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Edifício da PGR inaugurado por Nyusi em Inhambane 
foi vendido pela família de Manuel Chang

 O Presidente da República inaugurou esta semana o novo 
edifício da Procuradoria Provincial de Inhambane, avaliado 
em aproximadamente 250 milhões de meticais. Localizado 
no centro da cidade de Inhambane, o edifício de dois pisos 
foi comprado pelas autoridades moçambicanas à família de 
Manuel Chang, através da empresa CONSÓRCIO INVESTI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, gerido por Ingilo Dalsuco, 
o genro do antigo Ministro das Finanças.

A e m p r e s a 
C O N S Ó R -
CIO INVES-
TIMENTOS 
IMOBILIÁ-

RIOS, LDA é descrita como 
sendo um instrumento de bran-
queamento de capitais prove-
nientes do escândalo financeiro 
das “dívidas ocultas”. Sabe-
-se que Manuel Chang, na sua 
capacidade de Ministro das 
Finanças, recebeu subornos 
avaliados em quase 10 milhões 
de dólares pagos pelo grupo 
Privinvest para viabilizar o es-
quema dos empréstimos ilegais 
de mais de dois mil milhões de 
dólares concedidos às empresas 

ProIndicus, EMATUM e MAM.
Em Dezembro de 2018, 

Chang foi detido na África 
do Sul por ordens da justiça 
norte-americana, que recla-
ma a sua extradição para os 
Estados Unidos a fim de res-
ponder pelos crimes relacio-
nados com as dívidas ilegais. 
A justiça moçambicana, atra-
vés da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), também 
entrou na luta pela extradição 
de Chang para Maputo, razão 
pela qual o antigo Ministro das 
Finanças continua detido e a 
aguardar por uma decisão das 
autoridades da África do Sul.

A PGR já gastou milhões de 

dólares na longa batalha jurídi-
ca pela extradição de Manuel 
Chang para Moçambique. Ape-
sar de afirmar que o objectivo 
da PGR é defender os interes-
ses do Estado, o facto é que o 
Ministério Público só abriu um 
processo autónomo contra o 
antigo Ministro das Finanças 
depois das autoridades sul-
-africanas afirmarem que não 
havia nenhuma garantia de que 
Chang seria responsabilizado 
caso fosse extraditado para Mo-
çambique, pois ele não era alvo 
de nenhum processo-crime.

As recentes aquisições de 
edifícios pertencentes à família 
de Manuel Chang revelam as 
relações “promíscuas” entre as 
instituições da Justiça e o anti-
go Ministro das Finanças. Em 
Abril de 2022, o Cofre dos Tri-
bunais anunciou a compra do 
edifício para o Tribunal Judi-
cial da Província de Inhambane 
por 270 milhões de meticais. O 
negócio milionário foi adjudi-

cado ao CONSÓRCIO INVES-
TIMENOS IMOBILIÁRIOS, 
LDA, por ajuste directo. O edi-
fício ainda está em obras e de-
verá estar concluído até 2023.

Outra instituição ligada à 
Justiça que funciona em um 
edifício vendido pela família 
de Manuel Chang é o Gabinete 
Provincial de Combate à Cor-
rupção de Inhambane. Sim, o 
Gabinete que era suposto in-
vestigar crimes de corrupção e 
de branqueamento de capitais 
funciona no edifício vendido 
por uma empresa ligada à fa-
mília do antigo Ministro das 
Finanças, que está a contas 
com a justiça moçambicana.

A Direcção Provincial da 
Cultura e Turismo e o Ins-
tituto Nacional das Comu-
nicações de Moçambique 
(INCM) - Autoridade Regu-
ladora das Telecomunicações 
também funcionam em edi-
fícios vendidos pela empresa 
CONSÓRCIO INVESTIME-

NOS IMOBILIÁRIOS, LDA. 
Aliás, o esquema seguido 

por esta empresa consiste em 
comprar ruínas espalhadas 
pela cidade de Inhambane e, no 
seu lugar, construir edifícios e 
vendê-los para as instituições 
públicas, incluindo institui-
ções da Justiça. Os negócios 
são liderados Ingilo Dalsuco, 
natural de Inhambane e tes-
ta de ferro da família Chang. 
Os negócios pouco transpa-
rentes envolvendo o Estado 
e a família Chang jamais se-
rão investigados uma vez que 
envolvem as instituições de 
Justiça, nomeadamente o Ga-
binete Provincial de Combate 
à Corrupção de Inhambane, 
a Procuradoria Provincial de 
Inhambane e o Tribunal Judi-
cial da Província de Inhamba-
ne. São estas instituições que 
deveriam investigar os negó-
cios milionários de compra de 
edifícios da família Changa 
pelo sector público. (CDD)

Promiscuidade no Estado
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Em campanha eleitoral suja no Brasil 

Missionária brasileira reduz Moçambique a zero 
e acusa governo de preferir continuar pobre para 
poder receber ajuda humanitária 

 A 30 de Outubro os brasileiros regressam às mesas de 
votação, na segunda volta, para escolha do presidente que vai 
governar aquele país nos próximos quatro anos. Na corrida 
estão o antigo presidente do partido dos Trabalhadores, Luís 
Inácio Lula da Silva, e o actual presidente Jair Bolsonaro. 
Entretanto, nesta segunda volta a campanha eleitoral tem 
sido marcado por acusações mútuas, sobretudo sobre a má 
gestão da covid bem ainda a corrupção. É falando de corrup-
ção, principalmente por causa do financiamento do governo 
de Lula da Silva para a construção do aeroporto internacio-
nal de Nacala, na província moçambicana de Nampula que 
Moçambique entra no centro do furacão.

Uma mis-
s i o n á r i a 
brasileira 
chamada 
G e r u z a 

Paulina, apoiante do presi-
dente Jair Bolsonaro, atra-
vés de um vídeo que circu-
la na internet, desqualifica 
Moçambique, sem nenhum 
pejo, apelado ao seus conci-
dadãos a não votar em Lula 
da Silva para não se repetir 

no erro de se investir em 
país como Moçambique que, 
segundo ela é um país pobre 
e com um governo corrup-
to, cuja população vive em 
casas feitas de barro retira-
do dos quintais das casas.

“Recentemente nós vol-
tamos de lá (Moçambique). 
Vocês sabiam que para ir a 
Moçambique tem que ter um 
visto específico para poder 
entrar naquele país, e que 

o governo não faz questão 
que os turistas entrem na-
quele país”, começa por di-
zer a missionária brasileira.

“Sabia que as praias mais 
linda estão lá mas, o governo 
prefere continuar como país 
pobre para poder receber aju-
da humanitária? As pessoas 
não tem acesso a todas as 
informações que nós temos 
aqui (no Brasil). Quando a 
gente acessar vídeo, muitos 
dos vídeos diziam que este 
vídeo não é permitido nesta 
região”, diz a missionária.

As acusações e a de-
preciação de Moçambique 
por parte daquela missio-
nária não terminam por 
aqui. Ela acrescenta que 
em Moçambique a televi-
são apenas exibem propa-
ganda do governo e que 
a única telenovela que é 
exibida é da Rede Globo. 

“Por muitas vezes nós 
ficamos com medo de per-
manecer naquele país e 
até desejamos voltar para 
casa. Sabe porque? Por-
que antes de lá chegar-
mos, quatro missionários 
estrangeiros foram deca-

pitados porque foram fa-
lar de Jesus”, acrescentou.

Num outro desenvolvi-
mento Geruza Paulina diz 
que em Moçambique a po-
pulação tem medo da polí-
cia porque a mesma está ao 
serviço do governo. A mis-
sionária acrescenta que em 
Moçambique “não chove há 
muito tempo onde as pessoas 
são humildes, pobres e elas 
fazem as casas com o barro do 
próprio quintal. Os telhados 
são de palha no meio daque-
las casas humildes existe um 
aeroporto lindo, maravilho-
so branco e todo espelhado, 
chamado aeroporto fantasma 
e foi o Lula que construiu”.

“Porque é que o Lula 
construiu aeroporto naquele 
lugar a não ser para roubar 
dinheiro público, o nosso 
dinheiro. Nessa eleição de 
que lado você está? Do lado 
do presidente que apoia cor-
rupção, aborto e as drogas 
ou está do lado do presiden-
te que apoia Deus a bíblia 
a família. Pense no futuro 
dos seus filhos e dos seus 
netos, a liberdade da na-
ção está nas suas mãos”.
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Líder de igreja detido em Nampula
 Polícia da República de Moçambique (PRM), em Nam-

pula, deteve, esta semana, o líder de uma igreja no distrito de 
Rapale, indiciado no crime de instigação à desordem pública. 
Segundo noticiou a RM, O indivíduo é acusado de disseminar 
durante os cultos mensagens que proibiam as comunidades 
de estudar e nem dirigir-se às instituições do Estado, em caso 
de preocupações.

O p o r t a - v o z 
da PRM, 
em Nampu-
la, Zacarias 
Nacute, dis-

se que quando a corporação se 
apercebeu da situação, deslo-
cou-se à igreja a fim de persua-
dir os crentes a abandonarem as 
mensagens de desordem públi-
ca.  Segundo Nacute, inconfor-
mados, os crentes dirigiram-se 
ao posto policial para contes-
tar a medida, daí que corpo-
ração deteve o líder da igreja.

Informações recolhidas 
pelo Zambeze indicam que 
a detenção do líder religioso 
está ligado ao esforço gover-
namental com vista a reprimir 
tentativa de radicalização de 
jovens e, posteriormente seu 
recrutamento para as fileiras 
da célula terrorista que está 
activa nas províncias de norte 
de país bem como nas regi-

ões fronteiriças da Tanzânia.
Aliás, a radicalização na 

província de Cabo Delgado, 
segundo vários estudos sobre 
o fenómeno do terrorismo in-
dicam que a radicalização terá 
iniciado justamente a partir de 
mesquitas. Na altura o governo 
ignorou afirmando que se trata-
va apenas de disputas religiosas 
e que não havia radicalização.

Cinco mortos e destruição após 
novas incursões em Macomia

Em Cabo Delgado as in-
cursões macabras não cessam. 
Os Insurgentes deixaram um 
rasto de destruição em Maco-
mia. Pelo menos cinco pes-
soas foram mortas e casas fo-
ram destruídas. Com medo, 
várias pessoas fugiram da vila.

Um grupo armado des-
conhecido atacou no último 
domingo (23.10) a vila de 

Macomia, no centro de Cabo 
Delgado, matou cinco pessoas e 
destruiu casas e viaturas, relata-
ram esta segunda-feira (24.10) 
fontes das milícias locais. Ou-
tras seis pessoas ficaram feri-
das, das quais três transporta-
das para o Hospital de Pemba.

Tropas moçambicanas e 
do Ruanda estacionadas na 
zona, no norte de Moçambi-
que, responderam ao ataque 

e, de acordo com uma fonte 
da comunidade, o bairro mais 
afectado foi o de Napulubo, 
de onde os moradores fugiram.

“Houve fogo intenso, 
estamos nas matas”, des-
creveu um dos deslocados.

Ataque recente
A violência eclodiu um dia 

depois de homens armados 
terem reduzido a cinzas uma 
igreja, mais a sul, em Nama-

pamo, no distrito de Chiúre.
Os mesmos agressores sa-

quearam a comunidade e le-
varam milho, arroz e galinhas, 
relatou fonte da aldeia, que 
lamenta a morte recente de ou-
tros residentes, cujos corpos fo-
ram encontrados decapitados.

Um grupo de milita-
res foi destacado para Na-
mapamo e Micoleni, outra 
aldeia alva de incursões.

Moçambique e EAU passam a trocar 
informações sobre terrorismo

Moçambi-
que e os 
Emirados 
Á r a b e s 
U n i d o s 

assinaram dois memorandos de 
entendimento sobre a coopera-
ção militar e segurança pública e 
combate ao terrorismo. À luz des-
tes dois instrumentos, os países 
passam a partilhar informações 
sobre a actuação de células que 
possam promover e/ou financiar 
o terrorismo nos dois territórios.

Estes instrumentos são mais 
uma acção do Governo de Mo-
çambique no reforço da sua ca-
pacidade, para lidar com o grupo 
extremista que tem estado a de-
sestabilizar a província de Cabo 
Delgado. Segundo o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, que 
falava a jornalistas no final da sua 
visita oficial, os Emirados Árabes 
Unidos localizam-se numa região 
caracterizada pela emergência de 
vários grupos extremistas e, por 
isso, acumula experiências e in-
formações sobre como actuam e 

como deve uma nação organizar-
-se, para que não seja alvo desses 
eventos. E Moçambique passa, 
igualmente, a ser fonte de infor-
mação para a segurança dos EAU.

Ainda sobre o terrorismos, o 
Chefe de Estado falou sobre o úl-
timo ataque às instalações da em-
presa Gemrock que explora rubis 
em Namanhumbir, tendo dito que 
as Forças de Defesa e Segurança 
estão a procurar entender como 

é que a empresa de segurança 
privada, que protege aquelas ins-
talações, não detectou preventi-
vamente o ataque e por que não 
houve esforços para o repelir.

Por outro lado, referiu que 
os terroristas que atacaram Na-
manhumbir estavam em pro-
gressão para o distrito de Chiúre 
e em direcção a Nampula, mas 
aperceberam-se do dispositivo de 
segurança que impedia a sua mo-

vimentação e, por isso, decidiram 
atacar aquela localidade. No en-
tanto, Filipe Nyusi reconhece que 
o país está a aprender a lidar com 
o tipo de ataques protagonizados 
pelos terroristas, pelo que, pela sua 
característica furtiva, é essencial a 
vigilância popular e rápida denún-
cia de qualquer movimentação.

Reiterou ainda que o Go-
verno vai continuar a redobrar 
esforços para garantir a segu-

rança dos empreendimentos 
económicos em todo o país, 
assim como das comunidades.

No domínio da economia, 
Moçambique e Emirados Árabes 
Unidos também assinaram um 
acordo para facilitar a realiza-
ção de negócios e a formação de 
moçambicanos naquele país. E 
dos encontros que Filipe Nyusi 
manteve com as autoridades go-
vernamentais e o sector privado, 
ficou o compromisso de acele-
rar investimentos na agricultura, 
nas energias renováveis, infra-
-estruturas e no sector aeropor-
tuário. Sem avançar muitos de-
talhes, apontou um investimento 
a ser realizado na agro-pecuá-
ria e no agro-processamento. 

Um dos entendimentos al-
cançados é um investimento do 
Fundo Khalifa, de cerca de 25 mi-
lhões de dólares, que vai financiar 
pequenas e médias empresas mo-
çambicanas, sobretudo aquelas 
que são lideradas por mulheres 
e jovens. Filipe Nyusi visitou o 
Porto de Dubai operado pela DP 
World, uma das concessionárias 
do Porto de Maputo e que, nos 
últimos cinco anos, investiu mais 
de 700 milhões de dólares na mo-
dernização e ampliação daque-
la infra-estrutura aeroportuária.

(País)
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O Centro de Integridade Pública (CIP), uma organização da sociedade civil cujos princípios fundamentais orientadores as-
sentam na integridade, transparência, prevenção da corrupção e na boa governação, irá proceder ao lançamento da terceira 
edição do ranking de transparência das empresas do sector extractivo denominado, Índice de transparência do Sector 
Extractivo (ITSE-21/22) em Fevereiro de 2023.

Neste sentido, vem através deste anúncio convidar a todas as empresas do sector extractivo, que ainda não responderam ao 
pedido, a contribuir com informações,até ao dia 30 de Novembro de 2022. A informação será usada para a análise sobre o 
grau de disponibilização de informações das empresas do sector extractivo em Moçambique. Para mais detalhes poderão 
contactar o CIP, através dos seguintes emails: cip@cipmoz.org, rui.mate@cipmoz.org e gift.essinalo@cipmoz.org ou ainda 
consultar olink: https://www.cipmoz.org/pt/2022/07/01/3a-edicao-do-indice-de-transparencia-do-sector-extractivo/.

“Promovendo a transparência no sector extractivo”

3ª EDIÇÃO DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SECTOR 
EXTRACTIVO

Abaixo o quadro das empresas convidadas a contribuir e o respectivo ponto de situação:

 

 

 

3ª EDIÇÃO DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SECTOR 
EXTRACTIVO 

“Promovendo a transparência no sector extractivo” 

O Centro de Integridade Pública (CIP), uma organização da sociedade civil cujos princípios 

fundamentais orientadores assentam na integridade, transparência, prevenção da corrupção e na 

boa governação, irá proceder ao lançamento da terceira edição do ranking de transparência das 

empresas do sector extractivo denominado, Índice de transparência do Sector Extractivo 

(ITSE-21/22) em Fevereiro de 2023. 

Neste sentido, vem através deste anúncio convidar a todas as empresas do sector extractivo, que 

ainda não responderam ao pedido, a contribuir com informações,até ao dia 30 de Novembro de 

2022. A informação será usada para a análise sobre o grau de disponibilização de informações 

das empresas do sector extractivo em Moçambique. Para mais detalhes poderão contactar o CIP, 

através dos seguintes emails: cip@cipmoz.org, rui.mate@cipmoz.org e 

gift.essinalo@cipmoz.orgou ainda consultar olink: https://www.cipmoz.org/pt/2022/07/01/3a-

edicao-do-indice-de-transparencia-do-sector-extractivo/. 

Abaixo o quadro das empresas convidadas a contribuir e o respectivo ponto de situação:  

Sector de Hidrocarbonetos:  
N.ord Projecto Empresa/ Parceiros Observação 

1 Moz LNG Área 1 TOTAL Não respondeu 
2 Coral Sul FLNG Área 4 ENI Não respondeu 
3 Pande e Temane SASOL Petroleum Temane Respondeu 
4 Rovuma LNG Área 4 EXXON MOBILE Não respondeu 
5 Hidrocarbonetos Empresa Nacional de Hidrocarbonetos-EP Respondeu 
6 Bloco de Buzi  Buzi Hydrocarbons Não respondeu 

7 Transporte de gás Temane (Moç) a 
Secunda (RAS) 865 KM  

ROMPCO - Republic of Mozambique Pipeline 
Company Não respondeu 

8 Transporte de gás -Ressano Garcia a 
Matola  Matola Gás Company, Sarl - MGC  Não respondeu 

9 Hidrocarbonetos Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos, SA (CMH) Não respondeu 

10 Coral Sul FLNG Área 4 MRV, Mozambique Rovuma Venture Não respondeu 
        

Sector Mineiro:  
N.ord Projecto Empresa/ Parceiros Observação 

1 Exploração de Carvão Vale Moçambique/Vulcan Resources Não respondeu 
2 Exploração de Carvão Haiyu Mozambique Mining Company Respondeu 
3 Exploração de Carvão ICVL ZAMBEZE Não respondeu 
4 Exploração de Carvão Minas Moatize Lda Não respondeu 

5 Exploração de Carvão Jindal Steel and Power Limited, - JSPL 
Mozambique Minerais, Lda  Não respondeu 

6 Exploração de Carvão Minas Revuboè Lda Não respondeu 
7 Exploração de Rubi Montepuez Ruby Mining Limitada (MRM)  Respondeu 
8 Exploração de Areias pesadas  Kenmare Resources plc Respondeu 

9 Exploração de ferro, titânio, vanádio e 
calcário  Capitol Resources, Lda  Não respondeu 

10 Exploração de tantalite  Highland African Mining Company, Lda Não respondeu 
11 Exploração de grafite Twigg Exploration & Mining, Lda  Não respondeu 

12 Energia e Mineração Eurasian Natural Resources  - ENRC 
Mozambique, Lda Não respondeu 
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Ainda na 
senda dos 
T a b u s , 
v a m o s 
olhar e 

analisar a questão do im-
puro, da indecência, da 
situação em que alguém 
era vedado ou impedi-
do a fazer certas coisas.

3.  O Impuro – naquele 
tempo havia estas duas rea-
lidades e estavam bem de-
marcadas, ou seja, havia o 
impuro e havia o seu opos-
to, o Santo ou Limpo ou 
Imaculado. Tratava-se de 
uma situação ou um estado 
transitório em que qualquer 
pessoa era, por razões da 
própria vida, sujeita a viver 
durante o tempo necessário 
da vigência de tal contin-
gência pessoal ou social. 
Eram várias as situações de 
colocavam as pessoas na 
condição de impuras e, por 
conseguinte, impedidas ou 
restringidas de fazer cer-
tas coisas domésticas (no 
seio familiar) ou sociais 
(no seio da comunidade).

Hoje em dia, mesmos 
sabendo dos males disto, 
fazemos de contas que es-
sas realidades não têm re-
levância ou não signifi cam 
nada. Fazemos o esforço 
de que todas as situações 
são normais e, nessa lógica, 

tudo é lícito e pode acon-
tecer em qualquer lugar e 
circunstância. A sociedade 
moderna até declarou gran-
de frases fi xas que são vei-
culadas de forma mediática 
para todos ouvirem, perce-
berem e replicarem e, de 
facto, tal tende a acontecer. 

Vamos então mencionar 
alguns casos – eram impu-
ras as mulheres que estives-
ses nos seus dias de Período 
de Lua ou Menstrual; as mu-
lheres nessa condição não 
deviam envolver-se em cer-
tos trabalhos nem deviam vi-
sitar os enfermos. Mas hoje 
isso é questionado, porquê? 
Naquela altura, não se dava 
relevância fornecer respostas 
para certas coisas como hoje 
em dia não se tem respos-
tas sobre muitas coisas tão 
fundamentais para as nossas 
vidas, e se limitava a dizer 
que isto é assim. Pensar-se-
-ia que as mulheres daquela 
altura não eram higiénicas, 
ou eram desmazeladas, mas 
esse é um comportamen-
to que atravessa gerações 
e povos, hoje em dia a so-
ciedade e famílias têm seus 
anti-higiénicos e seus as-
seados. Mas na verdade, o 
Período de Lua é uma fase 
exigente quanto sensível, e 
dizer que a mulher está na 
sua situação normal é um 

deturpar o conceito da nor-
malidade das coisas. Mulhe-
res nessas nessa fase eram 
dispensadas de confeccio-
nar alimentos, de partilhar 
o mesmo leito com o mari-
do entre outras limitações. 

Estavam também na situ-
ação de imundos os rapazes 
no período de Circuncisão, 
estes, em princípio estavam 
isolados do normal convívio 
com a família e sua comu-
nidade e não deviam fazer 
mais nada senão aprender 
certas noções de vida e 
aguardar pela retoma da 
vida normal com a cura das 
feridas. E entende-los como 
meninos normais e em con-
dições de fazer aqueles de-
veres costumeiros, seria um 
para-paradoxo. Entretanto, 
hoje em dia as coisas mu-
daram, tanto as menstruadas 
assim como os circuncisos 
andam envolvidos em toda 
a actividade como se esti-
vessem numa condição nor-
mal. Acompanhamos na ac-
tualidade que é tão comum 
mulheres no Período da Lua 
envolverem-se em relações 
íntimas com seus parceiros 
ou cônjuges, uma situação 
que parece chocar com os 
limites da racionalidade.  

Situação próxima a esta, 
era das mulheres em estado 
de aborto consumado, estas 

eram vedadas, impedidas de 
se relacionarem intimamen-
te com qualquer parceiro, 
pois o estado de impuro era 
tal que colocava qualquer 
imprudente em risco de 
vida. A corrente contra este 
Tabu tem vindo, infelizmen-
te, a causar vítimas mortais 
porque há os que querem 
confi rmar no terreno e mui-
to poucos sobrevivem para 
contar o drama. A questão é 
simples e logica, porquê um 
homem e uma mulher vão 
alimentar desejos num perí-
odo impróprio? Tal situação 
só pode revelar irresponsa-
bilidade e irracionalidade. 

Era igualmente impura a 
situação de viuvez de uma 
mulher e de um homem, 
mas era a mulher que pare-
cia ser a mais afectada por 
esta condição, se calhar por 
se encontrar sobre olhares 
atentos da família do seu 
marido falecido e da socie-
dade zelosa. Nestas condi-
ções ela e ele levavam rou-
pas que os distinguiam dos 
outros e abstinham-se de 
certas coisas o período ne-
cessário até a realização da 
cerimónia de purifi cação. 
Hoje entendemos estas si-
tuações todas como sendo 
normais, mesmo conscien-
tes do contrário. Perder al-
guém, por morte, com quem 

se viveu intimidades profun-
das, partilhou-se momentos 
marcantes não parece algo 
que se possa fi ngir ou se es-
quece de um momento para 
o outro, precisa-se de tem-
po e ressocialização. Então 
por que pessoas envolvi-
das nessas situações preci-
sam de imediato regressar 
a vida normal? Talvez pelo 
reconhecimento de algum 
défi ce social e familiar.

Esta realidade de proi-
bição estendia-se aos fami-
liares directos do ente que-
rido fi nado, fi lhos e irmãos 
sobretudo, estes estavam 
igualmente privados de se 
relacionarem intimamente 
com seus parceiros o tempo 
determinado para a passa-
gem do lutopesado, porque 
não se chora e se ri em si-
multâneo, ou seja, não é 
possível estar feliz e estar 
infeliz ao mesmo tempo, era 
uma lógica que se seguia. 
Mas hoje em dia cultiva-se 
a ausência de momento de 
luto na sociedade, a morte 
de um parente transformou-
-se em um qualquer acon-
tecimento, e é por isso que 
a nossa vida também não 
passa de um evento sem 
qualquer signifi cado, nin-
guém nos olha como seres 
eleitos, ninguém nos valo-
riza, ninguém nos poupa. 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (10)

RANDULANI

Quinta-feira, 27 de Outubro de 20226 |  zambeze  



zambeze  | 7

ALMADINA Sheikh Aminuddin Mohamad

| oPiniÃo |

zambEzE
anUncie  nO Departamento Comercial

Contactos: (+258) 82 307 3450 
847710584 ou 825924246

E-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial

O Criador do 
U n i v e r s o , 
Criador dos 
H o m e n s 
e  D j i n n s 

(génios), criou o Ser Humano 
na melhor das formas, e 
enviou-o ao Mundo fazendo 
dele a criatura mais distinta. 

Proveu-o com os melhores 
meios para a sua orienta¬ção 
m a t e r i a l  e  e s p i r i t u a l .

Garantiu-lhe a continuidade 
m a t e r i a l  e  f í s i c a  d o s 
a l imentos ,  o rdenando-
lhe que na obtenção dos 
alimentos optasse sempre 
pelos meios lícitos (halaal), 
c o n f o r m e  c o n s t a  n o 
Qur’án, Cap. 2, Vers. 168:

“Ó gente! Comei do que 
há na Terra, que seja lícito 
e bom. E (cuidado), não 
sigais os passos de Satanás; 
Certamente ele é para vós 
um inimigo declarado”.

Portanto, se o alimento 
fo r  l í c i to  e  bom,  não 
será apenas um meio de 
nutrição física para a saúde 
e força, mas também um 
alimento mental e meio de 
sossego e tranquilidade. Em 
contrapartida, se a provisão 
não for lícita e pura (halaal), 
será uma causa de variedades 
de doenças físicas, e também 
de perturbações de natureza 
mental, espiritual e moral.

Quando se fala de alimentos 
haraam não se refere apenas à 
carne de porco ou de qualquer 

animal não abatido em nome 
de Deus, ou que não ostenta o 
rótulo “halaal”, mas sim, tudo 
o que tenha sido adquirido 
de forma ilícita, como por 
exemplo, o obtido por via do 
roubo, juros, suborno, etc.

’Halaal”  é  um termo 
árabe que significa “lícito, 
permissível |”,  e na sua 
terminologia quer dizer, 
provisão obtida de forma lícita, 
com esforço físico e mental, 
sem lesar quem quer que seja.

Por sua vez,  o termo 
“Haraam foi  usado no 
Qur’án para designar coisas 
imundas, prejudiciais, sujas 
enfim, actos satânicos.

O Qur’án quando descreve 
as tarefas incumbidas ao 
Profeta Muhammad (S.A.W.), 
diz no Cap. 7, Vers. 157:

“Ele (o Profeta) ordena-lhes 
o bem, proíbe-lhes o mal, 
torna lícito (halaal) as coisas 
puras, e proíbe-lhes (torna 
haraam) as coisas impuras”.

D i z  t a m b é m  n o 
C a p .  4 5 ,  Ve r s .  5 : 

“Diz (ó Muhammad) não 
são iguais, o mal (khabiss), 
e o bem (tayeb), ainda que te 
agrade a abundância do mal”. 

 E diz ainda no Cap. 5, Vers. 4;
“Consu l t am- te  sobre 

o que é lícito para eles; 
Diz: São lícitas para vós 
todas as coisas puras”.

Só são lícitas para vós 
as coisas puras is to é, 
todos os alimentos puros 

que têm benefícios, que 
são halaal, e que o instinto 
são da pessoa não se sente 
inconfortável no seu usufruto.

Por isso, os crentes e os que 
são dotados de um instinto 
são, só procuram alimento 
halaal, pois quanto mais 
perfeito for o seu nível para o 
alimento, mais enérgica será 
a pessoal na prática de boas 
acções, assim como consta 
no Qur’án, Cap. 23, Vers. 51: 

“ Ó  M e n s a g e i r o s ! 
Comei das coisas puras e 
praticai actos virtuosos”.

Neste versículo Deus 
ordena a todos os Profetas 
e Mensageiros, de Adão a 
Muhammad, a consumirem 
apenas da provisão halaal.

Para além disso, por Deus 
ser compassivo por excelência 
para com todas as suas 
criaturas, em vários versículos 
do Qur’án insta também os 
descrentes a consumirem do 
puro (halaal), dizendo-lhes:

“Apesar de terdes rejeitado 
o alimento do coração (isto é, 
a fé e a convicção), não vos 
esqueçais do bem-estar físico 
ao consumirdes do haraam 
(ilícito), e assim vos lançardes 
à (vossa própria) destruição, 
pois o vosso corpo, assim 
como fi zestes com a vossa 
alma ao seguirdes os passos 
de Satanás, pois este é 
vosso inimigo declarado, 
e ele apenas vos ordena a 
mal  e  a  obscenidade”.

E o Profeta Muhammad 
(S.A.W,) também ordenou-
nos a evitar tudo o que 
é duvidoso ao dizer: “O 
halaal está claro e o haraam 
também está claro. E entre 
esses dois existem algumas 
coisas duvidosas que muita 
gente desconhece. Portanto, 
quem evitar coisas duvidosas, 
esse está protegendo a sua 
religião e a sua honra. E 
quem se deixar resvalar para 
as coisas duvidosas, então 
esse rendeu-se ao haraam”.    
(Al-Bukhari ,  Mussl im)

A ciência moderna também 
confirma que os alimentos 
que o Isslam declara halaal 
e puros são benéficos à 
saúde humana, enquanto os 
alimentos haraam, impuros 
ou duvidosos, cujo consumo 
foi proibido, são prejudiciais 
e têm efeitos nefastos para a 
saúde humana, razão pela qual 
o Criador, que é o Conhecedor 
de tudo, declarou-os haraam 
e  p ro ib idos  pa ra  nós .

Hoje  em dia ,  devido 
a o  r e c u r s o  a  c o i s a s 
proibidas, tanto no alegado 
enriquecimento nutricional 
de alimentos em fábricas, 
como na nutrição de animais, 
estão a surgir várias doenças 
perigosas e difi cilmente ou 
até mesmo impossíveis de 
curar. Muitas das pandemias 
perigosas surgidas nos 
últimos tempos resultam de 
experiências com recurso 

a  subs tânc ias  haraam.
C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 

C a p .  3 0 ,  Ve r s .  4 1 :
“O estrago apareceu na 

Terra e no Mar pelo (mal) 
que as pessoas adquiriram a 
fi m de que (Deus) lhes faça 
provar (da consequência) de 
algo daquilo que praticam, 
pa ra  que  e la s  possam 
re tornar  (à  rec t idão)” .

O “estrago” mencionado 
neste versículo é uma alusão a 
todo o mal que vem perturbar o 
sossego na sociedade humana 
isto é, por causa dos pecados 
e das acções das pessoas, 
nota-se por todo o lado a 
injustiça, a extrapolação 
exacerbada dos l imites 
divinos, os assassinatos, o 
derramamento de sangue, o 
consumo do ilícito (haraam), 
a  p rá t i ca  de  suborno , 
a fraude, etc., etc., etc. 

Quando tudo isso  se 
torna comum e passa ser o 
“prato do dia-a-dia”, então 
começarão a surgir como 
forma de aviso, calamidades 
como por exemplo, doenças 
malignas, elevados níveis de 
mortalidade, secas, cheias, 
tufões, tempestades, etc., 
para recordar ao Ser Humano, 
e assim retornar à rectidão.

Temos que permanentemente 
pedir perdão à Deus e voltar 
para junto d’Ele, pois essa é 
a única receita que nos pode 
resgatar da difícil situação 
em que nos encontramos.

O efeito do alimento Halaal e 
Haraam na vida do homem
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Está por de-
mais com-
p r o v a d o , 
por estudos 
feitos ou 

por estatísticas, que o factor 
humano é o principal res-
ponsável pela sinistralidade 
rodoviária. Este factor hu-
mano, entre outros aspectos, 
está relacionado com a edu-
cação, a cultura, o carácter, a 
personalidade, as emoções e 
as motivações de cada pes-
soa, que podem contribuir 
para fazer aumentar o risco, 
isto é, a probabilidade de 
vir a ocorrer um acidente.

A condução de um auto-
móvel é uma tarefa exigente 
e responsável. Diariamente, 
nas deslocações que faze-
mos de um lugar para outro, 
conduzimos os nossos car-
ros, mas nem sempre o nos-
so desempenho é adequado 
à responsabilidade que se 
exige, tendo em conta o risco 
que recai para o condutor e 
para os outros utentes da via.

Para conduzir com segu-
rança é necessário um nível 
alto de observação, atenção 
na recolha e tratamento da 
informação formal ou infor-
mal, boa capacidade de fazer 
previsões ou antecipações 
para, ao se decidir, serem 
tomadas as acções correctas.

As falhas e os erros co-
metidos pelos condutores 
relacionadas com estas exi-
gências acabadas de referir 
contribuem para aproxima-
damente 90% dos acidentes 
rodoviários. Apenas 5% das 
causas dos acidentes estão 
relacionadas com defeitos 
dos veículos e das estradas 
e os restantes 5% a factores 
atmosféricos ou ambientais 
extrínsecos, ou seja, não 

previsíveis ou acidentais.
Conduzir com segurança 

implica estar preparado para 
o imprevisto. Muitos dos 
acontecimentos que não 
são previstos ocorrem onde 
o condutor não vê, onde a 
visibilidade seja reduzida, 
onde de repente pode sur-
gir um perigo inesperado. 
Curvas estreitas, veículos 
de grandes dimensões, edi-
fícios situados nas esqui-
nas, saída de garagens, de 
estacionamentos e lombas. 
São situações como estas 
que podem criar os tais 
imprevistos, e portanto, 
para conduzir com segu-
rança é preciso antecipar-
-se a este tipo de perigos.

Conduzir com seguran-
ça requer também evitar 
o risco das tarefas duplas. 
Consideramos tarefas du-
plas quando se está a con-
duzir e o automobilista 
resolve ter outra ocupação, 
por exemplo, atender o te-
lefone, ler mensagens, li-
gar o rádio, maquilhar-se, 
ou apreciar a menina boni-
ta que está movimentar-se 
no passeio. Uma vez que a 
condução exige um nível 
elevado de concentração e 
um controlo mental e ope-
racional superior, a segunda 
tarefa, para além da condu-
ção, induz ao risco de dei-
xar de observar o cenário 
envolvente, o que pode ser 
fatal. É muito difícil pres-
tarmos atenção a duas ac-
tividades ao mesmo tempo.

 Neste sentido, pode-se 
concluir que, para conduzir 
com segurança, esta tarefa 
exige saber fazer planea-
mentos dos percursos até 
ao destino, conhecer os 
comportamentos desvian-

Como se faz para conduzir 
com segurança

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO

tes praticados por outros 
utentes da via, saber tomar 
decisões correctas de con-
dução, ter conhecimentos 
técnicos de condução e 
das regras de circulação, 
saber interpretar e obede-
cer à sinalização rodovi-
ária, fazer uma boa ma-
nutenção do veículo, ter 
um controlo emocional e 
atenção máxima. É pre-
cisamente por haver por 

parte dos condutores mui-
tas lacunas neste universo 
de exigências acabado de 
mencionar para se poder 
conduzir com segurança 
que os acidentes acontecem.

Para garantir que estas 
exigências sejam adquiri-
das e mantidas, é necessá-
rio que, depois de se obter 
uma licença para condu-
zir, se façam, periodica-
mente, reciclagens e se 

participe em cursos de ac-
tualização, quer de conhe-
cimentos sobre a evolução 
tecnológica dos veículos, 
quer das técnicas de condu-
ção modernas, para se po-
der saber conduzir econó-
mica e defensivamente, isto 
é, saber como se faz para 
conduzir com segurança. 

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

ÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
Maldita façanha!

Maldição. Aproximadamenteduas semanas depois da 
comemoração do dia da paz,e num gesto que se tem 
repetido no quotidiano da populações, regressamos 
ao tiros em Cabo Delgado. Tiros mortíferos que cei-
fam vida de muitos dos nossos confrades. Semeando 

luto, dor, e obrigando gente a viver do Deus dará, já que a míngua dos 
apoios é por demais conhecida, ou seja, a quantidade de alimentos 
providenciados é menor em relação as bocas que reclama o mesmo. A 
paz.O sossego. Ameaçados, violentados e, sobretudo, ignorados por 
quem de direito. E quemé este? O moçambicano claro. Todos nόs. Que 
não sabemos dar valor a um bem tão precioso como o facto de respirar. 

A paz de Deus, aquela quenos leva todos ao pó, essa é infalível. 
Inevitável, porém, esta, de fazermos pausa enquanto não chega, 
essa pode muito bem ser tratada de forma humana. Mas o bípe-
de homem, por excelência maldoso, abusa desta sua capacidade. 
Mata. Descaradamente. Como se o tirar a vida ao outro fosse tão 
simples como mastigar amendoins. Poxa! Nem dá para acredi-
tar. Já bastavam os problemas de Cabo Delgado, que não deixam 
velhos, mulheres e crianças sonharem. Sonhar com o futuro da 
distribuição de lucros do gás. Sonhar com o seu futuro privado. 

Cabeças decepadas. Corpos queimados. É este o espectro que se 
vive no planalto. Mais cápara baixo,o diabo vai também semeando 
amorte. Tudo começou com tiros esporádicos. E todos pensáva-
mos que fossem os últimos cartuchos de quem teimava em não 
devolver a arma assassina. Um viciado qualquer em agonia. Qual 
quê, qual carapuça! Os tiros, que não são de arma de repetição 
para nos confundir, cresceram. Alvejaram esquadras. Mataram a 
liberdade de inocentes ávidos em viver a vida. Mau grado para 
estes abusadores da liberdade. Mas afinal quem são estes sabujos? 

Aqui reside o busílis da questão. Temos para nόs que numa si-
tuação deste jaez não se podem fazer julgamentos por emoção. O 
ponto é que tem morrido gente nesta encruzilhada demoníaca. E 
como dizíamos,os culpados são verdadeiros diabos à solta. Por ora 
que sejam rastreados os movimentos nestes lugarejos. Que sejam 
observadas as mínimas condições de segurança.Que as autorida-
des policiais exerçamo seu trabalho de formaexemplar e isenta. 
Deixemos o populismo. A partir deste pressuposto, sim, o povo 
vai acreditar. Na polícia. Na investigação. Na força de interven-
ção africana. Existe acontra-inteligência. Existe a polícia secreta. 
Existem outros elementos capazes de nos levar a outras paragens 
investigativas. Mais calma. Mais trabalho de investigação e mais 
seriedade nos comandantes e porta-vozes. A língua e os tiros matam!

DOUGLAS MADJILA

Nessa banda uns são reis de tanto fazer e outros 
imperadores na fala mas todos tendendo para bu-
jardada, ou melhor, todos fazem e falam demais, 
porém só falam e fazem baboseiras. Mas este ano 
fi cará para história com os crescentes registos de 

agressão e estultice perpetrados pelos vocalistas da sonora banda 
política mais popular de Moçambique. Não dá para deixar em 
branco os ataques que o povo tem sofrido na plateia desse longo 
espectáculo, cada vocalista pega o microfone na sua vez e desata 
a ofender as pessoas como se o país e os seus cidadãos fossem 
propriedades suas, como se eles fossem os pais da casa responsáveis 
pelos puxões de orelha nas crianças a cada erro que estas cometem, 
pais terroristas devem ser, visto que, nem erros sabem identifi car.

Não e não, os senhores podem até podem ser politicamente 
excelências, mas diga-se, é só politicamente, nada disso vos torna 
mais moçambicanos que os outros e muito menos vos dá o direito 
de medir os nossos direitos a vosso bel-prazer. O último é o gri-
salho especialista das contas, do qual jamais se esperara tamanha 
poluição sonora, deve ser seguidor e fanático do ídolo futebolístico 
CR7, deste modo, depois de tanto sucesso e reconhecimento no 
seu campo de aplicação, preferir fechar a carreira como o também 
grisalho e terrorista EC79, faz favor imperador, ou melhor dizendo, 
governador(es), com tanto reconhecimento e apoio popular de que 
detinhas, queres mesmo terminar a AM73? Quanta estultice, um 
jeito muito errado de fechar a sua denominada brilhante carreira.

“A população deve trabalhar mais e reclamar menos”- só um 
político desconhecedor da realidade seria capaz de cuspir tama-
nha blasfémia, à este artista deve-se jogar tomates para jamais 
voltar a ter coragem de ofender o povo dessa maneira, só pode 
ser velhice mesmo pois, são tolices que estais a dizer camarada 
chefe das moedas nacionais. Então não vês moçambicanos pelas 
ruas tentando vender coisas que se confundem com nada para 
alimentar as suas famílias? E não vês também os homens do teu 
parceiro das moedas, o também rico grisalho, agredindo mães 
coitadas que se fazem as ruas para sustentar os seus fi lhos? Então 
não vês jovens com diplomas universitários no mercado informal 
perseguidos por vós impedindo-os de fazer o que quer que seja? 
Então não vês a condenação à pobreza que vós senhores riquezas 
perpetuaram aos moçambicanos? A incompetência e corrupção de 
vossas excelências que condenam o país ao fracasso, enaltecen-
do apenas as vossas famílias, as holdings, as minings que só os 
vossos fi lhos merecem quando Moçambique é um país de todos.

Qual população deve trabalhar excelência? Por acaso tens em 
Cabo-Delgado algum familiar que não te deixe dormir? Tens algum 
familiar soterrado nas minas nacionais por apenas ousar tentar 
explorar os recursos de sua própria terra? Excelência, governa-
dor ou PM parem vocês, rocks grisalhos, de actuar propalando 
bujardas e tratem de resolver o que vos compete, ou melhor, 
abandonem porque ao que tudo indica, o vosso tempo acabou.          

Rock Frelimy: Mais um 
bujardeiro na banda
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O Governo, através da estatal Electricidade de Moçam-
bique (EDM), está a investir perto de 150 milhões de dólares 
norte-americanos, em remodelação da rede eléctrica.

Trata-se de uma 
i n t e r v e n ç ã o 
de raiz que 
consiste em 
substituir o 

actual sistema em uso desde 
o período colonial, com ob-
jectivo de aumentar a sua ca-
pacidade e corresponder aos 
desafios do contexto actual.

Com efeito, estão em curso 
obras de colocação de condu-
tores eléctricos de maior capa-
cidade, colocação de transfor-
madores com uma capacidade 
duplicada em 17 subestações 
espalhadas um pouco por todo 
o país, para além da montagem 
de outros equipamentos anexos.

O projecto inclui a cons-
trução e melhoramento de li-
nhas de média e alta tensão 
também como o objectivo de 
duplicar a capacidade do forne-
cimento da corrente eléctrica.

Segundo director da elec-
trificação e projectos daquela 

empresa pública que estas inter-
venções contam com o apoio do 
Banco Mundial (BM), entidade 
que financiou os referidos 150 
milhões de dólares. O Governo 
comparticipa em indemnizações 
às famílias que vão sendo afecta-
das na zona por onde devem pas-
sar as linhas de média e alta ten-
são, entre outros equipamentos.  

“Esperamos com estas in-
tervenções um melhoramento 
da qualidade de energia e uma 
boa disponibilidade para no-
vas ligações. Como sabe desde 
o tempo colonial a esta parte o 
número de clientes aumentou 
e agora temos muitas empre-
sas que usam equipamentos de 
grande consumo de electricida-
de, então queremos evitar o que 
está a acontecer na África do 
Sul por exemplo, que tem cor-
te sistemático de fornecimento 
de energia de até três vezes ao 
dia”, disse Gil Massinga, acres-
centado que o projecto também 

está inserido na agenda 2030, 
na meta nacional de acesso 
universal à energia até 2030.

O programa de transfor-
mação é sustentado por pla-
nos de acção e de gestão deta-
lhados, prevendo-se que, nos 
próximos anos, Moçambique 

tenha aumentado a capaci-
dade de geração, transmis-
são e exportação de energia.

As obras iniciaram em 
2020 e previa-se que termi-
nassem este ano, mas tiveram 
que sofrer uma paragem for-
çada por conta da pandemia 

da Covid-19, o calendário da 
finalização foi reprogramado 
para o próximo ano de 2023.

Moçambique é um país 
de baixa renda, com cerca de 
30 milhões de habitantes, dos 
quais mais de dois terços não 
têm acesso à energia eléctrica.

EDM investe USD 150 milhões em substituição 
da rede eléctrica do tempo colonial

Intervenções de vulto que não aconteciam desde o período colonial

Numa altu-
ra em que 
decorre, ao 
longo de 
vários tro-

ços de estradas, a instalação 
de praças de portagens, con-
sideradas fundamentais para a 
manutenção e sustentabilidade 
da rede rodoviária do País, o 
Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos 
exige que estas infra estruturas 
sejam erguidas “com respon-
sabilidade e profissionalismo”.

No 12 de Outubro corrente, 
Carlos Mesquita efectuou uma 
visita de monitoria às obras em 
curso na Estrada N101: Bile-
ne– Macia e Macia – Chókwè-
-Macarretane, onde estão sen-
do instaladas três praças de 
portagens, uma no primeiro 

troço e as duas no segundo.
Em Abril último, Mesqui-

ta havia visitado estas mes-
mas obras, tendo deixando, 
dentre várias outras, orienta-
ções para que a REVIMO es-
tudasse, junto das estruturas 
locais, a possibilidade de se 
implantar a Praça de Porta-

gem depois do Hospital Distri-
tal, no sentido Macia-Bilene. 

Volvidos seia meses, depois 
da referida visita, Mesquita 
voltou ao local para monitorar 
o curso das obras, não só da es-
trada, como também das praças 
de portagens, tendo constata-
do que a orientação deixada 

não foi cumprida pela Rede 
Viária de Moçambique – RE-
VIMO, pois a portagem está a 
ser implantada antes do Hos-
pital, não obstante também, a 
oposição das estruturas locais.

Mesquita defende que os 
pacientes, ao serem transpor-
tados para o Hospital, não po-
dem ter obstáculos, de aces-
so aos serviços da Unidade 
Sanitária, o qual deve ocor-
rer de forma célere e rápida. 

Decorrente desta situação, 
Mesquita deu à REVIMO um 
prazo, até ao dia 17 de Outu-
bro corrente, portanto 5 dias, 
para apresentar uma solução 
aceitável, pois a colocação da 
portagem, naquele ponto, é 
“algo que tem de se analisar 
com algum cuidado, sob o pon-
to de vista de funcionalidade e 

Carlos Mesquita orienta colocação da 
portagem depois do hospital

Troço Macia-Bilene para que não seja visto como 
um indicador que possa criar 
distúrbios, naquilo que são 
as emergências necessárias”.

Quanto às obras da estra-
da em si, no decurso da visi-
ta, Carlos Mesquita mostrou-
-se satisfeito com o curso das 
mesmas, por estarem a decor-
rer dentro da normalidade e 
a observar-se os padrões de 
qualidade, assegurados através 
do trabalho que tem sido rea-
lizado pelos laboratórios com 
destaque para o LEM, mas 
deixou como recomendações 
a necessidade de se continuar 
a cumprir na íntegra os aspec-
tos de qualidade e segurança 
previstos nos termos contra-
tuais, sendo que todas as infra 
estruturas a serem implantadas 
devem ser agradáveis e atrac-
tivas aos olhos dos utentes.

De salientar que, ainda na 
visita, foi explicado ao Minis-
tro que as obras estão acima de 
50% da sua execução, o que 
terá levado Carlos Mesquita 
a recomendar, mais uma vez, 
para que estas obras sejam 
aceleradas, para se evitar que 
tenham constrangimentos na 
época chuvosa que se avizinha.
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O Director Nacional de Desenvolvimento Autárquico, 
no Ministério da Administração Estatal e Função Pública 
(MAEFP), Plácido Pereira entende que não há razão de 
tantos alaridos na proposta que eleva o posto administrativo 
da Matola-Rio, no distrito de Boane, província de Maputo a 
município, uma vez que a Constituição da República prevê a 
elevação de postos administrativos ao estatuto de autarquias 
de povoação. 

É o principio do 
gradua l i smo 
e Matola-Rio 
regista um de-
senvolvimento 

notável vai dai que esse requi-
sito contribuiu sobremaneira 
para a sua selecção, introduziu 
Plácido Pereira para quem hou-
ve mais de 40 propostas colo-
cadas a mesa para a elevação 
de distritos a vilas autárquicas, 
contudo, o governo entendeu 
que apenas 12 reuniam os requi-
sitos para alcançar tal estatuto.

Plácido Pereira justificou 
que o posto administrativo da 
Matola-rio, no distrito de Bo-
ane regista uma urbanização 
assinalável e o nível de colecta 
de receitas é confortável, consi-
derando o facto de o Parque In-
dustrial de Beleluane estar im-
plantado naquela circunscrição.

“Há uma série de empresas 
que contribuem para em recei-
tas no posto administrativo da 
Matola-Rio vai dai que o go-
verno não ignorou esse facto “ 
explicou a fonte esclarecendo 
que o processo de municipali-
zação visa aproximar os cida-
dãos dos centros de decisão, 
assegurando uma governação 
inclusiva que permita a acelera-
ção do desenvolvimento local.

“ É preciso perceber que 
o processo de descentrali-
zação complementa a cen-
tralização“ admitiu a fonte

Contrariamente ao que se 
tem propalado, Pereira su-
blinhou que o processo de 
descentralização é um com-
promisso assumido pelo go-
verno, por via disso tem sido 
implementando, obedecendo 
o princípio do gradualismo 

não apenas na criação de no-
vas vilas e autarquias. Mas, na 
transferência de competências.

A anexação do posto ad-
ministrativo da Matola-Rio 
ao município de Boane, con-
forme se vem ecoando nos 
vários círculos de opinião 
está fora de hipótese, se-
gundo a fonte em alusão 
uma vez que cada território 
pode desenvolver por si só.

“O que separa uma au-
tarquia da outra é uma placa. 
Um distrito pode ter dois a 
três municípios “ disse a fon-
te exemplificando o distrito da 

Macia, na província de Gaza 
que conta com duas autarquias 
nomeadamente a autarquia da 
vila da Macia e Praia de Bilene. 

Porque o distrito de 
Boane não pode ter duas 
autarquias?Questiona a 
fonte sublinhando que o 
país pode ser autarciza-
do em toda sua plenitude. 

“França tem mais de 
30.0000 autarquias o que 
significa que todo territó-
rio pode ser municipaliza-
do desde que apresente os 
requisitos para o efeito “

Questionado se a criação 

de novas autarquias não vai 
embaraçar o governo, tendo 
em conta que a comissão na-
cional de eleições falou de exi-
guidade de fundos para os pró-
ximos pleitos, PlácidoPereira 
admitiu que o governo ao fazer 
a proposta da criação de novas 
autarquias é porque está ciente 
que vai suprir o défice, caso, não 
teria avançado com o processo.

Em relacao a criacao de no-
vas províncias, a fonte salien-
tou que não é agenda do gover-
no agora criar outras províncias 
até porque quanto menor for o 
território melhor é sua gestão.

Matola-Rio regista urbanização e 
colecta de receitas considerável

Sobre a polémica da criação de novas autarquias, defende MAEFP:

elton da Graça 

O G r u p o 
S h e k i n a h é 
uma célula 
pertencente 
à igreja em-

baixada de Cristo, fundado nos 
finais de 2016. A missão do 
grupo é erguer homens e mu-
lheres capacitados pela palavra 
De Deus, de tal maneira que pos-
sam agregar valores a sociedade.

O grupo de célula Shekinah 
compreende todas as faixas etá-
rias, reúne profissionais e em-
preendedores de diversas áreas.

Como forma de expansão são 
realizados encontros de mentoria 
de forma a capacitar os integrantes 
do grupo a ganharem habilidades 
interpessoais, o espirito da lide-
rança é um dos valores que agre-
gamos, pois acreditamos que o 
desenvolvimento da nossa nação 

depende de uma boa liderança.
“Abraçamos de coração pro-

jectos sociais, e um deles que 
vem sido realizado desde a fun-
dação do grupo com o apoio 
da innercitymission é retirar as 
mulheres e homens que se abri-
gam na marginal, damos - lhe 
habitação e ajudamos os mes-
mos a desenvolverem negócios”.

Como forma de encerar as 
suas actividades no presente ano, 
hoje, 27 de Outubro pelas 18ho-
ras, no centro Bíblico, rua da re-
sistência o grupo convida a todos 
profissionais e homens de negó-
cios, e principalmente a todos 
aqueles que se encontram sem 
inspiração a participar da confe-
rência “A Natureza da Realeza”, 

com a finalidade de impactar, des-
pertar  a consciência humanitária 
e zelo pelo amor incondicional 
de Deus no coração dos homens. 

Um dos grandes desafios da 
camada jovem é falta de compre-
ensão do verdadeiro Cristianis-
mo, de tal maneira que o vê como 
um sufoco, não como uma vanta-
gem para a sua vida pessoal assim 
como profissional, acreditam. 

O evento vai obedecer a se-
guinte agenda, terão louvor/mú-
sica gospel ao vivo, ministração 
da palavra, debate, oração, e 
um espaço de Network que vai 
permitir que cada um possa 
criar a sua rede de contactos.

“Porque nós estamos inteira-
mente comprometidos em tornar 
a sociedade melhor, solicitamos 
a todos os que têm o desejo de 
doar roupas e alimentos não pe-

recíveis, a juntar-se a causa pre-
tendemos nos solidarizar com 
um centro de acolhimento de 
crianças e a Cadeia feminina”.

Este grupo tem como mis-
são, desenvolver jovens que 
serão a resposta para a so-
ciedade, com base na pala-
vra de Deus e envolvendo 
em actividades humanitárias 
de forma que desenvolvam 
competências interpessoais.

No inicio do ano em home-
nagem a 7 de Abril dia nacional 
da mulher Moçambicana o gru-
po realizou uma visita a cadeia 
feminina, iniciativa da artista 
Bena Felipe e outros artistas. 
No mês de Maio com objecti-
vo de motivar os adolescentes 
a desenvolverem o empreende-
dorismo o grupo passou a tarde 
com os adolescentes da Remar.

Grupo Shekinah organiza hoje seminário Bíblico
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Africanos na  Alemanha organizam sarau cultural 

“Mulher Focada e Determinada”
AfroMIGO E.V. é uma organização da África lusófo-

na, onde fazem parte Angola,  Moçambique,,Cabo ver-
de, Guiné Bissau, São Tomé e Principe, Guiné Equato-
rial, e surge no âmbito social, cultural e humanitário em 
Wiesbaden,(Frankfurt) Estado de Hessen, na Alemanha e 
que tem como objectivo, criar e promover projectos humani-
tários, sociais e culturais dentro e fora da Alemanha.

  

No fim de se-
mana passa-
do,  na cidade 
de Wiesba-
den, capital de 

Frankfurt,  Alemanha, realizou-
-se  um SARAU CULTURAL, 
envolvendo palestras, debates 
e música  sobre o Tema “Seja 
uma Mulher Focada e Determi-
nada”,  uma iniciativa que está 
inserida no Projecto, Frauen- 
frei und selbstbestimmt (em 
Português As Mulheres são 
livres e Auto- determinadas).

A iniciativa está inserida no 
Projecto  Programa da AfroMI-
GO,  e inclui actividades de sen-
sibilização, uma delas é esta  Seja 
Mulher Focada e Determinada. É 
um ciclo de programas relacio-
nado com a Mulher imigrante na 
diáspora, no âmbito  da iniciativa 
engajamento na campanha global 
da ONU  da na  promoção  da 
igualdade de género no alcance 
dos objectivos da Agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentá-
vel onde se afigura que só junto 
podemos alcançar uma sociedade 
igualitário, em termos de género.

A nossa visão como AfroMI-
GO é criar um espaço de diálogo 
e de escuta para discutir desafios 
relacionados com a igualdade 
de género, através da conversa e 
histórias de Mulheres imigrantes 
que marcam a diferença, onde 
cada participante aborda assuntos 
do papel da Mulher no dia a dia.

Este projecto trabalha em coo-
peração com o Ateneu Latino uma 
organização da comunidade latina 
americana na promoção  do inter-
câmbio cultural dos nossos povos.

A Palestra foi Moderada 
por Tabea TSchiTche agente 
social, auxiliada pelo activista 
cultural Octávio Rainde. O ob-
jectivo de evento era fortalecer 
o intercâmbio entre as mulheres 
e dar mais informação  sobre 
as instituições de apoio às mu-
lheres vitimas de estigma e ou-
tros comportamentos violentos.

Na sua apresentação a pales-
trante falou da Mulher imigrante 
na Alemanha, os problemas que 
enfrenta e sobre igualdade de ge-
nérico e oportunidade. Segundo 
Tabea o Governo alemão apro-
vou o plano nacional de igual-

dade de género, estratégia que 
estabelece metas para todos os 
departamentos do governo fede-
ral que visam reduzir a desigual-
dade entre  homens e mulheres, 
um plano que inclui redução  da 
disparidade salarial e  mais mu-
lheres em cargo de  gerência. 
Assim a Alemanha engaja -se 
mundialmente pela igualdade e

conquistaram  o direito de 
voto no lugares de decisão,  
este foi um Marco no Cami-
nho para a Maior emancipação .

 Em todo o Mundo, mui-
tas Mulheres e meninas ainda 
estão muito longe de participa-
ção  e  igualdade na sociedade.

Os modelos de papéis tradicio-
nais de género prejudicam muitas 
mulheres   na formação  profis-
sional ou na assistência de saúde.

Aqui na Alemanha  muitas 
mulheres imigrantes  são vitimas 
de abuso sexual, tráfico huma-
no, violência doméstica, casa-
mentos forçados ou mutilação  
genital, e isto acontece porque 
alguns imigrantes trazem seus 
hábitos culturais, por vezes sem 
obedecer as regras de Higiene 
sanitário e por obrigação, por 

Olímpio residente em Estu-
garda quis sabe sobre igualdade 
de Género na Alemanha e quais 
são os desafio da mulher alemã 
na actualidade? Em resposta ou-
viu que a mulher alemã enfrentou 
uma longa luta pelos  seus direitos.

Século de luta

Muitos direitos que hoje consi-
deramos óbvios e inegáveis foram, 
na verdade, conquistados a base 
de muita luta e de muitos anos. 
Seja para entender e combater as 
desigualdades ainda existentes ou 
para respeitar e apreciar os direitos 
actuais, precisa de mais um tempo 
para contar a história, a língua até 
mesmo o idioma é considerado 
uma das linhas de frente no com-
bate a desigualdade do género. 

Ancha uma participante, 
quis saber a importância que 
tem a emancipação  na política 
alemã para o desenvolvimento.

Como resposta soube que 
Direitos iguais, deveres iguais, 
chances iguais e poder igual para 
Mulheres e Homens é um prin-

cipio básico para o desenvolvi-
mento de direitos é uma constante 
em todos os campos de situação .

 Temos acompanhado 
o caso no Irão de uma Mu-
lher  de 22 anos que foi mor-
ta. O que se pode saber disto?

Há muita preocupação com 
a violência no Irão após a mor-
te de uma mulher de 22 anos de 
nome Mahsa Amin que foi pre-
sa por não usar correctamente o 
hijab véu obrigatório para mu-
lher. Houve protestos, dezenas 
de pessoas morreram e centenas 
foram presas, incluindo defen-
sores de direitos humanos, acti-
vistas, jornalistas e mulheres que 
saíram em solidariedade para 
com a vitima. Isso é inaceitável.

Em mais de tres quarto de 
todos os países, as Mulheres são 
discriminadas no mercado de 
trabalho. Como se pode mudar 
isso?

Sim são descriminadas com o 
dito preconceito do machismo. Te-
mos que  mudar este cenário! Por 
sua vez o activista cultural falou da 
experiência da mulher imigrante 
quando chega a Europa, as difi-
culdades com o clima, língua de 
comunicação  e depois o racismo.

Octávio Rainde  falou da im-
plantação  da igualdade do géne-
ro nos países africanos de língua 
portuguesa apontando Moçam-
bique e Cabo verde como sendo 
dos que progrediram nos sectores 
chaves de decisão. O debate  foi 

muito interessante, permitiu uma 
grande abertura entre as mulheres.

A nossa visão como Afro-
MiGO  pretende mapear gru-
pos e lugares que apoiam es-
pecialmente esse grupo de 
mulheres, também pretendemos 
sinalizar os lugares de risco. 

 No final Octávio Rainde , 
presentou os presentes com a 
sua Música do Projecto Salsan-
do Bella Chuchu   novo traba-
lho artístico envolvendo a dança  
Nhambaro. Para além deste a festa 
contou com  participação  do Gru-
po WINAY da  Bolivia cantado 
por Juan Carlo  e Victor Cheque,  
cantando música latina, e o DJ 
Denis com o rimo africano, para 
além da gastroniomia africana.
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O Adolescente não pode ser visto como um elemento de 
conformismo adaptativo. Para o psicólogo clínico Latifo Ma-
tano, os pais devem pautar pelo diálogo com seus filhos, como 
medida de prevenção, falando sobre desvantagens, conse-
quências e riscos de curto, médio e logo prazo causados pelo 
consumo abusivo de álcool e outras drogas psicoativas. 

Segundo Latifo 
Matano, álcool 
é uma substân-
cia psicoativa 
que altera o fun-

cionamento normal do sistema 
nervoso central. Neste caso, o 
consumo abusivo desta substân-
cia pode gerar consequências 
nefastas, para a saúde física, psi-
cológica e social do individuo.

Explicou igualmente que a fase 
de adolescência é uma das fases 
do desenvolvimento do individuo 
caracterizada por mudanças em 
todos domínios de funcionamento 
(físico, psíquico e social). Portanto, 
as substâncias psicoativas (álcool e 
outras drogas) podem danificar al-
gumas regiões do cérebro respon-
sáveis pela cognição (percepção, 
sensação,pensamento, aprendiza-
gem  ou inteligência) e outras áreas 
responsáveis pela memória, aten-
ção e afecto, podendo o adolescen-
te, consequentemente desenvolver 
perturbações mentais e de com-
portamento decorrentes do con-
sumo destas drogas. Acrescentou 
que,  pode danificar severamente 
também outras áreas  do organis-
mo como  o fígado, coração e rins, 
podendo causar doenças hepáti-
cas, cardiovasculares, renais, entre 
outras, devido ao consumo preco-
ce e abusivo destas substâncias.

Nesta ordem de ideia, para o 
nosso entrevistado, o álcool assim 
como outras drogas, carregam 
consigo grandes desvantagens 
para o desenvolvimento físico, 
psíquico e social saudável do ado-
lescente, respectivamente. A cur-
to, médio e longo prazo, o álcool, 
pode trazer consequências negati-
vas. Estando o adolescente em um 
ambiente escolar e inserido no pro-
cesso de ensino e  aprendizagem, o 
seu consumo , pode trazer graves 
problemas na aprendizagem. E 
não só, por via disto, teremos um 
adolescente com um comprome-
timento significativo em vários 
domínios, como fraco desempe-
nho escolar, problemas de condu-
ta (violação das normas sociais), 
e consequentemente dificuldades 
de relacionamento interpessoal.

Papel dos pais no combate ao 
consume abusivo de álcool no 

seio da juventude

Para o psicólogo Clínico Mata-
no, é crucial os pais pautarem pela 
prevenção no seio familiar. Refere 
igualmente a necessidade de diá-
logo  com os adolescente e jovens 
sobre os riscos e consequências 
nocivas que o álcool e outras subs-
tancias trazem para a saúde física, 
psíquica e social  e sobretudo para 
o presente e futuro da vida destes.

Os adolescentes devem sa-
ber que o álcool  e outras drogas, 
para além das consequências an-
teriormente ditas, este, devido a 
sua acção a nível do sistema ner-
voso central, alterando seu fun-
cionamento normal,  coloca em 
eminência deste adolescente ter  
comportamento sexual de risco, 
colocando-o assim com maior 
probabilidade de contrair o vi-
rus do HIV e outras Infecções de 
transmissão Sexual, Gravidez pre-
coce e indesejada frisou Matano.  

De acordo com Psicólogo 
Clínico, falar de álcool no seio 
familiar não pode ser visto como 
tabu mas sim, como um dos as-
suntos prioritários no seio familiar. 
Disse e acrescenta, que o adoles-
cente não pode ser visto como 
um elemento de conformismo 
adaptativo, mas sim como um 
elemento activo no seio familiar. 

Explicou igualmente que o 
adolescente dotado de conhe-
cimento sobre os riscos que o 

álcool  e as drogas trazem para 
a sua saúde física, psicológica e 
social, pode ser um bom início 
para a prevenção e tomada de 
posicionamento positivo em rela-
ção ao consumo por parte deste. 

Ainda na mesma senda de 
prevenção, Matano referiu que, 
todos nós como sociedade temos 

a mesma responsabilidade, porém 
esta mesma (sociedade) tem suas 
fragilidades em algum momen-
to por não reconhecer que é um 
actor importante no combate às 
drogas em Adolescentes e Jovens.

De recordar que existe uma 
lei que rege a proibição de venda 
de álcool a menor de 18 anos de 
idade. Mesmo com a lei reconhe-
cida por todos nós, persiste ainda 
a venda do  álcool para menores 
de idade. Referiu que a sociedade 
deve saber exercer seu papel de-
terminante no combate de álcool 
no seio dos adolescentes e jovens.

O nosso entrevistado, dota-
do de conhecimento, faz menção 
igualmente aos líderes comuni-
tários, chefes dos quarteirão a 
criar  debates ou palestras nas co-
munidades sobre este fenómeno, 
e aos órgãos de comunicação a 
divulgar mais informação sobre 
os riscos e consequências do con-
sumo abusivo de álcool e outras 
drogas psicoativas, e não como 
responsabilidade apenas do Go-
verno e suas instituições que o re-
presentam no combate às drogas.

Desafios do Gabinete Prevenção 
e Combate aa Droga

Por sua vez, o diretor do Ga-
binete de Prevenção e Combate a 
Droga, diz que a instituição da sua  
tutela tem como objectivo recolher 
informações que possibilitam e fa-
cilitam a investigação relativamen-
te ao consumo e tráfico de drogas. 

Igualmente na coordenação, 
planificação de açcões visando a 
prevenção, repressão do consumo 
e tráfico ilícito de drogas em con-
formidade coma previsão constan-
te na Lei no 3/97, de 13 de Março; 
e na manutenção de uma estreita 
articulação com o Gabinete central 
de prevenção e combate à droga.

Explicou também que com-
pete o GPCD – CM estabelecer 
e manter contactos estreitos com 
as instituições governamentais 
diretamente vocacionadas na pre-
venção e repressão ao tráfico ilí-
cito de drogas. Compete a mesma 
instituição a criação e supervisão 
de núcleos Distritais de prevenção 
e combate à droga, em coorde-
nação com os serviços Distritais.

Segundo o dirigente do Ga-
binete Prevenção e Combate aa 
Droga a instituição tem vindo 
a desenvolver acções de sensi-
bilização através de palestras, 
debates, concursos de redacção.

 Para Filipe Naftal é crucial 
a prevenção do consumo de ál-
cool no seio dos adolescentes e 
jovens porque reduz-se o risco de 
danificação do sistema Nervoso 
Central (SNC) ao mesmo tempo 
controla-se igualmente a propaga-
ção de doenças sexualmente trans-
missíveis associadas ao álcool.

Diz igualmente que a causa 
do consumo de álcool nos ado-
lescentes pode ser influenciada 
com o dia-a-dia nas comunida-
des e nas TICs e histórica família.

O dirigente do Gabinete de 
Prevenção e Combate aa Droga, 
diz que esta instituição tem como 
desafio responder a demanda no 
atendimento a toxicodependen-
tes e dar melhor acompanha-
mento durante o tratamento e 
na reinserção sócio-profissional.

Filipe Naftal, comungando 
do mesmo pensamento de Lati-
foMatano assume que o papel da 
família e a sociedade no contexto 
abusivo de álcool no seio de jo-

vens e adolescente em Moçam-
bique, é crucial porque a família 
que é a base de educação de to-
dos valore, morais e cívicos para 
a construção de um individuo, ter 
uma personalidade de exemplar, 
referência dotado de conhecimen-
to críticos para servir uma nação. 

Ainda na sua narrativa realça 
que o jovem ou adolescente do-
tado de conhecimento básico, é 
capaz de separar o bem do mal, 
o certo e do errado através do di-
álogo com todos intervenientes da 
sua família no sociedade no geral, 
construindo a personalidade de 
raiz pela família servir a sociedade 
com exemplo, uma vez o indivi-
duo moldado na família a socieda-
de só precisa de ajustar, adequan-
do o modelo do jovem que precisa 
para servir esta mesma sociedade.

Diante deste fenómeno ou 
drama, os pais devem encarar 
com naturalidade ou seja, dialo-
gando com os seus filhos repeti-
damente até que a ideia de evitar 
o consumo abusivo ou mesmo 
abandonar pois este acto pode 
inibir o desenvolvimento psicó-
logo e consequentemente afectar 
no aproveitamento pedagógico, 
a saúde mental e destruir o pro-
jecto de vida de quem consume.

Sonhos que se perderam na 
primeira gota

O jornal Zambeze conver-
sou com Marcelo Macamo nome 
com que prefere ser chamado o 
nosso entrevistado que sonha-
va em ser médico no entanto, a 
primeira gota interrompeu seus 
sonhos aos 19 anos de idade, 

Segundo contou vezes sem 
contas que a família tentou tirá-lo 
do abismo e sem sucesso porque 
a vontade de beber ou tomar mais 
uma gota falava mais alto. “Eu 
sou culpado pela minha desgraça, 
a partir daquela gota nunca mais 
conseguiu encontrar me” contou 
com lágrimas no fundo dos olhos. 

Foi igualmente desta gota que 
Marcelo foi obrigado abandonar a 
faculdade onde estava a frequen-
tar o segundo ano de engenharia.

Órfão de mãe e pai, Marce-
lo foi criado pelos avós mater-
nos,  que sempre lhe deram o 
melhor.. Marcelo Macamo hoje 
com 48 anos idade, espera um dia 
ganhar o perdão dos seus avos. 

Segundo vovó Suzana o seu 
neto se esforça e muito para dei-
xar o abismo fazendo tratamento. 

“Falar sobre o álcool no seio familiar 
não pode ser visto como tabu”

Segundo o psicólogo clínico LatifoMatano

Crizalda VilanCulos
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Conferência alusiva ao Dia Internacional 
do Aborto Seguro congratula diversas figuras

A Rede dos Direitos Sexuais e Reprodutivos (RDS), em 
parceria com Ministério da Saúde e o IPAS realizou no dia 
de 14 de Outubro, sexta-feira, uma conferência alusiva ao 
dia do Aborto Seguro. Neste evento, para além de celebrar os 
ganhos e avanços desde a aprovação da Lei de despenalização 
do aborto em 2014, congratulou-se com diplomas diversas 
figuras que se evidenciaram na defesa dos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos com especial enfoque para o aborto seguro.

Este ano, o Dia 
Internacional do 
Aborto Seguro, 
28 de Setembro, 
comemorou-se 

sob o lema” Aborto em tempos 
incertos” pretendendo trazer à 
reflexão, um conjunto de eventos 
que colocam a mulher e a rapari-
ga em situação de maior vulne-
rabilidade (Pandemia da COVID 
19, desastres naturais, situações 
de conflitos) que resultam no fra-
co acesso aos direitos e serviços 
de Saúde Sexual e Reprodutivo 
em especial o Aborto Seguro.

Jorge Matine Director Nacio-
nal do IPAS Moçambique na sua 
intervenção, disse que a rede tem 
usado o dia da acção para o abor-
to seguro para instar o governo 
e todos os sectores a investirem 
mais na saúde das mulheres e ra-
parigas, divulgando com maior 
incidência a lei que despenali-
za o aborto, compilando com o 
serviços de aborto de qualidade. 

Diz ainda que, vários avan-
ços foram atingidos, no entanto, 
é sabido que a implementação 
da lei não tem efeitos imediatos 
e de resultado no acesso deste 
serviço no nosso país e é prio-
ritário abordar todos aspectos 
que possam constituir barreiras, 
passando por abordar os mitos e 
clarificar os valores em relação 
ao aborto, bem como disseminar 
a lei em todos tramites sociais. 

“Neste contexto, por ocasião 
da passagem do dia 28 de Se-
tembro dia do aborto seguro, a 
rede pretende celebrar os ganhos 
e avanços da aprovação da lei, 
distinguindo algumas figuras em-
blemáticas da defesa e direitos se-
xuais reprodutivos, com especial 
enfoque para o aborto seguro, tem 
na lista, médicos, profissionais da 
área de Ciências Sociais, juízes, 
advogados, activistas e lideres 
comunitários”, Jorge Matine. 

Por seu turno, a Vice-Ministra 
da Saúde  Fárida Algy Abdula 
Urcina na sua intervenção afir-
mou que, no nosso pais, a nossa 
mulher , sobretudo   a rapariga en-
contra- se em situações de grande 
vulnerabilidade relacionada  a si-

tuações de emergência, como por 
exemplo a Pandemia da COVID 
19, desastres naturais, conflitos, 
situações essas que a impossi-
bilitam de procurar os serviços 
de saúde  Sexual e Reprodutiva 
em particular  o Aborto Seguro.

Em muitos países do mun-
do, com maior destaque para  
os paises em  desenvolvimen-
to, o aborto inseguro  con-
tinua a ser um problema de 
saúde pública,sendo  a quinta   
causa de mortalidade materna em 
Moçambique,correspondendo 
a 11% das mortes maternas.

De acordo,  com o Inquérito 
Demográfico de Saúde, o rácio 
de mortalidade materna passou 
de 975 em 1997, mantendo-se 
estacionário em 408/100 000 
nados vivos em 2003 e 2011. 

De acordo com o censo popu-
lacional, em 2007 a mortalidade 
materna passou de 500/100 000 
para 452/100 000 nados vivos 
em 2017,  respetivamente  facto 
que continua a colocar Moçam-
bique dentre os países onde as 
mulheres têm elevado risco de 
morrer durante a gravidez, parto 
e puerpério, acrescenta Fárida. 

“É prática comum nas nossas 
comunidades o uso de medica-
mentos tradicionais caseiros e 
toma de medicamentos sem acom-
panhamento médico ou profissio-
nal qualificado,  que muitas vezes 
resulta em complicações graves 
que causam   doença, infertilida-
de, e até mesmo morte”, disse. 

Estas são situações que po-
dem ser evitadas se todas as 
mulheres e raparigas procura-
rem ou fazerem o uso dos  mé-
todos  anticonceptivos para evi-
tarem gravidezes  indesejadas .

Entretanto, a taxa de con-
tracepção no pais é  ainda bai-
xa.  Segundo o IMASIDA 
2015, em Moçambique ape-
nas 25% das mulheres usam 
algum método de contracep-
ção o que preocupa o sector .

O SNS oferece os serviços 
de saúde sexual reprodutiva de 
qualidade em todas US incluin-
do o aborto seguro de forma 
gratuita . Por isso para garantir a 

implementação da lei, o  Minis-
tério da Saúde conceptualizou as 
Normas Clínicas sobre o Aborto.

Vários avanços foram atingi-
dos, até ao momento  nomeada-
mente, a capacitação dos prove-
dores de saúde  a todos os níveis 
num pacote completo de aborto 
seguro, reabilitação e apetrecha-
mento de alguns dos serviços de 
Ginecologia para oferta dos servi-
ços, disponibilização de insumos 
específicos  e     divulgação da lei.

Contudo, persiste o de-
safio de expansão de desses 
serviços em particular para 
unidades sanitárias localiza-
das em zonas de difícil acesso. 

“Existem razões mais do 
que suficientes para  celebrar-
mos  esta data como marco im-
portante e de avanço nesta área, 
recordando e apelando a todos 
presentes que redobrem esforços 
para que a aplicação clínica  e 
por vezes judicial da Lei tenha 
os efeitos desejados e imediatos, 
de modo a garantir o acesso uni-
versal ao aborto seguro no nosso 
país”, ressalta Fárida Abdula.

Progressos e desafios na 
implementação da lei que 

despenaliza o aborto 

Segundo Vânia Benzane, 
responsável nacional da Saúde 
Materna, no Ministério da Saúde, 
diz que olhando a nossa taxa em 
relação a gravidez na adolescên-
cia tem um universo de 46.40% e 
olhando para a prevalência con-
ceptiva nos adolescentes tem em 
torno de cobertura de 14.10%.

Das necessidades insatisfei-
tas daquelas que estão casadas 
é de 23% e em relação as ado-
lescentes que ficaram gravidas 
e não foram gravidezes plane-

jadas são de 15% e do inquérito 
feito das não desejadas é de 3%. 

Em Moçambique o aborto foi 
despenalizado em circunstancias 
da lei do abrigo em 2014 e essa lei 
foi revogada em 2019, onde foi re-
movida a parte da saúde mental, e 
a implementação dos serviços do 
aborto seguro no país começou 
em Dezembro de 2017. Igual-
mente iniciou os treinos nacionais 
a nível provincial, para a imple-
mentação dos serviços de aborto. 

Segundo explica Benzane, 
o aborto é em determinadas cir-
cunstâncias punível, principal-
mente quando são praticados 

fora da unidade sanitária, tam-
bém quando é praticado por um 
pessoal não profissional, dentro 
da unidade sanitária quando não 
se segue os procedimentos pre-
conizados na lei no regulamento 
do aborto, bem como outros pro-
vedores de saúde que queiram 
facilitar este serviço não seguin-
do as normas que são aplicadas. 

“O aborto é punível também 
quando olhamos para aquilo que 
é o consentimento da mulher, esta 
mulher tem que consentir fazer o 
aborto. Já tivemos varias situações 
em que alguns pais trouxeram as 
suas filhas adolescentes e queriam 
o serviço do aborto, mas a adoles-
cente não queria tirar a gravidez”. 

O aborto é despenalizado 
quando oferecido por um médico 
ou um outro profissional de saú-
de habilitado, seja profissional de 
saúde materno infantil, todos os 
técnicos que foram treinados po-
dem oferecer o serviço de aborto. 

Importa referir que, este pro-
cedimento deve ser feito em uma 
unidade sanitária reconhecida, 
porque nem todas unidades sani-
tárias estão em condições de ofe-
recer os serviços, existem também 
clinicas do sector privado que es-
tejam oficialmente reconhecidos 
para poder oferecer este serviço. 

Não obstante, existe a ques-
tão do certificado do atestado 
médico, este documento serve 
de consentimento entre o pro-
fissional de saúde e a paciente. 
Para a menina menor de 16 anos 
de idade, deve preencher uma fi-
cha de consentimento e deve ser 
acompanhada de um tutor e este 
não precisa ser pai, mãe, desde 
que seja um adulto e só assim 
pode ser oferecido os serviços. 

 “A questão de tutor, tem 
havido muita confusão, porque 
muita das vezes os nossos pro-
vedores ficam a espera que es-
sas adolescentes viessem com 
a sua mãe ou pai, e sabemos 
que muitas das vezes elas não 
querem se abrir aos seus pro-
genitores”, disse Vania Bezane.  

O programa do aborto seguro 
realizou a análise FOFA (Forcas, 
Oportunidades, Fraquesas) da 
operacioanlização dos serviços de 
aborto seguro. Neste progarama 
foi criado o pacote de formação 
nacional, foi criado as normas clí-
nicas para a previsão de serviços 
implemantação a nível nacional. 

Todo o processo de oferta 
do serviço do aborto seguroapós 
aborto, este é o processo comple-
mentar que todas as unidades sa-
nitárias devem oferecer as mulhe-
res que opassam por este serviço.  

silVino miranda
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A Universidade Púnguè (UniPúnguè) procede em Chi-
moio, ao lançamento do livro intitulado “A [in]sustentabili-
dade sócio-ambiental da mineração artesanal de ouro no dis-
trito de Manica”, este que explica como os recursos naturais 
existentes em Moçambique podem ser explorados sem poluir 
o ambiente a partir de um estudo feito por esta instituição 
académica no distrito de Manica.

Mo ç a m -
b i q u e 
constitui 
um dos 
b e r ç o s 

de recursos naturais, desde 
faunísticos, florestais e mi-
nerais, estes que existem no 
país em abundância, capazes 
de colocar o território nacio-
nal no mapa mundial em ter-
mos sociais, económicos e 
turístico-culturais quando ex-
plorados de forma sustentável. 

 A província de Ma-
nica é uma das áreas do país 
com recursos minerais em far-
tura, com mais destaque para 
o Ouro, Turmalina, Rubi, Dia-
mante, Esmeralda entre outros 
que são explorados por cida-
dãos nacionais e estrangeiros. 

 Um dos problemas vi-
síveis na província de Manica, 
é a poluição dos principais rios 
que a província dispõe, como 
Púnguè e Révuè resultante da 
mineração artesanal, pois os 
rejeitos desta prática são de-
positados ao longo desses rios. 

 Pela natureza cientí-
fica, os investigadores da Uni-
Púnguè iniciaram em 2020 uma 
pesquisa acerca da sustentabili-
dade ambiental da mineração 

artesanal de Ouro no distrito 
de Manica, esta que culminou 
com a publicação de um livro 
que levanta os problemas am-
bientais resultantes do garimpo. 

 Organizado pelo pes-
quisador e docente universitá-
rio, Edson Raso, o livro possui 
209 páginas separadas em 10 
capítulos contendo 13 co-au-
tores, pois a obra bibliográfica 
teve o financiamento do Fun-
do Nacional de Investigação 
(FNI), com 500 exemplares.

 “Neste distrito, nós 
encontrámos vários problemas 
resultante desta actividade, des-
de a infertilidade do solo, po-
luição e contaminação hídrica, 
envolvimento da criança na mi-
neração artesanal, problema de 
saúde humana, provocado pela 
inalação do mercúrio, assim 
como intoxicação”, disse Ed-
son Raso, organizador da obra. 

 Segundo a obra, a 
prática da extração artesanal 
de ouro no distrito de Ma-
nica é sustentável, por ser 
uma actividade mais lucra-
tiva da região, contribuindo 
para a geração de renda para 
a comunidade, o que concor-
re para o seu empoderamento. 

 Ademais, o facto re-
vela que o ouro tem uma im-
portância económica signifi-
cativa se for tomado em conta 
que a maioria da população 

do distrito de Manica enfrenta 
escassez de recursos financei-

ros para a sua sobrevivência. 
Entretanto, os autores da 

obra, mostram que com bases 
científicas que a extração arte-

sanal de ouro é insustentável 
devida às técnicas usadas na 
actividade que não são seguras 
para o ambiente, para garimpei-
ros e para a população em geral. 

“As soluções mostram as 
rotas sustentáveis de processa-
mento, não só, equipamento e 
técnicas também sustentáveis 
que em forma de processo de 
extração até a concentração 
do mineral. Nós tivemos uma 
palestra de sensibilização das 
comunidades locais onde é 
praticada a actividade de ga-
rimpo, de modo a promover as 
rotas sustentáveis de extração 
de ouro”, disse Edson Raso. 

Sendo a UniPúnguè, uma 
universidade jovem, a reito-
ra desta instituição de ensino, 
Emília Nhalevilo, afirma que 
a obra se enquadra na esteira 
de pesquisa e extensão, pilares 
que guiam esta instituição na 
resolução de problemas das co-
munidades não só da província 
de Manica, como também de 
Moçambique como um todo.

“A UniPúnguè quer cami-
nhas com as comunidades. A 
produção deste livro é resul-
tado do esforço empreendido 
pelos docentes e pesquisadores 
desta universidade no sentido 
de atrair fundos competitivos 
para a pesquisa e publicação. 
Esta obra financiada pelo FNI 
faz parte de um dos 15 projec-
tos ora em curso com finan-
ciamentos de diversas agen-
cias”, disse EmíliaNhalevilo. 

O administrador do distrito 
de Manica, Noé Roque, afirma 
que o livro contribui significa-
tivamente para o seu distrito 
que governa, pois traz ensi-
namentos sobre a prática sus-
tentável dos recursos naturais. 

“Este livro nos traz a susten-
tabilidade, por que vai melhorar 
a forma da utilização minei-
ra, os garimpeiros nós vamos 
transformar em cooperativa e 
isso já é sustentabilidade, sig-
nifica que haverá um avanço, a 
mortalidade vai baixa e a água 
vai melhorar”, disse Noé Ro-
que, administrador de Manica. 

O livro foi lançado este mês 
na cidade de Chimoio, possui co-
-autores como Edson Raso, Obete 
Madacussengua, Félix Muzime, 
Dário dos Santos, Kátia Gotine, 
Agostinho Obra, Eduardo Mu-
lima, Moisés Cachepa, Albano 
Pedro, Severino Savaio, Castigo 
Machava e Eufrásio Nhongo. 

UniPúnguè lança livro intitulado “A [in]
sustentabilidade sócio-ambiental da mineração 
artesanal de ouro no distrito de Manica”

Kelly mwenda
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No leito do grande rio
2 de Dezembro, no Campus da UEM: Vem aí a
quarta edição do festival Standard Bank Acácia Jazz 

Nacala Logistics proporciona apoio alimentar 
a centenas de crianças desfavorecidas

A Nacala Logis-
tics procedeu 
à entrega de 
vários pro-
dutos ali-

mentares ao orfanato 
MPilar, em Nacala-Porto, recen-
temente, alusivo ao Dia Mun-
dial de Alimentação Saudável. 

Sob lema “Não deixe nin-
guém para trás”, a Nacala Lo-
gistics fez a entrega de vários 
produtos alimentares, incluindo 
feijão manteiga, farinha de mi-
lho, sal, peixe, entre outros pro-
dutos que irão beneficiar cerca de 
duas centenas de crianças órfãs. 

“As doações estão alinha-
das ao nosso valor de respeito 
pelas comunidades onde esta-
mos inseridos” disse Henriques 
Ezequiel, em representação da 

NL. “Este evento visa reforçar 
a importância da qualidade de 

alimentação, para o crescimen-
to saudável das crianças, que 

representam o nosso futuro”, 
acrescentou. Por sua vez, a re-

O Standard Bank realiza, no próximo dia 2 de Dezem-
bro, no Campus da Universidade Eduardo Mondlane, a 
quarta edição do festival Standard Bank Acácia Jazz, que 
terá como figuras de cartaz o saxofonista Everette Harp e 
o teclista Jeff Lorber, ambos dos Estados Unidos da Amé-
rica.

Introduzido em 2017 
como uma forma de 
homenagear a capi-
tal do País, também 
conhecida como a 

“Cidade das Acácias”, o festi-
val contará, ainda, com as actu-
ações do conceituado guitarris-
ta moçambicano Jimmy Dludlu 
e da nova promessa do afro-
-jazz nacional, Leyna Souto. 

“Pretendemos valorizar a 
nossa cultura e promover a ci-
dade de Maputo, a sua beleza 
e tudo que ela tem para ofere-
cer. Há muita coisa que não é 
conhecida fora e nós pretende-
mos divulgar isso como forma 
de impulsionar o turismo”, 
explicou Alfredo Mucavela, 
director de Marketing e Co-
municação do Standard Bank.

Através deste evento, o 
banco espera contribuir para a 
internacionalização da músi-
ca moçambicana e promover 
o País como destino turístico 
de referência, elevando a sua 

cultura e promovendo o inter-
câmbio cultural entre músicos e 
outros fazedores de arte nacio-
nais, em geral, com artistas de 
diversos quadrantes do mundo. 

Pretende-se, igualmente, 
ajudar a promover a nova ge-
ração de artistas que tem vin-
do a despontar no País. Por 
isso, como tem sido apanágio, 
a presente edição contempla 
uma voz nova e em ascen-
são no panorama do afro-jazz 
nacional, a de Leyna Souto.

“Procuramos, sempre, com-
binar a música internacional 
afro-jazz aos novos talentos 
existentes no País. Já tivemos 
a Banda Kakana e o Walter 
Mabas. Esta é uma forma de 
evidenciar e valorizar a música 
moçambicana. É o que temos 
feito e vamos continuar a fa-
zer”, disse Alfredo Mucavela.

Com este naipe de artis-
tas, estão criadas as condições 
para, à semelhança das ante-
riores edições, brindar os cita-

dinos de Maputo e os amantes 
do jazz de todo o País com 
um espectáculo memorável.

Esta edição vai decorrer no 
Campus da Universidade Edu-
ardo Mondlane para, segundo 
Alfredo Mucavela, permitir 
que mais pessoas possam assis-
tir ao espectáculo. “Nos locais 
anteriores, podíamos acomodar 
entre 500 e 600 pessoas. Des-
ta vez, acreditamos que pode-
remos duplicar este número”.

Na ocasião, o director do 

Serviço Municipal de Cultura 
da Cidade de Maputo, Rodrigo 
Sala, reiterou o compromisso 
de continuar a trabalhar com 
o Standard Bank na realização 
deste e de outros eventos, que, 
na sua opinião, contribuem 
para a transformação da cidade 
de Maputo como destino pre-
ferencial do turismo cultural.

“Agradecemos ao Standard 
Bank por trazer um evento 
desta envergadura e adoptar 
o nome da nossa Cidade das 

Acácias. Há firmeza em conti-
nuarmos a trilhar este caminho 
juntos. Sentimos que esta edi-
ção terá, literalmente, um tem-
pero valioso, tendo em conta 
o alinhamento preparado para 
assinalar os 135 anos da nossa 
cidade”, referiu Rodrigo Sala.

Importa realçar que a quar-
ta edição do festival Standard 
Bank Acácia Jazz é realizada 
em parceria com o Conselho 
Municipal de Maputo e o Mi-
nistério da Cultura e Turismo.

x

presentante do orfanato M-Pilar, 
Berenice Alzate, agradeceu a 
empresa e exortou na ocasião 
que esta acção seja contínua. 

“Congratulamos a Nacala 
Logistics por esse gesto que vai 
ajudar as nossas crianças que 
passam por diferentes neces-
sidades (órfãs, seropositivas e 
malnutridas) e a nossa princi-
pal dificuldade é a alimentação 
delas.” Nacala Logistics apoia 
também as comunidades lo-
cais a melhorar a sua produção 
agrícola através de introdução 
de tecnologia para melhorar 
a produção e produtividade.

 Há também apoio às comu-
nidades locais na produção de 
frango de corte, pesca, acesso a 
água potável, através da abertu-
ra de furos de água, capacitação 
de mão-de-obra local entre ou-
tras áreas. Com o investimento, 
a Nacala pretende dinamizar a 
economia local, melhorando as-
sim, a vida das comunidades que 
vivem ao longo do Corredor.
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No leito do grande rio

Millennium bim anuncia disponibilidade de 
30 mil milhões de meticais para apoio à economia

A primeira edição das “Jornadas Empresariais do Mil-
lennium bim” juntou, cerca de 200 empresários no Sena 
Hotel,na cidade da Beira, Província de Sofala, com o ob-
jectivo de partilhar experiências e encontrar soluções para 
os desafios que se impõem ao desenvolvimento das Peque-
nas, Médias e Grandes Empresas naquela província, num 
esforço onde o banco enaltece oseu compromisso enquanto 
instituição financeira de referência, no apoio às empresas 
de Moçambique.

O fórum, que 
foi marcado 
por um fran-
co, amplo e 
incisivo diá-

logo com os empresários, decor-
reu em formato híbrido e contou 
com um painel rico, compos-
to pelos principais players do 
mercado, onde foram partilhas 
experiências de sucesso e opor-
tunidades locais. No evento, 
o Millennium bim manifestou 
a sua vontade de continuar a 
apoiar o desenvolvimento sus-
tentável das empresas, através 
das suas soluções e serviços ino-
vadores e, anunciou a disponibi-

lidade de mais de 30 mil milhões 
de meticais para apoio à eco-
nomia, devido à elevada liqui-
dez e robustez do seu balanço.

Na ocasião o Presidente da 
Comissão Executiva do Banco, 
José Reino da Costa, realçou 
“assistimos um debate muito 
franco e aberto em que foi pos-
sível identificarmos os vários 
desafios que nos são impostos, 
no entanto, foram igualmente 
colhidas algumas soluções com 
muito pragmatismo, visando 
sempre a realização plena e o 
desenvolvimento do potencial 
da região da província de So-
fala” Reino da Costa afirmou 

ainda que “se observarmos o 
sistema estatístico financeiro de 
Moçambique, o que se verifica 
é que os bancos tem se torna-
do mais prudentes nos últimos 
anos, e este aspecto  traduz-se 

numa menor concessão de cré-
dito, uma vez que os riscos são 
maiores e os bancos, no senti-
do de proteger o dinheiro dos 
seus clientes, tornam-se mais 
cautelosos. Porém, nós como 

Millennium bim, havendo pro-
jectos promissores devidamente 
concebidos, reiteramos o nos-
so compromisso em continuar 
a apoiar o desenvolvimento 
económico do país”, concluiu.

Alunos da ENAV expõem ‘Reciclar e 
reaproveitar’ no auditório do BCI 

“Reciclar e Reaproveitar” 
é o título da 24ª exposição 
dos alunos da Escola Nacio-
nal de Artes Visuais (ENAV), 
patente no Auditório do BCI, 
e cuja cerimónia de abertura 
teve lugar na quarta-feira (19), 
orientada pelo vice-ministro 
da Cultura e Turismo, Fred-
son Bakar.Com recurso a vá-
rias técnicas desde a colagem, 
impressão, corte e costura, 
estampagem entre outras, po-
dem ser apreciadas nesta ex-
posição mais de setenta obras.

Segundo o director da 
escola, Almeida Nhampa, 
“os alunos pretendem dar o 
seu contributo, chamando a 
atenção dos munícipes e da 
sociedade, em relação à po-
luição do meio ambiente, ao 
desmatamento, às queimadas 
descontroladas, entre outros 
males que afectam a nossa na-
tureza”. O trabalho dos alunos 
consistiu no reaproveitamento 
de resíduos sólidos, transfor-
mados em objectos de arte.

O administrador do BCI, 
Luís Aguiar, por seu turno, afir-
mou que a exposição revela o 
que de melhor se fez e se faz 
em Moçambique, em matéria 

de artes plásticas. “Demons-
tra também como os jovens 
artistas assumem com deter-
minação e responsabilidade 
o legado que lhes é transmiti-
do, daí o carinho especial que 
o BCI lhes reserva” – disse.

Acerca dos 25 anos de 

parceria que o BCI e a ENAV 
selam este ano, Luís Aguiar 
realçou que “os laços entre 
estas duas instituições per-
mitiram e permitem o lança-
mento e promoção de talentos 
que a ENAV forma, sendo um 
dos vários exemplos claros 

A Universidade 
Po l i t écn ica 
vai realizar, a 
29 de Outu-
bro próximo, 

em Maputo, a cerimónia de gra-
duação de 436 estudantes, for-
mados em diversas áreas do sa-
ber. Espera-se a presença, nesta 
23ª cerimónia de graduação, do 
secretário de Estado da Cidade 
de Maputo, Vicente Joaquim, 
de entre vários  convidados. 

Do universo de 436 es-
tudantes acima referido, 299 
frequentaram com êxito a 

licenciatura no ISGCT (Ins-
tituto Superior de Gestão, 
Ciências e Tecnologias), 105 
no ISA (Instituto Superior 
Aberto) e 32 o mestrado no 
ISAEN (Instituto Superior de 
Altos Estudos e Negócios).

Refira-se que, em 27 anos 
de existência em Moçambique, 
a Universidade Politécnica - 
instituição privada de ensino 
superior e investigação científi-
ca de referência - já formou mi-
lhares de quadros de reconheci-
do mérito, hoje, integrados em 
diversas instituições do País.

Universidade Politécnica 
vai graduar 436 estudantes  

de intervenção social do Ban-
co, no âmbito da sua política 
de responsabilidade social”.

Já o Vice-ministro da Cul-
tura e Turismo saudou o BCI, 
“nosso parceiro, pela fidelida-
de no apoio incondicional que 
tem prestado à escola para a 
materialização dos seus pla-
nos e objectivos, e à cultura. 
Nós temos a felicidade de ter 
o BCI como nosso fiel parcei-
ro do sector da cultura. São 
muitas acções que o BCI tem 
abraçado, e em que tem apos-
tado. Entendemos que para o 

BCI a cultura é a sua causa”.
Num outro desenvolvimen-

to, Fredson Bakar indicou que 
os trabalhos dos alunos foram 
expostos na perspectiva “de 
promover a pesquisa, a preser-
vação, a valorização e a divulga-
ção do património cultural, ma-
terial e imaterial moçambicano. 
Por isso sentimo-nos honrados 
por participar nesta jornada de 
formação e de promoção das 
artes e cultura do nosso país”.

Refira-se que a exposição, 
com entrada livre, poderá ser 
visitada até ao dia 29 Outubro.
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Jornalistas e Intervenientes do Ecossistema
Cibernético beneficiam de capacitação

Em matéria de segurança cibernética

Os Jornalistas de diversos órgãos de comunicação social 
públicos e privados, bem como Intervenientes do Ecossistema 
Cibernético, beneficiam-se durante três dias, de capacitação 
em matéria de segurança cibernética, numa acção organizada 
pelo Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comu-
nicação (INTIC, IP), em parceria com o Projecto Cyber Resi-
lience for Development (Cyber4Dev) da União Europeia (UE).

Trata-se de 
uma activi-
dade inserida 
no âmbito da 
celebração do 

“Mês de Consciencialização 
em Segurança Cibernética”, 
que se celebra no presente mês 
de Outubro, onde as instituições 
públicas e privadas, a socieda-
de civil e a população em ge-
ral, são instados à conhecerem 
melhor os aspectos inerentes a 
prevenção de incidentes com-
putacionais e a segurança de 
dados, por forma que os mes-
mos contribuam, com maior 
consciência e afinco, para o es-
tabelecimento de um ambiente 
cibernético mais seguro, in-
clusivo e resiliente para todos.

Intervindo por ocasião da 
realização da Cerimónia de 
Abertura do Curso de Seguran-
ça Cibernética para Jornalistas 
e Intervenientes do Ecossiste-
ma Cibernético, o ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Daniel Nivagara, 
disse que as Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC) e a Internet revolucio-
nam o Mundo constantemente, 
impondo às sociedades novas 
e desafiantes formas de pen-
sar e agir, sobretudo nos sec-
tores produtivos, nas acade-
mias e à humanidade no geral.

Segundo o ministro Ni-
vagara, o debate sobre segu-
rança cibernética constitui 
uma prioridade nas discussões 
contemporâneas no Mundo, 
em África e em nosso país, 
uma vez que vivenciamos a 
Era Digital, onde as TIC e a 
Internet constituem elemen-
tos centrais e transformadores 
na condução da vida política, 
sócio-económica e cultural.

É neste contexto que o pro-
cesso da governação digital 
em Moçambique encontra-se 
reflectido em diversos instru-
mentos de orientação política 
e estratégica do sector das TIC, 
de onde se destaca, a Política e 
Estratégia Nacional de Segu-
rança Cibernética, elaborada de 
forma participativa e contem 
inúmeras iniciativas dos dife-

rentes pelouros ministeriais.
Ademais, o estabelecimen-

to de um mecanismo nacional 
de coordenação, promoção, 
partilha e cooperação em ma-
térias de segurança cibernética, 
com alicerce na Rede Nacio-
nal de Combate a Incidentes 
Computacionais (CSIRTs) e 
implementação do Sistema de 
Certificação Digital de Mo-
çambique, constituem parte 
do conjunto de medidas e ac-
ções cuja finalidade é assegu-
rar o bem-estar do país e seus 
cidadãos no mundo digital.

Para o Ministro, com a ele-
vação crescente da consciência 
a respeito da importância da se-
gurança cibernética para o de-
senvolvimento sustentável das 
sociedades contemporâneas, 
vários países vêm adoptando, 
ao longo do mês de Outubro, a 
celebração do “Mês de Cons-
ciencialização em Segurança 
Cibernética”, sendo o nosso 

país parte desse movimento e, 
a realização da aludida acção 
de capacitação, uma amos-
tra desse esforço nacional.

“Nos tempos que correm, 
a consciencialização de todos 
os segmentos da sociedade em 

torno segurança cibernética, 
se torna cada vez mais crucial, 
sendo por isso importantíssi-
mo, que as entidades colecti-
vas e singulares da sociedade 
conheçam as ameaças e os 
perigos existentes no mundo 
cibernético, por um lado e, as 
grandes oportunidades de cres-
cimento, desenvolvimento e 
cooperação que o mesmo mun-
do cibernético pode proporcio-
nar às nações, por outro”, disse.

Num outro desenvolvimen-
to, o ministro apontou como de-
safio de Moçambique em maté-
ria de segurança cibernética, o 
aperfeiçoamento do quadro le-
gal e regulamentar, a formação 
de recursos humanos e o desen-
volvimento de infra-estruturas, 
face a esta nova realidade em 
que vivemos, a Era Digital, 
assente nas TIC e na Internet.

Entretanto, no âmbito da 
implementação da Política e 
Estratégia Nacional de Segu-

rança Cibernética, encontra-se 
em curso o processo de elabo-
ração da proposta de Lei de Se-
gurança Cibernética e, no qua-
dro das celebrações do “Mês 
de Consciencialização em Se-
gurança Cibernética”, vários 

segmentos-chave da sociedade 
estão sendo auscultadas para 
recolha de subsídios à serem in-
corporados no processo de ela-
boração da referida proposta de 
Lei de Segurança Cibernética e 
dos respectivos regulamentos.

Por sua vez, Luis Canhem-
ba, Administrador do Pelou-
ro Corporativo do INTIC, IP, 
salientou que a capacitação 
tem o mérito de   transmitir 
aos participantes uma visão 
actual sobre colaboração dos 
Estados e das Agências de 
Segurança Cibernética a ní-
vel nacional e internacional, 
abordar os mecanismos de co-
operação nas grandes organi-
zações continentais e globais.

Para Canhemba, é impor-
tante debater o ecossistema de 
Equipes de Resposta a Inci-
dentes Cibernéticos (CSIRT) 
mundiais para a coordenação 
global ao tratamento de inci-
dentes cibernéticos, bem como 

os CSIRTs nacionais, secto-
riais, regionais e os órgãos de 
comunicação social trabalham 
em coordenação com as en-
tidades ao nível mundial e, 
como tornar esse ecossiste-
ma eficaz para Moçambique.

“Com esta campanha virada 
para uma maior conscienciali-
zação do cidadão, que consis-
te de cursos técnicos, cursos e 
palestras de sensibilização do 
cidadão sobre comportamen-
tos saudáveis no ciberespaço, 
palestras de divulgação do 
Sistema de Certificação Digi-
tal, Workshop de Divulgação 
e Sensibilização sobre a Polí-
tica e Estratégia Nacional de 
Segurança Cibernética e do 
Quadro Legal e Regulamentar 
de Segurança Cibernética, co-
laboração e cooperação inter-
nacional em segurança ciber-
nética julgamos alcançáveis os 
objectivos traçados” sublinhou 
o Administrador do INTIC.

Importa referir que o IN-
TIC, IP é uma instituição 
tutelada pelo ministro que 
superintende a área de TIC, 
responsável por regular, su-
pervisionar e fiscalizar o sec-
tor das TIC em Moçambique. 
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Turismo registou perto de 
150 mil visitantes internacionais

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

O Turismo em moçambique registou, este ano, um au-
mento significativo, perto de 149 mil visitantes estrangei-
ros durante o primeiro semestre do ano em curso, contra 
93 mil registados em igual período do ano passado. A Infor-
mação foi apresentada no dia 13 do corrente mês em Ma-
puto pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, apontando 
que o distrito de Vilankulos, na província de Inhambane foi 
o que recebeu o maior número de visitantes internacionais.  

“A
s chegadas internacionais 
aproximam a 75 porcento 
dos resultados registados em 
2019 antes da pandemia. No 
primeiro semestre do ano de 
2022, registamos cerca de 149 
mil chegadas internacionais, 
contra 93 mil registados em 
igual período do ano passado. 
Neste crescimento encorajo os 
nossos operadores turísticos 
para que com a abertura de me-
didas restritivas na prevenção 
da pandemia da Covid-19 e de 
estímulo à economia [Pacote de 
Aceleração Económica-PAE], 

até 2024 o país atinja 10 milhões 
de chegadas internacionais”.

Filipe Nyusi fez estes pro-
nunciamentos durante a aber-
tura da oitava edição da Feira 
Internacional do Turismo de 
Moçambique-FIKANI 2022.

Organizada pelo Gover-
no, através do Ministério da 
Cultura e Turismo, em coor-
denação com o sector privado, 
decorre, sob o lema “Turismo 
como Factor de Revitalização 
Económica”, FIKANI Moçam-
bique é a maior exposição da 
indústria de turismo no país e 
constitui um prestigiado pon-
to de negócios e de encontro 
entre empresas e instituições 
turísticas nacionais com suas 
homólogas da região Austral 

e de outras partes do mundo.
Nyusi aproveitou a ocasião 

para falar dos principais pon-
tos turísticos de Moçambique, 
tendo enumerado Maputo, 
Inhambane, Tofo, Vilanculos, 

Ilha de Bazaruto, Parque Na-
cional GorongosaIlha de Mo-
çambique, Arquipélago Qui-
rimbas e a Reserva de Niassa

Disse que o turismo deve 
continuar a ser visto como um 

sector que une os vários povos 
e civilizações e garantiu que o 
governo vai continuar a apostar 
no turismo como um sector-
-chave para o desenvolvimen-
to social e económico do país.

Crizalda VilanCulos
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No âmbito da responsabilidade social corporativa 

Grupo Armil doa ambulâncias 
ao município de Chimoio

Porque não podia ficar alheio as dificuldades dos muní-
cipes quando precisam aceder a unidade sanitária em situ-
ação grave de saúde, o grupo Armil procedeu a doação de 
duas ambulâncias ao conselho autárquico da cidade de Chi-
moio, no âmbito da sua responsabilidade social corporati-
va. A ideia é aliviar o sofrimento da população dos diversos 
bairros que compõem aquela urbe, segundo deu a conhecer 
o representante daquela instituição, Muhammad Laher.

Para o efeito, 
M u h a m m a d 
Laher, r e fe r iu 
na ocasião 
que a oferta 

em alusão enquadra-se no ca-
pítulo bem servir à comuni-
dade, garantindo uma saúde 
de qualidade e em tempo útil 
aos munícipes daquela urbe.

“ Nossas acções estão inse-
ridas na comunidade, viemos 
de uma comunidade, logo senti-
mos o dever de contribuir para a 
mesma comunidade que nos viu 
a brotar e esperamos que através 
dessa singela oferta possa servir 
a comunidade assegurando-lhe a 
vida como reza o slogan do Mi-
nistério da Saúde “ disse a Laher

Reagindo a doação o Edil de 
Chimoio, João Ferreira não es-
condeu sua satisfação, tendo re-
alçado a necessidade de um tra-
balho de preparação das ruas para 
que as ambulâncias não sejam 
danificadas em pouco tempo.

É fundamental que os meios 
ora recebidos sirvam o propósito 
pelos quais foram alocados, dis-
se a fonte apelando para que os 
condutores estejam comprome-
tidos com a causa dos muníci-
pes evitando actos de corrupção.

“ As ambulâncias não de-
vem servir para agendas obs-
curas. São ambulâncias para 
os munícipes e não para o con-
trabando de carne de boi como 
temos assistido noutros cantos. 

Não liguem para a ambulân-
cia para algo que não exis-
tem também”.ordenou  o Edil.

Os líderes dos bairros Bengo 
e 7 de Setembro que presencia-
ram a cerimónia de entrega das 

duas ambulâncias, contam seu 
testemunho e a emoção pelo 
feito da ARMIL à comunidade.

“Até para mim é uma histó-
ria muito rica, é uma coisa que 
nunca aconteceu no nosso muni-
cípio. Não no geral no país, mas 
pelo que sinto, desde que estou 
aqui, é primeira vez que aconte-
ce, é uma mudança, mas grande 
mudança”, disse António João.

Quem também não ficou 
para trás é Dinozua Joaquim, 
líder da comunidade 7 de Se-
tembro na cidade de Chimoio, 
referindo que é a primeira vez 
que assiste a um gesto igual. 
“Eu sou natural daqui, é pela 
primeira vez que o nosso Con-
selho Municipal na pessoa do 
Senhor Presidente,consegue 
comprar ambulância para aju-
dar os nossos munícipes”.

Dinozua acrescentou ain-
da que a passavam dificulda-
des enormes quando alguém 
adoecesse no bairro, mes-
mo em caso de morte para o 
transporte do corpo à morgue.

A D i r e c t o r a 
Executiva do 
Fundo Nacio-
nal de Inves-
tigação (FNI), 

Vitória Langa de Jesus, defende 
a necessidade de consciencia-
lização sobre a importância do 
uso da ética na ciência e tecno-
logia, chamando atenção para 
a necessidade de distinguir no 
campo da ciência e tecnologia 
a conduta aceitável e inaceitá-
vel, especialmente quando se-
res humanos ou animais estão 
envolvidos numa pesquisa, por 
forma a garantir a harmonia.

 Esta tese foi defendida re-
centemente em Maputo,  durante 
o Seminário Anual de Pesquisa e 
Extensão/Inovação, organizado 
pela Universidade Pedagógica 
de Maputo (UP Maputo), onde a 
palestrante apresentou a comu-
nicação  com o tema Prática e 
ética no processo de investiga-

ção científica em Moçambique.
 Para a palestrante, a evo-

lução da ciência resulta no 
avanço que demanda a obser-
vância da preservação da vida, 
cultura, moral das comunida-
des e o respeito dos Direitos 
Humanos, acrescentando que 
o princípio da Ética e Bioéti-
ca, na prática da pesquisa, vem 
dar um respaldo científico para 
que a moral que guiou sempre  
a convivência na sociedade não 
seja  substituída pelas máquinas.

 “O desenvolvimento tec-
nológico que nos invade acele-
radamente e nos conduz à uma 
nova fase, que é da inteligência 
artificial, demanda uma nova 
realidade. E essa realidade é da 
criação/adopção de novas pos-
turas; a ética na ciência é agora 
o elemento de defesa para que 
a moral, a cultura das comuni-
dades sejam respeitadas”, disse.

 De acordo com Vitoria Lan-

ga de Jesus, os desafios para a 
prática da ciência e tecnologia 
recorrendo à ética passa por re-
ceber o treinamento sobre ética 
da ciência e tecnologia, com 
os especialistas internacionais.

 Igualmente, treinar o grupo 
de especialistas nacionais que 
poderão fazer parte do núcleo em 
matérias de ética na ciência e na 

tecnologia, bem como assegurar 
o apoio técnico da UNESCO 
para a criação do Comité Nacio-
nal de Ética em Moçambique.

 No entanto, o desafio pas-
sa por uma formação e con-
solidação dos comités sec-
toriais de ética, bem como 
dinamizar o estabelecimento 
de comissões de ética/bioética.

 Recordar que o país em 
2007 aprovou o Código de Ética 
da Ciência e Tecnologia através 
do Decreto n. 71/2007, de 24 de 
Dezembro, o mesmo aplica-se 
à todas áreas onde ocorre a in-
vestigação científica e constitui 
a base legal para orientar a prá-
tica da Ciência e Tecnologia nos 
princípios éticos no nosso Pais.

 O código é um instrumen-
to de referência básica para as  
Instituições de Investigação 
Científica (IIC) e as Instituições 
de Ensino Superior (IES), como  
forma a apelar à responsabili-

Urge consciencialização da 
ética na ciência e tecnologia

dade no desenvolvimento da 
investigação científica e tecno-
lógica e, define princípios orien-
tadores que procuram garantir o 
respeito pela dignidade humana 
na investigação, o consentimen-
to voluntário, para imprimir um 
rigor científico, entre outros.

 Salientar que no âmbito 
da participação na 41ª Ses-
são da Conferência Geral 
da UNESCO, Moçambique 
foi eleito membro do comité 
intergovernamental da bio-
ética da UNESCO, repre-
sentado pela Professora Dou-
tora Vitória Langa de Jesus.

 Com essa eleição, foi res-
gatada a implementação do 
código de ética na ciência e 
na tecnologia de forma que 
Moçambique esteja ao nível 
de outros países relativamen-
te à prática da ética na C&T.

 Nesse contexto, o FNI 
trabalha no sentido de obter 
apoio da UNESCO para fazer 
um treinamento, por forma a 
constituir um Comité Nacional 
de ética; e foi nessa esfera que 
foi realizado o Workshop Na-
cional de Ética e bioética da Ci-
ência e Tecnologia e, constituir 
o núcleo para a materialização 
do Comité Nacional de Ética.
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Primeira fase precisa 
de muita calma e frieza

Desporto recreativo

Luta Titânica nos quartos 
de fi nal da Taça-Hula

Bairro de Hulene

Comercial

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

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

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

A primeira fase 
do campeona-
to de futebol 
de veteranos 
da cidade 

do Maputo está na fase em 
que todas as equipas precisam 
de ultrapassar pois, só assim 
se pode pensar no troféu que 

todos querem.

Resultados do fi m-de-
-semana

Jardim x ADVcmc (3-0)
Campoane x Luís Cabral 

(2-1)
Tlhavane x Choupal (1-1, 

agregado de 5-6 nos penaltes)

No bairro de 
Hulene em 
Maputo, 
a luta em 
veteranos 

e’ maior e, todas as equipas, 
queriam transitar. No fi m-
-de-semana houve jogos das 
meias-fi nais e, não foi para 
menos. Houve luta, golos e 
desilusões pois, quem perde 
fi ca de fora e, assim foi.

Resultados dos quartos 
de fi nal

Sporting x Laulane (4-0)
Mavalane x Nova Aliança 

(3-0)

Jogos das meias-fi nais
Célula “F” x Nova Luz
 Mavalane x Sporting

Resultados da 18ª jorna-

da – seniores
Célula “B” x Nova Luz 

(1-2)
Galos x Tim Tim (2-4)
Matsua jr x Hulene (1-2)
Dragão x Amigos (0-2)

Jogos das meias-fi nais – 
seniores

Amigos x Dragão
Tim Tim x Cofres

José Matlhombe

Amigos de Kongolote x 
Amigos da Matola (3-0)

Jogos de apuramento 
para a manutenção

Circulo x Chamwaris (não 
se realizou)

União Desportiva de Ma-
puto x Veteranos Unidos (3-1)

Kongolote x Xipanipane 
(3-0)

José Matlhombe
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João Molina é pseudónimo de João DerqueSaide um 
artista Moçambicano. João Molina é jornalista, poeta, es-
critor, pintor, artesão, actor e desenhista. Fundador da 
Molina Artes e do grupo cultural POESIA UBUNTU. 

João Molina foi apre-
sentador do pro-
grama de televisão 
ARTE VIVA e actu-
almente é estudante 

de Filosofia na Faculdade de 
Filosofia da Universidade Edu-
ardo Mondlane (FAF—UEM), 
é jornalista no recém criado 
jornal electrónico O POSITI-
VO e é membro e fundador do 
grupo cultural “Poesia Ubun-
to” que funciona desde 2018.

Molina é apaixonado pela 
poesia de combate mas também 
é um pleno apaixonado pelo 
género Gótico romântico de 
onde vem a maior parte da sua 
inspiração e força para enfren-
tar os diversos problemas do 
social Moçambicano. As obras 
“Rosas de Cristal”, “Apaixo-
nado por um demónio” e “Di-
tadura da saudade” não foram 
publicadas oficialmente, são 
registradas e tuteladas pela TPC 
editora e a colecçãoXikalavito.

Molina começa a envolver-
-se com o mundo das artes aos 

12 anos de idade no ensino pri-
mário por influência das suas 
irmãs Lina Saíde (actriz) e 
AtanásiaDerque (ex desenhis-
ta). Foi o contacto com o livro 
de José Craveirinha com título 
“KaringanaWaKaringana” que 
o insere no mundo da poesia e 
da declamação, declamando o 
texto intitulado reza Maria na 
escola primária unidade 8 ar-
redores do bairro que lhe viu 
crescer, Hulene. E declamou 
no outros textos no mesmo ano 
em alguns eventos envolven-
do escolas primárias próximas.

No ensino secundário a es-
crita lhe serviu de refúgio e con-
solo para a dor que sentia por 
ter perdido o Pai vítima de do-
ença, lhe deixando aos cuidados 
da sua mãe Cecília Filomena 
Tembe. Os seus textos cativam 
os colegas e os professores que 
passam a pedir para que ele os 
lê-se na turma, crescendo as-
sim, a paixão pela declamação. 

Para além de José Cravei-
rinha, Cecília Meireles foi seu 

ideal de poetisa e escritora, apai-
xonado pela forma como esta 
organiza os seus textos poético, 
João Molina começa a escrever 
o que se tornaria seu primei-
ro livro com título «Rosas de 
Cristal: lugar secreto» em 2017.   
No ano seguinte buscou auxí-
lio editorial a conselho da sua 
irmã RaminaSaíde e tal auxílio 
encontra na TPC editora onde 
mais tarde tornou-se integrante.

Nos finais do ano 2018, 
Molina compõe textos de es-
tilo gótico e forma uma das 
suas principais obras “Apaixo-
nado por um demónio” onde 
retracta uma situações de amor 
impossível, relacionamen-
tos tóxicos e amor obsessivo. 

Em 2019, João Molina faz 
parte do Jornal da escola se-
cundária Força do Povo e tam-
bém no mesmo ano através da 
participação activa em debates 
ganha um convite para fazer 
parte da Associação Juvenil 
contra a Prostituição Infantil 
e Sida (AJUPIS) onde através 

de algumas formações e inter-
venção em actividades promo-
vidas pela associação ganha 
o estatuto de activista social.

Em 2020 Molina inicia seu 
curso de Jornalismo embora 
com diversas pausas por conta 
da situação pandémica que se 
viveu neste período. O distan-

ciamento físico foi útil para este 
artista no sentido em que o per-
mitiu reactivar suas habilidades 
no desenho e na pintura, bem 
como na escrita, pois neste ano, 
Molina escreve a obra “Ditadura 
de saudade 1” confiada a colec-
çãoXikalavito que é uma página 
de poesia braço direito da Edi-
tora TPC, onde desde 2021 Mo-
lina exerce a função de Agente 
de marketing e publicidade. As 
obras plásticas de Molina aber-
tas ao público estão sob tutela 
da Associação Cultural Lhu-
vuka Artes (ACLA), associação 
da qual é membro a convide do 
também pintor Gabriel Phuzuzu.

Apesar da sua tendência de 
sentir que cada lado artístico 
seu, incorpora em si um sujeito 
próprio, todas essas pessoas ou 
sujeitos, fazem parte do seu inte-
rior e sendo único, busca em to-
das as suas actividades desenvol-
ver algo em comum entre elas. 

“Se escrevo, pinto ou dese-
nho, tudo tem poesia, a pintura 
tem uma expressão poética, o 

poema também tem la a poesia, 
então, existe algo que concilia-
-se, partindo dai, tem semanas 
que eu pinto mais, e tem se-
manas que escrevo, bem como 
semanas que não escrevo e nem 
pinto, dedico tempo a contem-
plar, a sentir e a me encontrar, 
e a minha obra artística resulta 

desse tempo que eu me confino”. 
“Digo eu, é como se esti-

vesse a ir ao encontro do meu 
outro eu transcendental, que 
no meu estado de regresso, 
essa pessoa me serve de ins-
piração e emana todas aque-
las coisas que fui observando 
e aprendendo”, disse Molina. 

Molina conta actualmente 
com 4 obras literárias e duas 
a serem trabalhadas pela sua 
editora, sendo que uma des-
tas é uma antologia, a qual 
écoordenador. Conta com va-
rias obras de pinturas, e nela 
usa uma técnica denomina-
da tinta sobre papel e todas 
elas divididas em colecções. 

Tem duas colecções indivi-
duais e uma colecção colectiva 
que fez com amigos, apesar de 
ter tanto trabalho, Molina nunca 
organizou um evento de publi-
cação e nunca fez uma exposi-
ção sozinho, por tanto, apresen-
ta os seus trabalhos em eventos 
a qual é convidado ou em even-
tos de poesia, artes e letras. 

Como já mencionado, 
Molina é desenhista e usa a 
técnica grafite  e carvão so-
bre papel, ademais, a técnica 
tinta sobre papel esta numa 
fase inicial e fazendo novas 
descobertas sobre a técnica. 

“Estou a ter mais contacto 
com as tintas e as cores, sendo 
que trabalhava mais com o lápis 
de cor, de grafite e carvão, ape-
sar que já pintava, era mais intui-
tivo, não com o domínio e conhe-
cimento de algumas técnicas”. 

Segundo explica João Moli-
na, a técnica de tinta sobre papel 
consiste em usar um determina-
do papel (papel indiano castanho 
e branco) que tem uma boa resis-
tência e aplicar a tinta, usa a tin-
ta de óleo acrílicae na produção 
artística usa a técnica de expres-
sionismo abstracto, e a sua pro-
dução vira-se ao humanismo. 

Na sua obra Molina mostra-
-se um autêntico contemplador 
do social ao mesmo tempo que 
se deixa levar pelo transcenden-
tal, o que faz com sua poesia 
seja realista na medida em que 
expõe situações do dia-a-dia 
e idealista na medida em que 
vai além da descrição do que 
é físico. Seus textos abordam 
temas como a negritude, o na-
cionalismo, o Humanismo, o 
amor erótico, espiritualismo 
e outros, pois Molina valori-
za o movimento e não aceita 
ser estático em sua obra ar-
tística, para ele o belo é for-
mado através do movimento 
e a arte é fruto da contempla-
ção e do sentimento do devir. 

O Itinerário de um Escriba

silVino miranda
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Feira do Livro de Maputo 
reúne diversas editoras 

Cheina em nova livro 

Jorge Carneiro Gon-
çalves. Alguém o 
conhece? Nãaao, 
gritarão muitos em 
uníssono. Porém, o 

retracto que ele nos narra neste 
pequeno grande livro, signifi ca 
muito para a imensidão deste 
país. JCG ilustra em textos, as 
imagens que corporizaram a 
forma grotesca, brutal e anima-
lesca de algumas personalida-
des de proa da revolução mo-
çambicana, cumprindo agendas 
que só o diabo as pode tecer.O 
que outros não disseram, obra 
em apreço,transporta- nos a um 
passado que se intromete no 
quotidiano, contribuindo gros-
so modo para interiorizarmos 
as diversas nuances com que 
foram feitas as páginas deste 
país que muito teimam ser sua 
pertença. Puro engano. Nesta 
obrade envergadura tamanha, 
Jorge CarneiroGonçalves (o 
Cheina para nós outros) escreve 
e descreve aquilo que em tem-
pos era impensável dizer, daí 

que este livro seja paratodos. 
Sem sombra de pecado, JCG 
faz- nos reviver momentos deli-
cados desta história dopaís, his-
tória que não pode ser recusada 
nem ser camufl ada comoalguns 
bem o tentaram. Em vão. Por-
que, num mundo como o nos-
so, o Homem faz registos que 
não podem ser deixados para 
depois. Parafraseando Antó-
nio Sopa na apresentação, este 
testemunho é um libelo terrível 
à nossa realidade, dissecando 
comportamentos e atitudes de 
personalidadesalgumas das 
quais ganharam notoriedade e 
repousam na Praça dos Heróis.
Quem folheia O que outros não 
disseramfi ca com a babalaze do 
horror, da violência morale físi-
ca que muitos dos nossos sofre-
ram. Enfi m, um homem que faz 
estas narrativas vivenciadasno 
âmbito da sua vida profi ssio-
nal, por mais modesto que seja 
deve orgulhar- se de tal fac-
to. Um abraço Cheina!

AngeloMunguambe

Enfrentar o sol, ou simplesmente 
escrever o que outros não disseram

A 8ª edição da 
Feira do Livro 
de Maputo, 
na comemo-
ração dos 100 

anos de José Craveirinha, cele-
bra o autor do emblemático Nós 
Matámos o Cão-tinhoso como 
o Escritor Homenageado desta 
edição. Luís Bernardo Honwa-
na lançou o seu livro de estreia 
há 58 anos.A Feira do Livro 
de Maputo arrancou na passa-
da quinta e terminou sábado.

Esta feira realizou-se na Pra-
ça da Independência e no Átrio 
Municipal, o evento  homena-
geiou ao escritor Luís Bernardo 
Honwana, o autor do célebre 
Nós matamos o cão-tinhoso.

De acordo com uma nota 
de imprensa, a Feira do Li-
vro de Maputo materializou-
-se em diversas disciplinas 
artísticas. A música com o 
Coro Xiquitsi, teatro, ofi cinas 
de escrita e leitura, debates, 
concursos literários, palestras 
e outras atracções literárias

Citando na nota da feira, 
para Ungulani Ba Ka Kho-
sa, homenagear Luís Ber-
nardo Honwana, signifi ca 
consolidar o papel fundacio-
nal do pai da modernidade 
da literatura moçambicana.

A Feira do Livro, graças 
a parceria com o Camões – 
Centro Cultural Português em 
Maputo e com Instituto Gui-
marães Rosa – Centro Cultural 
Brasil-Moçambique, trouxe a 
Maputo duas vozes da literatu-
ra portuguesa e brasileira res-
pectivamente, nomeadamente, 
Lúcia Vicente, em residência 
literária, e Tatiana Pequeno, au-
tora do livro Tocar o Terror que 
será lançado na Feira do Livro.

De Moçambique, pontifi -
caram nomes tais como: Un-
gulani Ba Ka Khosa, Paulina 
Chiziane, Marcelo Panguana, 
Sónia Sultuane, Aurélio Rocha, 
Jorge Ferrão, Licínio Azevedo, 
Jaime Munguambe, Hirondi-
na Joshua e Matilde Chabana.

A Feira do Livro de Mapu-
to, que decorreu entre os dias 
20 e 22 de outubro, contou 
com a participação de vozes 
imprescindíveis da literatura 
lusófona e hispânica. A Feira 
contou este ano com a partici-
pação de escritores de 24 paí-
ses, nomeadamente: Moçam-
bique, Angola, Cabo Verde, 

São Tomé e Príncipe, Guiné-
-Bissau, Brasil, Portugal, Bolí-
via, Argentina, Espanha, Itália, 
Cuba, República Dominicana, 
Guiné-Equatorial, Honduras, 

Rússia, Finlândia, Inglaterra, 
Colômbia, Venezuela, El Sal-
vador, Chile, Mali, Uruguai.

O evento, contou igualmen-
te naquele dia com 12 mesas 

de autores e debates, com um 
espaço dedicado aos escri-
tores e editoras, na Praça da 
Independência, decorreu em 
simultâneo com actividades lú-

dicas e criativas para o publico 
infanto-juvenil, lançamentos 
de livros, ofi cinas de leitura, 
sessões de autógrafos e conver-
sas entre escritores e leitores. 
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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
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Mesmo com cortes orçamentais 

Edilidade de Xai-Xai admite 
cumprimento do manifesto 
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Apesar dos prejuízos que vem acumulando, devido aos 
cortes orçamentais bem como a redução na colecta de recei-
tas por conta da pandemia da Covid -19 e efeitos adversos, o 
município de Xai-Xai tem estado a enfrentar dificuldades ex-
tremas na operacionalização das suas actividades diárias, e o 
edil não esconde o sentimento, tendo partilhado a nossa repor-
tagem que os dias que correm são desafiadores, no tocante ao 
cumprimento de programas estabelecidos para os munícipes.

Cortes e mais 
cortes, é o 
que o municí-
pio da cidade 
de Xai-Xai, 

na província de Gaza vem as-
sistindo. Mesmo sem avançar 
os números, o edil de Xai-Xai, 
Emídio Xavier reconhece que 
se não fossem as recorrentes 
perdas, o município estaria 
a dar um salto qualitativo e 
quantitativo no desenvolvi-
mento daquela urbe. Mas, por-
que não é de lamentações que 
se cumpre o manifesto eleitoral 
estabelecido pelo partido que o 
elegeu e os munícipes, Xavier 
afirma categoricamente que 
tem feito das tripas o coração 
para a recolha do lixo, abertura 
e pavimentação de ruas entre 
outras infra-estruturas sociais. 
Nesse sentido, Xavier não 
pestaneja a ponto de afirmar 
que o município tem estado 
a ter um outro figurino. Con-
tudo, há muito que se fazer.

Por exemplo, Emídio Xa-
vier indicou que a edilidade 
enfrentou por vários anos a si-

tuação da venda nas bermas da 
estrada. Todavia, nos últimos 
tempos e graças ao trabalho 
desencadeado pela toda equi-
pa, conseguiu e bem retirar 
os vendedores dos passeios, 
instalando-os nos mercados.

“Tivemos que retirar os 
vendedores depois da cria-
ção de condições. Foi um 
trabalho bastante aturado. 
Contudo, a colaboração dos 
munícipes contribuiu so-
bremaneira para que os pas-
seios deixassem de ser locais 
de venda informal “ disse 

A celebração do sexagési-
mo-primeiro aniversário a ca-
tegoria de cidade expõe o pro-
cesso de desenvolvimento cada 
vez mais visível da autarquia, 
considerando as novas infra-
-estruturas públicas e privadas 
que tem estado a despontar um 
pouco por todos bairros daque-
la urbe, Xai-xai tem estado a 
crescer cada dia a olhos vistos, 
descreveu Augusto Ndlamine, 
residente naquela autarquia. 

Mas, perante o cresci-
mento da urbe,Ndlamine não 

esconde sua insatisfação em 
relação a alguns aspectos que 
no seu entendimento devem 
ser melhorados, mormente 
ao descongestionamento da-
quela autarquia que se situa 
na estrada nacional. É que 
segundo aquele munícipe a 
cidade de Xai-xai não deve 
servir apenas de corredor de 
viaturas que queiram chegar 
nos vários cantos do país, tal 

como se pode depreender ac-
tualmente, é preciso que haja 
um plano pormenor que possa 
desviar as viaturas que circu-
lam pela autarquia e as ou-
tras que usam como corredor. 

A situação actualmente 
cria embaraço no fluxo inter-
no, vai dai que para aquele 
munícipe urge afastar esta-
belecendo programas que 
possa retirar essa fama de o 

município em alusão servir 
de corredor,Lhamine entende 
que o município poderia capi-
talizar mais as receitas, sendo 
que tem vantagem de possuir 
a costa o que é oportuno para 
o aumento do turismo de praia 
de que lhe é característico, alias 
um outro aspecto a considerar 
segundo aquele munícipe tem 
que ver com a degradação das 
infra-estruturas da era colonial 
que no contexto actual desfigu-
ram o conceito daquela cidade.

Entretanto, o edil de Xai-Xai 
reconhece o desafio de descon-
gestionamento da N1 através da 
construção de vias alternativas. 
Porém, a exiguidade de fundos 
está atrasando a implementação 
do projecto mesmo já aprova-
do pela assembleia municipal. 

“ Não estamos alheios a 
situação do engarrafamento 
que vezes sem conta se ve-
rifica na baixa da cidade por 
conta de camiões que usam a 
N1 para aceder a vários pon-
tos. Temos já um projecto em 
manga baptizada de estrada 
circular que vai criar alterna-
tivas aos condutores a de che-
garem aos diferentes bairros 
da cidade“ sublinhou a fonte

Questionado sobre o an-
damento do processo atinente 
as ruínas, Xavier esclareceu 
que decorre ainda a notificação 
dos proprietários das mesmas.


