

Nick Jr (English) 307 Premium Grande 

Nick Toons 
(English) 308 Premium Grande + 

Nickelodeon 
(English) 305 Premium  Bué 
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Banco Central multa bancos
por violar regras do mercado

Comercial

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

(verifi cação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

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

O Banco de Moçambique aplicou, no período de Junho de 
2021 e Agosto de 2022, 17 multas no valor total de 218.6 mi-
lhões de Meticais, a sete instituições de crédito, uma sociedade 
fi nanceira e quatro operadores de microfi nanças por violação 
de normas prudenciais, cambiais e de prevenção e combate 
ao branqueamento de capitais e fi nanciamento do terrorismo.

As referidas 
instituições 
v i o l a r a m 
vários dis-
positivos le-

gais, nomeadamente, a Lei n.º 
20/2020, de 31 de Dezembro 
– Lei das Instituições de Cré-
dito e Sociedades Financeiras 
(LICSF), a Lei n.º 15/99, de 1 
de Novembro – Lei das Insti-
tuições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, Lei n.º 11/2009, 
de 11 de Março – Lei Cambial 
(LC) e Lei n.º 14/2013, de 12 
de Agosto – Lei de Prevenção 
e Combate ao Branqueamento 
de Capitais e Financiamen-
to ao Terrorismo (LBCFT).

 Em dois comunicados 
do Banco de Moçambique, o 
destaque vai para a multa de 
96 milhões de Meticais apli-
cada este ano ao Standard 
Bank Moçambique, SA por 
descoberta de novas redes pa-
ralelas adicionais à rede úni-
ca nacional - SIMO (LICSF), 
bem como a violação do dever 
de informação na realização 
de operações cambiais (LC).

 A First Capital Bank Mo-
çambique, SA também foi 
sancionada com multa de 
pouco mais de 67 milhões de 
Meticais pelo facto de, em 
2021, abrir agências sem a 
prévia autorização do Ban-
co de Moçambique (LICSF).

 O banco United Bank 
for Africa, Moçambique SA 
(UBA) deverá pagar 28 milhões 
de Meticais por violação do de-
ver de vigilância contínua das 
relações de negócio, pelo facto 
de não ter examinado as opera-
ções realizadas pelos clientes, 
para ter certeza de que as mes-
mas eram ou não consistentes 
com o conhecimento que a 
instituição tinha dos negócios 
e do perfi l de risco, incluindo 
a origem dos fundos (LBCFT) 
e, no mesmo contexto legal, 
violou o dever de comunica-
ção de operações suspeitas, 
entre outras transgressões.

 Por incumprimento do 
prazo para remessa do rela-
tório e contas (LICSF), em 
2021, a Vodafone M Pesa, 
SA foi penalizada a pagar 5 

milhões de Meticais de mul-
ta. O regulador do sistema 
fi nanceiro aplicou, em 2021, 
uma multa de 4 milhões de 
Meticais ao AbsaBank Mo-
çambique, SA e ao Banco 
Comercial e de Investimen-
tos, SA (BCI), por violação 
dos deveres de verifi cação e 
de informação na realização 
de operações cambiais (LC).

 O Banco Central também 
sancionou, em 2022 corrente, 
a Khula Microcrédito, EI, re-

presentada por Ester Carmelo 
Moiane a uma multa de 717 
mil Meticais por omissão de 
informações e comunicações 
devidas ao Banco de Moçam-
bique (LICSF). Durante as 
suas incursões inspectivas, o 
Banco de Moçambique san-
cionou, em 2022 corrente, 
Mauro Vicente das Dores 
Goca e Virgílio Artur Mi-
lisse, operadores no sector 
fi nanceiro, a pagar a multa 
de 268 mil Meticais cada, 

por realização de activida-
de de concessão de crédito 
sem autorização do Banco 
de Moçambique (LICSF).

 Para além das multas 
acima destacadas, há outras 
penalizações que o Banco de 
Moçambique aplicou a ban-
cos e microcréditos por vio-
lação das aludidas leis fi nan-
ceiras. No total, o regulador 
do sistema fi nanceiro aplicou 
17 multas, no valor global de 
218.6 milhões de Meticais.
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Aylton e DJ Zavala únicos “sobreviventes” 
nos Mambinhas Sub-20 que vão defender 
o título na COSAFA

Alguns resultados 
são humilhantes

Desporto recreativo Muitos jogos pela frente 
Bairro de Hulene

Depois do 
interregno 
devido dos 
jogos da 
Taça Mapu-

to, o campeonato de futebol de 
veteranos da cidade do Maputo 
volta à ribalta com alguns 
resultados humilhantes devido 
do seu volume. Por exemplo, 
a equipa do FCKm15 goleou 
os Veteranos Unidos por 
seis bolas a zero, e, o Jardim 
humilhou o Kongolote por 
oito bolas a duas. Nesta onda 
de vitórias está, igualmente a 
equipa dos Munna’s que vol-

tou a sorrir, depois de muitas 
jornadas em jejum, ao vencer 
a turma de Campoane por uma 
bola. 

 Resultados da 25ª jorna-
da seriem “A”

Circulo x Madgumb’s (0-1)
 Campoane x Munna’s 

(0-1)
FCKm15 x Veteranos 

Unidos (6-0)
Amigos da Matola x Ma-

tendene (2-1)
Choupal x Leões Bravos 

(2-1)
Malhampsene x Bunhiça 

(0-1)
Jardim x Kongolote (8-2)

Resultados da 22ª jorna-
da - seriem “B”

Tlhavane x Amigos de 
Kongolote (3-2)

União Desp. de Maputo x 
Aeroporto (2-0)

Vientes de Tsalala x luís 
Cabral (2-3)

Chamwaris x Mafalala 
(0-3)

Tsalala x ADVcmc (2-1)
Xipanipane x Inhagoia 

(3-0)
José Matlhombe

No bairro do 
Hulene em 
Maputo, as 
atenções 
foram para 

os jogos da Taça - Hula 2022, 
fase de grupos, onde  muitas 
equipas não conseguiram pas-
sar para a outra fase. Contudo 
outras formações ultrapassa-
ram esta fase, como é o caso 
da Nova Luz, Mavalane e 
outras. 

Resultados dos jogos 
grupo “A”

Célula “H” x Tigres 
(3-3) 

F-Mave x Célula “F” (0-2)
Ondas do Mar x Mavalane 

(1-2)

Jogos da 5ª jornada - 
grupo “A”

Ondas do Mar x F-Ma-

ve  
Célula “H” x Mavalane
Célula “F” x Tigres
 
Resultados dos jogos de 

seniores -grupo “A”
Time Tim x Matsuva (2-1)
Nova Luz x Dragão (0-1)

Resultados dos jogos de 
seniores- grupo “B”

Galos x Cofres (0-1)
Hulene fc x Amigos (0-2)

Jogos da 3ª jornada de 
seniores- grupo “A”

Nova Luz x Matsuva fc
Tim Tim x Dragão

Jogos da 3ª jornada de 
seniores- grupo “B”

Galos x Hulene fc
Cofres x Amigos

José Matlhombe

O Seleccionador Nacional, Dário Monteiro, divulgou a 
lista dos 20 jogadores que vão compor os Mambinhas Sub-
20 que a partir do dia 6 de Outubro vão defender o título 
de campeões do Torneio COSAFA. Da lista ora divulga-
da, destaque vai para a presença de Ayton Zerefos e José 
“DJ” Zavale que são os únicos sobreviventes do plantel 
que em 2020 conquistou o título na vizinha África do Sul.

O c o m b i n a -
do nacional 
deixa está 
quarta-feira, 
5 de Outu-

bro, com destino a Manzine, 
no vizinho Reino de ESwati-
ne que vai acolher o torneio 
até ao dia 16 do corrente mês.

 O Ferroviário também da 
capital do país é o clube que 
contribue com maior número 
de atletas convocados, sen-
do que cedeu quatro atletas, 
numa lista que conta com dois 
jogadores que jogam jogam 
no estrangeiro, nomeadamen-
te, Edson Lobo Mucuana (do 
Vilaftanquense de Portugal) 
Djwa Manave Ramos (do 
FC Torrente de Espanha).

 Ao longo de cerca de dois 
meses a selecção esteve a tra-
balhar na cidade de Maputo 
com o objectivo de chegar à 
revalidação do título, tarefa 
que o Seleccionador Nacional, 
Dário Monteiro, considerou 
que não será fácil, porém os 
Mambinhas estão preparados 

para alcançar esse desiderato.
 Moçambique está integra-

do no Grupo B a par das se-
lecção de Angola, Seychelles e 
Lesotho. No grupo A perfilam 
as seleções da Eswatine, Zâm-
bia, Botswana e Maurícias, en-
quanto que no  grupo C estão 
as selecções da Namíbia, Áfri-
ca do Sul, Comores e Malawi.

 O Taça COSAFA deste ano 
apita o representante regional 
para o Campeonato Africano de 
Sub-20 que  terá lugar em 2023 
no Egipto, pelo que Monteiro 
espera que os Mambinhas pos-
sam conseguir estar nessa prova 

para projectar novos jogadores 
para o cenário internacional.

 Refira-se que no ano passa-
do a prova não teve lugar devi-
do a pandemia da COVID-19.

 
Eis a lista dos jogadores 

convocados.
 
ASSOCIACÃO BLACK 

BULIS
Aylton Zerefos
José  Zavala
Atilio Henriques
 
CLUBEFERROVIARIO 

DE MAPUTO

António Sumbane
Ezequiel Machava
Dénio Munhave
Edilson Nhabanga
 
CLUBE FERROVIÁRIO 

DA BEIRA
Leonel Arnaldo Queha
 

TEXTIL DE PUNGUE
Chamito Alfandega
 
UNIÃO DESPORTIVA 

DE SONGO
Ximini Chalinda
 
CLUBE DE DESPOR-

TOS COSTA DO SOL
Acacio Edmilson Muen-

dane
Antonio Langa
 
LIGA DESPORTIVA DE 

MAPUTO
Pene Simango
José Valipavale
Kayns Abdala
 
CLUBE FERROVIARIO 

DE NAMPULA
Fasistêncio Maria João
Calilo Traore
 
TEXTAFRICA DE CHI-

MOIO
lvan Petrosse Tropa
 
U.D VILAFRANQUEN-

SE-PORTUGAL
Edson Lobo Mucuana
 
FC TORRENTE - ESPA-

NHA
Djwa Manave Ramos

 LANCEMZ
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Arena de Futebol de Praia de 
Vilankulo será entregue amanhã

CHAN-2022: Mambas 
estreiam-se frente à Etiópia

Definidas sedes das “poules” de  
apuramento a Liga de Basquetebol

O Presidente do Conselho Autárquico de Vilankulo, William 
Tuzine, garante a conclusão das obras da Arena de Futebol de 
Praia que vai acolher o CAN da modalidade em Vilankulo entre 
os dias 21 a 28 do corrente mês, até esta sexta-feira, 7 de Outu-
bro, quando faltam cerca de duas semanas para o Campeonato.

Neste momen-
to está em 
curso a mon-
tagem de ca-
deiras plás-

ticas, falta apenas a colocação 
de balizas de fibra, após a apre-
sentação terá inicio a monta-
gem de merchandising ao redor 
do campo principal de jogos 
e o cenário para publicidade.

“Os balneários para os 
árbitros, atletas, personalida-
des convidadas para o evento 
e o público em geral já estão 
prontos” Cita a RM Desporto.

A Arena já está este-
ticamente agradável com 
espaços verdes de relva 
natural, plantas de atavio im-
portadas e já com alguns espa-

ços da arena com pavimentação.
Tuzine referiu que “está 

tudo pronto em relação ao cam-
po, já pode se se praticar futebol 
de praia, este campo é diferente 
doutro, este é um dos melho-
res de África, por isso que se 
exigia a questão de qualidade, 
seguindo o rigor técnico e não 
só” agora o desafio que resta é 
a verificação das questões de 
logística, transporte, segurança 
e “pensarmos já em acomodar 
os atletas” disse o presidente 
daquela Urbe William Tuzine.

Refira-se que a CAF amea-
çou tirar a organização da prova 
a Moçambique aquando da ins-
peção realizada no último dia 12 
de Setembro devido a demora 
da conclusão das obras da Are-

na por parte da Federação Moçambicana de Fu-
tebol e a entidade gestora do futebol africano deu 

apenas 20 dias, ou seja, até o dia 30 de Setembro 
a FMF deveria ter entregue a Arena. (LANCE)

A Liga Moçambicana de 
Basquetebol (LMB) já definiu 
as cidades que vão acolher a re-
alização das “poules” de apura-
mento ao Campeonato Nacional 
de Seniores Masculinos (Liga 
Mozal) e igual prova em fe-
mininos (Liga Sasol), etapa de 
qualificação que deverá ter lugar 
de 14 a 16 de Outubro de 2022, 
nas três zonas e categorias em si-
multâneo, nomeadamente, Zona 
Norte; Zona Centro e Zona Sul.

 Com efeito, na Zona as duas 
provas vão ter lugar na cidade 
de Inhambane, enquanto que na 
Zona Centro a prova masculi-
na terá lugar na Zambézia e a 
feminina será sediada por So-
fala, enquanto que para a Zona 
Norte a competição em mas-

culinos terá lugar em Nampu-
la e a de femininos em Pemba.

 A LMB definiu o dia 6 de 
Outubro como a data limi-
te para que cada associação 
possa apresentar os seus re-
presentantes nas “poules” de 
apuramento, sendo que mui-
tas delas ainda estão a realizar 
provas de apuramento, como 
é o caso da cidade de Maputo 
que vai apresentar os seus re-
presentes só depois dessa data.

 Recordar que no período 
de 21 de Outubro a 06 No-
vembro de 2022 terá lugar a 
em Seniores Masculinos e de 
14 a 27 de Novembro de 2022 
em Seniores Femininos, devendo 
as duas provas terem lugar na ci-
dade de Maputo. (LANCEMZ)

A s e l e c ç ã o 
N a c i o n a l 
de Futebol, 
Mambas, já 
conhece o seu 

calendário de jogos no Campe-
onato das Nações Africanas Ar-
gélia 2022 destinado a jogado-
res que actuam localmente, isto 
após o emparelhamento das 18 
selecções participantes, após 
o sorteio realizado no sábado. 
Com efeito, os pupilos de Chi-
quinho Conde vão fazer a sua 
estreia frente ao combinado da 
Etiópia, com a partida a estar 
marcada para o dia 13 de Janei-
ro, pelas 20 Horas em Argel, 21 
Horas na capital Moçambicana. 
No mesmo dia, terá lugar o jogo 
de abertura entre a Argélia e a 
Líbia, às 18  Horas de Maputo.

 A Etiópia vai registar a sua 
segunda presença nesta compe-
tição, tal e qual Moçambique. 
Para chegar ao CHAN, os etíopes 
eliminaram na segunda ronda a 
selecção do Sudão, com um agre-
gado de cinco bolas a zero, depois 
de um nulo na primeira mão.

 Na segunda jornada, Mo-
çambique vai medir forcas 
com a Líbia, partida que está 

marcada para o dia 17 de Ja-
neiro, pelas 21 Horas (20 Ho-
ras locais), sendo que será um 
confronto com uma selecção 
que já venceu esta competição.

 Os Mambas encerram a 
fase de grupos enfrentando 
a selecção anfitriã da Argé-
lia, com a partida agendada 
para o dia 21 de Junho, pelas 
21 Horas (20 Horas locais).

Recordar que os Mambas vão 
registar a sua segunda presen-
ça nesta prova, sendo que a es-
treia ocorreu em 2014, em Cape 
Town, na África do Sul. Integra-
do no grupo A da competição, 
na primeira jornada, os Mambas 
defrontaram a África do Sul, ten-
do perdido por três bolas a uma.

O único golo do conjunto 
moçambicano foi apontado por 
Diogo, num remate subtil, que 

não deu hipótese de defesa ao 
guarda-redes sul-africano Itu-
meleng Khune. A partida entre 
as duas selecções teve lugar 
no dia 11 de Janeiro de 2014.

Na segunda jornada dian-
te da Nigéria, a 15 de Janeiro, 
os Mambas voltaram a perder 
por quatro bolas a duas. Nesta 
partida, o capitão dos Mam-
bas Dário Khan marcou um 
golo, diga-se, de antologia à 

meia distância. O referido golo 
do internacional moçambi-
cano concorreu para um dos 
melhores da prova e do ano.

Na terceira e última jornada 
do grupo A, a selecção nacional 
averbou mais uma derrota, fren-
te ao Mali, por 1-2, encerrando a 
sua participação nesta competi-
ção, com um saldo de quatro go-
los marcados, nove sofridos e sem 
nenhum ponto. (LANCEMZ)

Moçambique procura Primeira vitória
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Em entrevista ao nosso semanário, o artística plástico 
Cristóvão Júnior, partilha a sua alegria e satisfação por es-
tar na fase final da sua mais recente exposição denominada 
“Pontos”, que vem da sua mais nova técnica de fazer imagens. 

Actualmente, 
C r i s t ó v ã o 
pratica o 
p o n t i l h i s -
mo, uma 

técnica que se utiliza de pon-
tos de cor desenhados lado a 
lado e tem como finalidade 
formar uma imagem. O artis-
ta explicou que o pontilhis-
mo lhe ajuda a explorar o seu 
lado pacífico e a praticar a 
paciência. A intenção é criar 
uma identidade e passar esta 
mensagem para a sociedade.

Cristóvão tem um ateliê e 
uma galeria em Chimoio, Mo-
çambique, e já fez várias ex-
posições individuais e colecti-
vas. Cria obras com a intenção 
de fazer com que as pessoas 
acordem ou levantem-se, ou 
mucai em chiutê, (língua local)

Em entrevista, o artista 
destacou que, nós somos pon-
tos. Somos pontos que dão 
vida a uma sociedade, a um 
mundo… pontos que ligam 
amizades, famílias, histó-
rias, sentimentos e emoções.

Pontos para observar. 
Pontos para criticar e elo-
giar. Nós somos o ponto 
para a transformação, para 
a melhoria, para a ajuda. 

O objectivo é levar um 
tema a superfície onde pode-
mos debater em prol do mesmo, 
com situações diferentes e que 
cada reflicta o ponto de vista/o 
posicionamento de cada um.

“Para mim “ponto” é muito 
vasto e ideal para ser explora-
do em vários pontos. A mesma 
colecção conta apenas com a 
técnica Pontilismo (um con-
junto de pontos que formam 
uma imagem) e técnica mista”.

A mesma contará com 14 
obras (talvez o número possa 
aumentar até o seu lançamento).

“Estou dando tudo de 
mim para que o resultado seja 
espectacular, pois o mun-
do precisa agradecer quan-
do nós levamos coisas es-
pectaculares à superfície”.

Bom, o que o leva dar este 
nome “Ponto” a sua mais re-
cente colecção que brevemente 

será exposta é: pela amplitu-
de do significado da palavra, 
“quero levar os apreciadores e 
a sociedade à olharem as obras 
no auge de cada ponte indi-
vidual. Eu levarei os temos e 
darei a abertura 100% de cada 
definir do seu ponto sobre o tra-
balho”, acrescenta Cristóvão.  

Cristóvão diz que o lança-
mento da sua nova colecção 
estáprevista para a primeira se-
mana de Novembro, o que irá 
culminar com a comemoração 
de dois anos do seu ateliê, jus 
a isto, pensou em fazer o lança-
mento no seu ateliê. Assim, au-
menta a divulgação do mesmo.

“Podem esperar uma trans-
cendência do meu “eu” como 
artista, pois, trarei um trabalho 
que tem sido uma terapia para 
mim. Comecei com a técnica 
no ano passado e, agora sin-
to uma evolução na mesma”.

Sobre os temas: terão to-
dos a inicial “ponto” - sobre o 
Pontilismo/Pontilhismo, sobre 
o tema e sobre o que pretende 
transmitir ao público. Os te-
mas serão sobre sensibilidade, 
casamento prematuro, violên-
cia doméstica, esperança, etc.

“Estou à trabalhar com o 
carpinteiro Eduardo André. São 

fundos próprios até então. E será 
cá no Chimoio, no meu ateliê”. 

O artista conta que nes-

sa técnica, usa na sua maio-
ria marcadores, mas, tam-
bém faz uso de tinta acrílica 
em algumas telas. Então, faz 
o uso de uma técnica mista. 

“Pinto atrás de pontos fei-
tos com marcadores de dife-
rentes pontas.Tem sido es-
pectacular (realização de um 
sonho). Sim, tem sido fácil 
trabalhar assim, o que aumenta 
bastante a minha produtividade. 

Até então, o seu ateliê é 
privado, mas, tem um pro-
jecto “Expo Mucai” que têm 
como um dos objectivos criar 
exposições para artistas, as-
sim sendo, alguns deles serão 
feitas/realizadas no seu ateliê.

Este projecto assim como 
explica, já saiu do papel, mas, 
ainda está numa fase experimen-
tal. Já realizaram dois eventos 
até o momento (um que foi a sua 
exposição individual e o outro 
foi Quinta de Livros de Café).

O projecto visa alavancar a 
cultura no seu todo, não apenas as 

artes plásticas. Este é um projec-
to que vai trabalhar com artistas 
no sentido criar eventos/movi-
mentos que darão maior visibili-
dade aos mesmos, isso a nível lo-
cal e nacional numa fase inicial.

Para si, a arte plástica na-
quele ponto do país ainda é 
baixa, Ou seja, equivalente ao 
desenvolvimento da cidade.

“Faltam-nos muitas coi-
sas cá para a execução das 
artes plásticas a nível profis-
sional, mas, isso não nos im-
pede de trabalhar, de exercer 
a nossa função de artistas”. 

Ademais, a cidade de 
Chimoio alberga excelen-
tes artistas, mas, visualida-
de é baixa por falta de recur-
sos e espaços para exposição. 

Cristóvão júnior deixa 
uma mensagem para os artis-
tas: “sejamos luz e inspiração, 
que a nossa missão seja cum-
prida  como fazedores da arte 
e que possamos melhorar o 
mundo com a mesma. Mucai!”

Colecção “PONTOS” de 
Cristóvão Júnior na fase final 

silVino Miranda
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A literatura nacional contemporânea está recheada de 
jovens que vêm se destacando dentro e fora de Moçambi-
que, com estilos inovadores e de temas valiosos. Amor da 
lua pseudónimo de Kelven Amâncio Matimbe de 22 anos 
é uma descoberta para a literatura jovem moçambicana. 

Aos 22 anos 
Amor de 
Lua dedica-
-se a escrever 
textos literá-

rios do género romance, fi cção 
científi ca. É também estudante.

“Existe um outro eu, para 
além de mim, esse é capaz de 
compor palavras como um ma-
estro, que acalma os corações 
presos em desespero, e mos-
tra um mundo melhor para os 
sem esperança”, disse Kelven.

A literatura é o berço da sua hu-
manidade, com ela em seu poder, 
pode transmitir esperança para si e 
consequentemente para o mundo.

Quando escreve sente-se em 
um barco por onde navega e des-
cobre novos horizontes. Para si, 
escrever é terapia, é amor, é vida.

“Escrevemos para suportar 
o peso da realidade, escrevemos 
para mostrar ao mundo que ain-
da existe esperança para viver”.

O nome “Amor Da Lua” 

refl ecte o seu amor pelo si-
lêncio da noite, a noite não é 
uniforme, ela passa por meta-
morfoses, não somos capazes 
de observar as mesmas estrelas 
todos dias, olhar para um céu 
nocturno é olhar para o passa-
do, a noite é o momento místico. 

“A lua representa as vá-
rias faces que possuo, ela tra-
duz verdadeiramente a mi-
nha personalidade”, sublinha.

“Eu amo a lua, pois ela nada 
pode dizer.Eu amo a lua, pois ela 
não julga a ninguém. O homem 
nasceu, o homem existe para lim-
par as lágrimas do outro, e eu lou-
camente e bizarramente farei isso”.

Kelven começou a escrever 
aos 19 anos de idade, quando um 
dos seus amigos repentinamente 
falou sobre isso, escreveu o seu 
primeiro poema naquela altura. 

O seu amor começou a re-
verberar, quando começou a 
ler diversos livros, então teve 
um estalo mental.”Eu quero fa-

zer isso, é isso que quero ser”. 
Continuou lendo, e isso 

serviu de combustível orgâni-
co que alimentava o seu inte-
rior. Começou primeiramente 
em fazer poesias, depois livros.

Explica que, essa experiência 
e percurso foi muito emocionan-
te, as múltiplas emoções, conhe-
cimento, crescimento, ao longo 
desse percurso, percebeu que 
conseguia ter as melhores ideias.

“Quando varia o quintal da 
minha casa, e ao longo do tempo 
fui expandindo Solon, o homem 
do livro, surgiu de uma forma 
aleatória, um pequeno rascunho 
que deu sentido a minha escrita, 
eu pretendia fazer uma história 
para alegrar uma amiga, mas 
depois tornou-se esse livro”.

Iniciou a escrita do livro em 
Fevereiro, e foi dolorosamente 
maravilhoso escrever ele, subli-
nha, por vezes tinha de escrever 
no machimbombo, outras, teve de 
acordar muito cedo para escrever, 
mas tinha seriamente de terminar.

“Tive muitos problemas no 

desenvolvimento dos demais 
personagens, mas pouco a pou-
co, os personagens se abriam 
para mim. Por vezes eu usava as 
minhas dores para o livro, para 
que ele tivesse mais identidade”.

O livro “Solon” de género fi c-
ção científi ca, drama e romance, 
conta uma história que tem como 
base liberdade mental da humani-
dade, transmitindo em palavras o 
signifi cado de liberdade, esperan-
ça, terror e um pouco de comédia.

Traz igualmente, o lado negro 
da humanidade, o terror de um ani-
mal ferido e encurralado. Solon, 
é uma história sobre liberdade.

“Mostro os dois la-
dos da liberdade. Mostro a 
dor de não se sentir aceite”.

Kelven explica que esta obra 
ainda não foi lançada, mas tra-
balhou com a Editora GiMacu, 
e pretende obter mais detalhes 
sobre o lançamento do mesmo.

“Sendo o meu primeiro 
trabalho, sinto-me muitíssimo 
realizado pelo grande êxito, 
sempre desejei terminar o li-

vro, transmitir a minha voz para 
o mundo”, esclarece Kelven.

Moçambique é um país 
propenso a evolução, o po-
der da evolução moçambi-
cana está na mão dos jovens. 
“Acredito que cada jovem 
está ser fi el a Moçambique”.

Moçambique necessita 
de uma evolução com muita 
Moçambicanidade.E os jovens 
nasceram com esse genes de 
evolução.”Eu faço parte des-
sa constelação de jovens, que 
cruzara os céus, em busca de 
uma identidade moçambicana”.

Nós somos Moçambique, 
Moçambique está a nós, Mo-
çambique precisa de nós para 
expandir as fronteiras.Acres-
centa ainda que, precisamos 
retirar o estereótipo da mente 
dos africanos, fazer o povo ra-
ciocinar mais, dar liberdade.

“A arte irá salvar Moçambi-
que. Agradecer a comunicação e 
a oportunidade de ouro.Nós de-
vemos arriscar pela nossa cul-
tura, para que ela não morra”.

“Amor Da Lua” refl ecte o seu 
amor pelo silêncio da noite

silVino Miranda
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Governos Africanos precisam urgentemente de restaurar 
a estabilidade macroeconómica e proteger pobres 

Tendências globais desfavoráveis estão a desacelerar o 
crescimento económico de África, numa altura em que os 
países continuam a debater-se com uma inflação crescen-
te, impedindo o progresso na redução da pobreza. O risco 
de estagflação chega num momento em que as taxas de juro 
e a dívida elevadas forçam os governos africanos a fazerem 
escolhas difíceis, ao tentarem proteger os empregos das pes-
soas, o poder de compra e as conquistas de desenvolvimento.

Segundo a última 
publicação Afri-
ca ’s Pulse (a) do 
Banco Mundial, 
uma análise se-

mestral do panorama macroeco-
nómico regional de curto prazo, 
o crescimento económico na 
África Subsariana (ASS) irá bai-
xar de 4,1% em 2021 para 3,3% 
em 2022, uma revisão que regis-
ta uma queda de 0,3 pontos per-
centuais desde a última previsão 
de Pulse de Abril, o que se deve 
sobretudo a um abrandamento 
do crescimento global, incluin-
do a redução da procura de ma-
térias-primas de África por parte 
da China. A guerra na Ucrânia 
está a exacerbar a já elevada 
inflação e a pesar na actividade 
económica, deprimindo tanto 
os investimentos das empresas 
como o consumo das famílias. 
Em Julho de 2022, 29 dos 33 
países da ASS com informações 
disponíveis tinham taxas de in-
flação superiores a 5% enquanto 
17 países registavam uma infla-
ção na ordem dos dois dígitos.

 “Estas tendências com-
prometem os esforços de redu-
ção da pobreza, que já tinham 
sido afectados pelo impacto da 
pandemia COVID-19, disse 
Andrew Dabalen, Economis-
ta Chefe para África do Banco 
Mundial. “O que é mais preo-

cupante é o impacto dos altos 
preços dos bens alimentares 
nas pessoas que lutam para po-
der alimentar as suas famílias, 
ameaçando o desenvolvimento 
humano de longo prazo. Esta 
situação exige medidas urgen-
tes dos decisores, destinadas a 
restaurar a estabilidade macro-
económica e a apoiar os agre-
gados familiares mais pobres e, 
ao mesmo tempo, a reformular 
os gastos com bens alimentares 
e agricultura para a consecu-
ção de uma resiliência futura”.

Os elevados preços dos bens 
alimentares estão a criar dificul-

dades com graves consequên-
cias numa das regiões do mundo 
com maior insegurança alimen-
tar. A fome subiu abruptamente 
na ASS nos últimos anos em 
resultado dos choques econó-
micos, violência e conflitos e 
condições climáticas extremas. 

Mais de uma em cada cinco pes-
soas em África passa fome e cer-
ca de 140 milhões viveram uma 
grave situação de insegurança 
alimentar em 2022, um aumen-
to face aos 120 milhões em 
2021, segundo a actualização 
intercalar do Relatório Global 
sobre Crises Alimentares 2022.

As crises interligadas veri-
ficam-se numa altura em que o 
espaço fiscal, necessário para 
preparar respostas eficazes do 
governo, praticamente desa-
pareceu. Em muitos países, as 
poupanças públicas esgotaram-
-se com programas anteriores 

para contrariar as consequên-
cias económicas da pandemia 
COVID-19, muito embora os 
países ricos em recursos te-
nham, em alguns casos, be-
neficiado dos altos preços das 
matérias-primas e consegui-
do melhorar os seus balanços.  

Projecta-se que a dívida se 
mantenha elevada, em 58,6% 
do PIB em 2022 na ASS. Os 
governos africanos gastaram 
16,5% das suas receitas com 
o serviço da dívida externa 
em 2021, um aumento face a 
menos de 5% em 2010. Oito 
em cada 38 países elegíveis da 
IDA na região estão em situa-
ção de sobre endividamento e 
14 em risco elevado de se lhes 
juntarem. Ao mesmo tempo, 
os altos custos dos emprésti-
mos comerciais impedem os 
países de contraírem crédi-
tos nos mercados nacionais 

e internacionais, enquanto as 
condições financeiras globais 
mais restritivas estão a enfra-
quecer as divisas e a aumen-
tar os custos do financiamento 
externo dos países africanos.

Neste ambiente difícil, é 
essencial melhorar a eficiência 
dos recursos existentes e opti-
mizar os impostos. No sector 
alimentar e da agricultura, por 
exemplo, os governos têm a 
oportunidade de proteger o ca-
pital humano e a produção de 
alimentos à prova do clima, 
afastando os gastos públicos de 
subsídios mal direccionados e 
canalizando-os para programas 
de protecção social sensíveis em 
termos de nutrição, para obras 
de irrigação e para a investiga-
ção e desenvolvimento com uma 
alta rentabilidade reconhecida.

Por exemplo, um dólar in-
vestido na investigação agríco-
la produz, em média, benefícios 
equivalentes a USD 10, enquan-
to os ganhos provenientes de 
investimentos na irrigação são 
também potencialmente eleva-
dos na ASS. Esta nova definição 
de prioridades mantém o nível 
de gastos num sector crítico, ele-
vando simultaneamente a pro-
dutividade, criando resiliência 
às alterações climáticas e con-
quistando segurança alimentar 
para todos. A criação de um 
melhor ambiente para os agros 
-negócios e a facilitação do co-
mércio intra-regional de bens 
alimentares podia também 
aumentar a segurança alimen-
tar a longo prazo numa região 
que é altamente dependente 
de importações alimentares.


