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Neutralização de guerrilha em Cabo Delgado 
em causa com surgimento de novos líderes

Dado o potencial de recrutamento de voluntários para 
os grupos armados no norte do país, com maior incidência 
sobre naturais das províncias de Cabo Delgado e Nampula 
– distritos costeiros de Nacala-à-Velha, Nacala Porto, Ilha 
de Moçambique, Memba - e Sofala, sobretudo na região de 
Lichinga, a identificação e neutralização das lideranças locais 
dos grupos armados ter-se-ia revelado essencial para com-
prometer a sua operacionalidade e o moral.

Esta via impli-
caria um forte 
empenhamen-
to na recolha 
de informações 

e recrutamento HUMINT atra-
vés do Serviço de Informações 
e Segurança do Estado (SISE), 
uma das falhadas componentes 
da política de anti-subversão 
e anti radicalização. O SISE 
tem sido fortemente criticado, 
incluindo por figuras influen-
tes do regime como o Gen. 
HAMA THAI (AM 1311), por 
não ter desenvolvido uma es-
tratégia de contra radicaliza-
ção por ocasião dos primeiros 
sinais, surgidos há 10 anos.

O SISE não apresentou 
ainda uma de definição clara 
do inimigo, fazendo com que 
as FDS, actualmente apoiadas 
por militares ruandeses e pela 
SAMIM, continuem a operar 
sem suporte de inteligência 
estruturada em Cabo Delgado. 

Pelo grau da resistência 
encontrado nas matas de Ma-
comia, os comandantes da 
SAMIM entendem que parte 
dos insurgentes desalojados 
pelos ruandeses em Mocím-
boa da Praia desceram para o 
sul do rio Messalo, Macomia, 
área atribuída à SADC, e onde 
está actualmente a maior con-
centração de grupos armados. 

Outra parte terá saído da 
província de Cabo Delga-
do para a vizinha Tanzânia e 
para as províncias vizinhas. 
A SAMIM entende que a dis-
persão dos insurgentes e con-
centração na área consignada 
às suas tropas resultou da falta 
de coordenação entre os co-
mandos das tropas do Ruanda, 
de Moçambique e da SADC. 

A insuficiência de informa-
ções sobre a estrutura, compo-
sição e hierarquia das células 
armadas inviabilizou a captura 
das lideranças locais e a iden-
tificação dos seus objectivos 
tácticos. Apesar das tentati-
vas do governo, através das 
FADM e da polícia (PRM), 
de atribuir responsabilidades 
à infiltração de elementos ex-
ternos na insurreição armada, 
fontes no terreno referem que 
os lideres sempre foram quase 

todos locais, promovidos pelo 
facto de conhecerem o terre-
no, falarem as línguas locais 
e conhecerem as populações. 
São também estes que alimen-
tam o capital de revolta con-
tra o Governo e a FRELIMO.

A fim de dissimularem a sua 
identidade para não serem reco-
nhecidos pela população local 
e protegerem a família em caso 
de serem identificados, adop-
tam nomes falsos geralmente 
de origem árabe ou “arabi-
zando” os nomes verdadeiros.

A tese do governo de que 
teria sido o tanzaniano TU-
AHIL MUHIDIM (TM) a li-
derar o ataque a Mocímboa da 
Praia carece de suporte. A TM, 
a quem é atribuída a respon-
sabilidade pelo rapto de duas 
freiras católicas brasileiras 
no distrito de Mocı́mboa em 
AGO.2020, foi abatido em Ja-
neiro de 2022 durante uma ope-
ração conjunta das FADM e do 
contingente do Ruanda (RDF).

Um dos primeiros líderes 
insurgentes terá sido BONO-
MADO MACHUDE OMAR 
(“Ibn Omar”, “Cheikh Omar”, 
BMO), um ex-fuzileiro das 
FADM em Pemba durante um 
curto período (2003-2005), ori-
ginário de Mocı́mboa da Praia. 
Ainda procurado pelas FDS, 
é reportado como o principal 
cabecilha dos grupos armados 
em Cabo Delgado até 2021.

BMO terá sido radicalizado 
em Pemba, quando frequenta-
va a escola secundária Frater-
nidade de Pemba, pertencente 

à agência internacional Africa 
Muslims (AMA) e posterior-
mente quando se tornou co-
merciante, ligado a um homem 
de negócios de origem tanza-
niana. Nesta fase, terá viajado 
até à Tanzânia em negócios, de 
onde terá igualmente recolhido 
contactos para a sua campa-
nha de proselitismo islâmico.

Segundo informações lo-
cais, BMO terá apoiado a 
criação de um local de culto 
não oficial em Pemba, che-
fiando o início da insurreição 
em Mocı́mboa e a posterior 
tomada da vila (2020) assim 
como o ataque a Palma (2021). 
A gravação de uma sua in-
tervenção após a tomada de 
Mocı́mboa disseminada pe-
las redes sociais, tornou-o in-
ternacionalmente conhecido.

No seu discurso, compro-
meteu-se a não atacar as popu-
lações e a trabalhar para o esta-
belecimento de um “califado” 

em Moçambique. BMO foi in-
cluído, em Agosto de 2021, na 
lista dos terroristas mais procu-
rados do Departamento de Esta-
do norte-americano (Specially-
Designated Global Terrorists).

A discrição de BMO 
no último ano não está ain-
da explicada. Fontes locais 
referem-no como tendo sido 
afastado da liderança opera-
cional, mantendo-se como 
“estratega” do movimento e 
responsável pelos contactos 
com movimentos homólogos 
em África. Outras informa-
ções referem que se encontra 
nas matas ou que teria sido 
gravemente ferido, desconhe-
cendo-se se ainda estará vivo.

A possibilidade de BMO 
se encontrar “fora” do terreno 
abre espaço a um outro jiha-
dista, ABDALA LIKONGA 
(AL), originário de Mocı́mboa. 
AL será o responsável pelo re-
crutamento de jovens para os 

grupos guerrilheiros. Lichinga, 
no Niassa, é agora reportado 
como um dos principais focos 
de recrutamento e de finan-
ciamento por via de peque-
nos negócios e contrabando.

Os números de estrangei-
ros na região começaram a au-
mentar exponencialmente nos 
anos 2010 com a chegada de 
somalis, ugandeses, tanzania-
nos, quenianos e congoleses, 
muitos dos quais pequenos 
traficantes. Desde então, vá-
rios negócios foram montados 
ou comprados a moçambica-
nos e sul-africanos, suspeitos 
de financiarem a actividade 
terrorista em Cabo Delgado.

Correm igualmente re-
latos da emergência de um 
outro líder insurgente mo-
çambicano, FARIDO SELE-
MANE ARUNE, originário de 
Mocı́mboa, que teria assumi-
do o comando das operações 
terroristas no início de 2022.

O “modus operandi” das 
diversas células armadas, dis-
persas por vários distritos de 
Cabo Delgado e Nampula-nor-
te indicia um comando descen-
tralizado e a ausência de direc-
trizes comuns de actuação. O 
tipo de ataques tem sido mar-
cado pela falta de coerência 
sobre os alvos escolhidos e 
no tipo de violência praticada 
sobre civis. Este perfil da ac-
tividade de grupos armados em 
Cabo Delgado pode apontar 
para a existência de diversos lí-
deres locais em simultâneo, di-
vididos por células e/ou regiões. 

(África Monitor/Zambeze)
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A independência do futuro Fundo Soberano de Moçam-
bique é avaliada como comprometida em meios económicos e 
empresariais independentes, devido a um esforço de governa-
mentalização do mesmo, através do Ministério da Economia 
e Finanças, a quem caberá elaborar e submeter a politica de 
investimento do FSM, nomear o Conselho Consultivo de In-
vestimento, aprovar a selecção e contratação de gestores ex-
ternos e de definir a parcela dos activos do Fundo Soberano 
de Moçambique alocada aos gestores externos contratados.

A actual propos-
ta de lei para a 
criação do Fun-
do Superior de 
Moçambique  

fechada em Setembro e aguardar 
discussão e votação no parla-
mento, retira poderes ao Banco 
de Moçambique, mantendo a 
Assembleia da República como 
órgão meramente consultivo, 
cabendo-lhe a aprovação da “ar-
quitectura” do sistema, mas sem 
qualquer intervenção no controlo 
prévio da gestão operacional do 
Fundo Soberano de Moçambi-
que. O papel da Assembleia da 
Republica, ainda que controla-
da pela FRELIMO, reduz-se ao 
futuro Comité de Supervisão do 
Fundo Soberano de Moçambi-
que, que irá integrar deputados, 
representantes da sociedade ci-
vil e a comunidade empresarial.

A criação do Fundo Superior 
de Moçambique  para absorver as 
receitas do gás natural em Cabo 
Delgado foi imposta pelo Fundo 
Monetário Internacional  através 
do governador do Banco de Mo-
çambique ROGÉRIO ZANDA-
MELA, destacado no regulador 
mas quadro do FMI. O Banco 
de Moçambique avançou com 
um projecto em 2020, que reme-
teu ao governo para apreciação.

As receitas do FSM resultarão 
da exploração dos recursos petro-
líferos, nomeadamente do Impos-
to sobre a Produção do Petróleo e 
Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas, incluindo o 
resultante da tributação de mais-
-valias e da partilha da produção.

A aprovação em Maio da 
Facilidade de Crédito Alargada 
/ FCA (ExtendedCreditFacility) 
de USD 456 milhões para um 
período de três anos recolocou 
o assunto na agenda, obrigando 
o Governo a incluir a criação do 
Fundo Soberano de Moçambi-
que  no programa de 20 Medi-
das de Aceleração Económica 
(PAE), anunciado pelo Presiden-
te da Republica FILIPE NYUSI  
em 09.AGO. A FCA confere ao 
FMI um mandato de fiscalização 
sobre as políticas económicas.

Principais condições da pro-
posta do Banco de Moçambi-
que para o Fundo Soberano de 
Moçambique: Obrigar o Estado 
a poupar e a acumular reservas 
monetárias, tornando-se menos 
dependente de doações e do cré-
dito; Minimizar a possibilidade 
de desvio das receitas do GNL 
para negócios pessoais; Financiar 
o desenvolvimento no longo pra-
zo em sectores sociais (sobretudo 
habitação), agricultura, saúde e 
educação, excluindo-se expres-
samente o financiamento directo 
de programas de infra-estruturas 
que normalmente representam 
perdas constantes para o Estado;

Excluir a possibilidade de 
utilização do Fundo Soberano de 
Moçambique  em sectores liga-
dos aos mesmos tipos de recur-
sos que constituam as respectivas 
receitas, ou seja, nos sectores 
ligados ao gás e petróleo, for-
çando assim o financiamento de 
projectos que contribuam para a 
diversificação económica do país.

Nesta proposta, metade das 
receitas brutas do gás deveriam 
ser, nos primeiros 20 anos, ca-
nalizadas directamente para a 
conta do Fundo Soberano de 
Moçambique, sendo o restan-
te integrado no Orçamento de 
Estado . A partir do final desse 
período de maturação do Fundo 
Soberano de Moçambique, ape-
nas 20% poderiam ser canaliza-
dos para o Orçamento do Estado.

Diversamente, a versão do 
governo prevê que nos primeiros 
15 anos de operacionalização do 
Fundo Soberano de Moçambi-
que, sejam alocados para o Fun-
do Soberano de Moçambique 
40% das receitas e 60% para o 
Orçamento do Estado e que a 
partir do 16º ano e por tempo in-
determinado, o Fundo Soberano 
de Moçambique e o Orçamento 
do Estado repartam equitativa-
mente as receitas (50%/50%).

Outro estudo produzido 
por ANTÓNIO HAMA THAI 
(AHT), um general retirado da 
FRELIMO e agora dedicado à 
investigação académica, e AN-
TÓNIO SENDI (AS), economis-

ta, propôs um modelo baseado 
num elevado grau de autonomia 
administrativa, patrimonial e fi-
nanceira para o futuro Fundo 
Soberano de Moçambique, li-
bertando-o de constrangimentos 
políticos. O Fundo Soberano 
de Moçambique deveria servir 
exclusivamente a estratégia de 
preservação do capital, maximi-
zação da rendibilidade a longo 
prazo, e desenvolvimento de 
infra-estruturas sobretudo sociais.

Moçambique é o décimo pior 
país de Africa em termos de défi-
ce de infra-estruturas, com maior 
gravidade em Cabo Delgado e 
Niassa, prejudicando o desenvol-
vimento da cadeia agrícola do paı́s. 
O modelo final do Fundo Sobera-
no de Moçambique deverá ficar 
longe das propostas de AHT e AS.

Embora o Banco de Moçam-
bique seja o gestor operacional 
do FSM, será por delegação do 
Governo nos termos do Acordo 
de Gestão a ser assinado entre 
o MEF/ Governo e o Banco de 
Moçambique. O acordo de ges-
tão terá de prever os sectores 
prioritários dos investimentos 
do Fundo Soberano de Moçam-
bique, a taxa anual de gestão ao 
gestor operacional do Fundo 
Soberano de Moçambique(até 
0,1% dos rendimentos do fun-
do), e as condições de gestão dos 
recursos, que pode ser feita por 

gestores externos contratados.
A nomeação do governador 

do Banco de Moçambique é da 
responsabilidade do Presiden-
te da República, exercendo-se 
assim indirectamente a tutela 
do governo sobre o papel do 
Banco de Moçambiqueno Fun-
do Soberano de Moçambique.

O Ministério da Economia 
e Finanças será ainda o respon-
sável pela criação de Conselho 
Consultivo de Investimento que 
se pronunciará, sem carácter vin-
culativo, sobre a política de in-
vestimento do Fundo Soberano 
de Moçambique. As auditorias 
semestrais internas, executadas 
por entidade nomeada pelo mi-
nistro da tutela - contas, registos 
e outros documentos do Fundo 
Soberano de Moçambique – fi-
carão sob a responsabilidade do 
Ministério daEconomia e Finan-
ças e do Banco de Moçambique.

A comparação com outros 
fundos soberanos aconselha o 
afastamento do Ministério da 
Economia e Finanças da gestão 
operacional do Fundo Soberano 
de Moçambique, reduzindo-o 
ao papel de executor com as re-
ceitas transferidas para o Orça-
mento do Estado. A criação de 
uma instituição para a gestão dos 
recursos do Fundo Soberano de 
Moçambique  para o desenvol-
vimento está ausente do projecto 

na actual versão em finalização.
O Banco de Moçambique/ 

FMI conseguiram manter a 
proibição de utilização dos re-
cursos do Fundo Soberano de 
Moçambique para concessão de 
garantias na contratação dívidas 
pelo Estado ou outras entidades 
(como aconteceu no caso das 
“dívidas ocultas”), pagamento 
de dívidas e serviço de dívida 
sem passar pelo orçamento de 
Estado e financiamento de ac-
tividades políticas e partidárias, 
uma prática corrente no país.

Uma outra critica à versão 
actual do projecto o Fundo Sobe-
rano de Moçambique prende-se 
com o facto de se desvalorizar 
o investimento em beneficio da 
poupança e da estabilização fis-
cal. O sector agrícola tem sido 
destacado pelo facto do inves-
timento público neste sector se 
manter aquém das metas interna-
cionais. O objectivo de diversifi-
cação da economia poderá, à se-
melhança do Fundo Soberano de 
Angola, ficar comprometido pela 
sua dispersão por múltiplas apli-
cações financeiras e subsidiárias, 
sem efeitos reais sobre o desen-
volvimento económico do país.

As receitas do Estado resul-
tantes da produção no gás natural 
em Cabo Delgado estão calcu-
ladas em USD 95 mil milhões 
durante o período de exploração. 
As primeiras receitas da produ-
ção de GNL serão recebidas em 
2022, com a plataforma Coral 
Sul FLNG em fase de arranque.

O projecto prepara-se para 
entrar em velocidade de cruzeiro. 
As questões técnicas surgidas ao 
nível do comissionamento do gás 
extraído pela plataforma flutuante 
(FLNG) no campo Coral Sul não 
deverão afectar a primeira venda 
de GNL à BP, prevista para mea-
dos de OUT. Os imprevistos téc-
nicos surgidos em finais de Agos-
to. São considerados “normais” 
por fontes do sector. O processo 
inicial da operação é critico, so-
bretudo na montagem (concluí-
da), comissionamento (em curso), 
operação, manutenção e inspec-
ção da estação de armazenamen-
to e de vaporização de GNL.

O desenvolvimento do Co-
ral Sul permite compensar os 
atrasos da Rovuma LNG, sobre 
o qual vigora um acordo de par-
tilha de serviços em terra com 
o consórcio da Área 1, lidera-
do pela TOTAL, ainda parado 
por “razões de força maior”.

(África Monitor/Zambeze) 
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Salimo Abdula é cara da Forbes
O Presidente da Confederação Empresarial da Comuni-

dade dos Países da Lingua Portuguesa – CE CPLP, o mo-
çambicano Salimo Abdula, é cara da revista Forbes, a mais 
conceituada no mundo dos negócios, na qual fala dos desafios 
económicos da CPLP, a sexta maior economia do mundo.

Na entrevista, 
o empresário 
moçambica-
no defende a 
livre circula-

ção de pessoas, bens e capitais 
para permitir a melhor integra-
ção entre os cidadãos dos países 
falantes da língua portuguesa.

Recorda-se que recentemen-
te, Salimo Abdula participou 
na sede da CPLP, em Lisboa, 
na reunião de coordenação dos 
Observadores consultivos da 
CPLP. Na ocasião, a CE foi hon-
radamente apontada como coor-
denadora da comissão Económi-
ca, empresarial e investimentos 

Para além de presidir a CE-
-CPLP,  Salimo Amad Abdula é 
fundador e Presidente do Conselho 
de Administração do Grupo Intelec 
Holdings, foi Presidente da Confe-
deração das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA) e 
foi, também, Presidente do Conse-
lho de Administração da Vodacom.

“Nasci numa bela casa”. É as-
sim como Salimo Abdula caracteri-
za a casa onde passou a viver quan-
do tinha dois anos de idade e que 
pertencia ao seu tio por afinidade, 
Abdul Carimo Hassamo, empre-
sário e proprietário de uma cadeia 
de cinemas. Salimo considera-se 
um “produto” multicultural, filho 

de uma mulher doméstica, Amina, 
de Inhambane, de origem asiática, 
e de Amade Abdula, de Sofala, fi-
lho de pais oriundos de Angoche, 
Nampula, que era empregado co-
mercial em Maruro, distrito de 
Mopeia. Após o seu nascimento, 
Nina, a filha do seu tio por afini-
dade, escolheu-o como afilhado.

Ao mudar-se para a casa da 
tia Baena, a quem considera mu-
lher de armas, e do tio Carimo, na 
companhia da sua madrinha e filha 
do casal, Quelimane tornou-se a 
sua cidade, onde fez o ensino pri-
mário, na Escola Vasco da Gama.

Quando o pai aceitou o con-
vite para gerir o Cinema Nina, 
que fazia parte da cadeia do tio 
Carimo, mudou-se para Ilha de 
Moçambique, em Nampula, onde 
continuou com os seus estudos. 
Regressa a Quelimane, mas, 
no início dos anos 1980, muda-
-se para a cidade da Beira, com 
vista a cursar Contabilidade, na 
Escola Comercial e Industrial de 
Sofala.[1] Mais tarde, segue para 
Maputo estudar Informática no 
Instituto Comercial de Maputo/
Universidade Eduardo Mondlane.

Foi o primeiro moçambicano a 
ser formado pela Global Ethics, nos 
Estados Unidos. Quando regres-
sou, fundou a Ética Moçambique.

Carreira empresarial

A carreira empresarial de Sa-
limo Abdula pode ter origem na 
sua adolescência. Aos 13 anos, 
começou a trabalhar em part time, 
no bar do Cinema Águia, com o ir-
mão mais velho, para garantirem o 
próprio sustento e ajudarem o pai. 
Mas a primeira grande acção sur-
giu quando a contabilista d’A Ilu-
minante, onde trabalhou enquanto 
estudante na cidade da Beira, lhe 

ligou, estando em Maputo, a di-
zer que o proprietário e o gerente 
haviam abandonado a empresa, 
deixando três procurações: para 
ela, para o procurador e para Sali-
mo Abdula. No entanto, os outros 
dois abdicavam das suas procura-
ções, deixando para ele, na altura 
com 18 anos, a responsabilidade 
de salvar o emprego de 70 pessoas.

É nessa altura que se reúne 

com os trabalhadores e explica-
-lhes que não tem dinheiro, mas 
apenas vontade e que contava 
com eles. Eles concordaram.

Quando o Estado interveio e 
levou a empresa à hasta pública, 
Salimo Abdula fez uma proposta 
de 400 meticais, que era o valor 
que tinha das suas poupanças, e 
comprava, assim, a sua primeira 
empresa. No entanto, descobriu 
que tinha uma dívida superior 
a quatro milhões de meticais.

Em três a quatro anos, Salimo 
Abdula colocou a empresa numa 
situação completamente saudável. 
E começou também a fazer pres-
tação de serviços para Quelimane, 
onde o irmão era distribuidor, na 
indústria hoteleira, e vendeu-lhe 
uma quota na sua empresa. Em 
1990, Salimo Abdula já vivia em 
Maputo e havia casado com Maria 
Assunção Abdula. Foi nessa altura 
que o seu irmão mais velho suge-
riu que fossem à hasta pública e o 
lance seria para uma empresa de 
construção, a Pinturas África. Sali-
mo, que estava no ramo electrotéc-
nico, ficou com uma construtora.

E um vizinho seu, engenhei-
ro civil, tinha a Electro Sul, uma 
oficina de bobinagem. Propôs-
-lhe parceria, ficando com uma 
parte da empresa de construção 
de Salimo Abdula e este com a de 
electricidade, sempre como gestor.

Mais tarde, o vizinho, que 
também era funcionário públi-
co, vendeu-lhe a sua quota, pas-
sando a deter 100% da Electro 
Sul e da empresa de construção.

Nyusi quer produção local do livro escolar

O Presidente da 
República diz 
que o país vai 
passar a pro-
duzir o seu 

próprio livro escolar. O objectivo, 
tal como deu a conhecer Filipe 
Jacinto Nyusi, é de evitar a depen-
dência externa, ser chamado no-
mes e, tal como nas suas próprias 
palavras, “evitar também asneiras 
impostas” por parte daqueles que 
actualmente produzem o livro.

O chefe de Estado diz que Mo-
çambique tem quadros com compe-
tência suficiente e capazes de pro-
duzir livro escolar, daí a urgência de 
se capitalizar o conhecimento local.

“A partir de 2023 iremos alo-
car um orçamento destinado à pro-
dução de livros, vamos começar 
gradualmente, do primeiro ciclo 
do ensino primário, ou seja, da 
primeira à terceira classe. Está me-
dida será pioneira visto que será a 

primeira vez que o governo chama 
a si a responsabilidade financeira 
de produção de livros escolares de 
distribuição gratuita”, disse Nyusi 
para depois justificar que “temos 
que começar para evitar a depen-
dência e evitar também algumas 
asneiras que são nos impostas para 
depois nos chamarem nomes”.

O Presidente da República fez 
estes pronunciamentos ontem em 
Maputo, durante a cerimónia do 
lançamento do “Política do Pro-
fessor”, um instrumento previsto 
nas disposições da Política Nacio-
nal de Educação, que estrutura e 
sistematiza todos os aspectos da 
vida profissional e social do pro-
fessor, no contexto dos Objectivos 
do Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) e Agenda 2020-2030.

Nyusi diz que a agenda é de 
permanente procura de resposta 
para incrementar o acesso à edu-
cação de qualidade. “Não temos 

muito, mas temos de começar do 
nível primário, o nosso objecti-
vo nesta área de que a medida em 
que as condições forem criadas, os 

livros escolares passarem a ser pro-
duzidos localmente e com recursos 
nacionais. Vocês já têm conheci-
mento, editam muita coisa, muita 

documentação. Imprimir, colar e 
encadernar um livro não é ciência 
doutro mundo, mas para por cau-
sa da dependência fazemos isso”

Cansado de dependência, de ser chamado nomes e de “asneiras impostas”
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Dezassete raparigas dos distritos de Macossa e Machaze 
em Manica, resgatadas das uniões prematuras, beneficiam de 
capital inicial para negócio pela Save TheChildren Interna-
cional em Moçambique, no âmbito do projecto “Leave No 
ChildBehind” (Nenhuma criança deve ser deixada para trás), 
lançado no presente ano com financiamento da Noruega atra-
vés do projecto NORAD. 

O capital inicial é 
rotativo, sendo 
que depois do 
negócio das 
17 raparigas 

render, será passado para outras, 
com vista a abraçarem igualmente 
uma iniciativa de empreendedoris-
mo para desencorajar as práticas 
de uniões prematuras e gravidezes 
precoces nas comunidades rurais 
de Macossa e Machaze, onde 
o índice de pobreza é elevado. 

A criação de frango, venda 
de vestuário, calçados e produtos 
de primeira necessidade, cons-
tituem os tipos de empreende-
dorismo que as raparigas imple-
mentam, sendo na sua maioria 
com segundo cinclo de venda. 

A ideia do projecto, surge no 
processo de resgate das raparigas 
vítimas de uniões prematuras, 
principalmente as que estavam 
grávidas ou combebés, em que 
maior parte dos pais ou famílias 
não possuíam condições finan-
ceiras para as receber de volta. 

Segundo a directora provincial 
de programas na Save TheChildren 
em Manica, Ana Dulce Guizado, o 
projecto “Leave No ChildBehind” 
já resgatou de uniões prematu-
ras, 153 raparigas nos distritos 
de Macossa, Machaze, Manica e 
Tambara por onde o mesmo opera. 

Ana Dulce Guizado afirma 
que o projecto não previa a questão 
de actividades económicas, mas os 
casos das uniões prematuras alia-
dos à pobreza se fazem sentir nos 
distritos onde o projecto opera, por 
isso, urge empoderar as raparigas 
para sua independência financeira. 

“Uma das questões que fo-
mos apresentados pelas autori-
dades, resgate sim, mas o que 
vamos fazer com essas crianças? 
Que infelizmente foram coloca-
das nesta situação e que não têm 
formas de sobreviver”, disse. 

A fonte refere que o projecto 
de empoderamento de raparigas 
está operar de forma paulatina, 
“não apoiamostodas as raparigas 
resgatadas, pois estamos numa 
fase experimental. Vendo o que 
podemos fazer, mas não paramos 
de sensibilizar, por que a ideia ini-

cial é resgatar”, afirma Guizado. 
A dirigente acrescenta ainda 

que o projecto visa munir as rapa-
rigas de técnicas e habilidades de 
negócio, pois elas não sóirão sus-
tentar a si mesmas, mas também 
ajudar aos seus pais financeiramen-
te e a comunidade onde residem. 

“Nósachamos que pelo menos 
em termos de negócio, está correr 
bem e estão ter resultados positi-
vos, mas nós também gostaríamos 
de ver a componente de educação 
que elas priorizassem, porque o 
negócio pode correr bem até um 
certo nível, e vão precisar de mais 
habilidades para poderem identi-
ficar mais oportunidades”, refere. 

O semanário Zambeze des-
locou-se a Macossa, distrito que 
dista pouco mais de 300km da 

cidade de Chimoio em Mani-
ca, onde entrevistou Ilundina Da 
Conceição, rapariga de 16 anos 
de idade, resgatadas de união 
prematura na sede do distrito. 

Engravidada em 2020, aos 14 
anos de idade, facto que propor-
cionou a união com um jovem 
de 19 anos, tendo abandonado 
a escola para ser mãe e esposa. 

“Quando a Save TheChildren 
me aconselhou a regressar a casa, 
minha mãe ficou muito nervo-
sa e já queria me deixa em casa 
de meu marido, minha mãe foi 
aconselhada com procuradoria, a 
dizer, dona Teresa você não pode 
deixar tua filha em casa de ma-
rido, deve levar a sua filha ficar 
com ela em casa”, disse Ilundina. 

Ilundinada Conceiçãobene-
ficiou de financiamento da Save 
TheChildren, tendo decidido ser 

criadora de frangos, e, actualmente 
está com segundo lote da criação 
com 290 pintos, depois de receber 
220 pintos do primeiro lote que 
vendeu a 300 meticais por frango 
na vila sede do distrito de Macossa. 

“Eu escolhi esse projecto de 
Frango, fiquei muito feliz, esta 
a me ajudar muito, por que es-
tou a ter lucro, este é o segundo 
lote, eu perdi 7 frangos no pri-
meiro, mas não foi muita quebra. 

Comprei fraldas para criança, 
danone, caril para criança e rou-
pa para mim também”, afirma. 

 Melita Deniasse é ou-
tra rapariga de 15 anos de idade, 
resgatada de um casamento em 
que era a terceira esposa de um 

cidadão de 50 anos de idade na 
localidade de Malimanao, pos-
to administrativo de Nhamagua, 
interior do distrito de Macossa. 

 Actualmente Melita fre-
quenta 6ª classe na escola primária 
deMalimanao, após ser resgatada 
da União prematura, a rapariga é 
empreendedora, tendo abraçado a 
venda de roupa, calçado e produ-
tos alimentícios de primeira neces-
sidade que adquire em Chimoio. 

 Com o mesmo projecto 
é a Guida Isaque, de 17 anos de 
idade, a mesma estava na porta de 
uma união prematura com um jo-
vem de 18 anos de idade, mercê do 
trabalho da Save TheChildren, a 
menina é negociante, o que lhe aju-
da na sua subsistência e da família. 

 Na sede do posto ad-
ministrativo de Nhamagua, três 
raparigas beneficiaram igual-
mente do projecto da SaveThe-
Children, estas que se uniram em 
associação na área de avicultura, 
com segundo lote de 315 pintos, 
após receber o primeiro com 440.

 Trata-se de pavilhão de 
Biute Felisberto, de 15 anos de 
idade e com um bebé de quatro 
meses, Rosária Domingos de 17 
anos que teve um nado morto e, 
Piedade Moisés de 16 anos, to-

das resgatadas da união prema-
tura, mas actualmente frequen-
tam escola naquela comunidade. 

 “Recebemos o primeiro 
lote de 440 pintos que consegui-
mos vender por 84.600 meticais, 
reinvestimos para o segundo 
lote de 315 pintos, e o lucro nos 
dividimos por igual entre nós, 
para nos ajudar a comprar sa-
bão, roupa e ajudar nossos pais 
também”, disse Rosaria Domin-
gos, a tesoureira da associação. 

 As raparigas agrade-
cem e congratulam a iniciativa 
da SaveTheChildren, “eu gostei 
de ser tirado do casamento, dis-
seram que ainda não atingi 18 
anos, sou criança. Esse projecto 
está de parabéns, consegui com-
prar fraldas para crianças, roupas, 
uniformes e cadernos para minha 
escola”, afirma Piedade Moisés. 

 A Save TheChildren 
trabalha em coordenação com o 
governo nos distritos por onde 
a mesmo opera, através dos ser-
viços distritais de actividades 
económicas, que prestam apoio 
técnicos às raparigas com pro-
jectos de geração de renda para 
garantir a operacionalização. 

 “Desde a concepção, 
sempre trabalhamos de forma 
conjunta, tanto na identificação 
dos beneficiários, projecto, em 
questões técnicas, elaboração 
de planos de negócio para ga-
rantir que todos passos do pro-
jecto sejam implementados”, 
refere director distrital de Acti-
vidades Económicas do distri-
to de Macossa, Caixa Mateus. 

 Caixa Mateus avalia 
positivamente o projecto, visto 
que o distrito de Macossa tem 
tido muita demanda de produ-
tos como frango e alguns de 
primeira necessidade, o que faz 
com que as pessoas recorram 
aos distritos circunvizinhos. 

 “O distrito tinha dois 
criadores de fragos apenas, mas 
com este projecto, tivemos mais 
quatro, o número passou já para 
seis, então isso trouxe maior 
oferta da carne de frango, antes 
tínhamos deficit maior que tí-
nhamos que recorrer aos distritos 
vizinhos”, disse Caixa Mateus. 

 O projecto de empo-
deramento das raparigas, cus-
tou um milhão e duzentos mil 
meticais, implementado nos 
distritos de Macossa e Ma-
chaze, sendo parte de objec-
tivos estratégicos 2022-2024 
da ONG Save TheChildren 
Internacional em Moçambique. 

Save TheChildren apoia com um milhão e duzentos 
meticais em projectos de geração de renda a 17 raparigas

Resgatadas de uniões prematuras:

Kelly Mwenda
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Ainda per-
correndo 
a l g u n s 
dos Ta-
bus e 

Preconceitos combatidos:
2. Sexualidade e Sexo 

– este Tabu tem sido abor-
dado com contundência e 
incompreensão por parte de 
quem o terá instituído, neste 
caso os nossos antepassa-
dos. Estas são matérias que 
não deviam nem podiam ser 
tratados à luz do dia, e eram 
exclusivos para pessoas de 
idade adulta. Era feio, de-
gradante e reprovável falar 
destes assuntos, sobretudo 
com crianças ou com os não 
adultos. Hoje em dia tal se 
questiona, porquê? Procura-
-se saber do mal de tratar 
estas temáticas de forma 
aberta e até com os meno-
res de idade, e agregam-se 
argumentos todos em defe-
sa de maior abertura nisto.

No passado a que nos re-
ferimos, as relações de pro-
ximidade ou amizade entre 
rapazes e raparigas ou me-
ninos e meninas eram rigo-
rosamente monitoradas pe-
los mais velhos e até certo 
ponto desencorajadas, ocor-
riam, sim, com naturalidade 

entre membros da mesma 
família, porque, segundo 
a tradição de então, gato e 
rato não convivem juntos 
assim como gazela e leão 
nunca podem ser amigos.

Uma análise antropoló-
gica do passado, permite 
perceber a existência de ca-
nais próprios para a trans-
missão de saberes gerais e 
específicos como estes, de 
sexualidade e sexo; isto é, 
cada membro de família ti-
nha uma função e um papel 
específicos, e só se agia no 
momento e contexto pró-
prios; ou melhor, quando 
as crianças atingissem uma 
certa idade, que exigisse a 
transmissão de uma deter-
minada aprendizagem, ex-
periência ou valor, entrava 
em cena o actor familiar e 
social determinado e nada 
ficava para trás como hoje 
se quer que se perceba. On-
tem como hoje a sociedade 
sempre se mostrou segmen-
tada, uma realidade hetero-
génea que encontra em si 
mesma a complementarida-
de, o equilíbrio e harmonia. 

A sexualidade, a ten-
dência natural de as pes-
soas de sexos opostos se 
fascinarem e se atraírem, 

uma situação que provo-
ca proximidade, amizade 
e, em muitos casos, rela-
ções amorosas entre essas 
pessoas, era rigidamente 
controlada, desencorajada 
e até censurada e reprimi-
da, como forma de evitar 
consequências disso decor-
rentes como as frustrações, 
decepções, gravidezes, 
abortos, suicídios e confli-
tos familiares e sociais. Por 
isso que se tinham coloca-
do conceitos monstruosos 
à volta do homem e da mu-
lher, que o primeiro tinha 
dentro de si ou representa-
va um bicho horrível que 
em nada valia desejar vê-
-lo ou conhecê-lo e a mu-
lher era portadora de um 
fogo vulcânico; e assim as 
crianças cresciam sem ter a 
mínima tentação de se en-
tregar ao fogo ou ao bicho 
horripilante. Mais tarde, já 
com certa maturidade, tudo 
se desmistificava, porque a 
aprendizagem, afinal é um 
processo faseado e evoluti-
vo. E não é por acaso que 
velhos de hoje, que foram 
crianças, adolescentes e 
jovens desse tempo, conti-
nuam a ser a nossa reser-
va moral e exemplos de 

vida, são eles que, mesmo 
cansados, têm-se esfor-
çado em colocar os freios 
sobre os comportamentos 
estrambólicos emergentes.

É verdade que há quem 
argumente dizendo que na-
quela altura havia muitos 
casamentos prematuros, 
casamentos forçados ou 
não consentidos, mas esse 
não é o problema desse 
tempo, é, sim, um proble-
ma próprio da pobreza, por 
isso que até hoje persiste 
não só aqui como em todo 
o canto do mundo, se calhar 
para corroborar com algu-
mas teorias que afirmam 
que o casamento ou união 
se funda com objectivos 
interesseiros, para a satis-
fação de necessidades bá-
sicas sobretudo, para além 
do fundamento procriati-
vo, de mantar a existência 
da linhagem da família e 
da espécie, obviamente.

Entretanto, hoje em dia, 
com a quebra deste Tabu e 
destes preconceitos, a so-
ciedade virou o espetácu-
lo tragicómico que todos 
vemos: crianças menores 
praticando cenas de papá 
e mamã com naturalidade, 
crianças adolescentes su-

jeitas a aderirem a um qua-
dro anti-conceptivo com 
efeitos colaterais penosos 
no futuro, outras aconse-
lhadas ou forçadas a pro-
vocar aborto, tantas outras 
a entrarem em depressão 
que as conduz ao suicídio, 
a delinquência, resultando 
nesta sociedade que hoje 
somos, irreconhecível, de 
uma maldade e confusão 
incríveis, não obstante as 
tantas instituições edu-
cacionais e até religiosas 
existentes. A verdade é que, 
como ficou dito no artigo 
anterior, os tabus ora em 
construção não estão vira-
dos para a moralidade, a 
ética e valores sociais, mas, 
sim, para outros fins, de in-
teresse e importância gru-
pal. Como vemos no quoti-
diano a promiscuidade que 
se vive e se celebra, nossos 
filhos cruzando-se com seus 
pais nos prostíbulos, na co-
memoração da quebra do 
Tabu sobre sexualidade e 
sexo, uma situação que cau-
sa problemas sérios nas pró-
prias pessoas envolvidas, 
nas famílias e na socieda-
de em geral, porque depois 
descobrem-se contágios 
de doenças inimagináveis.

Sobre os Tabus e outros preconceitos 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (9)

RANDULANI
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Nu m a 
sociedade 
q u e  s e 
q u e i r a 
saudável, 

é importante que cada um 
dos seus membros contribua, 
apresentando soluções 
ou emitindo opiniões em 
assuntos a ela ligados. 

O Isslam atribui grande 
importância a isto, pois 
não se deve deixar que 
assuntos importantes de 
uma sociedade dependam 
apenas da vontade de 
algumas pessoas, já que 
tal equivaleria a uma 
forma de pensar comum 
a todos os membros 
dessa  sociedade ,  o 
que não é desejável.

O pluralismo é uma 
tradição divina, e vemos 
isso na forma como 
Ele criou o Mundo.

O Criador do Universo 
em que vivemos criou 
a partir de uma única 
espécie, diversos tipos 
de criaturas, sendo que 
na Espécie Humana 
criou variedades de 
corpos (raças), línguas, 
feitios, hábitos, tradições, 
e modos de pensar.

Sobre  i s to  consta 
n o  Q u r ’ á n ,  C a p . 
35 ,  Vers .  27  -  28:

“Acaso não reparais 
que Deus envia água 
(incolor) do céu, com a 
qual produzimos frutos 
de cores diferentes? E 
de entre as montanhas 
há (algumas de) linhas 
brancas e vermelhas, de 
cores diferentes e (outras) 
extremamente negras.

E também de entre 
pessoas, os animais e 
os rebanhos, há-os de 
cores diferentes. Apenas 
temem a Deus os sábios 
de entre os Seus servos. 
Certamente Deus é 
Poderoso, Perdoador”.

Portanto, essa forma 
de criação prova que a 
ideia do pluralismo na 
compreensão humana 
não é má, prejudicial ou 
perigosa para qualquer 
que seja a sociedade.

A existência desse 
pluralismo nas nossas 
sociedades é na realidade, 
parte do instinto humano. 
E o resultado natural 
disso é haver variedade 
de ideias a nível popular, 
bem como diferentes 
opiniões na sociedade.

Deus agraciou o Ser 
Humano com o grande 
dom da  ref lexão  e 
pensamento, o que nenhum 

outro animal possui.
Consta no Qur ’án 

Cap.  49 ,  Vers .  13:
“Ó gente! Certamente 

nós vos criamos a partir 
de (um par de) macho e 
fêmea, e vos constituímos 
em povos e tribos, para 
que vos conhecêsseis 
(e não vos odiásseis 
ou menosprezásseis); 
Certamente o mais nobre 
de entre vós perante Deus 
é o mais piedoso de entre 
vós. Certamente Deus é 
Sábio, está informado”.

A religião acredita 
na unidade humana na 
sociedade, mantendo e 
assegurando a diversidade 
da espécie humana, e 
não eliminando-a, pois 
a diversidade étnica, 
religiosa, intelectual, 
tribal, etc., é uma realidade.

A diversidade na espécie 
humana mencionada no 
Qur’án é considerada 
um dos sinais de Deus, 
e uma das suas graças, 
o que exige de nós 
uma reflexão profunda. 
Deus diz no Vers. 22, 
Cap. 30, do Qur’án:

“E entre Seus sinais 
es tá  a  c r iação  dos 
Céus e da Terra, e a 
diversidade das vossas 

línguas e vossas cores.
Certamente nisso há 

sinais para os sábios”.
Quando se trata da 

diversidade da espécie 
humana não se deve 
fechar a porta à sociologia, 
nem criar barreiras no 
seu percurso. Deve-se 
sim, deixar que ela se 
desenvolva ao máximo.

E no só. Até no que 
respeita à crença da 
existência de Deus, deve-
se dar liberdade religiosa 
e intelectual por forma a 
cada um tomar a opção 
que lhe convier. Ninguém 
deve ser obrigado a crer.

No Mundo há os que 
creêm, e os que não creêm. 
Há os que creêm num 
só Deus, e os que creêm 
em vários deuses, Outros 
creêm na idolatria. Outros 
ainda creêm em Satanás, 
no Sol, na Lua, em animais, 
etc. Portanto, cada um é 
livre de crer no que quiser.

Consta no Qur’án, 
Cap.  2 ,  Vers .  256:

“Não há compulsão 
(quanto à entrada) na 
religião; A orientação 
já está distinta do erro. 
Portanto, quem recusa (ser 
liderado pelos demónios, 
i.é) ”At-Tágut” e crê em 

Deus, sem dúvida segurou-
se ao mais firme dos apoios, 
o qual nunca se quebra. E 
Deus é Ouvinte, Sábio”.

Todo o Homem é livre de 
estar com quem quiser, em 
qualquer grupo, ideologia, 
crença, ou religião, pois 
tal é de livre opção. Tudo 
isso está incluído na ‘não 
compulsão’, razão pela 
qual o Isslam não impôs 
limites à sociologia.

Na mesma base, a 
diversidade política pode 
desenvolver o seu papel 
político na sociedade.

No aspecto social deve-
se reconhecer a realidade 
de diferentes classes, e 
aceitar também que cada 
classe pode optar pela 
sua forma e ‘modus 
vivendi” específicos.

Cada comunidade tem 
o seu objectivo, a sua 
maneira de viver, e pela 
qual se esforça a fim de 
alcançar colectivamente 
os seus object ivos.

O Isslam aceita o 
pluralismo político, 
bem como a existência 
de opositores políticos, 
pois estes têm o direito de 
expressar livremente as 
suas opiniões, contanto que 
não recorram à violência.

O pluralismo
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A i n s e g u -
rança ro-
doviária 
no nosso 
país atin-

giu um patamar tão eleva-
do porque ao longo de vá-
rios anos este assunto não 
foi encarado e tratado com 
a importância que merecia.

Não temos dúvidas de 
que a causa principal dos 
acidentes rodoviários tem 
a ver com a atitude de uma 
grande parte dos conduto-
res que se revela por com-
portamentos desviantes. 
Portanto, se não temos, já 
devíamos ter psicólogos e 
sociólogos, a tempo intei-
ro, pelo menos a nível dos 
Ministérios dos Transpor-
tes e do Interior, que são 
as entidades do Governo 
que mais lidam com os 
fenómenos rodoviários, 
respectivamente como le-
gisladores e fiscalizadores, 
para desenvolverem estu-
dos que ajudariam a fazer 
entender as razões que 
influenciam os automo-
bilistas a manifestarem-
-se de uma forma nega-
tiva nas nossas estradas.

No nosso ambiente 
rodoviário conseguimos 
verificar que uma grande 
parte dos automobilistas 
moçambicanos comete o 
mesmo tipo de erro, por 
exemplo, a prática de velo-
cidades excessivas, atrope-
lamentos, ultrapassagens 
irregulares, desrespeito 
pelo sinal de Stop e inges-
tão de bebidas alcoólicas. 
As perguntas que se podem 
colocar são as seguintes:

_O que é que contri-

bui e leva a que uma boa 
parte dos condutores co-
metam o mesmo tipo de 
erro durante a condução?

_Porque que é que estes 
comportamentos errados 
e perigosos são predomi-
nantes em certas vias ou 
troços de via, como por 
exemplo, na estrada da 
marginal, na que liga Ma-
puto/Matola via portagem, 
e na N1 zona da Manhiça?

_Porque é que muitos 
condutores moçambicanos 
ingerem bebidas alcoólicas 
mesmo sabendo que vão 
conduzir um automóvel? 
Será que é só por estarem 
tão frustrados com a vida 
e decidem descarregar as 
suas mágoas na condução? 

Porque é que o mesmo 
tipo de infracções rodovi-
árias é cometido por uma 
grande parte dos condu-
tores quando se sabe que 
cada um tem uma perso-
nalidade própria, isto é, a 
personalidade das pessoas 
é diferente não só fisica-
mente mas também men-
talmente, sendo também 
por isto que se considera 
que cada um é único, ou 
seja, diferente de todos?

Este tipo de perguntas 
precisa de ter respostas 
que resultariam de estu-
dos científicos feitos por 
pessoas especializadas.

Muitos condutores 
apresentam traços ou ca-
racterísticas de persona-
lidade que influenciam 
negativamente o seu 
comportamento na con-
dução de entre os quais 
se destaca a agressivida-
de, a impulsividade, e a 

A personalidade dos 
automobilistas moçambicanos

CAssAmo  LALá* sobRe o AmbIeNte RoDovIáRIo

procura de sensações. 
Sabemos também que 
existem muitos estilos de 
vida, influências sociais, 
estados emocionais, va-
lores e motivações que 
igualmente influenciam 
comportamentos na 
condução que impor-
ta conhecer e investigar 
para os entender e sa-
ber como com eles lidar.

Sobre este tema da 

personalidade das pes-
soas, temos lido várias 
publicações de diferentes 
estudos feitos por espe-
cialistas que têm como 
objectivo, melhor enten-
derem os comportamen-
tos dos diferentes utentes 
da via pública, e con-
tribuir assim para uma 
melhor segurança rodo-
viária dos seus países. 
Recomenda-se que nós, 

moçambicanos, envere-
demos também pela mes-
ma via, a de fazer estudos 
dos comportamentos dos 
condutores, principal-
mente dos negativos, 
para melhor os combater, 
muitos dos quais nos po-
dem deixar envergonha-
dos até ao nível da nação.

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

ÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
Samora VIVE!

O dia 19 de Outubro ficará para todo o sempre na história 
de Moçambique como sendo aquela data para recordar 
o ano de  1986, quando o avião russo Tupolev levou de 
vez, a vida daquele que certamente é o símbolo da unida-
de nacional. Samora Machel. Este ano fica marcado pela 

passagem dos 36 anos após a polémica morte física do primeiro Presi-
dente de Moçambique Independente, Samora Moisés Machel. São três 
décadas de um acidente aéreo cuja peripécia ainda levanta suspeições 
quanto ao rosto dos autores materiais, e os respectivos responsáveis 
do acidente que vitimou a quase totalidade da comitiva presidencial, 
incluindo a tripulação. Não obstante várias vozes augurarem que a 
morte fora provocada pelo regime do apartheid, algumas versões 
mesmo sem citar nomes, apontam para inimigos internos de Samora. 

Anualmente personalidades ligadas a diversos quadrantes sócio-
-políticos deslocam-se à região de Mbuzini, local onde despenhou 
o avião, para prestar homenagem ao herói, e de algum modo ex-
pectantes de ouvir algo de novo sobre os motivos que vitima-
ram Samora Machel. Passado este tempo todo, as interrogações 
continuam, e apesar da reabertura do processo pelas autoridades 
sul-africanas com dados que sustentam que o presidente moçam-
bicano teria sido assassinado, vítima de um complot organizado 
pelas autoridades de Pretória com anuência de alguns sectores 
moçambicanos. Tudo indica que os rumores não vão ficar por aqui. 

Porém, e contrariando este optimismo, a família Machel, ainda 
acredita que os assassinos do seu ente querido estão vivos e assu-
mem que não vão descansar enquanto não for esclarecida a morte 
daquele que foi o primeiro presidente de Moçambique Independente.

Em 1995, depois de tomar posse, Nelson Mandela, que então iniciava 
um romance com Graça Machel, a viúva do primeiro presidente de 
Moçambique, mandou abrir um inquérito completo e rigoroso sobre 
o alegado envolvimento das autoridades sul-africanas e de sectores 
do Poder em Maputo no desastre de Mbuzini. Os resultados nunca 
foram divulgados, mas não se alterou a versão do inquérito oficial 
de 1986, que atribuiu a causa do acidente a um erro de navegação e 
deficiência dos instrumentos de bordo, mas outros sectores, também 
assumem que a investigação do acidente tenha sido torpedeada por 
demagógicos e oportunismos políticos, que desviaram as atenções a 
todos os que queriam descobrir a verdade, pois, na sua óptica, foram 
afastadas directa ou indirectamente as pessoas competentes que conhe-
ciam e tinham grande experiência da aviação civil em Moçambique.

Samora Machel era um homem das massas. A sua memó-
ria está viva e incarnada no dia-a-dia dos moçambicanos. 

Samora chamava a atenção sobre um aspecto fundamental: a ne-
cessidade de os dirigentes no seu comportamento representarem 
os sacrifícios consentidos pelas massas, pois segundo o ex -esta-
dista o poder, as facilidades que rodeiam os governantes podem 
corromper o homem mais firme sendo daí ser pertinente que estes 
vivam modestamente com o povo, não fazendo da tarefa recebida 
um privilégio e um meio de acumular bens ou distribuir favores. 
Samora apregoava que a corrupção material, moral e ideológica, o 
suborno, a busca do conforto, as cunhas, o nepotismo, os favores 
na base de amizade, e em particular dar preferência nos empregos 
aos seus familiares, amigos ou a gente da sua região fazem parte 
do sistema de vida que a Frelimo queria destruir. O tempo passa. 
Mas Samora continua vivo. É só ver e ouvir os seus discursos nos 
transportes públicos, nas tabernas, e em tudo que seja público e  
sentir a distância que hoje nos separa do calor dos mesmos. Trinta 
e seis anos de saudades, dirão uns. Outros nem tanto! E ou não é?

DoUgLAs mADjILA

Para a atenção de sua excelência Armindo Tiago. 
Ainda que não pareça, o número  de cidadãos 
com perturbações neuropáticas é demasiado 
considerável, muitos destes sofrem de crises até 
convulsivas que só podem ser controladas com 

um tratamento muito específico e  das poucas alternativas, 
para este controlo, reina a carbamazepina. Este medica-
mento tem sido ao longo dos tempos o favorito para se 
prescrever aos doentes neurológicos e sendo estas doenças, 
epilepsia concretamente, do tipo crónicas , o seu medica-
mento é indispensável, é de tamanha dependência que não 
se pode em momento algum ganhar coragem e dizer a um 
necessitado disto que não tem no interior de uma farmácia, 
a ganhar-se tal coragem significará que sobra apenas a 
possibilidade de recorrer às farmácias hospitalares, visto 
que, o carácter incontornável a esta medicação, obrigaria a 
qualquer hospital a jamais desviar a sua atenção deste pre-
cioso veneno, desta feita, estaria escasso, porém existiria.

O uso do futuro do pretérito, denuncia o estado de tristeza 
em que nos encontramos diante deste cenário, estamos a falar 
do que seria desejável, estamos a usar tempos que traduzem 
o que seria certo e não exactamente o que é, pois não é ver-
dade que os hospitais recusam-se a ficar sem carbamazepi-
na, não é preciso coragem nenhuma para dizer que não há 
carbamazepina em Moçambique, isto está tão fácil de falar 
que merece agora o prémio award de mais tocado da praça.

O doentes usuários deste medicamento, tem uma particula-
ridade nada interessante, são dependentes deste remédio de 
tal maneira que nada se passa sem o seu consumo, ou talvez 
seja melhor dizer, tudo se passa sem eles. Os epilépticos são 
puras máquinas, só funcionam com base em combustíveis, 
sem isso não há passo que se dê.   Enquanto um epiléptico não 
cumprir rigorosamente com a sua medicação, sempre terá cri-
ses, não haverá escapatória, vai se correr riscos dos perigosos.

A epilepsia é um tipo de doença crónica, que se pode consi-
derar até inofensiva do ponto de vista de mortalidade, mas é 
tão extravagante que não se pode ignorar ao mínimo possível, 
isto é, a epilepsia não mata, não se morre de epilepsia, não 
comummente, mas é preciso admitir que se morre muito por 
causa da epilepsia, os danos advindos de uma crise epiléptica 
precisam de atenções alheias para que não cheguem a ser 
mortais e a medida primária neste caso, é a de garantir que 
o doente está medicado, aqui nos cai a desgraça, os doentes 
neuro-moçambicanos estão neste momento sucumbindo 
por falta de carbamazepina, não há comprimidos e os pou-
quinhos que não chegam a impedir as quedas dispararam 
para o TSU, estamos jogados a própria morte. Armindo 
Tiago, estamos a cair a torto sem direitos. Pedimos saúde. 

 Epilépticos à 
própria morte
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Não enganem o povo:

É Quarta-
- f e i r a 
de ma-
nhã, dia 

19.10.22!... Vou com o 
Pedro para o “Café das 
Acácias”. O dia está 
com temperatura própria 
de transição de Inverno 
para o Verão, enquanto 
os europeus estão já a 
entrar na época daque-
le Inverno rigoroso, que 
Vladimir Putin, Presi-
dente da Rússia ameaça 
cortar o fornecimento 
de gás, se quiserem “in-
ventar contratos de baixo 
custo”, violando flagran-
temente os acordos in-
ternacionais, para salvar 
a “crise” que todos estão 
interessados em criar…

Putin está claro: a 
guerra acaba, desde 
que a Ucrânia não acei-
te aderir à NATO, pois 
que se assim for, os 
“Europeus” vão insta-
lar armas de longo al-

cance contra a Rússia… 
“É este o milando” …

Mas com o Pedro, 
pedimos o nosso habi-
tual café com leite, com 
tosta-mista para variar…

- “Com que então 
já temos o novo Di-
rector-Geral do STAE, 
nomeado?...”vai ele em 
jeito de provocação na 
nossa cavaqueira habi-
tual, quando a garçone-
te estava a servir-nos, 
o chá verde para ele, 
ali, nas “Acácias”, con-
templando a KaTembe, 
que um dia vai “reque-
rer” ser município…

-É a guerra de des-
centralização, que tem 
mais piada, do que aque-
la de Assembleias Dis-
tritais, com administra-
dores eleitos… - explico.

- “Oh Rodolfo, é o 
que tu designas sempre 
de: MAPOLÍTICA…”

-Veja a maka de 
hoje:Não enganem o povo: 
Não é o Director-Geral 

do STAE que dá vitória 
aos Partidos Políticos…

- “É isso mesmo, nas 
nossas conversas sem-
pre tens insistido que 
alguns Partidos “pregui-
çosos” deixam de fazer 
o seu trabalho ao longo 
de mandato de 5 anos…”

-Só “acordam” quando 
se querem ir inscrever-
-se na CNE (Comissão 
Nacional de Eleições) 
para receber o “Trist 
Fund” como no tem-
po da ONUMOZ…

- “Depois dão uma 
volta, de passeata nas ruas 
com meia dúzia de cami-
setas, t-shirt e no fim?!...”

-Dizem que o dinheiro 
acabou, mas quando ve-
mos nalguns casos alguns 
Presidentes que até mem-
bros para pagar as quotas 
não têm, que o Director-
-Geral do STAE lhes 
prejudicou…ROBOU!...

- “É a cantile-
na de sempre…”

-Depois diziam que o 

António Carrasco é que 
fabricou os resultados, 
o Felisberto Naife, o re-
centemente substituído 
por Director-Geral LÓ 
CORREIA, recente-
mente empossado pelo 
Presidente da CNE, 
Dom Carlos Matsinhe, 
é que “FABRICARAM 
OS RESULTADOS”.

- “Vamos ver se Ló 
Correia não lhe “pintam” 
com a mesma “tinta” 
como aquela do imbróglio 
da sua nomeação…” – 
explica o Pedro convicto.

-Agora com atraso 
do “Calendário” há que 
avançar à velocidade 
de cruzeiro para que a 
máquina do STAE, vá 
e se proponha as alte-
rações pertinentes para 
que tenhamos eleições 
em todas autarquias… 

- “Nem mais…Estas 
exigem recenseamento 
de raiz, porque em 5 anos 
as deslocações foram 
e serão constantes…”

-É por causa dessa si-
tuação que não há partido 
nenhum que o seu Pla-
no de 2023 não sejam as 
Eleições Autárquicas…

- “Efectivamente tem 
de se colocar novos “man-
da-chuvas nas Cidades” 
e “vilas Municipais” …

-É a lei da vida… – 
digo ao Pedro depois de 
ele, como habitualmen-
te pagar a conta, que eu 
depois expliquei que os 
preços que o “Café das 
Acácias” pratica, põe os 
alunos da Escola Secun-
dária Josina Machel, bem 
como os professores a não 
puderem pôr os pés ali…

- “Tu sempre di-
zes: isto aqui não é 
para o operário…”

Combinámos a nossa 
cavaqueira com o Pedro 
para semana, já que de se-
mana a semana trazemos 
“novas discussões” aqui 
nas tuas incomodativas 
MAPUTADAS, no seu 
Grande Rio ZAMBEZE.

Não é o Director-Geral do STAE que 
dá vitória aos Partidos Políticos…

 z Partidos “preguiçosos” só falam na véspera de “receber o Trist Fund”…
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITA 
STAND DO ISSM, IP DURANTE A FACIM

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, visitou o 
stand do Instituto de Su-
pervisão de Seguros de 
Moçambique, IP (ISSM, 

IP), no pavilhão Nachingweia, duran-
te a realização da 57ª edição da Fei-
ra Internacional de Maputo (FACIM), 
em Ricatlha, Distrito de Marracuene. 
O Presidente da República foi recebi-
do pelos Administradores Executivos, 
Mércio Sitoe e Isaac Chiau. 

A edição deste ano, decorreu entre os 
dias 29 de Agosto à 4 de Setembro, 
sob o lema “Moçambique e o Mundo: 
Alargando o Mercado, Promovendo 
Investimento e Potenciando Parce-
rias”. 

Na ocasião, o Chefe de Estado procu-
rou informar-se sobre o trabalho de 
supervisão e fiscalização das segu-
radoras, tendo sido esclarecido que 
esta entidade reguladora tem o papel 

de supervisor junto dos operadores 
de seguros, incluindo mediadores de 
seguros e entidades gestoras de fun-
dos de pensões complementares que 
operam no mercado nacional.

O ISSM, IP é a entidade de supervi-
são e fiscalização da actividade se-
guradora, de mediação de seguros e 
resseguro e de gestão de fundos de 
pensões complementares na Repú-
blica de Moçambique. 

SUPLEMENTO DO INSTITUTO DE SUPERVISÃO DE SEGUROS DE MOÇAMBIQUE, IP      OUTUBRO 2022

ISSM, IP PARTICIPA DA 
57ª EDIÇÃO DA FEIRA 
INTERNACIONAL 
DE MAPUTO

ISSM, IP BUSCA 
EXPERIÊNCIAS SOBRE 
SEGUROS NA ÁREA DE 
PETRÓLEO E GÁS

P. 2 P. 4 P. 5

EM CHIMOIO
ISSM, IP CAPACITA 
GRUPOS PROFISSIONAIS 
EM MATÉRIA DE 
SEGUROS
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No leito do grande rio

Moza leva energia eléctrica à população
de Nhamithembe emMarínguè

O Governador da Província de Sofala, Lourenço Bulha, 
procedeu na manhã desta Segunda-Feira,à inauguração 
de um Posto de transformação de energia (Pt) no Distrito 
de Marínguè, patrocinado pelo Moza no âmbito da sua 
responsabilidade social.

A infra-estrutu-
ra inaugurada 
l o c a l i z a - s e 
e s p e c i f i c a -
mente no Re-

gulado de Samaterno Po-
voado de Nhamithembe, 
naquela região e vai beneficiar 
mais de 400 famílias e várias 
infra-estruturas públicas locais.

O apoio do Moza a esta 
causa surge em resposta a uma 
solicitação do Governo Dis-
trital manifestada aquando da 
inauguração da Agência Moza 
naquele Distrito, em Março 
do presente ano, um even-
to dirigido pelo Presidente da 
República Filipe Nyusi. Sen-
sibilizado com a causa, e por 
reconhecer a importância da 
provisão de energia eléctrica 
no desenvolvimento económico 
e social, o Banco associou-se 
sem reservas a esta iniciativa.

“Queremos agradecer ao 
Moza Banco por ter respondido 
prontamente à nossa solicitação. 
A inauguração deste PT é prova 

do esforço do Governo na ex-
pansão de infra-estruturas sócio-
-económicas com o objectivo de 
alavancar a capacidade produti-
va e levar o bem-estar ao povo, 
com maior enfoque para as zo-
nas rurais.A chegada de energia 
à população de Nhamithembe 
significa a materialização de 
um dos nossos objectivos, de-
signadamente, a colocação de 
infra-estruturas que estimulam 
as actividades produtivas, gera-
ção de emprego e melhoria da 
qualidade de vida da nossa po-
pulação”, disse Lourenço Bulha

A cerimónia de inauguração 
foi testemunhada pelo Presi-
dente da Comissão Executiva 
do Moza Banco, Manuel Soa-
res, que na ocasião destacou a 
importância da infra-estrutura 
para a população local e reite-
rou o compromisso do Banco, 
em contribuir activamente no 
progresso social e económico 
das comunidades, em particular 
nas regiões em que o Banco tem 
presença comercial, como é o 

caso do Distrito de Maringué.
“Por nos identificarmos 

com a causa, envidamos esfor-
ços e mobilizamos os recursos 
necessários para tornar este 
sonho uma realidade. É expec-
tativa do Banco que o sistema 
eléctrico inaugurado ajude a 

dinamizar a actividade econó-
mica neste povoado e atraia 
outros serviços essenciais cuja 
instalação estava condiciona-
da à disponibilidade de energia 
eléctrica de qualidade”, referiu.

O Banco aproveitou igual-
mente o evento para proceder 

com a doação de sementes 
agrícolas aos agricultores lo-
cais, visando fortalecer a ca-
pacidade produtiva do Distri-
to de Marínguè na campanha 
agrícola 2022/2023 que inicia 
no presente mês de Outubro.

Marínguè conta com o Moza.

Com um leque de prémios na campanha Bate a dobra

Prémios em 
dinheiro, te-
lemóveis, te-
levisões e mo-
torizadas, foi 

como a plataforma de apostas 
desportivas 888bet decidiu 
entrar para o mercado mo-
çambicano., numa campanha 
denominada Bate a dobrar, 
com a duração de 6 semanas.

Com sede em Londres, 
a 888bet desdobra-se para o 
continente africano, estando 
já estabelecida no Quénia, 
Tanzânia, Zâmbia e mais re-
centemente em Moçambique. 
Propriedade da Holding re-
gistada na bolsa de Londres, 
a marca actua em mercados 
regulados, adoptando to-
das as normas de cada país 
onde está inserido, adoptan-
do uma política de qualidade 

com padrões internacionais.
“Este é um marco im-

portante, que nos oferece 
oportunidade de proporcio-
nar entretenimento desporti-
vo aos amantes do desporto 
no país.A nossa tradição e 
reputação serão uma ânco-
ra para tornar-nos lideres 
no mercado moçambicano, 
através de ofertas compe-

titivas.” Disse Rúben Mar-
tins Pinto, Director Geral 
da da 888bet Moçambique.

Rúben Martins Pinto ca-
racterizou Moçambique como 
sendo um país em franco 
crescimento em vários seg-
mentos, tendo destacado a ac-
tual performance desportiva 
de várias modalidades além 
fronteira, elevando a bandeira 

nacional ao mastro mais alto. 
Rúben Martíns Pinto fala-

va num evento de premiação 
dos vencedores da primeira 
semana da campanha Bate a 
dobrar, que para além de pro-
porcionar os prémios ganhos 
nas apostas, mantém os bi-
lhetes válidos para o sorteio 
semanal que oferece, uma te-
levisão de 58 polegadas, uma 

motorizada e três telemóveis.
Os sorteados da primeira 

das seis semanas, representa-
ram todas as regiões do país, 
levando os prémios para 
Cidade de Maputo, Beira, 
Lichinga e Pemba. O even-
to de entrega,teve lugar na 
passada sexta feira(14 de 
Outubro), numa das ins-
tâncias hoteleiras do país,

888Bet chega a Moçambique
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 A contagem decrescente para o Campeonato do Mun-
dio de Futebol de 2022 no Qatar já começou. O torneio da 
FiFa arranca a 20 de Novembro e vai até 18 de Dezem-
bro trazendo 64 emocionantes jogos que em Moçambi-
que chegarão em directo e em exclusivo através das úni-
cas duas casas do desporto-rei no país: a DStv e a GOtv.

As duas pla-
taformas da 
MultiChoice 
M o ç a m b i -
que estarão 

em todos os momentos deste 
campeonato do mundo e vão 
partilhar ao pormenor com os 
telespectadores moçambicanos 
através dos seus canais Supers-
port. O Director-Geral da Mul-
tiChoice Moçambique, Agnelo 
Laíce, sublinha o entusiasmo da 
sua equipa em levar o Mundial 
da FIFA aos moçambicanos e a 
todos que se encontrem no país. 
“As nossas equipas trabalham 
arduamente para assegurar uma 
grande experiência aos teles-
pectadores, não só em termos 
de qualidade de visualização e 
acesso aos jogos mas também 
em termos de ofertas de valor 
acrescentado, incluindo, mas 
não se limitando a, análises pré 
e pós-jogo decomentadores 
de futebol de nível mundial”. 

Os vários canais Supers-
port serão rebaptizados es-
pecialmente para trazerem a 
melhor cobertura do maior 
torneio desportivo da histó-
ria.Na DStv, a SuperSport 
Football Plus (disponível no 
pacote DStv Grande e mais 
acima) tornar-se-á central 
para o Mundial de Futebol da 
FIFA, passando a estar 24 ho-
ras por dia focado no torneio 
e fornecendo uma cobertura 
em directo de 56 jogos, com 
a apresentação completa no 
estúdio deantevisões e rese-
nhas bem comode resumos 
em revista do espectáculo.

A SuperSport Premier Lea-
gue (disponível a partir do pa-
cote DStv Grande) vai tornar-
-se o Campeonato do Mundo 
FIFA, com 24 horas de cober-
tura em directo de 56 jogos 
com comentários em português.

A SuperSport La Liga 
(disponível a partir do paco-
te DStvFácil) vai torna-se o 
FIFA World Cup Select 1, com 
24 horas de emissão e 30 jo-
gos em directo, incluindo os 
de todas as equipas africanas 
participantes, nomeadamente 
Camarões, Gana, Marrocos, 
Senegal e Tunísia, para além de 
oito jogos em simultâneo, re-
petições e resumo das partidas.

A SuperSport Variety 1 
(disponível a partir do pacote 

DStvFácil) vai torna-se o FIFA 
World Cup Select 2, também 
de 24 horas de emissão e com 
30 jogos em directo, incluindo 
os das equipas africanas, oito 
jogos em simultâneo e repe-
tições e resumo das partidas.

A SuperSport Football (dis-
ponível a partir do pacote DS-
tvFácil) vai torna-se na FIFA 
World Cup Fan Zone, um canal 
de 24 horas dedicado à cober-
tura e reacção dos adeptos, no-
tícias, conferências de impren-
sa e toda a emoção vivida por 
aqueles que acompanham cada 
segundo do Campeonato Mun-
dial de Futebol da FIFA 2022.

Além disso, a SuperSport 
Blitz (disponível a partir do 
pacote DStv Fácil) fornecerá 
notícias dos jogos, antevisões, 
notícias de última hora e entre-
vistas do Qatar 2022 como par-
te do seu papel habitual de ser 
o seu balcão único para obter a 
mais recente e maior informa-
ção desportiva de todo o mundo.

Do lado da GOtv, a SuperS-
port GOtv Football (disponível 
a partir do pacote GOtvPlus) 
vai torna-se FIFA World Cup 
Select 2, um canal de 24 horas 
com 30 jogos em directo, com 
todos das equipas africanas, 
oito jogos simultâneos, repeti-
ções, espectáculos e magazines.

A SuperSport GOtv La Liga 
(disponível no pacote GOtvSu-
pa) vai torna-se o FIFA World 
Cup Central, um canal de 24 
horas centrado no torneio, for-
necendo cobertura ao vivo de 
56 jogos com apresentação 
completa em estúdio, antevi-
sões e resenhas, bem como o 
resumo em magazines directos.

A SuperSport GOtv Se-
lect 1 (disponível no pacote 
GOtvSupa) vai torna-se FIFA 
World Cup Africa, um canal 
de 24 horas que fornece co-
bertura em directo de 56 jogos 
com comentários emportuguês.

Haverá também um canal 
Pop-Up, FIFA World Cup Fan 
Zone (disponível a partir do 
pacote GOtv Lite), um canal 
de 24 horas dedicado à cober-
tura e reacção dos fãs, notícias, 
conferências de imprensa e 
toda a emoção vivida por aque-
les que seguem cada segun-
do do Campeonato do Mun-
do de Futebol FIFA de 2022.

Além disso, aSuperSport 

Blitz (disponível a partir do pa-
cote GOtv Lite) fornecerá rela-
tórios de jogos, antevisões, notí-
cias de última hora e entrevistas 
do Qatar 2022 como parte do 
seu papel habitual de ser o seu 
balcão único para obter as mais 
recentes e maiores informações 
desportivas de todo o mundo.

Em termos de opções 
linguísticas, os canais Má-
ximo fornecerão a opção 
de inglês ou português.

A SuperSport Máximo 1 
e 2 contarão com 56 jogos de 
vida, com jogos de pontapé de 
saída simultâneas transmitidas 
na SuperSport Máximo 3. A 
SuperSport Máximo 360 servi-
rá como um canal de fãs dedi-
cado 24 horas sobre 24 horas. 
A SuperSportLiyu (disponível 
a partir do pacote DStvFamí-
lia) terá 30 jogos ao vivo, com 

comentários completos de 
Amharic/Oromifa da Etiópia.

Para além de toda a ac-
ção em campo, a SuperSport 
também manterá os fãs entre-
tidos e informados com os se-
guintes programas de revistas:

- ‘Marhaba Qatar’ - To-
dos os domingos de manhã 
e todos os seis dias sem jo-
gos, começa a 30 de Outubro.

- ‘Masterplan’ - espectácu-
lo de análise profunda, todos 
os domingos às 10:00 (pri-
meiro espectáculo) e às 14:00 
(depois da fase de grupo).

- Super Sábado’ - In-
clui travessia ao vivo e ca-
racterísticas do Qatar.

- ‘Insights do Campeonato 
do Mundo’ - Conversas com os 
principais convidados em Doha.

Para levar a sua experiên-
cia de visualização a um nível 

ainda mais elevado, todos os 
canais DStv estarão dispo-
níveis para transmissão e as 
seguintes opções de segun-
do ecrã podem ser utilizadas:

- Câmaras de desta-
que dedicado no jogo e câ-
maras de super-estrelas 
n a D S t v A p p / w e b / m ó v e l .

- O comboio do Campe-
onato do Mundo de Futebol 
da FIFA inclui todos os des-
taques e pacotes na aplica-
ção DStvApp/web/móvel.

Nenhum rival pode com-
petir com a cobertura da Su-
perSport. Os telespectadores 
na DStv eGOtv desfrutam 
de uma selecção inigualável 
de futebol de todo o mun-
do, por isso é que estamos 
aqui e por isso é que se joga 
o Campeonato Mundial de 
Futebol da FIFA Qatar 2022. 

Mundial de Futebol Qatar 2022: DStv e GOtv Moçambique 
garantem uma cobertura inigualável do campeonato da FIFA
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Inaugurada central térmica de geração de 
energia eléctrica de cerca de USD 3.5 milhões

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

A empresa Limak Cimentos procedeu, na provín-
cia de Maputo, a inauguração de um investimento de ins-
talação da central térmica de geração de energia eléc-
trica produzida a partir de gás natural proveniente da 
província de inhambane, distrito de inhassoro (temane).

Trata-se de uma 
infra-estrutura 
de um inves-
timento de 
cerca de 3.5 

milhões de dólares que se es-
pera venha a proporcionar uma 
produção com maior eficiên-
cia industrial e consequente-
mente atingir níveis de pro-
dutividade competitivas cujos 
efeitos positivos deverão se 
reflectir no mercado nacional.

Espera-se, igualmente, com 
esta nova central térmica, que 
a produção nacional não só 
abasteça ao mercado domés-
tico, mais também o mercado 
regional bem como tirar van-
tagens da Zona de Comércio 
Livre do Continente Africa-
no, contribuindo para poupar 
divisas e reduzir as importa-
ções, conferindo maior valor 
a matérias-primas nacionais.

Prevê-se ainda que a uni-
dade gere cerca de 10 novos 
postos de emprego e uma ca-

pacidade de produção insta-
lada de 4.8 Mega Watts, que 
permitirá a melhoria na esta-
bilização da energia, reduzir 
perdas no processo produti-
vo e contribuir para a redu-
ção dos custos, com impac-
to no preço ao consumidor.

“Hoje, testemunhamos o 
funcionamento desta infra-
-estrutura e saudamos a mag-
nífica iniciativa da empresa 
pelo esforço empreendido na 
busca de solução dos proble-
mas que vinham causando 
o embaraço no desenvolvi-
mento das suas actividades. 

O investimento da empre-
sa Limak, ainda que irá, numa 
primeira fase, produzir energia 
apenas para uso interno, res-
ponde claramente aos objec-
tivos do Governo no que diz 
respeito a industrialização de 
Moçambique, buscando solu-
ções para desafios de garantir 
melhor qualidade, fiabilidade 
e criação de capacidades in-

ternas para as necessidades 
de energia”, disse o ministro 
da Indústria e comércio, Sil-
vino Moreno a quem coube a 
inauguração da infra-estrutura.

Acrescentou que “lança-
mos o desafio a este grupo e 
ao sector privado, em geral, 

para que explore as oportuni-
dades desta província trans-
formando as matérias-primas 
existentes para a diversifica-
ção da indústria e da estrutura 
económica moçambicana”.

A empresa iniciou as suas 
actividades em 2016, onde 

segundo o Classificador das 
Actividades Económicas, ela 
se enquadra no sector da in-
dústria transformadora, na 
divisão de fabricação de ci-
mentos e tem uma capacida-
de instalada de produção de 
700 mil toneladas por ano.
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*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verificação de historial, “due diiiigence”, consultoria)

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

Moçambique possui um potencial de 8.000 toneladas 
de camarão de superfície repartidos por cerca de 83% no 
Banco de Sofala, 7% em Inhambane, 5% na Baía de Ma-
puto e 4% no Norte do Banco de Sofala e 1% em Gaza, 
respectivamente. Para atingir tal lote, a pesca e realizada 
por 34 embarcações industriais,   21 embarcações  semi-
-industrial, 21 embarcações  artesanais costeiro e arte-
sanal local, este último representando o maior número.

Assim, nas 
contas de 
Cassamo Jú-
nior, um total 
de 5975 tone-

ladas de camarão de superfície 
foram  produzidas na pesca in-
dustrial, semi-industrial e artesa-
nal no ano de 2021, enquanto  no 
ano seguinte a produção fixou-se 
em 5728 toneladas, represen-
tando um decréscimo de 4%. 

Aliás, Júnior sublinhou ain-
da que nos dois períodos em 
análise, a pesca artesanal con-
seguiu produzir um total de 
3368 toneladas em 2021 e em 
2022 afixou-se em 3427 tone-
ladas respectivamente, o que 
traduz no incremento de 2%.

A pesca artesanal segun-
do deu a conhecer o Director 
Geral da Administração Na-
cional de Pesca (ADNAP), 
Cassamo Júnior contribui com 
cerca de 60% da produção glo-
bal do camarão, enquanto os 
40% são repartidos pela fro-
ta industrial e semi-industrial.

Na explicação daquele diri-

gente, este decréscimo na pro-
dução do camarão é resultado 
de vários factores adversos, 
mormente a  subida do preço do 
combustível no mercado inter-
nacional, efeitos das mudanças 
climáticas (os ciclones, correntes 
frias) que se abateram sobre o 
país tendo como porta de entra-
da a zona costeira entre outros.

“O combustível continua 
a constituir um nó de estran-
gulamento para a execução da 
actividade piscatória “ disse 
Por exemplo, o facto do eleva-
do custo de combustível estar 
a impactar negativamente na 
vida dos armadores, cujos cus-
tos operacionais atingem 60 há 
70%, apesar de o governo estar 
a subsidiar o gasóleo em cer-
ca de 66 meticais contra os 88 
meticais em vigor no mercado.

O Director Geral da AD-
NAP referiu ainda que no ano 
2021, o país exportou de Janei-
ro a Setembro, cerca de 1418 
toneladas de camarão e no ano 
2022, no mesmo período de 
nove meses atingiu 981 tone-

ladas, representando um de-
créscimo na ordem de 31%.

É nessa ordem que a AD-
NAP vai proceder o lançamento 
no próximo mes de Novembro 
da campanha de veda e defe-
so do caranguejo e camarão . o 
defeso e veda, conforme afian-
çou, Júnior são medidas de ges-
tão que permite a sustentabili-
dade das espécies em alusão, 
evitando sua extinção tal como 
ocorreu na República Unida da 
Tanzânia nos anos anteriores.

“Nesta fase vamos interditar 
algumas artes de pescas usadas 

para a captura desças espécies. 
Por exemplo a rede de arrasto e a 
arte conhecida por xitlamutlamu 
muito usado  na zona sul” disse 
acrescentando que no período de 
defeso e veda  serão permitidas 
algumas artes que não constituí-
rem  perigo para aquelas espécies.

Relativamente as províncias, 
aquele dirigente referiu que as 
medidas de gestão anunciadas vão 
abranger todas províncias situa-
das na zona costeira com excep-
ção de Cabo-Delgado cujos es-
tudos do Instituto Oceanográfico 
indicam para um stock aceitável.

“Não há condições para 
uma pesca semi-industrial o 
que significa que a pressão so-
bre o camarão e reduzida “

Quanto ao licenciamento 
das embarcações estrangeiras, 
Cassamo Junior esclareceu que 
ADNAP que maior parte das 
embarcações que flutuam no 
alto mar são de pertença de mo-
çambicanos, todavia por causa 
das limitações financeiras dos 
cidadãos nacionais, estes tem 
optado pelo Joint Venture ou 
seja criar parecerias para ope-
racionalização da actividade.

ADNAP reforça medidas de 
gestão do caranguejo e camarão
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Tenista belga vence segundo Future 
da 10ª edição do Standard Bank Open

Campeonato entra 
na fase mais quente

Desporto recreativo

Bairro de Hulene

O tenista belga Tibo Colson é o grande vencedor do segundo 
Future da décima edição do Standard Bank Open, em singulares 
masculinos, após derrotar, domingo, 16 de Outubro, nos courts 
do Jardim Tunduru, o sul-africano Dylan Salton por dois sets 
a zero (6-3, 6-3), numa partida que durou hora e 11 minutos.

Em relação ao 
Top Moz, com-
petição para 
jogadores re-
sidentes em 

Moçambique, Jaime Sigaúque 
derrotou o irmão, Armando 
Sigaúque, por 6-4, 6-2, sagran-
do-se campeão da categoria 
singulares masculinos. Em sin-
gulares femininos, Ana Vassilis 
conquistou a prova, ao vencer 
Ohmar Fernandes por 6-2 e 6-4. 

Na categoria veteranos 

B, a dupla António Sábado e 
Sharif Ahmed venceu Vitori-
no Nhabangue e Chris Buck 
por 6/2 e 6/1. Já em singula-
res, José Gonçalves  superou 
Luís Almeida por 6/3 e 6/4.

Com 22 anos de idade, esta é 
a primeira vez que Tibo Colson 
chega a uma final de um Future 
e que também conquista um tí-
tulo. O atleta ocupa, actualmen-
te, a 847ª posição no ranking da 
ATP (Associação de Tenistas 
Profissionais) e a 39ª da ITF (Fe-

deração Internacional de Ténis). 
“É o meu primeiro título. 

Foi a minha primeira final e não 
poderia estar mais feliz. Esta-
ria radiante mesmo se tivesse 
perdido. Felicito à organização 
e ao patrocinador pela qualida-
de da prova. Tivemos muitos e 
bons atletas, para além de um 
público espectacular”, disse.

Esta partida marcou o tér-
mino da décima edição da pro-
va, que mereceu uma avalia-
ção positiva do administrador 
delegado do Standard Bank, 
Bernardo Aparício, que se mos-
trou orgulhoso por contribuir 
para a promoção e engrandeci-
mento da modalidade no País.

Esta semana 
retomam jogos 
do campeo-
nato na sua 
primeira fase. 

Nesta fase em caso de empate 
haverá prolongamento e se 
manter o empate até ao fim do 
tempo regulamentar, recorre-
-se-à marcação das grandes 

penalidades.

Resultados dos jogos da 
taça Maputo 

Luís Cabral x Amigos da 
Matola

 Jogos da 1ª fase do cam-
peonato

Jardim x ADVcmc
Campoane x Luís Cabral

Choupal x Tlhavane
Amigos da Matola x Ami-

gos de Kongolote

Jogos de apuramento 
para a manutenção

União Desportiva de Ma-
puto x Veteranos Unidos

Circulo x Chamwaris
Kongolote x Xipanipane

 z O futebol de veteranos da cidade do Maputo disputou, 
no fim-de-semana, a segunda eliminatória da Taça Maputo.

O bairro de 
Hulene 
disputou, 
no fim-de-
-semana, 

os quartos de final do campe-
onato de veteranos e, quatro 
equipas estiveram na disputa 
de duas vagas nas meias-finais. 
Esta semana há mais dois 
jogos dos quartos de final para 
completar o calendário.

Veja os resultados 
Nova Luz x Célula “D” 

(1-0)
Ressuscitados x Escorpião 

(4-2)
 Próximos jogos dos quar-

tos de final
Sporting x Laulane
 Mavalane x Nova Aliança
 
Resultados da 17ª jorna-

da - seniores
Amigos x Célula “B” (4-1)
Matsuva jr x Nova Luz 

(1-3)
Hulene fc x Tim Tim (1-1)
Galos x Cofres (2-1)

Jogos da 18ª jornada - 
seniores

Célula “B” x Nova Luz
Galos x Tim Tim 
 Matsuva jr x Hulene fc
Dragão x Amigos 

José Matlhombe

Jogos complicados

“Fazemos um balanço posi-
tivo, pois pudemos assistir a par-
tidas bastante competitivas e de 
grande qualidade. Para nós, é um 
grande orgulho trazer este nível 
de competição para Moçambi-
que. O Standard Bank Open, que 
tem a componente dos Futures, é 
uma prova que está no calendário 
da ITF. Vamos continuar a apoiar 
a modalidade, em particular, e o 
desporto, no geral”, sublinhou. 

Na ocasião, o secretário de 
Estado do Desporto, Carlos Gil-
berto Mendes, felicitou o Stan-
dard Bank pelo apoio que tem 
prestado ao desporto, e consi-
derou que o facto de Moçambi-
que organizar esta competição 
há 10 anos demonstra que o 
País pode fazer parte da “famí-
lia do ténis” a nível mundial. 

“É uma prova que nos or-
gulha como País. Parabéns ao 
Standard Bank que, uma vez 
mais, abraçou o desporto da 

melhor forma e ao mais alto 
nível, e por nos proporcionar a 
oportunidade de assistir parti-
das de ténis de alta qualidade”, 
frisou Carlos Gilberto Mendes.

Já o vice-presidente da 
Federação Moçambicana de 
Ténis (FMT), Virgílio Tiva-
ne, mostrou-se feliz por o País 
acolher, dois anos depois, uma 
prova desta dimensão: “Dois 
anos depois, sem competições 
internacionais devido à pan-
demia da Covid-19, tivemos 
tenistas de todo o mundo, que 
competem ao mais alto nível”. 

Importa realçar que, no sá-
bado, 15 de Outubro, decorreu 
a final do segundo Future, em 
pares masculinos, tendo a dupla 
Oleksandr Bielinskyi (Ucrâ-
nia) e Palaphoom Kovapitukted 
(Tailândia) derrotado Tibo Col-
son (Bélgica) e Emmett Ward 
(Estados Unidos da América), 
por dois sets a zero (6-2, 6-2).
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Registados cinquenta denúncias de 
uniões prematuras em Inhambane 

O Gabinete de Atendimento a Família Vítima de Vio-
lência Doméstica na província de Inhambane, sul de Mo-
çambique, regista uma média de cinquenta casos de uniões 
prematuras por mês, segundo anunciou a chefe da secção 
do gabinete de atendimento a família vítima de violência 
doméstica, Isabel Domingos que considerou preocupan-
te o aumento de casos de casamentos prematuros naquela 
província defendendo assim, a necessidade de envolvimen-
to de todos actores sociais no combate a este mal que com-
promete os objectivos do desenvolvimento sustentável.

“Por mês, 
e n t r e 
30 e 50 
c a s o s 
recebe-

mos nesta instituição. Pode ser 
pouco. Há vezes que não temos 
salas aqui para atender e por não 
haver espaço”, disse Isabel Do-
mingos, Chefe da secção do Ga-
binete de Atendimento a Famí-
lia Vítima de Violência naquela 
província.No terreno a situação 
é “pior”, descreve a dirigente, 
por isso a corporação tem op-
tado por palestras nas escolas.

“Falamos com as crian-
ças sobre como se comportar, 
e se encontrarem não podem 
casar, se relacionar com os 
mais velhos e devem estu-
dar e se houver alguém que 
foi violado, não pode tomar 
banho, tem que dizer à pro-
fessora ou ao pai” – para 
que se leve ao hospital.

A corporação também 
anda pelas escolas primá-
rias e recebe o feedback 
das crianças, que nem sem-
pre denunciam pessoal-
mente, mas através de uma 
amiga.A Polícia recebe de-

núncias anónimas e  vezes 
sem conta os pais alegam 
que não sabiam  que se trata-
va de crime punível pela lei.

“Já tivemos muitos casos 
de assédio sexual, e os pro-
fessores é que assediam e 
mantém cópula sem consen-
timento da aluna”, anotou, 
lembrando que o infractor é 
sempre uma pessoa próxima.

Os pais e as organizações 
que encontram os casos de 
uniões prematuras colocam 
à disposição das autoridades.

“A maior parte dos casos, 
é uma miúda de 14 anos, que 
está grávida e denunciam 
como união prematura, mas 
que não é o caso, pois ainda 
não vive com o pai da criança. 
Aí recorremos a outro tipo le-
gal de crime, pois se relacio-
nou com menores”, explica.

“Há muitos casos que 
encaminhamos, e esses são 
casos meio que delicados. O 
que se pretende é a crimina-
lização. Só que esse não é o 
nosso fim, só escrevemos, 
aconselhamos, porque se não 
o fazemos, a pessoa volta a 
se envolver com outra pes-

Neida Ernesto, tem 17 anos 
de idade e frequenta a 12ª classe 
na Escola Secundária do 12 de 
Agosto em Inhambane. Há um 
mês, Neida Ernesto tornou-se 
mãe da pequena Yuna, após uma 
gravidez que interrompeu a sua 
ida à escola, para além de lhe 
valer preconceito por parte das 
suas colegas de turma e não só.

“Riam -se de mim quan-
do estava grávida, não era 
fácil”, relata Neida Ernes-
to, num momento em que se 
sente aliviada após o parto.

A família descobriu que 
ela estava grávida em Maio 
do corrente ano, quando es-
tava com cinco meses, e ela 
foi enviada dois meses mais 
tarde à casa do pai da criança.

“Fiquei por lá dois me-
ses, e depois voltei para casa”, 
contou, visivelmente feliz pelo 
retorno ao convívio familiar.

Neida é uma das meninas 
que se beneficiou indirecta-
mente de uma palestra realizada 
pelo Fórum das Associações Fe-
ministas de Inhambane (FAFI) 
em Julho do ano em curso.

O objectivo da palestra era 
falar das Uniões Prematuras, vio-
lência baseada no género e inter-
rupção voluntária da gravidez.

A estratégia dos palestrantes 
é procurar reunir  o maior nú-

mero de raparigas, o que é pos-
sível nas escolas secundárias.

É no âmbito das palestras 
realizadas pela FAFI que Nei-
da  foi informada da possibili-
dade de poder regressar à casa 
dos pais, continuando a estu-
dar e realizar os seus sonhos.

“Quero ser médica, estou a 
estudar para isso”, disse a me-
nina que reside no Bairro de 
Salela, na cidade de Inhambane.

Devido ao avançado estado 
de gravidez, que já tinha sete 
meses, não se podia avançar 
com a interrupção voluntária.

Menina resgatada de um casamento 
prematuro estuda para se tornar médica

soa. Não é só fazer o auto 
de denúncia”, acrescentou.

A dirigente explicou ain-
da que foi criada uma equipa 
multissectorial onde fazem 
parte o Fórum das Associa-
ções Feministas de Inham-
bane (FAFI) o  Gabinete que 
dirige, a Procuradoria-geral 
da República, o Ministério do 
Género, Criança e Acção So-
cial e o Ministério da Saúde.

Isabel Domingos contou 
que é muito recorrente rece-
ber denúncias do FAFI, que 
tem um dos seus principais 
objectivos o combate a uni-
ões prematuras no âmbito 
do Projecto “Enriquecen-
do a Participação Activa da 
Sociedade Civil para a Pro-
moção da Igualdade de Gé-
nero e o Empoderamento das 
Mulheres e Raparigas,” im-
plementado pelo consórcio 
composto pelas organizações 

Fórum Mulher, WLSA Mo-
çambique, Fórum da Socie-
dade Civil para os Direitos da 
Criança (ROSC), AMMCJ e o 
Centro Informazione e Edu-
cazione Allo Sviluppo ON-
LUS (CIES), e que conta com 
apoio da União Europeia em 
Moçambique, no contexto do 
Programa de Apoio aos Acto-
res Não Estatais (PAANE II).

 Falando da violência do-
méstica, a dirigente estimou 
que mensalmente regista per-
to de 200 casos de violência 
doméstica em toda a província 
sob sua jurisdição. Porém, a 
realidade da província é ainda 
mais aterradora”, acrescentou.

Em termos de percenta-
gens, o distrito de Inhamba-
ne é o que mais tem casos de 
uniões prematuras numa per-
centagem de 60%, seguido de 
Maxixe, Massinga e  Vilan-
culos, finalizou a dirigente.  

Em cada mês 
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a Escola de artes Xiluva é uma iniciativa da associação Cul-
tural Xiluva artes. Foi criada em 2016 e, desde então, tem-se cen-
trado na promoção da formação artística para crianças e adultos, 
promovendo assim um melhor conhecimento das artes, o desen-
volvimento de talentos bem como uma melhor saúde mental.

O festival Njin-
giritana (Que 
é um pássaro 
pequeno e 
muito activo, 

é também uma palavra comumen-
te usada para se referir às crianças 
por sua natureza de ser muito acti-
vas e alegres) é um encontro anu-
al de artes voltado para crianças 
e por extensão a toda a família. 

Foi concebido como um espa-
ço onde as crianças e os adultos 
podem expressar a criatividade 
livremente em forma de perfor-
mances, exposições, conto de 
estórias e muito mais. Este fes-
tival é geralmente realizado no 
segundo fim-de-semana de Ju-
nho, entre o dia internacional da 
criança (1 de Junho) e o dia da 
criança africana (16 de Junho).

Criado em 2016, e tendo sido 
realizadas 6 edições, este festival 
trouxe novas revelações, desa-
fios e oportunidades nas áreas 
das artes, das artes para crian-
ças, criação de conteúdos para 
famílias e criação de emprego.

“Embora o contexto do CO-
VID-19 tenha desafiado a reali-

zação de um evento tradicional, 
optamos pelo formato virtual e 
reduzido, onde o foco tem sido 
apenas nas apresentações infan-
tis. Esta abordagem teve um re-
sultado que não se imaginava, no 
sentido de uma maior exposição, 
sobretudo fora de Maputo, no-
meadamente noutras províncias 
de Moçambique. Com certeza 
nosso festival ganhou mais aten-
ção, não só do público em geral 
(crianças e adultos), mas também 
de políticos e tomadores de de-
cisão”, Escola de Artes Xiluva. 

A edição 2022 que teve inicio 
das actividades no dia 8 e o seu 
termino a 16 de Outubro. Esteve 
evento foi acolhido entre Mapu-
to e Marracuene, nomeadamente 
nos seguintes locais, Espaço Cul-
tural Galeria de Maputo - Cidade 
de Maputo, Centro de Conferên-
cias em Macaneta - Distrito de 
Marracuene e Escola Primária de 
Bobole – Distrito de Marracuene. 

“Com esta divulgação, preten-
demos ocupar espaços que, por um 
lado, sejam relevantes e, por outro, 
pertençam à comunidade fora da 
cidade. Desta forma, cumprimos 

um dos nossos objectivos, nome-
adamente contribuir para tornar 
as expressões artísticas e culturais 
acessíveis às crianças e famílias 
fora do espaço urbano. Por outro 
lado, acreditamos que, ao levar fa-
mílias para Macaneta, estaremos a 
contribuir para o turismo interno”.

Este evento segundo explica a 
Escola de Artes Xiluva, compre-
ende as seguintes necessidades, a 
necessidade de se conectar com 
outros parceiros africanos e re-
gionais e desafiar nosso festival a 
dar o colo e superar a si mesmo é 

inevitável. Por 6 edições, inclusive 
sob a pandemia do COVID-19, 
conseguiram manter o festival 
vivo. Ao longo das 6 edições, che-
garam agora a uma fase em que 
o festival Njingiritana precisa de 
mais visibilidade, bem como de 
alcançar uma fase regional e pan-

-africana, pois afecta positivamen-
te a vida de centenas, senão mi-
lhares de crianças e suas famílias.

Este festival constitui por na-
tureza, uma exposição de dife-
rentes artes e profissões criativas. 
Consideramos isso fundamental 
para o propósito de inspirar a 
nova geração, bem como ter aces-
so a altos profissionais do sector.

Para a presente edição do fes-
tival foram previstas actividades 
como, performances (artistas e 
crianças), mesas redondas,  ofici-
nas de arte, barracas de comida. 

A união faz, de facto, a força 
e as parcerias locais, nacionais 
e continentais têm empodera-
do este sector de uma forma 
que traz um diferencial, numa 
relação circular, onde a própria 
indústria e o público, seu con-
sumidor final saem a ganhar.

“Para esta edição de 2022, 
ambicionamos alto e esperamos 
não só por parceiros institucio-
nais, mas também desenvolver 
a maravilhosa experiência cria-
tiva e performativa trazida a nós 
por artistas e especialistas em 
educação de diversos países”.

Como a produtora, a Xiluva 
coordenou todas as actividades 
desde a elaboração do novo con-
ceito, montando a equipe (com-
posta por staff e externos), estabe-
lecendo parcerias com instituições 
e personalidades para angariar 

fundos e garantir que o festival 
aconteça nos padrões exigidos.

O festival Njingiritana é de 
facto um festival sustentável. O 
facto de a Xiluva Artes estar em 
fase de expansão pelo continente 
e estabelecendo novas parcerias só 
torna o festival maior e mais forte.

Maputo e Marracuene acolheu o 7º Festival 
Internacional Infantil Njingiritana

silVino Miranda

zambeze  | 23Quinta-feira, 20 de Outubro de 2022



Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2022 EzambEz

O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nC O n t r a
av. Emília Daússe nº1100 z Cell: 82 30 73 450 z zambeze.comercial@gmail.com z Maputo

Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2022

Do Provedor da Justiça

Partidos políticos divergem 
sobre informação anual

As três bancadas parlamentares que compõem a As-
sembleia da república (ar), divergem na sua opinião so-
bre o informe anual do provedor da justiça.O informe de 
Isac Chande é referente ao exercício de 2021/2022 e ana-
lisa o Estado Geral da administração Pública, com des-
taque para os aspectos sobre petições, queixas e recla-
mações, bem como diligências efectuadas, entre outras 
matérias relevantes da actividade da Administração Pública.

Enquanto a Freli-
mo que constitui 
a maioria, com 
uma bancada 
composta por 

184 deputados, em resultado dos 
4.195.072 votos conquistados nas 
eleições gerais de 2014, entende 
que o informe do provedor da jus-
tiça correspondeu as espectativas 
dos moçambicanos, avaliando 
pelo elevado número de queixas 
registado durante o período de 
2021 a 2022, o maior partido na 
oposição, a Renamo e o Movi-
mento Democrático de Moçambi-
que (MDM) são de opinião de que 
o informe do Isac Chande traz um 
discurso político de que necessa-
riamente uma reflexão sobre um 
trabalho realizado em benefício 
da maioria dos moçambicanos.

“É uma informação que cor-
responde às realizações do traba-
lho do gabinete do provedor da 
Justiça e espelha com satisfação 
o trabalho que foi realizado nestes 
últimos dois anos, avaliando pelo 
aumento de número das petições 

que cresceu em 46 por cento, dis-
se Jacinto Capito, porta-vozes da 
bancada parlamentar da Frelimo. 

“Julgamos que a questão de 
partidacão do Estado interfere no 
trabalho do provedor. Quando 
o provedor se sentir livre pode-
rá agir e fazer que cada cidadão 
usufrua dos seus direitos, é esta 
luta que temos desde para ter um 
sector muito de administração 

pública razoável porque é preciso 
que a justiça funcione e corres-
ponda os anseios dos moçambi-
canos, mas o provedor da justiça 

é como se fosse um comissário 
político, está ao serviço da mi-
noria”, explica Arnaldo Chalaua, 
porta-voz da bancada da Renamo.

“Houve uma evolução no 
número de queixas que deram 
entrada, mas o provedor enfrenta 
dificuldades para agir. Há também 
a questão de cobranças ilícitas 
para o acesso a serviços públicos, 
tudo nos hospitais. Há questão 
de falta de medicamentos e cor-
rupção. Registamos casos de cor-
rupção activa na administração 
publica”, Fernando Bismarque, 
porta-vozes da bancada do MDM.

No seu informe, Isac Chande 
fez saber que as queixas recebidas 
no período 2021 -2022, deram 
entrada no gabinete do prove-
dor, 700 queixas, representando 
um incremento de 46% em rela-
ção ao período anterior, em que 
foram registadas 478 queixas;

“O aumento do número de 
queixas demonstra claramente 
uma subida da consciência e do 
conhecimento pelo cidadão do 

papel do provedor de justiça na ga-
rantia dos seus direitos, defesa da 
legalidade e da justiça na actuação 
da Administração Pública”, disse.

Disse que entre os males que 
ainda preocupam os cidadãos 
que procuram os serviços da Ad-
ministração Pública destacou-se 
a persistência do fenómeno da 
corrupção nas diferentes institui-
ções do Estado. Entretanto, disse 
que alegra-se o facto de haver um 
número crescente de corruptos 
que estão a ser julgados e con-
denados, o que demonstra que 
o combate à corrupção se está a 
tornar cada vez mais consisten-
te e a dar resultados positivos.

“Devemos, por isso, persistir 
na denúncia dos actos de corrup-
ção às entidades competentes do 
sector de Administração da Jus-
tiça, pois, só assim, lograremos a 
médio e longo prazos os resulta-
dos que almejamos para minimi-
zar os efeitos deste flagelo social”.

Falou da necessidade de 
se aprimorar as estratégias de 
combate à corrupção em cada 
instituição pública e privada, 
responsabilizar disciplinar e crimi-
nalmente aqueles que teimam em 
fazer da corrupção o seu modo de 
vida, em prejuízo da sociedade. 

“Também se registam em al-
gumas instituições, aglomerações 
significativas de cidadãos que 
demandam por esses serviços, 
havendo, assim, a necessidade de 
continuarmos a expandir, entre 

outros, os serviços de identifica-
ção civil e de emissão de cartas de 
condução para diferentes pontos 
de captação e a potenciarmos as 
novas tecnologias de comunica-
ção e informação como meios de 
acessibilidade dos cidadãos aos di-
ferentes serviços do Estado, redu-
zindo, assim, as grandes aglome-
rações que ainda se fazem sentir”.

Atendimento público
No período de 1 de Abril de 

2021 a 31 de Março de 2022, fo-
ram registadas 4.363 petições, 
contra as 2.419 do período an-
terior, o que representa um cres-
cimento de 70%, das quais, 700 
referentes a queixas, 1.101 pedi-
dos via telefone, 2.430 relativos 
ao aconselhamento jurídico a ci-
dadãos sobre diversas matérias 
e foram concedidas 132 audi-
ências pelo Provedor de Justiça.

Das queixas recebidas neste 
gabinete, 536 foram apresenta-
das presencialmente, 46 via cor-
reio postal, 10 oralmente, 89 por 
correio electrónico, 19 por face-
book, uma por iniciativa própria.

“Verificamos um aumento 
de 46% das queixas que deram 
entrada, contra o incremento 
1,5 % do período anterior, ape-
sar da prevalência das medidas 
restritivas da pandemia do Co-
vid-19, que influenciaram ne-
gativamente a realização das 
actividades de divulgação da 
figura e do papel do Provedor 
de Justiça no período anterior”.

crizalda Vilanculos

Diagnóstico Computarizado
Promoção
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