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Ordem dos Advogados suspende 
advogado delator por 10 anos

Imran Issa queimou o “cérebro” das dívidas ocultas

Está prevista para o presente mês de Novembro a leitura 
da sentença relativa às dividas ocultas. Entretanto, antes de 
o juiz Efigénio Baptista regressar a tenda da BO para a lei-
tura do veredicto final, as dívidas ocultas já tem condenado. 
Segundo o portal Integrity, o advogado “delator” Imran Issa 
está suspenso pela Ordem dos Advogados de Moçambique da 
prática de advocacia por um período de 10 anos.

Tudo começa 
quando o advo-
gado Imran Issá  
submeteu no dia 
25 de Agosto de 

2021, um ofício com o carácter 
de urgência, pedindo a ” cessação 
do sigilo profissional no âmbito 
do processo querela 18/2019-C, 
uma vez que o mesmo, de 2014 
à 2017 prestou apoio legal à uma 
das empresas citadas no processo 
em causa. Assim como, chegou a 
ser advogado dos co-réus António 
Carlos do Rosário, Txopela In-
vestments, Ângela Leão, Zulficar 
Ali Ahmad e Fabião Mabunda.

Entretanto, quando solicitado 
pelo Tribunal para explicar alguns 
episódios desta trama, Imran Issá, 
demonstrou total interesse em 
pautar pela verdade e contribuir 
na busca da verdade material. O 
requerimento do advogado Imran 
Issá viria a ter um despacho favo-
rável do Bastonário da OAM, Du-
arte Casimiro, no dia 29 de Agos-
to de 2021, conforme demonstra 
o documento com o número de 
referência OAM/00628/DE/2021 
que à “Integrity” teve acesso.

No documento acima ci-
tado e assinado pela Directora 
Executiva da OAM, Sheila Ma-
nhiça e com o conhecimento do 
Conselho Jurisdicional, consta o 
seguinte: “Visto. Deferido o pe-
dido de cessação da obrigação 
do sigilo profissional, nos ter-
mos solicitados pelo requerente.”

Facto é que depois de Imran 
Issá ter deitado ao chão toda nar-
rativa anteriormente preparada 
pelos advogados dos seus ex-
-constituintes e outros, a OAM 
através do ofício OAM/0018/
BA/2021, de 13 de Dezembro 
de 2021, alterou o anterior des-
pacho ou revogou a autorização 
de cessação de sigilo profissional 
concedido por despacho de 29 de 
Agosto de 2021 pelo Bastonário 
da OAM, Duarte Casimiro, por 
alegadamente, as declarações 
do Advogado Imran Issá, terem 
excedido os limites dos actos de 
advocacia prestados a favor dos 

seus ex-constituintes, outros réus 
e entidades não mencionadas no 
requerimento que lhe dava espa-
ço para revelar os bastidores da 
série cinematográfica judicial e 
criminal que alimentou diversas 
conversas, suposições e interpre-
tações nos últimos tempos em 
Moçambique e além-fronteiras.

Devido a situação, a OAM 
instaurou um processo discipli-
nar com o número 01/CJ/3ª/2022 
contra o Advogado Imran Issá, 
o que o visado não concordou 
com a revogação da autorização, 
pois achou que estavam a ser 
violados seus direitos e interpôs 
recurso contencioso de anulação 
junto do Tribunal Administrativo 
da Cidade de Maputo, onde in-
clusive pede que o Juiz Efigénio 
Baptista, seja ouvido como tes-
temunha, uma vez que segundo 
consta no documento em nossa 
posse, Imran Issá, alega que não 
violou nenhum dispositivo le-
gal e as imagens, áudios, jornais 
e outros meios de colheita de 
informação podem confirmar.

No documento em questão, 
Imran Issá exige que o processo 
seja arquivado por falta de provas. 
No entanto, na nota de culpa da-
tada de 06 de Junho de 2022, a 3ª 
secção do Conselho Jurisdicional 
da OAM avança que Imran Issá, 
revelou factos relativos a activi-
dade profissional dos Advogados 
Alexandre Chivale, do Gestor de 
negócios Bilal Seedat, denunciou 
publicamente os contactos telefó-
nicos mantidos pelos Advogados 
Isálcio Mahanjane, Cheia e com 
o réu António Carlos do Rosário.

As situações em questão 
segundo a OAM violaram os 
deveres de urbanidade e corte-
sia, prevista no número 2 do ar-
tigo 72, alínea a) do número do 
artigo 85 e 88 dos estatutos da 
OAM. Acrescentando, a OAM 
diz que a conduta de Imran Issá 
é susceptível de aplicação da 
pena de suspensão prevista na 
alínea f) do artigo 99 do EOAM.

No entanto, o plenário do 
Conselho Jurisdicional da OAM 

reunido a 23 de Setembro de 
2022, em Maputo, emitiu uma 
deliberação com o número 08/
PRCJ/2022, que na ocasião foi 
presidido pelo advogado Carlos 
Martins e mais nove advogados, 
embora um não tenha intervin-
do (o advogado Jaime Sunda).

A plenária teve como relator 
o advogado Justino Felizberto 
Justino e participado pelo Basto-
nário da OAM, Duarte Casimiro 
e que viriam a decidir em avan-
çar com uma sanção de suspen-
são do exercício da profissão de 
Advogado por 10 anos, previs-
tos na alínea f) do artigo 99 do 
EOAM, e nos termos do artigo 
101, conjugado com as alíneas 
i) do artigo 4 e c) do número 2 
do artigo 39, ambos do EOAM.

Afinal o que disse Imran Issa?

Em sede do tribunal, como 
declarante, Imaran Issa contou 
que colaborou com os serviços 
secretos sob proposta do então 
Director da Inteligência Econó-
mica do SISE, António Carlos do 
Rosário. Conheceu-o em 2013, 
quando Imran Issa trabalhava 
num escritório de advogados. Em 
data não precisa do ano de 2013, 
Imran Issa disse que foi contac-
tado, na qualidade de advogado, 
pelo réu Zulficar Ali Ahmed, 
que o conhece desde a infância 
e com que tem alguma familia-
ridade, para ajudar num negócio 
descrito como sendo sigiloso.

Depois de receber docu-
mentos, preparou a minuta de 
contrato promessa de compra e 

venda de um imóvel localizado 
na Cidade de Maputo. “Depois 
solicitaram a minha presença 
no encontro que teve lugar nos 
escritórios da SA Câmbio, na 
Avenida Mao Tse Tung, para os 
ajudar na eventualidade de haver 
dúvidas. Chegado ao encontro, 
fui apresentado na qualidade de 
advogado ao vendedor do imó-
vel, de nome Adriano Manuel 
Weng. Minutos depois apareceu 
um cidadão que se identificou 
como comprador do imóvel, o se-
nhor António Carlos do Rosário. 
Foi neste encontro que conheci 
António Carlos do Rosário e de-
pois passei a trabalhar para ele”

O imóvel, uma duplex locali-
zado no Condomínio Caracol, foi 
pago pelo grupo Privinvest, no va-
lor 1.250.000 dólares, transferidos 
para a conta do proprietário Adria-
no Manuel Weng, domiciliado no 
Millennium BCP, em Portugal. 
“Eu é que organizei o processo 
e submeti ao 3º Cartório. Estive-
ram lá os senhores António Car-
los do Rosário e Adriano Manuel 
Weng no dia 5 de Junho de 2013 
e assinaram a escritura pública”.

Solicitado pelo Ministério 
Público a fornecer documentos 
relacionados com a compra do 
imóvel, o declarante disse que em 
2020 foi contactado pelo advo-
gado Alexandre Chivale pedindo 
que entregasse toda a documenta-
ção relacionada com os negócios 
de António Carlos do Rosário, in-
cluindo da Txopela Investments.

Em relação ao então Director-
-geral do SISE, Gregório Leão, 
o declarante disse que conheceu-

-o em finais de 2018, no encon-
tro que teve lugar no restaurante 
Varanda, na Avenida Vladimir 
Lenine, onde esteve presente An-
tónio Carlos do Rosário e Ângela 
Leão. “Quando Fabião Mabunda 
foi notificado pela PGR sobre 
a sua constituição em arguido, 
António Carlos do Rosário soli-
citou o meu apoio na qualidade 
de advogado. Pediu que acompa-
nhasse Fabião Mabunda para ser 
ouvido em perguntas na PGR”.

Depois de ter acompanhado 
o réu Mabunda à PGR, Imran 
Issa foi novamente contacta-
do por António Carlos do Ro-
sário informando-o que devia 
dar o relatório da audição ao 
casal Gregório e Ângela Leão. 
O declarante disse que antes da 
audição, teve vários encontros 
com o réu Fabião Mabunda no 
seu escritório com o objectivo 
de obter explicações detalhadas 
sobre o que teria acontecido.

“Ele compareceu com vários 
documentos sobre os valores que 
tinha recebido do grupo Privin-
vest, no valor de 9 milhões de 
dólares. Explicou as razões da re-
cepção dos valores e pedi que me 
fornecesse suportes, como extrac-
tos bancários e contratos. Trouxe 
dois contratos que a sua empresa 
M Moçambique Construções as-
sinou com a Logistc International 
SAL. Apenas um contrato fazia 
referência do valor a ser pago pela 
empreitada, de 3.500.000 dólares. 
Forneceu-me extractos da sua 
conta bancária domiciliada no 
Millennium Bim para onde foram 
transferidos um total de 9.100.000 
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dólares, em várias parcelas que 
variavam entre um milhão e um 
milhão e setecentos mil dólares”

Imran Issa perguntou ao réu 
Fabião Mabunda se chegou a 
executar o objecto dos contratos, 
ao que este respondeu que ne-
nhum trabalho tinha sido feito. 
“Perguntei também se conhecia 
o senhor Fauzi, o gestor do Pri-
vinvest que assinou os contratos. 
Ele respondeu-me que nunca 
tinha visto ou estado com o se-
nhor Fauzi e que só viu o seu 
nome nos contratos que rece-
beu para efeitos de justificação 
da recepção do valor no banco”. 

O declarante desmentiu as 
palavras de Fabião Mabunda se-
gundo as quais ele, na qualidade 
de advogado que o acompanhou 
na audição na PGR, teria sido 
ameaçado pelo Procurador Al-
berto Paulo. “A audiência du-
rou mais de 10 horas e em ne-
nhum momento fui ameaçado 
pelo Procurador Alberto Paulo”.

Imran Issa negou ainda que 
tenha desistido de defender Fa-
bião Mabunda porque o seu 
nome estava ligado ao escândalo 
financeiro das “dívidas ocultas”. 
A uma pergunta da represen-
tante do Ministério Público, o 
declarante afirmou que Fabião 
Mabunda contou que recebeu o 
dinheiro de pouco mais de nove 
milhões de dólares a pedido dos 
seus clientes de trabalhos de 
empreitada de construção civil. 

“Na altura ele disse que o 
dinheiro era da Ângela Leão. 
Disse ainda que nunca tinha tido 
contacto com Privinvest e que 
não chegou a realizar nenhum 
trabalho para aquele grupo. Pelos 
trabalhos que executou a favor da 
Ângela Leão, recebeu uma con-
trapartida de 10 milhões de me-
ticais”. Perguntado quem pagou 
ao declarante pela assistência que 
prestou ao réu Fabião Mabunda, 
Imran Issa disse que tinha uma 
avença mensal de 110 mil meti-
cais pelos trabalhos que presta-
va a António Carlos do Rosário. 

“Eu prestava apoio legal a 
todas entidades e negócios de 
António Carlos do Rosário. Al-
gumas vezes, dependendo dos 
trabalhos, pagava-me acima de 
110 mil meticais”. A uma pergun-
ta do Ministério Público se sabia 
da relação entre os réus Zulficar 
Ali Ahmed e António Carlos do 
Rosário, o declarante disse que 
tinha conhecimento de que os 
dois se conheciam há bastante 
tempo. “Quando o senhor Zul-
ficar foi notificado e constituído 
como arguido no processo das 
dívidas ocultas, ele procurou-
-me para explicar o que estava a 
acontecer. Aconselhei-o a con-
tactar António Carlos do Rosário. 

Marcou- -se um encontro 
e eu estive presente e discutiu-
-se uma estratégia de defesa”. 
No mesmo encontro, António 

Carlos do Rosário pediu ao de-
clarante que acompanhasse 
Zulficar Ahmed à PGR para ser 
ouvido em auto de perguntas.

 “Na interacção que tive com 
Zulficar, ele explicou-me que os 
100 mil dólares que recebeu do 
grupo Privinvest eram referentes 
à comissão a que tinha direito 
no negócio do imóvel adquirido 
por António Carlos do Rosário. 
Parte do dinheiro foi repartido 
pelos seus sócios, os senhores 
Nordine Aboobacar e Ossman”, 
explicou, para de seguida pedir 
ao tribunal que ponderasse a de-
cisão em relação aos réus Fabião 
Mabunda e Zulficar Ali Ahmed.

Depois do negócio do imó-
vel, Imran Issa disse que foi 
solicitado pelo reu António Car-
los do Rosário para constituir 
três empresas, Txopela Invest-
ments, Anlaba Investments e 
Pantera Investments, em 2013. 

“São as primeiras três empre-
sas que pediu que eu constituísse. 
Facultou-me a documentação e 
fiz o trabalho, nomeadamente o 
registo, a publicação e as actas. 
Lembro-me que a Txopela já tinha 
a reserva de nome feita por Nordi-
ne Aboobacar. António Carlos do 
Rosário disse- -me que as empre-
sas estavam ligadas ao Estado e 
que era preciso manter o sigilo. 
Depois das três empresas, Antó-
nio Carlos do Rosário pediu-me 
que constituísse outras empresas”. 

Depois da constituição da 
Txopela Investments, Anlaba 
Investments e Pantera Invest-
ments, o senhor António Carlos 
do Rosário solicitou que lhe en-
tregasse todos os documentos 
originais relacionadas com as 
empresas, nomeadamente os tí-
tulos de acções, o livro de registo 
de acções, o acto constitutivo, o 
boletim da República e a certi-
dão de registo comercial, de sob 
a alegação de que se tratava de 
entidades de natureza sigilosa. 
Segundo o declarante, a Txopela 
Investments era uma empresa do 
sector imobiliário e que nunca 
foi informado de que a mesma 
era veículo operativo do SISE.

 “Apenas fui dito que devia 
manter sigilo em relação aos ac-

cionistas. Todo o processo estava 
sob direcção exclusiva do reu An-
tónio Carlos do Rosário”. Os ac-
cionistas constituintes da Txopela 
Investments era António Carlos 
do Rosário, que detinha 98%, e 
Tayob da Silva Cadango e Nor-
dine Aboobacar, que detinham 
1% cada. Mas em 2015, António 
Carlos do Rosário a controlar os 
100% da Txopela, com a retirada 
dos accionistas Tayob da Silva 
Cadango e Nordine Aboobacar. 

Perguntado se a cedência de 
acções foi onerosa ou gratuita, o 
declarante respondeu afirmando 
que Tayob Cadango e Nordine 
Aboobacar estavam como accio-

nistas apenas para o cumprimento 
da legislação comercial. E disse 
mais: até à sua desvinculação da 
Txopela, a empresa era única e 
exclusiva de António Carlos do 
Rosário. Em Fevereiro 2015, 
António Carlos do Rosário in-
formou ao declarante que a IRS, 
empresa baseada no Líbano, es-
tava para entrar na estrutura ac-
cionista da Txopela Investments. 

“Recebemos do advogado 
da IRS, Aroun Haddad, que por 
sinal era accionista maioritário 
da empresa, com 98%, toda a 
documentação sobre a constitui-
ção desta empresa. A informação 
que eu tinha é de que a IRS era 
uma offshore que António Carlos 
do Rosário pediu que fosse cria-
da no Líbano e que futuramen-
te seria detida por si a 100%”. 

António Carlos do Rosário 
comprou 40 apartamentos neste 
edifício O protocolo para a en-
trada da IRS na Txopela Invest-
ments foi assinado em Fevereiro 
de 2015, mas não se concretizou. 
Isso porque a IRS não cumpriu 
com o acordo nos termos do qual 
devia investir até 100 milhões de 
euros em Moçambique, sendo 
que a primeira tranche deveria ser 
de 25 milhões de euros, dos quais 
2,5 milhões referentes à aquisição 
de 25% do capital social da Txo-
pela. “A IRS apenas transferiu 10 
milhões de euros.  Perguntei ao 
António Carlos do Rosário sobre 
a concretização da subscrição de 
25% do capital da Txopela pela 
IRS, mas a resposta que tive foi 

de que devíamos aguardar”. Em 
2019, quando o seu nome come-
çou a aparecer nos jornais, Imran 
Issa foi à Cadeia Civil falar com 
António Carlos do Rosário para 
perceber o que estava a acontecer.

 “Ele tranquilizou-me dizen-
do que estava tudo controlado 
e dentro de alguns dias estaria 
em liberdade. Disse ainda que o 
Director-geral do SISE e Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
tinham estado na Cadeia Civil 
para o visitar. E mencionou mais 
um nome do filho do Presidente 
da República que tinha estado lá”. 

Passado um mês, Imran Issa 
estava a ser procurado pelas auto-

ridades judiciais do Líbano, acu-
sado de ter recebido e branqueado 
o dinheiro que a IRS enviou para 
a Txopela Investments. “Fui à 
Cadeia Civil falar com António 
Carlos do Rosário sobre o assun-
to, mas ele disse para não me pre-
ocupar e que só devia entregar os 
documentos da Txopela à IRS”. 

Passado algum tempo, o de-
clarante recebeu uma segunda 
notificação das autoridades ju-
diciais do Líbano. “Falei com o 
consul do Líbano e ele ajudou-
-me a contratar um advogado no 
Líbano para prestar assistência. 
O advogado constatou que ha-
via um processo- -crime contra 
mim, Bilal Sidat, Tayob Cadango 
e Nordine Aboobacar instaura-
do pela IRS”. Imran Issa contou 
que mais tarde soube, através do 
Consulado do Líbano em Mo-
çambique, que o processo-crime 
instaurado pela IRS fazia parte 
da estratégia de passar a ideia de 
que a Txopela era detida pela IRS. 

“Este processo estava a ser 
manipulado pelo sobrinho do 
dono do Privinvest, Iskasndar 
Safa, de nome Iskandar El Sa-
maran, que à data dos factos 
residia na Cidade de Maputo”. 

O declarante disse que ligou 
para o sobrinho de Iskandar Safa, 
que já o conhecia através de An-
tónio Carlos do Rosário. “Liguei 
para ele para perceber o que esta-
va a acontecer, mas não nos en-
tendemos. Ele gravou a chamada 
e mandou para António Carlos 
do Rosário. E o doutor António 

Carlos do Rosário mandou-me o 
áudio da conversa e insultou-me. 
Chamou-me de filho da mãe, cão 
de merda e que eu ia ver sangue. 
Nunca mais voltei a falar com 
António Carlos do Rosário”. 
Imran Issa disse que já esteve 
com Jean Boustani no Aeropor-
to Internacional de Maputo, para 
onde foi solicitado por António 
Carlos do Rosário para fazer um 
trabalho. “Era para ajudar no pro-
cesso da entrada da empresa JB 
Managment (de Jean Boustani) 
na estrutura accionista da Quilua 
Holding, empresa que era detida 
por António Carlos do Rosário. 

Todos os documentos físicos 
relacionados com a entrada da 
JB Managment na Quilua foram 
entregues ao sobrinho de Iskan-
dar Safa”. O declarante também 
trabalhou no processo da entrada 
da Vivre Consultoria (da falecida 
Valentina Guebuza, filha do anti-
go Presidente Armando Guebu-
za) noutra empresa de António 
Carlos do Rosário. O declaran-
te confirmou que foi ele quem 
elaborou o contrato de compra 
e venda de 40 apartamentos T1, 
uma loja no rés-de- -chão, uma 
sala de reunião e um auditório 
no primeiro andar e 44 espaços 
para estacionamento no prédio 
Xenon Urban, na Avenida Ju-
lius Nyerere, Cidade de Maputo. 

A Txopela pagou pelo negó-
cio mais de sete (7) milhões de 
dólares aos promotores do pro-
jecto imobiliário Xenon Urban. 
“Quando o contrato foi assinado, 
as obras ainda não tinham co-
meçado. Acredito que o negócio 
avançou”. Devido a alterações 
feitas no contrato, o valor pago 
pela Txopela Investments aos 
promotores do projecto imobili-
ário Xenon Urban aumentou de 
sete para 13 milhões de dólares

. A título pessoal, António 
Carlos do Rosário também pa-
gou cerca de 1,8 milhões de dó-
lares por uma duplex e o terraço 
do Xenon Urban. “Este contrato 
foi alterado para 2.875.000 dó-
lares, sendo que deste valor foi 
pago 1.881.733 dólares, mais 
520 mil euros pagos em Portu-
gal”. Imran Issa contou ainda 
ter tramitado processos relacio-
nados com o Mabassa Hotel, 
construído na Cidade de Tete, 
propriedade de António Carlos 
do Rosário. O hotel de cinco 
pisos incluía 42 suites e a sua 
construção terá custado pouco 
mais de dois milhões de dólares. 
O declarante disse que foi solici-
tado por António Carlos do Ro-
sário para trocar a titularidade do 
DUAT para Txopela Investments. 

“Ele queria que o DUAT do 
espaço onde construído estives-
se em nome da Txopela Invest-
mentes para evitar que o nome 
António Carlos do Rosário apa-
recesse na placa de identificação 
da obra”. (redacção/agencias)
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Jornalista em parte incerta

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior 
partido da oposição, pede a demissão dos ministros da Eco-
nomia e Finanças, Max Tonela, e da Função Pública, Ana 
Comoana, devido a alegadas irregularidades na implementa-
ção da nova Tabela Salarial Única (TSU).

ARenamo exi-
ge uma “exo-
neração ime-
diata”, disse 
Alfredo Ma-

gumisse, porta-voz da comissão 
política do partido, durante uma 
conferência de imprensa, na se-
quência da contestação de vários 
profissionais da função pública.

Os ministérios “não têm con-
dições técnicas” para enquadrar 

os diferentes grupos profissionais 
“na nova tabela”, acrescentou.

Algumas classes profissio-
nais têm-se queixado de erros 
de enquadramento na TSU, as-
sinalando que a situação poderá 
prejudicar o seu estatuto remune-
ratório, caso não seja corrigida.

A Renamo considera o Go-
verno “incompetente”, quer que 
o executivo explique as causas 
dos “sucessivos erros de regula-

mentação” na aplicação da TSU 
e pede resposta a “todos os ofí-
cios dos grupos profissionais”.

O ministro da Economia 
e Finanças disse na quarta-
-feira que “há espaço” para os 
funcionários públicos apresen-
tarem reclamações para a cor-
recção do seu enquadramento.

Há equipas técnicas prepara-
das para responderem face “a uma 
reforma profunda e abrangente”.

A nova matriz salarial 
no Estado tem 21 níveis, en-
tre 8.756 e 165.758 meti-
cais (entre 134 e 2.580 eu-
ros), em vez de 103 escalões, 
como ocorria anteriormente.

Renamo pede demissão de 
ministro das Finanças

O Presidente moçambica-
no, Filipe Nyusi, voltou a pedir 
apoio em armamento à União 
Europeia (UE) para combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado.

“Que o apoio a Moçambique 
não se limite apenas a [equipa-
mento] não letal”, dada a ne-
cessidade de tornar robustas “as 
Forças de Defesa e Segurança 
para intervenção combativa”, 
pediu Nyusi, à margem da aber-
tura da Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE, reunida na ca-
pital moçambicana por três dias.

O chefe de Estado pediu ain-
da que um apoio financeiro já 
atribuído pela UE para o apoio 
militar da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC) seja também concedido 
ao Ruanda, que também apoia as 
tropas moçambicanas em Cabo 
Delgado - nomeadamente nas 
zonas para onde o país quer fazer 
regressar projectos de gás natural.

A UE anunciou no início de 
Setembro a atribuição de 15 mi-
lhões de euros para a missão da 
SADC, nomeadamente para for-
tificações de campo e contentores 
de armazenamento, equipamento 
médico, veículos e barcos, assim 
como dispositivos tecnológicos.

Esta parcela complemen-
ta uma verba de 89 milhões de 
euros de financiamento às for-
ças armadas de Moçambique 
destinada a equipar as unida-
des que estão a ser treinadas 
pela missão da UE no país.

O terrorismo é um dos te-

mas na agenda da assembleia 
entre África, Caraíbas e Pacífico 
(ACP) e a UE, e o eurodepu-
tado Carlos Zorrinho, copre-
sidente da assembleia, já tinha 
anunciado no seu discurso que, 
sobre Cabo Delgado, a UE de-
verá dar mais passos no apoio a 
Moçambique, sem concretizar.

Questionado pelos jorna-
listas, o eurodeputado referiu 
que a entrega de armas le-
tais “normalmente não está” 
no pacote de apoios da UE, 
“mas há muitas formas de aju-
dar e cooperar, sem que tenha 
de se fazer necessariamente 
esse fornecimento de armas”.

No entanto, “a decisão ainda 
não está tomada” e essa, a par do 
apoio ao Ruanda, são questões 
“em cima da mesa” e cuja des-
fecho “a seu tempo se saberá”.

Uma coisa parece certa, 

segundo Zorrinho: “Todos os 
sinais que tenho é que, sim, o 
apoio a Moçambique vai conti-
nuar a ser forte e a aumentar”.

A província de Cabo Delgado 
tem sido aterrorizada desde 2017 
por violência armada, sendo al-
guns ataques reclamados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma 
resposta militar desde há um 
ano com apoio do Ruanda e 
da SADC, libertando distri-
tos junto aos projectos de gás, 
mas surgiram novas vagas de 
ataques a sul da região e na vi-
zinha província de Nampula.

Em cinco anos, o conflito já 
fez um milhão de deslocados, de 
acordo com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Re-
fugiados (ACNUR), e cerca de 
4.000 mortes, segundo o projecto 
de registo de conflitos ACLED.
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Nyusi volta a pedir mais armas à UE O Misa Moçam-
bique, ONG 
de defesa da 
liberdade de 

imprensa, denunciou a de-
tenção de um jornalista local.

“O jornalista do portal on-
line Pinnacle News, Arlindo 
Chissale, encontra-se desde a 
última terça-feira, dia 25, de-
tido e incomunicável, num ato 
alegadamente protagonizado 
pelas autoridades governa-
mentais do distrito de Bala-
ma”, lê-se em comunicado.

A ONG exige a “liber-
tação imediata” e preten-
de apurar responsabilidades 
“neste atentado contra a in-
dependência jornalística”.

“Contactado por familiares 
do jornalista, o administrador do 
distrito, Edson Lino, confirmou 
a detenção de Arlindo Chissa-
le, garantindo que seria liber-
tado”, mas “são escassas as in-
formações”, acrescenta o Misa.

A organização cita fontes 

próximas da vítima, segundo 
as quais ele “captava imagens 
de instituições públicas daque-
le distrito” quando foi detido.

“A captação de imagens de 
instituições públicas, por jor-
nalistas, é um procedimento 
típico da profissão”, conclui.

Chissale é o caso mais 
recente de detenções e inti-
midação de jornalistas pelas 
autoridades em Cabo Delga-
do desde o início da insur-
gência armada, há cinco anos.

Ibraimo Abu Mbaruco, da 
Rádio Comunitária de Pal-
ma, desapareceu em Abril de 
2020 depois de sido cerca-
do por militares e nunca mais 
se soube do seu paradeiro.

Em 2019, Amade Abubacar 
e Germano Adriano foram deti-
dos e maltratados pelas autori-
dades durante quatro meses, sob 
acusação de violar segredos de 
Estado e incitar à desordem, num 
caso contestado pelas Nações 
Unidas e outras organizações.
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Segundo a Nova Democracia

TSU: a face visível do 
desgoverno de Moçambique

O partido Nova Democracia diz que repudia o gozo que 
é infligido a classe trabalhadora e, denúncia as injustiças 
trazidas pela Tabela Salarial Única (TSU), na função pública. 
Segundo aquela formação política não se percebe a razão do 
aumento do salário do Presidente da República que saiu de 
200 mil para 800 mil meticais enquanto o servente que lhe 
limpa a sala onde trabalha não ganha nem 10 mil meticais.

“Foi lan-
ç a d a 
r e -
cente-
mente 

a segunda temporada da TSU, 
que desde Julho, período do 
primeiro adiamento, era es-
perada ter sido concluída três 
meses depois com algum 
sucesso, mas o que se assis-
te é que os compadres não 
sabem o que estão a fazer. 

Aumentaram os seus salá-
rios no topo, mas por medo po-
pular tentam a todo o custo uma 
harmonização salarial a meio - 
entre o salário mais baixo e os 
mais altos. Agora a situação 
parece ter fugido do controle. 

A primeira das grandes 
incongruências é que um in-
divíduo posto a compadrio na 
superestrutura do Estado, pode 
levar um subsídio de represen-
tação superior ao salário de um 
médico, que lhe deve atender 
quando se intoxicar de tanto 
engolir, visto que recebe ren-
dimentos acima de qualquer 
expectativa. Igualmente e com-
parado, os mesmos subsídios 
são superiores ao salário de 
um professor catedrático, um 
professor doutor, entre outras 
categorias, que para ascender 
requerem tempo e sacrifícios. 

Numa escola de base, um 
funcionário chefe de secretá-
ria pode embolsar o dobro do 
salário de docente de nível su-
perior. Estas e outras arbitrarie-
dades mostram, que as classes 
mais prejudicadas são efectiva-
mente a dos professores, enfer-
meiros e policiais - uma tríade 
que amiúde tem sido usada, 
para defraudar o povo e eleger 
os seus detractores salariais. 

Não vai dar, nem faz senti-
do debochar destas classes de 
profissionais que tem lutado 
para manter o servilismo públi-
co e garantir a assistência ao ci-
dadão nos seus domínios. Esta 
humilhação, que estas classes 
de profissionais passam, trans-

mite uma mensagem única: a 
burguesia capitalista selvagem 
não se importa com a sua qua-
lidade de vida. Para eles não 
passa de um instrumento ao 
serviço dos seus grupos capi-
talistas. E, que quanto menor 
for o seu custo, nessa emprei-
tada, melhor para os rendimen-
tos da classe que te explora.

 Esta síntese é resultado real 
do que se vê e do que estas clas-
ses de profissionais ficam sujei-
tas neste TSU. Qualquer polí-
tica salarial desde desgoverno 
desde 1975, é feito com vista a 
aumentar o salário do topo, que, 
por conseguinte, vão acumu-
lando e beneficiando-se mais 
do que as maiorias produtivas 
dos diferentes sectores sociais.

 A problemática deste em-
brulhado todo está na génese 
dos critérios de elegibilidade 
para um agente ou funcioná-
rio do Estado ficar enquadrado 
numa determinada categoria 
e os quantitativos a receber. 
Quem e com que critérios fo-
ram determinadas tais com-
pensações salariais? Qual é 
a explicação razoável e cien-
tífica, para que o resultado 
seja sempre de erros crassos? 

Quem pensa nestes critérios 
e qual é a razoabilidade cien-
tífica dos processos? O ditos 
“técnicos” tem uma indicação 
em algum lugar institucional 
ou foi entregue a aventureiros 
e seus familiares afectos maio-
ritariamente ao sector público? 
Porquê que nas funções de che-
fia e confiança os critérios são 
adoptados em alta, mas logo a 
seguir em total baixa nas ca-
tegorias comuns? Em outras 
palavras, porquê interessaria 
ao Estado pagar salários altos 
no topo e a medida que des-
ce, sacrificar a maioria? Havia 
algum interesse das gangs do 
poder em melhorar a compen-
sação salarial dos funcionários 
e agentes do Estado ou só in-
teressava aumentar os ordena-
dos das excelências, enquanto 

a maioria rala e ralha de tudo? 
Moçambicanos! Não há erros 
nem omissões neste processo. 

Tudo é fruto de um pla-
no premeditado para oprimir 
o povo e o servidor público. 
É uma decisão política de en-
grandecer os grupos de topo e 
humilhar a classe trabalhadora. 
É o novo colonialista exibin-
do a sua metodologia de ex-
ploração e opressão da classe 
trabalhadora, porque se o an-
terior especulava abertamen-
te, este dissimula interessar-
-se pelo prestador de serviço 
público, mas o faz para enco-
brir a sua acção especulativa. 

A Nova Democracia repu-
dia este gozo que é infligido a 
classe trabalhadora e, denúncia 
porquê até hoje não compreen-
de como é possível, que o Pre-
sidente da República veja o seu 
salário incrementado da casa 
dos 200 mil para a casa dos 800 
mil? E o servente que lhe limpa 
a sala onde trabalha não ganha 
nem 10 mil meticais, quando 
está documentado que o salário 
mínimo ideal para esta classe é 
de cerca de 25 mil, em função 
do custo da actual cesta básica. 

Este valor, junto com os 
custos sociais às famílias e o 
profissional de carteira devia 
atingir ao mínimo 10% do sa-
lário proposto ao Presidente da 
República. Que disparidades 
são estas e a quem beneficiam? 
Os subsídios do clero são supe-
riores aos ordenados de toda a 
classe de profissionais - desde a 
burguesia até as classes baixas.

 E lembremo-nos que a 
priori eles tem os melhores 
salários, então, porquê preci-
sariam humilhar o trabalha-
dor, até do ponto de vista de 
subsídios? Se não conseguem 
fechar uma tabela mínima de 
salários, já se imaginam como 
fecham os negócios de petró-
leo e gás com aqueles países. 
É um dilúvio! Compatriotas. 
Moçambique está a saldo. 

É preciso reinventar o país, 
para que seja um lugar de paz e 
de benefícios e felicidade para 
todos nós. Não é possível cons-
truir felicidade com pessoas 
humilhadas e insatisfeitas com 
as suas renumerações. Não faz 
sentido que todo o sacrifício 
colectivo seja traduzido em 
benefício de alguns. O custo 

de vida está altíssimo, desde 
o transporte, a alimentação, o 
ensino de qualidade, o aces-
so a saúde e a medicamentos 
que já não são fornecidos no 
sistema público de distribui-
ção de drogas medicinais. 

Concidadãos.  A Nova De-
mocracia chama atenção para 
que não olhemos com roman-
tismo estás e outras situações 
que cada família, cada cida-
dão enfrenta no seu dia-a-dia. 
É um problema de todos nós, 
nós o povo moçambicano.

Os sanguessugas que aplau-
dimos perderam a noção do ri-
dículo e do desprezo pela vida 
humana. Abandonaram qual-
quer projecto sócio-económico 
de desenvolvimento nacional, 
não tem qualquer interesse co-
lectivo ou geral para o povo, 
mataram e matam os sonhos de 
Moçambique em nome da acu-
mulação selvagem de riquezas. 

Isto é violência psicoló-
gica, moral e contra a digni-
dade dos homens, mulheres e 
crianças moçambicanas. Mo-
çambicanos. Chegou a hora 
derradeira para a remoção 
deste regime. Vamos todos 
unidos acabar com esta festa. 
Não faz sentido que não te-
nhamos o país que sonhamos 
e a independência que engen-
dramos, que custou o sangue 
de milhares de Moçambica-
nos. Precisamos de nos or-
ganizar e boicotar os planos 
destes capitalistas subalternos. 

Os professores, enfermei-
ros e polícias estão a ser cha-
mados para uma tal marcha de 
saudações a um projecto de 
ditador, uma ocasião ímpar já 
que não nos deixam reivindicar 
marchando, para que ninguém 
se faça a estas humilhações. 
Não devias estar a concertar o 
TSU em vez de estar a entreter 
acções dum partido autocrata? 

Deixem que a elite pre-
dadora do Estado leve as es-
posas, filhos e seus lacaios a 
marchar para que fique cla-
ro que ninguém participará 
destes churrascos ao povo. 

A Nova Democracia infor-
ma e conscientiza ao povo em 
geral, que precisamos remo-
ver o novo colono e construir 
um país onde haja algo para 
todos e não tudo para alguns”.
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Ne s s e s 
t e m p o s 
dos nos-
sos ante-
passados 

do antigamente e mesmo os 
das últimas décadas do sé-
culo passado, ainda se culti-
vavam, mesmo sobre o fogo 
cruzado, os valores que vi-
raram os males de hoje, cha-
mados Tabus perniciosos, 
condenados a morte inde-
cente, portanto sem sequer 
um enterro digno. Olhemos 
este outro Tabu vilipendia-
do pela sociedade moderna:

4. A Morte e os Grandes 
Males eram assuntos ex-
clusivos para adultos. Era 
assim mesmo, muitos da 
minha geração e os das 
gerações mais adianta-
das lembram-se disso, 
não era permitido que 
um menor de idade sou-
besse duma situação de 
morte, mesmo se tratando 
de um parente próximo, 
aliás muitos cresciam até 
a fase de juventude sem 
saber desta dolorosa e 
triste realidade natural, 
a Morte. No caso de uma 
doença grave na família, 
aos novos não se lhes 
dia quase nada, fazia-se 
de tudo para não colocar 
as crianças num estado 
de choque ou de tensão, 

e lhes inventavam uma 
razão razoável, bran-
da, para elas encararem 
a situação com leveza.

Mas porquê eles, os 
antepassados, primavam 
por aquilo? Se calhar sa-
bemos pouco das razões 
ou simplesmente desvir-
tuamo-las para acomo-
dar outros valores(?), 
que hoje testemunhamos 
todos. Eles já não estão 
aqui para se explicarem 
e, se estão ainda alguns, 
certamente percebem que 
não valerá apenas perder 
tempo com explicações 
que não mudarão nada. 

Talvez se se pergun-
tasse qual é o benefício e 
os valores que se veicu-
lam quando se informa a 
um menor de idade que o 
seu pai, sua mãe, seu avô, 
seu irmão, tio…morreu? 
Qual o benefício de levar 
um menor, um bebé à se-
pultura para assistir seu 
parente a enterrar? O que 
fica depois na mente des-
sa criança, desse menor? 
Talvez não nos damos 
tempo para reflectir so-
bre isso. Há estudos que 
não estão a ser feitos, de 
certeza os estudiosos já 
concluíram que há maté-
rias que não precisam de 
ser investigadas, mas se 

prestamos um pouquinho 
de atenção para a nos-
sa sociedade, percebe-se 
que há muita gente cheia 
ou dominada por emoções 
do que pela razão. Em 
tudo nesta sociedade, re-
leva-se mais o lado emo-
cional, as pessoas estão 
mais propensas a chorar, 
a entristecerem-se, a la-
mentarem, a descarregar 
rancores, raivas, dores 
etc., etc. É que, na ver-
dade, muito cedo ainda 
as crianças são expostas 
a estes sentimentos e não 
aos sentimentos e atitu-
des de coragem, de traba-
lho, de lógica, de luta, de 
vitória, de resistência…

O dizer está muito 
equidistante do fazer. 
Hoje só se fala de traba-
lho, da coragem, da es-
perança, da resistência, 
da luta pela vida, mas 
não se demonstram com 
actos por forma a que os 
novos consigam seguir os 
exemplos. O que é feito 
hoje em dia? Dizem-se 
às crianças que fulano 
está muito doente, tem 
cancro, tem SIDA, tem 
sei lá o que, e pode não 
viver por mais um dia, 
e criança fica angustia-
da com os adultos não 
se sabe por quanto tem-

po até o doente paren-
te morrer para agravar 
a angústia e causar uma 
raiva inconsolável cau-
sada pela própria vida. E 
então todos crescem a sa-
ber que a vida não presta, 
por isso nada se deve fa-
zer de bem e do bom por-
que logo se vai morrer.

Por estas e demais ra-
zões, os antigos escusa-
vam-se de revelar certas 
situações aos novos, e 
preferiam focaliza-los à 
vida, aquilo que se lhes 
coloca para vencer na 
vida, para se ser adul-
to de verdade, com res-
ponsabilidade familiar e 
social incontestável. E 
os adultos sabiam qual 
era o momento oportu-
no para revelar tudo aos 
novos, eles poupavam 
as crianças das pesadas 
emoções que até alguns 
adultos não suportam, 
porque a morte, apesar 
de todos os ensinamen-
tos, doutrinas e filoso-
fias, é uma realidade que 
violenta até a emoção de 
um valente guerrilheiro.

Aos novos lhes dizia 
que a vovó fulana ou o 
papá viajou e não vol-
tará tão já; e as crianças 
viviam cresciam, torna-
vam-se maduras, e de-

pois se lhes revelava a 
verdade, e logo levados 
à sepultura de quem mor-
reu há anos para alguns 
rituais estabelecidos.

Hoje chegaram as me-
lhores visões, as outras 
percepções, os outros va-
lores(?) e se levam bebés 
ao cemitério, para verem 
o corpo inerte do parente, 
todas as crianças da casa 
estão ali a ver o caixão 
contendo o corpo do pa-
rente a pousar no fundo 
da terra, para nunca mais 
dali sair. Desatam todas 
a chorar ou a sufocarem 
o coitado coração por 
anos e anos. É isto que 
tem sentido hoje. Há até 
igrejas que promovem es-
tas coisas, argumentando 
com tudo, e se esquecem 
que na morte de Jesus, 
havia muitas crianças, e 
ele gostava muito delas e 
elas gostavam muito dele, 
mas lá no calvário, naque-
le momento doloroso, ne-
nhuma criança lá esteve.

Portanto, fica claro, 
como temos vindo a re-
ferir, que a luta contra os 
Tabus não é uma luta sim-
ples, ela tem seus próprios 
pressupostos e objecti-
vos, que muitos dos que 
só seguem, implementam 
não percebem patavina.  

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (11)

RANDULANI
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Deus concedeu 
à Espécie 
H u m a n a , 
h o n r a  e 
superioridade 

acima de todas as outras criaturas, 
razão pela qual, de acordo com 
o Qur’án, assim que Ele criou 
o primeiro Homem (Adão) 
ordenou aos anjos que, em 
respeito e honra se prostrassem 
perante ele, enfatizando 
assim a superioridade da 
descendência humana acima 
de todas as outras criaturas. 

A vida que Deus nos 
concedeu é uma grande 
graça, e todos os direitos que 
o Homem tem na sociedade, 
e também os concedidos 
pelo Estado, dependem 
da vida, razão pela qual o 
direito de protecção à vida 
é considerado fundamental. 
E o Isslam realçou muito 
a  san t idade  da  v ida . 

Q u a n t o  a o  a s p e c t o 
colect ivo,  no passado 
houve tempos em que a 
Humanidade, baseando-se 
na posição social, na língua, 
na etnia, etc., esteve dividida 
em vários tipos e classes, 

Os que na sociedade eram 
fortes eram considerados os 
mais honrados, enquanto 
os que tinham uma posição 
social mais baixa viviam 
“à mercê” da compaixão 
dos fortes, já que as leis 
correntes eram ditadas 
e  impostas  por  estes .

O Profeta Muhammad 

(S.A.W.) ensinou-nos a 
mensagem universal da 
igualdade humana, e disse 
que o Ser Humano foi 
criado com toda a honra, 
pelo que ninguém tem o 
direito de desprezar a honra 
divinamente concedida 
a  um ser  semelhante.

Para além disso, cada 
pessoa tem a obrigação de 
honrar a outra, pois todos 
nós fomos criados a partir de 
um único ser (Adão), e por 
isso ninguém tem o direito 
de se sentir superior na base 
da sua cor, etnia, raça, etc.

No Mundo, cada Ser 
Humano tem direitos e 
deveres, o que com algum 
esforço lhe permite viver 
sossegada e tranquilamente. 
E l e  n ã o  s ó  t e m  q u e 
saber reivindicar os seus 
direi tos ,  mas também 
tem que saber conceder 
tais direitos aos outros. 

É obrigação de todo 
o Homem respei tar  o 
humanismo e os Direitos 
Humanos, já que estes estão 
intrinsecamente ligados à 
honra humana, pois o Ser 
Humano, sendo a melhor 
das criaturas de Deus, 
merece honra e respeito sem 
distinção de nacionalidade, 
classe social, religião, etc.

Sobre isto o Qur ’án 
é bem claro, conforme 
consta no Cap. 4, Vers. 1:

“Ó gente! Temei o vosso 
Senhor que vos criou de um 

único ser (i.é, Adão), deste 
criou a sua esposa, e de 
ambos espalhou (pela Terra) 
muitos homens e mulheres.

E temei a Deus em nome 
de Quem reivindicais 
mutuamente os vossos 
direitos, e respeitai os laços 
familiares. Certamente 
Deus é vigilante sobre vós”.

E  c o n s t a  a i n d a  n o 
C a p .  4 9 ,  Ve r s .  1 3 :

“Ó gente! Certamente 
Nós vos criamos a partir 
de um (par de) macho e 
fêmea, e vos constituímos 
em povos e tribos para 
que vos reconhecêsseis 
( e  não  vos  od iásse i s 
ou menosprezásse i s ) ; 
Certamente o mais nobre de 
entre vós perante Deus, é o 
mais piedoso de entre vós”.

O humanismo é a base 
principal de toda a nobreza. 

E  D e u s  d i z  n o 
C a p .  1 7 ,  Ve r s .  7 0 :

“E de facto honramos 
o s  f i l h o s  d e  A d ã o ” .

Portanto, todos os direitos 
individuais, sociais, políticos 
e económicos tem que ser 
observados e respeitados, pois 
só assim se pode garantir uma 
sociedade justa e equitativa.

 A s  i n j u s t i ç a s  n o 
Mundo, a exploração, 
os assassinatos, os ódios 
religiosos, o divisionismo, 
o tribalismo, o racismo, a 
arrogância, o oportunismo, 
etc., tudo isso tem estado a 
causar muitos problemas. 

O Criador do Universo 
não criou nenhuma divisão 
entre os humanos. Para 
Ele todos são iguais, com 
os mesmos direitos. O 
princípio da igualdade por 
Ele estabelecido é eterno. 
E se para Ele nos humanos 
há alguma superioridade, 
então ela só pode existir 
n a  b a s e  d a  p i e d a d e .

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) no seu último 
sermão no Monte Arafah, 
foi bem claro relativamente 
a isto, quando disse: “Ó 
gente! Sabei que o vosso 
Senhor é Uno, e o vosso pai 
(i. é, Adão) é uno. Nenhum 
árabe é superior ao não-
árabe, e nenhum não-árabe 
é superior ao árabe. Nenhum 
branco é superior ao negro, 
e nenhum negro é superior 
ao branco, excepto pela 
piedade.    (At-Tabarani)

E assim o isslam eliminou 
de raiz todas as distinções 
baseadas na cor, raça, 
l íngua, nacionalidade, 
estatuto social, etc., e 
declarou a igualdade total 
na Humanidade, quer se trate 
de ricos, pobres, brancos, 
negros, homens, mulheres, 
etc., independentemente 
do quadrante geográfico 
d e  o n d e  p r o v e n h a m .

No Mundo ninguém 
consegue viver sozinho e 
de forma isolada, pois tal é 
impossível. Para conseguir 
satisfazer as necessidades 

do dia-a-dia cada humano 
tem de viver e conviver 
com os outros, assim como 
para melhor enfrentar as 
calamidades e afl ições, ele 
precisa do apoio de outros 
Seres Humanos. E é por 
isso que, ser ajudado e ver 
os seus direitos respeitados 
se torna um direito natural 
de cada Ser Humano.

Nos Direitos Humanos 
Básicos, consta o direito 
à igualdade humana, à 
protecção da honra e da 
propriedade, o direito 
à expressão, à liberdade 
religiosa e de consciência, 
a salvaguarda dos direitos 
das crianças, os direitos 
cul turais ,  económicos 
e  d e  e d u c a ç ã o ,  e t c .

Os Direitos Humanos não 
podem ser simples teorias 
ou uma mera retórica 
para acomodar interesses 
políticos, mas sim, têm 
de  es ta r  in t imamente 
ligados à vida prática.

I n f e l i z m e n t e  n o s 
dias que correm, muita 
hipocrisia nos tem sido 
dada presenciar quando se 
trata de Direitos Humanos. 

Fala-se muito destes 
direitos, mas na prática 
quer parecer que muitos 
de entre os que mais alto 
gritam quando se referem 
a  Di re i tos  Humanos , 
julgam-se mais humanos 
que outros, já que advogam 
uma coisa, mas fazem outra. 

Os direitos Humanos
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Na verda-
de, porque 
f a z e m o s 
poucos es-
tudos sobre 

acidentes rodoviários, não te-
mos certas informações e es-
tatísticas fi áveis, até mesmo a 
nível governamental, que per-
mitam fazer avaliações sobre 
as consequências provocadas 
pela sinistralidade rodoviá-
ria. As consequências são de 
vária ordem, mas podemos 
sintetizá-las em três vertentes: 
humana, material e fi nanceira.

Como se trata de um as-
sunto de análise muito vasta, 
vou, neste artigo, tentar abor-
da-lo de forma sintetizada, co-
meçando pelas consequências 
a nível humano, deixando para 
posteriores oportunidades as 
outras duas (as consequên-
cias materiais e fi nanceiras), 
até porque a saúde e a vida 
humana devem ser colocadas 
sempre em primeiro lugar.

No âmbito humano, as con-
sequências dos acidentes têm 
impacto a três grandes níveis: 
físico, psicológico e social. 
Nesta conformidade, pode-
-se entender que os acidentes 
abarcam diferentes domínios 
que vão desde o sofrimento 
social até ao físico e psicológi-
co da própria vítima por causa 
dos ferimentos que lhe foram 
infringidos, nomeadamente a 
perda ou lesão grave dos seus 
órgãos, muitas vezes fi cando 
com aspecto exterior alterado 
e/ou com limitações de mo-
vimentos. Estas enfermidades 
causadas pelos acidentes não 
afectam só a vítima directa, 
mas abrangem também os fa-
miliares com quem convive.

Não é fácil fazer, nestes 
casos, uma avaliação objec-
tiva das consequências dos 
acidentes a nível humano, em-
bora possa ser calculada em 
valores elevados, sobre o que 
a vítima e os familiares pas-
sam a enfrentar. Habitualmen-

te, quando se procura fazer 
uma avaliação deste tipo, ela 
é baseada nas indemnizações 
que as seguradoras calculam 
ou nas sentenças proferidas 
pelos tribunais, obtida através 
de questionários que são feitos 
para estimar a quantia da com-
pensação. Porém, as conse-
quências dos acidentes a nível 
humano são de vária ordem, 
uma vez que pode tratar-se de 
morte, lesões físicas e psicoló-
gicas que provocam incapaci-
dades permanentes ou tempo-
rárias. Por outro lado, a morte 
ou as incapacidades perma-
nentes e temporárias propor-
cionam também consequên-
cias para a entidade patronal, 
muitas vezes com refl exo para 
o próprio Estado, pelo facto de 
se fi car privado de um valio-
so quadro profi ssional, muitas 
vezes de difícil substituição.

Abordemos agora o caso 
da morte de um cidadão que é 
o mais grave das consequên-
cias de um acidente rodovi-
ário, atendendo que todos os 
planos e expectativas da sua 
vida, quer pessoal, quer pro-
fi ssional, fi cam eliminadas. 
Para além disto, a sua família 
e todos os que com o falecido 
se relacionavam, fi cam priva-
dos da convivência, dos bens 
materiais e outros recursos 
que a vítima proporcionava.

Falemos, também, das 
consequências dos ferimen-
tos graves ou ligeiros. Este 
tipo de ferimentos é tratado 
com reabilitações que provo-
cam dores físicas muito for-
tes, proporcionando muitas 
vezes perturbações no âmbi-
to afectivo e material, dimi-
nuído assim a qualidade de 
vida das pessoas. Em muitos 
casos, a invalidez causada 
pelos ferimentos, torna o tra-
balhador num incapacitado 
profi ssionalmente e, vezes 
sem conta, passa a usar pró-
teses e cadeiras de rodas con-
dicionando a sua mobilidade.

Será que temos uma noção aproximada das 
consequências dos acidentes rodoviários?

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO

No ano de 2010, fez-se, 
pela primeira vez, um estudo 
com alguma profundidade 
e chegou-se à conclusão de 
que o Estado moçambicano 
gastava, apenas com a assis-
tência aos sinistrados, apro-
ximadamente cem milhões 
de dólares. Estamos a falar 
do que se gasta em transpor-
te dos feridos para os hospi-
tais, operações, medicação, 
tratamentos, fi sioterapia e 
alimentação, não incluindo 

danos  em veículos e suas re-
parações. Para um país como 
o nosso, com insufi ciente 
capacidade fi nanceira, que 
ainda depende muito da aju-
da de parceiros e doadores, 
não podemos permitir que 
se gastem os cem milhões de 
dólares apenas na assistência 
aos feridos, porque evitan-
do os acidentes rodoviários, 
este valor seria canalizado, 
por exemplo, para construir 
escolas, hospitais e forne-

cer água à população, sendo 
estes bens de primordial im-
portância na vida das pesso-
as, de que grande parte dos 
moçambicanos ainda carece.

É precisamente por não 
se ter uma noção do que o 
Estado gasta com a sinistra-
lidade nas nossas estradas 
que se investe muito pou-
co na prevenção rodoviária.

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

ÇÃO INTERNACIONAL
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DOUGLAS MADJILA

  

Editorial
Urge cultivar a 

legalidade!

O país está em alta porque é assinalada a comemoração 
da semana da legalidade. Curioso! Num país onde a 
norma (atrevemo-nos a usar este termo) são as cons-
tantes violações, falar de legalidade é o mesmo que 
vender frigoríficos nos pólos, e proferir esta palavra 

no contexto nacional sugere agressão à integridade moral. Há mais 
balas do que pão neste país dirão uns. Outros resumirão Moçam-
bique como sendo um dos países pilares da constante violação dos 
direitos humanos. À semelhança de muitos outros, não vá o diabo 
tecê-las! Límpido como água. A continuar assim, com esta política 
de ameaças, assassinatos e gente presa sem mais sem menos, não 
vamos criar um Moçambique novo. O país vai regredir. As pessoas 
terão medo de viver do Índico ao Zumbo. Por isso que em períodos 
de eleições, as pessoas ficam em suas casas e nas barracas a ver a 
banda passar. Contrariamente à banda que toca e convida todo o 
mundo a votar, porque se está em tempo de festa popular, mas é curio-
samente neste mesmo período que acontecem das piores diabruras.

Em plena semana de celebração (?) importa gritar bem alto que esta-
mos a matar a democracia. Assassinar, ameaçar, mandar e prender, estes 
são verbos de terror e conjugados em países onde não há regras. Países 
que não querem vingar exibindo as suas potencialidades. E exemplos 
são vários. O Médio Oriente, Corno de África e alguma Europa. Países 
que ficam restringidos dos movimentos internacionais, porque cono-
tados com o mundo das atrocidades sejam elas de jaez social, econó-
mico, quiçá político, de violação de direitos fundamentais do homem. 

Basta, caros senhores. Basta desta intolerância asquerosa na po-
lítica desta terra. As autoridades não podem agir a seu bel-prazer. 
Precisam sobretudo respeitar a Constituição. Respeitando-se 
antes a si próprias. Porque, como se diz, é bem possível que um 
dia a gente vá à lua. Mas isso não seria ir muito longe. A maior 
distância a percorrer está dentro de nόs, humanos, apregoado-
res da paz, e curiosamente seus principais violadores. Que pena!

Qual a mensagem que se pretende transmitir aos jovens, quando 
estes, na hora do vigor e da sua maturação política são atirados 
à valeta e impiedosamente constituídos presos políticos? Qual 
a mensagem que se pretende vender, quando se assassina ou se 
manda matar um defensor da cidadania? Que mensagem se quer 
proclamar, quando se mandam promessas sangrentas a quem quer 
dizer um discurso contrário ao do governo do dia, na perspeti-
va da liberdade de expressão e direito a palavra? Cremos que no 
fundo só podem ser mensagens de musculatura do quero, posso 
e mando. Mensagens do diabo temerário. Mensagem de ausên-
cia de sentido patriótico e sobretudo, mensagens de prepotência. 

Não pode ser assim. Temos de ser altruístas e donos dos nossos 
narizes. Mandar matar alguém, ameaçar um semelhante, assassinar 
um irmão consubstancia um atentado à democracia. Caros mandan-
tes, tenham bem presente isto.Não vale a pena dar voltas. Como 
o mundo. Somos moçambicanos. Somos dirigentes, pois quando 
violamos este princípio, nos aproximamos aos símios. Por outras 
palavras, somos bandidos, facínoras da nossa própria liberdade.

O extremismo, o fanatismo a sabujice partidária de leva-nos nalgum 
momento a desconfiar das reais capacidades mentais de alguns senho-
res. É de loucos, o que se vive um pouco por todo o país com violações 
e abusos constantes daí que falar de legalidade em Moçambique nos 
remete ao nojo. Corrupção, ameaças e vinganças a quente são actos 
de gente de má catadura, gente de má índole, e isto associado às de-
tenções arbitrárias, não nos leva a longe. Nem pouco mais ou menos!

DOUGLAS MADJILA

Todos os apoiantes, seguidores e principalmente os 
aduladores do presidente não mediram esforços, 
quando tudo isto começava, para caracterizar como 
um possível legado do comando presidencial de Filipe 
Nyusi, talvez fosse, a considerar o impacto popular 

perceptível na altura, agora a realidade revela que era tudo campa-
nha falaciosa embora, admita-se que, enquanto os dias passavam 
essa campanha ia deixando aos poucos de ser falaciosa ou totalmen-
te falsa porque a princípio dava-se a entender que os salários dos 
pobres moçambicanos estatais, melhorariam consideravelmente, 
e durante os ensaios iniciais para a sua implementação reinava 
a agressividade para esclarecer que não se tratava de melhoria 
nenhuma mas sim, de uma adequação necessária dos salários a 
um só jeito de o fazer. Que mentira, esse governo tem na verdade 
muita falta de escrúpulos, é um bando de elitistas em busca de um 
conforto eterno fruto de uma gestão danosa de todo um Estado.   

Essa coisa de legado carrega consigo a questão de valores, 
benefícios atribuídos a outrem, portanto, tudo isso pressupõe até 
aspectos como amor ao próximo, coisas de tamanho valor quanto a 
moralidade, signifi cados sensíveis, tão sensíveis que não se podem 
encontrar em governos ou dirigentes tão egocêntricos quanto os 
de Filipe Nyusi, esta é a forma mais clarividente de caracterizar 
esse governo, e a tabela salarial única é um dos  objectos, chave 
admita-se, da ideologia egocêntrica a que este governo se dedica. 

Essa tabela só aparece para acomodar os interesses da FRELI-
MO, partido de Filipe Nyusi, a começar por ele próprio, todos 
os indivíduos próximos a si, sairão desta bem benefi ciados, essa 
tabela só veio mesmo para ofi cializar tudo aquilo que parecia só 
acusação do povo aos seus eleitos, que pena, modelo muito mal 
pensado pelo elenco presidencial de Nyusi, mas diga-se, muita 
ingenuidade do presidente, uma exposição popular a este nível, 
algo tão obvio de que foi feito apenas para si e para os seus, sendo 
que a imagem foi a mais exposta nesta nesse documentário todo. 
Mas diga-se também que esta ofensa ao povo trabalhador tem a 
cumplicidade da RENAMO e do MDM pois, também apanham dos 
benefícios por tabela como sempre, e quando é assim pouco fazem. 

Mas como pode o presidente acreditar que isso poderia ser um 
legado, quando tudo indica que queria apenas auferir ofi cialmen-
te o que um presidente em Moçambique só ganha roubando? 
Claro a ter sido ideia própria elevar-se aos tais oitocentos mil, 
mas que distracção presidente, ninguém se importaria com o seu 
bolso enquanto os sinais dessem também bolsos minimamente 
cheios para o povo mas não, Filipe Nyusi admitiu tanta ginás-
tica para deixar professores, enfermeiros, médicos e os demais 
numa situação de miséria e ai vem o resultado. Professores por 
exemplo, que sempre foram marionetes do seu sistema, estão 
depois dessa aprendendo a se rebelar, eis o seu legado excelên-
cia: a histórica rebelião dos professores. Estais fazendo história 
pela negativa presidente, tanto para nós assim como para vós.

TSU: um legado 
humilhante 
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MAPUTADASF R A N C I S C O  R O D O L F O

Não res-
tam dú-
vidas que 
a época 
chuvosa 

está aí. O INAM (Institu-
to Nacional de Meteorolo-
gia) já lançou o repto. “Vai 
chover a valer” e nós sem-
pre escrevemos: “chuva a 
mais e chuva a menos” …

Enquanto que nalgumas 
Regiões do país as popu-
lações abandonam as sua 
zonas de residência, normal-
mente nas partes baixas, onde 
conseguem lavrar e erguer as 
habitações, noutras à seca 
severa como em Chigubo, 
em Gaza, cujo Administra-
dor Distrital, Hermenegildo 
Infante já veio clamar “pelas 
bolsas de fome” e, por isso, 
quer sementes para a próxi-
ma época agrícola, sementes 
que a Governadora de Gaza 
Margarida, Mapadzene já 
providenciou em Guijá. Quer 
alimentação para apoio à 
população até às próximas 
colheitas… - grita de Chi-
gubo Hermenegildo Infante.

Mas deixemos este pa-
lavreado, que nos caracte-
riza nos nossos trabalhos, 
em jeito de introito para o 
tema principal, a maka de 
hoje:Porquê o “Cofre de 
Justiça” constrói obras resi-
lientes dentro dos prazos?...

Desde que o Projecto do 
Presidente da República Fi-
lipe Jacinto NYUSI “Um 
Distrito, um Tribunal”fi co 
espantado, pelo facto de  as 
obras que são erguidas, cum-
prir os prazos estabelecidos.

Os projectos são pagos 
com fundos provenientes dos 
“fundos” do “Cofre de Justi-
ça” e com rigor são inaugu-
rados dentro do programado.

São edifícios, po-
deria dizer como está 
na moda - “resilien-
tes”- à vista desarmada!...

Então, a questão se colo-
ca: Ministério de Educação 
e Desenvolvimento Huma-
no devia seguir o exemplo…

O Ministério de Edu-
cação e Desenvolvimento 
Humano tem problemas 
graves, na maka de: “obras 

inacabadas”, “obras que são 
abandonadas”, “ludibriado 
por falsos empreiteiros que 
depois de receber o taco, 
desaparecem” e outras ques-
tões de semelhante jaez…

É um acumular de 
problemas que passa de 
ministro para ministro, 
desta vez até passou de 
ministra para ministra.

Quer dizer, todos dei-
xam a casa, para outros. A 
questão de obrasina caba-
das é sem sombra de dúvi-
das, aquela que “tem barbas 
brancas”, já que a maka da 
produção do livro escolar 
dentro de um futuro breve 
está próxima do fi m, com 
o anúncio do Presidente da 
República, que anunciou 
que os livros de 1ª a 3ª a 
serão produzidos no País.

Se o “Cofre de Justiça” 
constrói “Um Tribunal em 
cada Distrito” já o Minis-
tério de Educação e De-
senvolvimento Humano, 
tem várias infra-estruturas 
a construir em cada distri-
to. Estamos absolutamente 

cientes, para não estabele-
cermos um paralelismo…

É por causa desta par-
ticularidade que deixamos 
aqui o repto, para a Dr.ª 
Carmelita Namashilua, mi-
nistra de Educação e De-
senvolvimento Humano, 
paraque o MINEDH pre-
cisa de Arquitectos, Enge-
nheiros e outros quadros 
para “Fiscalização” … 

Alguns dirão que mo-
dernamente, contratam-
-se empresas para “Fis-
calizar a Obra”, mas eu 
diria: “muito obrigado”.

A melhor forma é quem 
controla o “Fiscal”. Não vale 
apenas não pagar “arquitectos, 
engenheiros, mestres de obras 
e outros quadros de gestão para 
mandar parar as obras, quando 
iniciam por não cumprir com 
os “padrões recomendados…”

Quanto cimento e outros 
materiais são roubados nas 
obras, para contruir sala de 
aulas que vão ruir na primei-
ra ventania e a cobertura voa 
como se fosse papel. Cobrir 
escolas sem engenharia ne-

nhuma, com tantos quadros 
que Moçambique “pariu”, 
desde Cuba, Alemanha, ou-
tros países: Rússia, Ucrânia 
e aqui perto na África do Sul.

Quando há obras “inaca-
badas” e a “Justiça” está lon-
ge para ver quem “aceitou” 
de animo leve o “contrato” 
com o empreiteiro mafi oso. 
Se há denuncia, não se per-
segue o “mafi oso”, viemos 
depois com desculpas de que 
“desapareceu”. Depois de de-
sorganizar a “sociedade”, por 
não ter escolas em condições.

E dizemos: “as crianças 
chegam na 5ª classe sem saber 
ler…”E depois?... Encolhe-
mos os ombros e pensamos 
que o problema é “mandar o 
meu fi lho para o ensino pri-
vado ou estudar fora do país 
nas primeiras classes…”

Quantos podem pa-
gar ao “privado”?...

Vamos mudar as coisas...
Nas tuas incomoda-

tivas MAPUTADAS, no 
Grande Rio ZAMBEZE, 
voltaremos brevemen-
te, a este palpitante tema.

 l Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano devia seguir o exemplo…

Porquê o “Cofre de Justiça” constrói 
obras resilientes dentro dos prazos?...

 l MINEDH precisa de Arquitectos, Engenheiros e outros 
quadros para “Fiscalização” …
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Consciencialização em Segurança 
Cibernética atingiu 1.232 concidadãos

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) do 
Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (INTIC), Lourino Chemane, faz um balanço positivo  
das actividade realizada no âmbito da Consciencialização 
em Segurança Cibernética, pelo mérito de  ter atingido 1.232 
concidadãos, que aumentaram a percepção sobre a importân-
cia da segurança cibernética, garantindo que tenham conhe-
cimento dos recursos de que precisam para estar mais segu-
ros e protegidos enquanto navegam no espaço cibernético.

O PCA do 
INTIC fa-
lava duran-
te a confe-
rência de 

Imprensa realizada à 31 de 
Outubro do corrente ano, em 
Maputo,  onde explicou que 
Outubro é considerado “Mês 
de Consciencialização em 
Segurança Cibernética”, pelo 
que as instituições públicas 
e privadas, a sociedade civil 
e cidadãos são instados à co-
nhecerem melhor os aspec-
tos inerentes a prevenção de 
incidentes computacionais 
e a segurança de dados para 
contribuírem para o ambien-
te cibernético seguro, inclu-
sivo e resiliente para todos.

Celebrado sob lema  “Mo-
çambique como nação com 
espaço cibernético inclusivo, 

seguro e resiliente”, o Mês 
de Segurança Cibernética 
que celebramos pela primeira 
vez em Moçambique e, que 
nasce nos Estados Unidos 
em 2003, como resultado de 
uma iniciativa conjunta de 
três órgãos estaduais: a Di-
visão Nacional de Segurança 
Cibernética, o Departamen-
to de Segurança Interna dos 
EUA e a Aliança Nacional 
de Segurança Cibernética.

A primeira edição do Mês 
de Consciencialização em 
Segurança Cibernética foi 
realizada em 2004, e os or-
ganizadores se focaram pre-
cisamente no utilizador final, 
incluindo campanhas para in-
centivar o uso de soluções de 
antivírus e softwares devida-
mente actualizados. De lá para 
cá, o programa tem evoluído 

e, desde 2011, são escolhidos 
temas específicos para serem 
abordados com o cidadão.

Com a sua implementa-
ção a revelar-se importante e 
eficaz, vários países interna-
cionalizam o período com o 
objectivo de, ao longo do mês 
de Outubro, sejam realizadas 
acções e promovidas inicia-
tivas que ajudem não apenas 
as empresas, mas, também os 
próprios cidadãos à se man-
terem seguros enquanto na-
vegam no espaço cibernético.

Recorde que Moçambique 
inaugurou esta celebração no 
presente ano, tendo feito o 
lançamento das celebrações 
no dia 7 de Outubro, sendo 
de destacar a Participação do 
INTIC na abertura das come-
morações do mês da Segu-
rança Cibernética no Gana 
e Assinatura do memoran-
do de entendimento  (MoU) 
com CSA do Gana; Lança-
mento de Cursos Online So-
bre Segurança Cibernética: 
Consciencialização Sobre 
Segurança Cibernética aos  
Gestores da Inspecção Geral 
das Finanças; Lançamento 
de Cursos Online Sobre Se-

gurança Cibernética: Assi-
natura do MoU com a  Uni-
versidade Federal  de Santa 
Catarina (UFSC) e CERT.BR.

Ainda no âmbito da ce-
lebração do “Mês de Cons-
ciencialização em Segurança 
Cibernética”, foi realizado 
o Webinar sobre phishing e 
cyberbullying para estudan-
tes do ensino secundário e 
professores (sensibilização 
para estudantes do ensino 
secundário); Webinar Sobre 
Mecanismos de Protecção 
e Resposta a Incidentes de 
Segurança Cibernética; Ca-
pacitação para  Jornalistas 
e Intervenientes do  Ecos-
sistema de Segurança Ci-
bernética; Reunião com os 
Intervenientes da Estraté-
gia Nacional de Segurança 
Cibernética; Curso sobre 
Modelos de Maturidade de 
CSIRTs Baseado no Modelo 
SIM3; Webinar Sobre Assi-
naturas Digitais; Workshop 
para Divulgação da Política 
Nacional de Segurança Ci-
bernética e sua estratégia de 
Implementação; e Palestra 
Sobre  Segurança Ciberné-
tica e Certificação Digital.

Ainda no decurso do even-
to, foram atribuídos Certifi-
cados de Auditores do SIM3 
à dois quadros séniores do 
INTIC, IP após frequentarem 
com êxito o Curso de Capaci-
tação Baseado no Modelo de 
Maturidade de “Security Inci-
dent Managemment Maturity 
Model – SIM3”, organizado 
pela Open CSirt Foundation 
(OCF), uma organização ho-
landesa sem fins lucrativos, 
que desenvolve actividades 
que visam melhorar a segu-
rança da Internet no Mundo.

Num outro desenvolvi-
mento, o PCA do INTIC, 
Lourino Chemane, explicou 
que o Governo de Moçam-
bique tem implementado 
várias medidas e acções que 
contribuem para dinamizar 
a economia digital tendo 
em conta a sua importância 
no processo de desenvolvi-
mento social e económico, 
incluindo na segurança da 
população moçambicana no 
espaço cibernético. É nes-
te âmbito que reestruturou 
o INTIC, IP, em 2018, atri-
buindo novas funções à des-
tacar, a de regular, supervi-
sionar e fiscalizar o sector 
das TIC em Moçambique.

O desenvolvimento da go-
vernação digital em Moçam-
bique encontra-se reflectido 
em diversos instrumentos 
de orientação política e es-
tratégica do sector das TIC, 
donde se destaca, a Políti-
ca e Estratégia Nacional de 
Segurança Cibernética com 
várias iniciativas dos quais, 
emergem o estabelecimento 
de mecanismo nacional de 
promoção, partilha, coopera-
ção e coordenação em maté-
rias de segurança cibernética 
com alicerce na Rede Nacio-
nal de CSIRTs e implementa-
ção do Sistema de Certifica-
ção Digital de Moçambique;

No âmbito da Estratégia 
da Reforma e Desenvolvi-
mento da Administração Pú-
blica (ERDAP: 2012–2025) 
cujo objectivo é melhorar a 
qualidade de serviços da Ad-
ministração Pública, o Gover-
no aprovou a Política e Estra-
tégia Nacional de Segurança 
Cibernética, através da Reso-
lução n.º 69/2021, de 31 de 
Dezembro, do Conselho de 
Ministros, que visa mitigar os 
efeitos dos ataques e inciden-
tes cibernéticos no nosso país.
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Factos e focos da legalidade nacional
O Sector de Administração da Justiça, celebra, de 29 de 

Outubro a 05 de Novembro de 2022, as actividades alusivas 
ao Dia da Legalidade. O Dia da Legalidade, 05 de Novembro, 
é assinalado anualmente com a realização de actividades à 
escala nacional, organizadas de forma rotativa pelos órgãos 
do sector de administração da Justiça, designadamente o 
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. 
No dia 5 de Novembro de 1981, o Presidente da República 
de Moçambique, Samora Moisés Machel, dirigiu-se à nação, 
apontando os problemas enfrentados na altura e delineando 
formas de organização e actuação dos órgãos e agentes do 
Estado e do sistema de administração da Justiça.

No discurso, 
exortou o sector 
da Administra-
ção da Justiça 
a lutar contra os 

abusos de poder, a arbitrariedade, 
as detenções fora de flagrante delito 
sem mandados de captura, a corrup-
ção e outros males que na polícia, 
no Ministério Público, nos tribu-
nais, nas cadeias ocorriam nos ou-
tros órgãos e serviços encarregados 
de manter a lei e a ordem, defender 
a legalidade e administrar a justiça.

Desde então, o dia 5 de No-
vembro, foi institucionalizado e as-
sumido como o Dia da Legalidade, 
momento de reflexão dos órgãos 
do Estado e do Sector de Admi-
nistração da Justiça, em particular, 
sobre a legalidade da sua actuação.

A celebração da efeméride foi 
marcada pela realização de even-
tos à escala nacional, destacando-
-se as seguintes: portas abertas 
pelas instituições do Sector de 
Administração da Justiça para 
a concessão de audiências aos 
cidadãos, visitas aos estabeleci-
mentos penitenciários, e palestras.

Nos anos passados, os dife-
rentes ministros da Ministro da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, nas suas intervenções 
alinham com a exortação que o Pre-
sidente da República, tem feito para 
a necessidade de observância da 
legalidade e da garantia do acesso 
à justiça e ao direito dos cidadãos 
como uma das grandes conquistas 
do povo moçambicano, reafirmou 
ainda o maior engajamento do Sec-
tor no aprofundamento de valores 
nobres como a democracia, a cultu-
ra de paz e o maior entrosamento e 
sincronia entres as diferentes insti-
tuições de administração da justiça 
por forma a consolidar um sistema, 
que melhor defende a ordem jurídi-
ca e a observância da lei, que garan-
te os direitos e liberdades dos cida-
dãos, que assegure a administração 
célere da justiça e a segurança e a 
ordem jurídica. No discurso de oca-
sião, o Presidente da República tem 
encorajado o Sector da Justiça pelos 
passos que tem vindo a dar, conso-
lidando o Estado de Direito Demo-
crático, nas reformas da legislação 
comercial, penal e administrativa, 
que exige dos tribunais uma capa-
cidade de se reinventar para dirimir 
conflitos cuja natureza e particulari-

dade estão em constante evolução.
O Chefe do Estado tem apon-

tado que por vezes somos confron-
tados com o sentimento de que a 
justiça continua longe do cidadão, 
distância essa que é muitas vezes 
geográfica mas também formal, 
pois vezes há em que as decisões 
dos tribunais não vão de encontro 
com o alcance de justiça que a po-
pulação almeja, apontando, ainda, 
que a justiça é uma condição de 
desenvolvimento económico, pois 
só investe quem tem a garantia de 
que há segurança jurídica e cele-
ridade suficiente para o desenvol-
vimento do seu negócio de modo 
a evitar conflitos imprevisíveis ou 
intermináveis e a nossa justiça deve 
facilitar os investimentos, deve 
defender os projectos económicos 
nacionais e não incluir interesses 
de indivíduos que só querem tirar 
o suor do povo. O Presidente da 
República tem referido ainda que 
a nossa legislação concede aos 
tribunais a prerrogativa de criar 
mecanismos preponderantes de re-
solução de litígios, e exortou a ne-
cessidade de se “explorar estas fer-
ramentas, que permitem com que 
as partes colaborem na construção 
da solução dos seus diferendos”.

Acções do Ministério Público

No âmbito do controlo da lega-
lidade e protecção dos Direitos Hu-
manos, interagimos com CNDH, 
no seguimento dos procedimentos 
de retirada do estatuto de refugia-
do a alguns cidadãos estrangeiros 
e consequente expulsão do país. 
Procedemos, ainda, a assinatura 
do memorando de entendimento, 
com o Serviço Nacional Peniten-
ciário, para melhorar a recolha, tra-
tamento e partilha de dados sobre 
reclusos em cumprimento de pena 
e em prisão preventiva, visando 
maior controlo por parte do Minis-
tério Público . Através do Gabinete 
Central de Combate à Corrupção, 
celebrámos o memorando de tra-
balho com o CIP, cujo objectivo es-
sencial é a colaboração nas acções 
de combate à corrupção, através da 
elaboração de plano de actividades 
anuais, realização de estudos e pes-
quisas conjuntos sobre corrupção, 
partilha de informação, capacitação 
de magistrados e investigadores 
sobre esta temática e produção de 

manuais.Com o SERNAP, ainda, 
articulámos na tomada de medi-
das de contenção da propagação 
da pandemia da Covid-19, assim 
como, nas questões ligadas ao 
combate a corrupção. Organização 
da sociedade civil, que tem como 
missão promover a integridade na 
esfera pública em Moçambique, 
através da denúncia da corrupção 
e de irregularidades, em geral, e 
da advocacia da conscienciali-
zação pública e a favor das boas 
práticas na gestão do bem comum.

Controlo da legalidade e direitos 
humanos 

Com vista a impulsionar a inter-
venção principal e acessória do Mi-
nistério Público, continuamos a de-
senvolver actividades de monitoria 
e assistência técnica aos órgãos su-
bordinados, para acompanhamento 
das actividades desenvolvidas e 
análise de diversas questões técnico 
processuais. Estas acções permitem 
uma maior interacção com os ma-
gistrados, oficiais de justiça e assis-
tentes de oficiais de justiça, a todos 
os níveis, no exercício das suas 
funções, mormente, no que respeita 
a qualidade dos actos processuais 
e cumprimento dos prazos. Na ju-
risdição criminal, constatámos, no 
geral, melhorias na intervenção do 
Ministério Público, contudo, preva-
lece o desafio de garantir a pronta 
intervenção, e melhorar a qualidade 
da nossa actuação, nomeadamen-
te, na fiscalização de autos de de-
núncia e de notícia nos comandos, 
esquadras e postos da PRM, no 
cumprimento dos prazos legais, de-
fesa efectiva dos direitos e demais 
interesses previstos na lei. Com a 
entrada em vigor do novo Código 
de Processo Penal, que estabelece 
novos critérios na determinação 
das formas de processo, verificou-
-se uma considerável redução de 
processos julgados, sob a forma 
sumária, com impacto na celerida-
de processual, pois situações que, 
anteriormente, eram submetidas, 
imediatamente, ao julgamento, re-
querem tratamento mais solene. 
Este facto deve-se à exigência le-
gal, de só puderem ser julgados 
em processo sumário, situações de 
detenção em flagante delito, por 
autoridade judiciária ou entidade 
policial, o que, dificilmente, se ve-
rifica, pois, normalmente, as deten-
ções em flagrante delito são, na sua 
maioria, efectuadas pelos cidadãos. 

Este cenário, sugere uma refle-
xão sobre os critérios da determina-
ção da forma do processo, previstos 
no novo Código de Processo Penal.  
Na jurisdição de menores, prevale-
ce a necessidade de imprimir maior 
celeridade na tramitação de proces-
sos, especialmente, os de regulação 
do exercício do poder parental, 
adopção, tutela e providências para 
assistência e protecção do menor. 

O reduzido número de funcioná-
rios nas instituições intervenien-
tes, particularmente, de assistentes 
sociais, é apontado como uma das 
principais causas da inobservância 
dos prazos de realização de inqué-
ritos sociais, elemento fundamental 
para tomada de decisão naqueles 
processos. A esta situação associa-
-se o fraco acompanhamento dos 
menores e suas famílias, em casos 
de aplicação de medidas de pre-
venção criminal e providências de 
tutela dos direitos e interesses dos 
menores. Reiteramos a pertinência 
da criação de tribunais de família 
e menores, em todas as províncias, 
como órgãos especializados em 
matérias de natureza jurídico-fami-
liares e de protecção de menores. 

Jurisdição laboral

 Estão em curso trabalhos con-
juntos com os Ministérios da Saúde 
e do Trabalho e Segurança Social, 
na perspectiva de uma revisão le-
gislativa, no que concerne ao cálcu-
lo das pensões e indemnizações de-
correntes de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais, bem assim a 
adopção de um protocolo específi-
co para harmonização de procedi-
mentos de avaliação das incapaci-
dades, a ser submetida ao Conselho 
de Ministros para aprovação. Nas 
jurisdições cível e administrativa, 
em face da fraca colaboração por 
parte de alguns órgãos do Estado 
nas acções em que este ou outras 
pessoas colectivas de direito pú-
blico são demandadas, recomendá-
mos aos nossos órgãos, maior rigor, 
no âmbito do controlo da legalida-
de e fortalecimento da articulação 
com os demais órgãos e instituições 

do Estado, bem como a responsa-
bilização dos respectivos dirigen-
tes, por omissão do dever legal de 
colaboração. Tribunais, procura-
dorias e serviços da acção social. 
Nas jurisdições fiscal e aduaneira, 
constatámos a existência de vícios 
formais nos actos processuais, no-
meadamente, a falta de requisitos 
legais no auto de notícia, elabora-
do pelos agentes autuantes, o que 
conduz, muitas vezes, à nulidade de 
todo processo. Este facto é, ainda, 
agravado pela persistência na re-
messa dos autos lavrados pela Ad-
ministração Tributária directamente 
aos tribunais fiscais, contrariando 
o preconizado na lei do Ministério 
Público , que atribui competência a 
este órgão de instruir processos por 
infracções tributárias, conduzindo, 
assim, à morosidade processual, 
deficiente instrução dos processos e 
eventual falta de responsabilização 
dos infractores. É urgente a refor-
ma da legislação processual fiscal e 
aduaneira, cujas propostas foram já 
depositadas no Ministério da Justi-
ça, Assuntos Constitucionais e Re-
ligiosos. Com vista a garantir uma 
intervenção imediata nos processos 
fiscais e aduaneiros, nas províncias 
onde ainda não foram criados os 
respectivos tribunais, o Conselho 
Superior da Magistratura do Minis-
tério Público procedeu a nomeação 
de magistrados para assistência e 
tramitação de processos antes da 
remessa aos tribunais competentes. 

Na Defesa dos interesses colec-
tivos e difusos trouxemos à reflexão 
a necessidade de aprovação de uma 
lei de acção popular, instrumento 
que defina os procedimentos para o 
exercício do direito de acção popu-
lar, conforme o comando constitu-
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cional, especialmente, no âmbito da 
saúde pública, direitos dos consu-
midores, preservação do ambiente 
e património cultura. É que, a mate-
rialização deste direito exige a apro-

vação de uma lei específica que de-
fine os termos da sua efectivação.

 

Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC) 

Com vista ao aperfeiçoamento 
da missão do SERNIC, como órgão 
auxiliar do Ministério Público, na 
instrução de processos-crime, pro-
cedemos à monitoria e assistência 
técnica a este órgão. Neste contex-
to, constatámos uma evolução no 
que se refere à organização inter-
na, nomeadamente, a qualificação 
profissional e especialização dos 
seus quadros na investigação da 
criminalidade violenta, organizada 
e transnacional. Assinalámos as 
acções visando harmonizar a orgâ-
nica do SERNIC com o actual qua-
dro jurídico penal e a nova Lei do 
Ministério Público, que cria novas 
unidades orgânicas, na perspectiva 
de responder aos desafios da inves-
tigação da criminalidade prevale-
cente. No período em análise, este 
serviço registou um incremento do 
seu efectivo, na ordem de 4,8%. 
Entretanto, o crescimento registado 
continua a não cobrir o défice deste 
órgão, sobretudo, para a especiali-
dade de investigação e instrução 
criminal, investigação operativa, 
técnica criminalística, identificação 
e registo policial, sectores sem os 
quais, não se pode alcançar uma 
investigação criminal eficaz. Por-
tanto, persiste o problema de insu-
ficiência de recursos humanos para 
responder à demanda dos desafios 
da investigação criminal e assegurar 
uma correcta e célere tramitação de 
processos, com maior enfoque nos 
distritos.  Com a autonomização do 

SERNIC, que deixou de integrar a 
orgânica da PRM, impõe-se aquele 
órgão adopção de mecanismos es-
pecíficos de selecção e recrutamen-
to dos seus membros, bem assim, 

de planos de formação inicial para 
ingresso e de especialização, tendo 
em conta a natureza das actividades 
e as exigências impostas pelo sis-
tema de administração da justiça. 
Ademais, o alargamento das com-
petências dos tribunais judiciais de 
distrito, em matéria penal, que jul-
gam infracções puníveis com pena 
de prisão até 12 anos e o facto de a 
maior parte destas infracções ocor-
rerem naquele nível, determinam 
a presença dos serviços de inves-
tigação criminal, nas suas diversas 
especialidades, nestas jurisdições. 
Como nos referimos na Informa-
ção Anual anterior, a problemática 
dos recursos humanos no SERNIC, 
tendo em conta as actuais limita-
ções de ingresso na Administração 
Pública, só poderá ser minimizada 
com a atribuição de quotas para a 
formação especializada e conse-
quente admissão, à semelhança do 
que sucede com as magistraturas. 
Para o efeito, estamos a articular 
com o Governo, de modo a prever 
a afectação de recursos humanos, 
que possam permitir a sua estrutu-
ração à altura dos desafios, nos ter-
mos preconizados na lei. O quadro 
actual do Código de Processo Penal 
impõe a intensificação de acções de 
capacitação dos membros do SER-
NIC, quanto aos procedimentos le-
gais relativos aos meios especiais de 
obtenção da prova, nomeadamente, 
as escutas telefónicas e as acções 
encobertas, que se revelam de gran-
de importância na investigação da 
criminalidade violenta, organizada, 
complexa e transnacional. Rela-
tivamente ao período em análise, 
decorreram acções de capacitação 
técnica, em diversas matérias, com 

enfoque para os meios especiais 
de obtenção da prova, cooperação 
internacional, inteligência, terroris-
mo, raptos, imigração ilegal e cri-
minalidade económico-financeira. 

Considerando que o SERNIC 
é um órgão que integra carreiras 
específicas, para garantir melhor 
desempenho e celeridade proces-
sual, foi concluída e submetida à 
aprovação41 a proposta de mode-
lo próprio de avaliação dos seus 
membros. No âmbito das acções 
para a elevação dos níveis de in-
tegridade, por parte dos membros 
do SERNIC, destacámos, no pe-
ríodo em análise, a instauração de 
processos disciplinares contra 96 
membros, que culminaram com a 
aplicação das seguintes sanções: 11 
de expulsão; 2 de demissão; 21 de 
multa; e 5 de repreensão pública. 
Foram arquivados 24 processos e 
33, ainda, correm seus termos. Ao 
Ministro de tutela. Paralelamente, 
foram desencadeados 48 processos 
criminais contra 53 membros, ten-
do sido deduzido despacho de acu-
sação em 5 e remetidos aos tribu-
nais. Os restantes encontram-se em 
instrução preparatória. O SERNIC 
tem estado a reforçar as acções no 
controlo da disciplina interna dos 
seus membros, com vista a obstar 
desvios de condutas, que compro-
metem a imagem e a sua credibi-
lidade. Como já nos referimos em 
ocasiões anteriores, a exiguidade de 
meios materiais, nomeadamente, 
equipamentos técnico-operativos 
e meios circulantes, para a reali-
zação de diligências processuais, 
condiciona a eficácia desta insti-
tuição para a plena e tempestiva 
investigação à altura dos desafios 
impostos pela criminalidade orga-
nizada e transnacional. O preva-
lecente défice de infra-estruturas 
para o funcionamento do SERNIC, 
continua a ditar que maior parte dos 
seus órgãos funcione em edifícios 
cedidos, arrendados ou partilhados, 
maioritariamente, sem condições 
adequadas para o funcionamento, o 
que conflitua com a sua função de 
excelência, que é a investigação. É 
neste contexto, que estão em cur-
so esforços junto do Governo para 
aquisição, construção e reabilitação 
de edifícios para o funcionamen-
to da Direcção-Geral, Direcções 
Provinciais e Distritais do SER-
NIC, bem como residências para 
os seus membros. No que se refere 
aos meios materiais, destacámos a 
instalação e configuração de servi-
dor que aloja o sistema de gestão 
processual, que permite a comuni-
cação entre os sistemas de gestão 
processual do SERNIC e da PGR, 
para melhor controlo do estágio do 
processo, bem assim a capacitação 
de quadros em matérias de tecnolo-
gias de informação e comunicação.

O Combate efectivo à crimi-
nalidade organizada e transnacio-
nal passa, necessariamente, pela 
existência e pleno funcionamento 
de laboratórios de criminalística, 
a todos níveis, pois ela ocorre em 
todos os locais do país. Urge, deste 
modo, a expansão e apetrechamen-
to dos laboratórios de criminalís-

tica, em todas as províncias, bem 
como a formação de peritos para 
assegurar a realização dos exames 
periciais e a recolha tempestiva da 
prova necessárias às finalidades do 
processo, no campo da descoberta 
da verdade material. Como temos 
vindo a asseverar, a resposta a estes 
e outros desafios requer, imperio-
samente, a dotação de orçamento 
compatível com as exigências das 
funções de um órgão auxiliar das 
autoridades judiciárias. A par da 
criação de condições materiais, so-
bretudo, técnico-operativas e de pe-
ritagem, entendemos como premis-
sa base para o funcionamento pleno 
desta instituição, a adopção de um 
instrumento orientador, pelo que, 
temos estado a desenvolver acções 
conjuntas, com vista a conclusão do 
Plano Estratégico do SERNIC, que 
defina os principais vectores da sua

 

Inspecção aos Estabelecimentos 
Penitenciários e Similares 

O nosso país conta com um to-
tal de 157 unidades penitenciárias, 
com uma capacidade de 8.614 ca-
mas, contra 8.498, de 2020, o que 
significa um incremento de 11644, 
correspondente à 1,4%. Em termos 
de população reclusória, até ao dia 
31 de Dezembro de 2021, o país 
registava, em todos os estabeleci-
mentos penitenciários, 20.517 in-
ternos, contra 18.752, do período 
anterior, o que representa um au-
mento de 1.765, correspondente a 
9,4%. Do total dos internos, 14.245 
estavam em cumprimento da pena, 
representando 69,4%, e 6.272 
encontravam-se em prisão pre-
ventiva, representando 30,6%. 42 
Actualmente o país conta com um 
Laboratório Central, na Cidade de 
Maputo e dois nas cidades da Beira 
e Nampula para as regiões centro 
e norte do país, respectivamente. 
Sendo 3 estabelecimentos peni-
tenciários regionais, 9 estabeleci-
mentos penitenciários provinciais, 
2 estabelecimentos penitenciários 
preventivos, 5 estabelecimentos 
penitenciários especiais, 82 estabe-
lecimentos penitenciários distritais 
e 56 centros penitenciários abertos. 
44 Este incremento da capacidade 
de internamento foi fruto da am-
pliação do Estabelecimento Peni-
tenciário Distrital de Mandlacaze, 
na Província de Gaza, e da cons-
trução de 7 celas, com capacidade 
de 48 camas, no Estabelecimento 
Preventivo de Maputo. Os magis-
trados do Ministério Público, aos 
diversos níveis, procederam à fisca-
lização dos estabelecimentos peni-
tenciários para aferir das condições 
de reclusão, visando, sobretudo, a 
garantia da observância dos direi-
tos humanos. Este procedimento 
traduz-se, entre outros, na fiscali-
zação do cumprimento dos prazos 
de prisão preventiva e das penas, 
verificação da situação processual 
dos internos e interacção com os 
funcionários penitenciários, no âm-
bito do controlo penal, bem assim, 
inteirar-se das condições de interna-
mento dos reclusos. O quadro geral, 
nos estabelecimentos penitenciá-

rios, apresenta uma evolução posi-
tiva, especialmente, no que respeita 
as condições de saúde, educação e 
formação técnico-profissional dos 
reclusos. Entretanto, o nível de su-
perlotação contínua crítico, situan-
do-se na ordem dos 138,2%, o que 
compromete o respeito pelos direi-
tos humanos. Este cenário, exige a 
adopção de medidas adicionais, na 
concepção de estratégias concre-
tas, para fazer face ao problema da 
superlotação. A nível do judiciário 
temos estado a desenvolver acções, 
com vista à celeridade processual, 
promoção de julgamentos em cam-
panha, a aplicação de penas não 
privativas da liberdade, como regra 
geral do regime sancionatório, no-
meadamente, de multa e de traba-
lho socialmente útil, permitindo a 
participação da sociedade na rea-
lização das finalidades das penas, 
como seja a prevenção geral. Estas 
medidas poderão contribuir para a 
reabilitação do recluso, bem assim, 
a redução de entrada nos estabele-
cimentos penitenciários e situações 
de reincidência na prática de crimes. 

Cientes das grandes prioridades 
do país, a nível do legislador e do 
Governo, coloca-se o desafio na 
alocação de orçamento para garan-
tir a construção e requalificação de 
estabelecimentos penitenciários, o 
que poderá contribuir para a elimi-
nação da superlotação e melhoria 
do processo de reabilitação e res-
socialização do recluso. Outrossim, 
a falta de infra-estruturas não per-
mite a separação dos internos, em 
unidades diferenciadas, em função 
da situação jurídico-penal, sexo, 
idade e saúde físico-mental, entre 
outros factores tendentes a espe-
cialização ou individualização de 
tratamento prisional dos reclusos. 
Por exemplo, vivemos situações 
em que algumas mulheres são re-
cluidas com suas crianças, de tenra 
idade, em estabelecimentos peni-
tenciários, sem condições mínimas 
para a garantia dos seus direitos, o 
que pode pôr em causa o seu pleno 
desenvolvimento físico, psíquico 
e moral. O país já possui um ins-
trumento que regula esta matéria, 
que é o Código de Execução das 
Penas, aprovado por esta Magna 
Casa, sendo premente a adopção 
de planos concretos e dotação 
de orçamentos compatíveis com 
estes desafios. Impõe-se, ainda, 
potenciar a integração, no SER-
NAP, de técnicos de outras áreas 
do saber, como criminologia, so-
ciologia, psicologia e psiquiatria, 
de modo a contribuir para a res-
socialização dos reclusos, durante 
a execução da pena e após o seu 
cumprimento. No que diz respei-
to à organização e funcionamento 
dos estabelecimentos penitenciá-
rios, continuámos determinados 
no reforço dos mecanismos de 
controlo, de modo a garantir segu-
rança interna e evitar ocorrência de 
crimes, como burlas com recurso 
as tecnológias de informação e co-
municação, venda e consumo de 
drogas e outras manifestações cri-
minosas que atentam contra a vida, 
liberdade e integridade das pessoas.
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Universidade Politécnica: A mais antiga universidade 
privada entrega ao País mais 436 graduados

A Universidade Politécnica, a primeira e a mais antiga 
instituição moçambicana de ensino superior privado, gra-
duou, sábado, 29 de Outubro, na cidade de Maputo, um 
total de 436 quadros, formados em diversas áreas de saber, 
e que vão, doravante, contribuir para o desenvolvimento do 
País, colocando em prática os conhecimentos e ferramentas 
adquiridos. 

Trata-se de 299 
l i c e n c i a d o s 
pelo ISGCT 
(Instituto Supe-
rior de Gestão, 

Ciências e Tecnologias), 105 
pelo ISA (Instituto Superior 
Aberto), e 32 mestres formados 
no ISAEN (Instituto Superior 
de Altos Estudos e Negócios).

Intervindo na cerimónia, o 
reitor da Universidade Politéc-
nica, Narciso Matos, instou aos 
graduados a não olharem para o 
acto de recepção do canudo como 
o fim da jornada académica, pois 
o mundo está em permanente e 
rápida mudança. Por isso, devem 
continuar a estudar e a aprender.

“Vejam os imperativos da 
adaptação aqui à vossa volta: a 
pandemia, as chuvas e as secas 
regulares e cíclicas, as variações 
do mercado de trabalho. São 
mudanças e exigem adaptação”, 
frisou Narciso Matos, que ape-
lou aos graduados a participar 
no desenvolvimento das suas 
comunidades e do País, em geral.

Repto semelhante foi lan-
çado pelo ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, que espera que 
os graduados façam bom uso do 
conhecimento adquirido, contri-
buindo para o desenvolvimento 
do País e ajudando a respon-
der aos anseios da sociedade.

“É nosso entender que a 
melhor forma de honrarem a 
vossa formação e dignificarem 
a Universidade Politécnica é, 
sem dúvida, através da diferen-
ça pela positiva e da qualidade 
do serviço que prestarão à so-
ciedade, para além do brio pro-
fissional. Exortamos a todos a 
dedicarem-se ao serviço do País 
e do mundo nas diversas áre-
as”, considerou o governante. 

Na ocasião, os graduados 
disseram estar cientes dos de-
safios que os espera no merca-
do de trabalho, principalmente 
numa altura em que o País é 
assolado, de forma cada vez 
mais recorrente, por desastres 
naturais. Estes fenómenos na-

turais, associados ao terrorismo 
na província de Cabo Delgado, 
efeitos da pandemia da Covid-19 
e a outros factores internos e ex-
ternos, exigem que a academia 
esteja em constante reinvenção. 

“Enquanto graduados, te-
mos o desafio de, a partir de 
hoje, contribuir ao nosso nível 
para que os efeitos destas cri-
ses sejam menos devastadores 
na sociedade. Temos a cons-
ciência de que o mercado de 
trabalho representa um desafio 

para muitos, que ainda não têm 
experiência profissional ou prá-
tica. Nesse sentido, devemos 
reinventarmo-nos e fazer uso 
de tudo quanto nos foi ensina-
do e o que não foi ensinado. 
Ou seja, devemos ser criati-
vos”, disse Fayaz Hamide, em 
representação dos graduados. 

Por seu turno, a convidada 
de honra, Juscelina Guirengane, 
felicitou os graduados, e usou o 
momento para os conscienciali-
zar sobre a responsabilidade que 

lhes recai, depois de terem lo-
grado concluir o ensino superior.

“É um momento de satisfa-
ção, conquista e alegria. Porém, 
gostaria que essa satisfação não 
fosse meramente por terem o ca-
nudo, mas sim por compreende-
rem a responsabilidade que este 
passo acarreta. Sobre vós recai a 
responsabilidade de mudarem a 
vossa vida e das vossas famílias, 
e, acima de tudo, das vossas co-
munidades, do País e do mundo”, 
sublinhou Juscelina Guirengane.

Para aprofundar 
c o n h e c i m e n -
tos e dominar 
práticas em uso 
nos serviços de 

abastecimento de água de re-
ferência internacional, visan-
do replicá-las com os devidos 
ajustes, em Moçambique, qua-
dros da empresa Águas da Re-
gião Metropolitana de Maputo 
(AdRMM) estiveram, recente-
mente, nas Ilhas Filipinas, para 
a troca de experiência com a 
maior empresa de água naquele 
País asiático, a Manila Water.

Com um histórico de refe-
rência mundial na gestão eficien-
te de sistemas de abastecimento 
de água, a Manila Water tem o 
mérito de ter reduzido perdas de 
63% para 13%, em 25 anos, obra 
expectante pelo FIPAG - Fundo 
de Investimento e Património 
do Abastecimento de Água, no 
geral e pela AdRMM, em par-
ticular, que neste momento as-

senta nos 44%, num horizonte 
de 33%, como meta, em 2024.

Deste modo, a equipa da 
AdRMM, encabeçada pelo pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da empresa, Álvaro 
Cossa, teve como objecto de 
apreciação temas sobre a ges-

tão de empresas de água, cujas 
características de Manila são 
similares às do FIPAG, e têm 
sido casos de sucesso na in-
dústria. As boas práticas sobre 
processos de reformas insti-
tucionais implementadas com 
sucesso pela Manila Water, a 

implementação do contrato de 
desempenho, políticas de gestão 
e a melhoria da eficácia e efici-
ência dos sistemas de abasteci-
mento de água, a implementação 
de Parcerias Público-Privadas 
(PPP) e os programas de redução 
de perdas tiveram maior atenção.

A privatização da água na 
Região Metropolitana de Ma-
nila começou quando o então 
Presidente das Filipinas, Fidel 
Ramos, instruiu o governo em 
1994 a resolver o que ele cha-
mou de crise da água em Mani-
la, envolvendo o sector privado. 

Em 1997, dois contratos de 
concessão para as metades Orien-
tal e Ocidental da Região Metro-
politana de Manila foram assina-
dos após um concurso público. As 
concessões são responsáveis pelo 
fornecimento à maior parte da po-
pulação pelas operadoras privadas 
em países em desenvolvimento.

Esta é parte da abordagem 
que se pretende traduzir para as 
empresas regionais moçambi-
canas recém-criadas, no qua-
dro do segundo ciclo do Qua-
dro de Gestão Delegada de 
Abastecimento de Água, cujo 
lançamento oficial teve lu-
gar, recentemente, na cidade 
da Beira, província de Sofala.

Águas de Maputo ‘bebem’ experiências de congénere das Filipinas
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No sector florestal

Graduados do ISCISA instados à contribuir 
para redução de problemas de Saúde pública

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Da-
niel Nivagara, desafia os graduados do Instituto Superior de 
Ciências de Saúde (ISCISA) à contribuir para a redução da 
mortalidade materna-infantil, de doenças endémicas, da fome 
crónica, entre outros problemas de Saúde pública. 

O desfia foi 
lançado du-
rante a XIII 
C e r i m ó n i a 
de Gradua-

ção do ISCISA, havida sexta-
-feira, dia 28 de Outubro do cor-
rente ano , em Maputo, onde 
tomaram  parte 475 graduados, 
os quais vão  reforçar o Servi-

ço Nacional de Saúde (SNS).
Na ocasião, o ministro 

recomendou aos graduados 
a trabalharem  mais próxi-
mos às comunidades, dando 
continuidade às acções de 
Extensão Comunitária que 
realizaram durante a respec-
tiva  formação, promovendo 
estilos de vida saudáveis, in-
cutindo ensinamentos sobre 

a prevenção de doenças e au-
mentando, por conseguinte, 
a qualidade de vida das co-
munidades e não esperar que 
estes apareçam nas Unidades 
Sanitárias para tratar doen-
ças que podem ser evitadas.

“Esperamos por isso, que 
vós graduados, possam forta-
lecer o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), emprestando 
uma nova dinâmica ao sector, 
através do vosso desempenho 
com qualidade, pois, numa 
Unidade Sanitária, o essencial 
é a satisfação do doente, da-
quele que procura por apoio e 
ajuda”,  salientou o ministro. 

Num outro desenvolvi-
mento, o ministro recordou 
que  o Programa Quinquenal 
do Governo 2020-2024 (PQG 
2020-2024) define como ob-
jectivo central “adoptar uma 
economia mais diversificada 
e competitiva, intensificando 
os sectores produtivos com 
o potencial para elevar a ge-
ração de renda e criação de 
mais oportunidades de em-
prego, sobretudo, para jovens.

Nesta ordem, no conjunto 
de suas inúmeras actividades, 
as Instituições de Ensino Supe-

rior, como o  caso do ISCISA, 
têm a grande responsabilida-
de de contribuírem para o al-
cance dos nobres desideratos 
planificados no âmbito dos 
programas quinquenais de go-
vernação, através da formação 
de Capital Humano e Social 
de elevada qualidade técnico-
-científica, que contribua para o 
crescimento e desenvolvimen-
to socioeconómico nacional.

Refira que desde a sua cria-
ção no ano 2004, o ISCISA 
já graduou 2921 Licenciados 
em diversas especialidades de 
Saúde, nomeadamente, Admi-
nistração e Gestão Hospitalar, 
Anatomia Patológica, Aneste-
siologia, Enfermagem Geral, 
Enfermagem de Saúde Mater-
na, Enfermagem Pediátrica, 
Fisioterapia, Nutrição, Psico-
logia Clínica, Saúde Pública, 
Tecnologia Biomédica e Labo-
ratorial, Instrumentação, Te-
rapia Ocupacional e Cirurgia. 
Graduou, igualmente, 64 Mes-
tres em Cuidados Intensivos e 
Traumatologia, Enfermagem 
de Saúde Materna e Neonato-
logia, Pedagogia e Didáctica em 
Saúde, Organização e Gestão Pe-
dagógica e, Ciências de Saúde.

A lficha José, 
agente de 
s e g u r a n -
ça priva-
da, esteve 

detido por 3 dias, em Caia, 
província de Sofala, em vir-
tude de ter legitimamente 
impedido a retirada indiscri-
minada e ilegal de madeira 
no estaleiro da Kaman Lau 
Ming Lda,uma Empresa 
de capitais moçambicanos.

Segundo conta Alficha 
José, a HT serviços, preten-
dia retirar espécies não quan-
tificadas e qualificadas de 
madeira sem nenhum funda-
mento oficial e a presença de 
uma autoridade pública o que 
levou aos disparos por par-
te do mesmo na perspectiva 
de proteger o bem em causa.

“Estive preso por três 
dias, porque impedi a reti-
rada da madeira no estalei-

ro” explicou a nossa fonte 
A disputa opondo a Ka-

man Lau Ming Lda e a HT 
serviços, ambas empresas 
madeireiras, não é de hoje, 
explicou uma fonte que pre-
feriu anonimato. É que no 

entendimento da mesma, não 
é pela primeira que a  HT ser-
viços sob protecção de alguns 
órgãos do Estado beneficia-
-se de bens supostamente ga-
nhos em hasta pública, o que 
levanta alguma suspeição 

da parte da empresa lesada.
O agente de segurança 

privada é acusado de desobe-
diência. Mas, na altura em que 
os factos se sucederam não ha-
via nenhuma autoridade públi-
ca nem sequer um documento 
oficial o que deixa claro que o 
favoritismo faz confundir a Pro-
curadoria sobre essa matéria. 

Alficha José  é um indivíduo 
honesto e trabalhador, conti-
nuou a mesma fonte tendo refe-
rido que não fosse a intervenção 
do advogado Joaquim Pereira 
até hoje o cidadão em alusão 
estaria detido. Mas, porque não 
é desta vez que o capim sofre 
como se diz na gíria popular, a 
intervenção do advogado Perei-
ra , um Profissional de carreira 
cotado e com créditos firmados 
na matéria do direito profissio-
nal conseguiu e bem colocar em 
liberdade o cidadão em causa.

“ O Dr Pereira abando-

nou as mordomias da capital 
para se inteirar desse assunto 
“ congratulou a fonte subli-
nhando que o processo núme-
ro 212/TJDC/2022 corre seus 
trâmites aguardando o des-
fecho previsto para a primei-
ra semana de Novembro.

Salientou ainda a fonte que 
diante dos factos, a HT serviços 
move o céu e a terra para con-
seguir a documentação oficial 
depois de efectuado o carrega-
mento em seis camiões cava-
los, aliás é nessa senda que a 
fonte questiona o porquê de 
se ter efectuado o carrega-
mento sem se quantificar o 
valor das espécies em alusão.

De acordo com a lei os 
bens comprados em hasta 
pública devem ser retirados 
no prazo de 15 dias, o que 
não é que aconteceu para o 
caso do diferendo que en-
volve as duas empresas.

Tráfico de influências e favoritismo prejudicam o Estado
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No leito do grande rio

PLM avança para a certificação em Qualidade

Transitex atinge facturação histórica

A Transitex Mo-
çambique, ope-
rador logístico 
e transitário 
especializado 

no transporte internacional de 
carga porta-a-porta, atingiu, em 
Outubro último, uma facturação 
de mais de um bilião de meti-
cais, prevendo-se que até ao fim 
do ano alcance um valor global 
de 1.3 biliões de meticais, tendo 
em conta a diversidade dos pro-
dutos transportados, o aumento 
de corredores logísticos, bem 
como a sua presença geográfica.

Esta facturação resulta da for-
te aposta no mercado nacional e 
do investimento feito entre os 
anos 2019 e 2020: “Este resultado 
é fruto da nossa aposta, primeiro 
na consolidação dos negócios 
históricos da Transitex e, numa 
segunda fase, em novos clientes e 
segmentos, onde conseguimos su-

perar as expectativas com a quali-
dade dos serviços que prestamos”, 
explica Tiago Martins, director 
executivo para Moçambique e 
director regional para África.

Actualmente, estão entre os 
principais produtos transporta-
dos pela Transitex materiais de 
construção civil, produtos agrí-
colas e alimentares e Fast-Mo-
ving Consumer Goods (FMCG).

Relativamente ao emergente 

e promissor sector de petróleo e 
gás, Tiago Martins afirma que a 
Transitex pretende posicionar-
-se como âncora para a logística 
no Norte do País, onde a em-
presa já está presente, usando 
a experiência que possui em 
indústrias similares, adquirida 
em diversos países onde actua.

Em Moçambique, as em-
presas participadas pela Tran-
sitex integram mais de 250 

colaboradores, distribuídos 
pelos escritórios em Mapu-
to, Beira, Nacala, Nampula e 
Pemba, apoiados por uma es-
trutura em que se inclui seis ar-
mazéns de Norte a Sul do País 
e ainda uma frota rodoviária.

A Transitex Moçambique 
transformou-se na sucursal cen-
tral da empresa no continente 
africano e é, agora, uma estru-
tura-modelo para todas as re-

A PLM Moçambique, empresa de engenharia que se 
dedica à prestação de serviços profissionais na área de 
facility management, acaba de avançar com o processo 
de certificação em Qualidade, esperando certificar-se na 
norma NM ISO 9001:2015,no segundo semestre de 2023. 
O investimento está alinhado com o plano estratégico da 
empresa, o qual passa por implementar uma abordagem 
por processos, assegurando métodos de trabalho que 
contribuam para melhorar a qualidade dos seus serviços, 
contribuindo também para a melhoria da satisfação dos 
seus clientes.

A PLM é uma 
empresa mo-
çambicana , 
com cober-
tura geográ-

fica do Maputo ao Rovuma, 
pertencente ao Grupo IPG, 
presente em Moçambique há 
mais de 25 anos nas áreas da 
Engenharia, Logística, Imobi-
liário e Serviços Financeiros.

Tem vindo a apostar cada 
vez mais na capacitação dos 
seus recursos humanos e com 
esse propósito, a empresa refor-
çou a aposta na formação dos 
seus técnicos, tendo desenvol-
vido e já introduzido, em Julho 
deste ano, uma plataforma de 
e-learning que visa assegurar a 
todos os colaboradores, em todo 
o país, o mesmo nível de infor-

mação e capacitação. Ao todo 
são 170 colaboradores (99% 
moçambicanos) que se distin-
guem pela sua qualidade técni-
ca e serviço prestado ao cliente.

Mário Viveiros, director-ge-
ral da PLM Moçambique, afir-
ma que “estas iniciativas visam 
não só responder às exigências 
do mercado, mas também con-
solidar oposicionamento da em-
presa como um dos key-players 
na sua área dea ctuação”. 

Só nos últimos cinco anos, a 
empresa atingiu um crescimento 
de cerca de 40%, reforçando a 
sua posição no mercado moçam-
bicano. Mário Viveiros refere que 
uma das apostas da PLM passa 
também“pela diversificação do 
portfolio e pelo desenvolvimen-
to de parcerias estratégicas em 

três dimensões distintas: a equi-
pa, os serviços e a tecnologia, 
sempre com o foco no Cliente”.

“Apesar de a PLM seguir 
metodologias que foram sen-
do aperfeiçoadas ao longo de 
mais de 25 anos e estando as 
mesmas alinhadas com a casa 
mãe (PLM Portugal) - primei-
ra empresa a ser certificada em 

Portugal segundo a NP EN ISO 
9001-, acreditamos que pode-
mos sempre acrescentar valor 
às nossas operações, capacitan-
do-nos para oferecer serviços 
mais diferenciados e soluções 
à medida das necessidades 
dos nossos clientes”,sustenta 
ainda Mário Viveiros.

Nos últimos anos, a PLM 

apostou na expansão a nível 
nacional e hoje distingue-se 
por ser a única empresa do seu 
ramo de especialidade que asse-
gura cobertura a nível nacional 
através de 10 delegações que 
cobrem geograficamente todas 
as províncias de Moçambique, 
fomentando relações estáveis e 
duradoras com os seus clientes. 

Empresa de engenharia chega a todas as províncias de Moçambique

presentações ao redor do globo, 
pelo êxito obtido através de um 
catálogo de serviços completo, 
concebido para criar soluções 
logísticas totalmente adapta-
das à realidade de cada cliente.

Ao nível do continente, a 
Transitex vai ultrapassar, pela 
primeira vez, os 30 milhões 
de dólares norte-americanos 
de facturação. Moçambique 
representa mais de 50% des-
te valor, ocupando a posição 
de país mais pujante da região 
africana: “Isso dá-nos alguns 
indicadores de que realmente 
o potencial é imenso. O nosso 
País número um em África é 
Moçambique. Mais de 50% do 
negócio está aqui, neste país. 
A África do Sul representa 
30% do restante do negócio”.

Importa realçar que, de acor-
do com a KPMG, consultora 
que presta serviços profissionais 
nas áreas de auditoria, impostos 
e gestão estratégica, a Tran-
sitex ocupa a 62ª posição no 
ranking geral das “100 Maiores 
Empresas em Moçambique”.
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No leito do grande rio

Access Bank promove educação financeira 
e oferece mealheiros a centenas de crianças

No âmbito do Dia Mundial da Poupança, que se assi-
nala nodia 31 de Outubro, o Access Bank Mozambique 
realizou acções de promoção de educação financeira junto 
de centenas de crianças em vários pontos do país. 

Ao todo foram 
abrangidos 
cerca de 
990 alunos 
da 4ª classe 

da Escola Primária Completa 
de Malhanpsene, na Província 
de Maputo; da Escola Primá-
ria Completa Amílcar Cabral, 
na Província de Manica; e da 
Escola Primária Completa de 
Heróis Moçambicanos, loca-
lizada na Província de Sofala. 

Esta iniciativa teve como 
objectivo ensinar às crianças 
os princípios básicos sobre 
como poupar e lidar com o di-
nheiro, para que possam cons-
truir um futuro mais próspero 
na idade adulta. O Access Bank 
procura que os mais jovens te-
nham, assim, uma visão mais 
realistado dinheiro e uma no-
ção das suas reais necessidades 
para que compreendam que, 
muita das vezes, têm que optar 

por fazer escolhas inteligentes. 
Bruno Gaspar, Director da 

Comunicação Corporativado 
Access Bank Mozambique, 
destaca a importância deste tipo 
de iniciativas. “Através da in-
trodução da disciplina financei-
ra, os mais pequenos vão saber 
como gastar de forma contro-
lada, como guardar dinheiro e 
como não fazer dívidas. Desde 
cedo vão pensar em formas de 
economizar, o que lhes vai per-
mitir atingir as suas metas, so-
nhos e mais qualidade de vida”, 
afirmou aquele responsável. 

Ao longo da sessão, que se 
fez acompanhar de um lanche, o 
Banco ofereceu mealheiros aos 
alunos com o objectivo de incen-
tivar a poupança e mostrar que 
o processo de economizar pode 
ser uma actividade divertida. 

Durante estas acções, o 
Banco aproveitou também para 
sensibilizar os docentes que, em 

conjunto com os pais dos alunos, 
podem ajudar neste processo atra-
vés da implementação de estraté-
gias básicas na escola e em casa, 
dando o exemplo e contribuindo 
assim para que os mais novos te-
nham um futuro mais promissor.

“É muito importante que 
este ensinamento seja feito de 
forma leve, adaptado à lingua-
gem das crianças, para que 
consigam compreender me-
lhor e aplicar o conceito de 
poupança no seu dia-a-dia”, 

reforçou ainda Bruno Gaspar.
Socialmente responsável, 

o Access Bank está atento às 
necessidades dos mais no-
vos, reforçando assim o com-
promisso com a educação 
dos jovens moçambicanos.

TotalEnergies entrega 208 postes de iluminação  
pública e 24 furos de água à Mocímboa da Praia  

O p r o j e c t o 
M o z a m b i -
que LNG, 
operado pela 
TotalEner-

gies, no âmbito da sua inicia-
tiva Pamoja Tunaweza (Juntos 
Somos Capazes), procedeu, re-
centemente, à entrega às autori-
dades de Mocímboa da Praia de 
208 postes de iluminação públi-
ca com as respectivas lâmpadas 
à base de energia solar e 24 fu-
ros de água, 20 dos quais reabi-
litados e 4 construídos de raiz. 

Carlos Momba, Presiden-
te do Conselho Municipal da 
Vila de Mocímboa da Praia, 
afirmou: “Hoje, estamos a con-
cretizar [o sonho] no terreno 
e, conforme vê, essa alegria 
é motivo de grande orgulho 
para mim. Neste processo de 
retorno da população, o que 
nós, como dirigentes, estáva-
mos a sonhar, hoje concre-
tizámos: a água e energia”. 

Por seu turno, Maxime Ra-

billoud, representante da To-
talEnergies em Moçambique, 
afirmou: “Há meses, eu vim cá 
e vi que a cidade estava vazia. 
O Presidente do Município es-
tava aqui e disse: a TotalEner-

gies tem que ajudar. Traz água 
e luz. E aí eu pensei: vamos 
fazer isso juntos. Para mim, a 
entrega dos postes de ilumina-
ção e da água é o mais impor-
tante que podemos fazer juntos. 

A TotalEnergies e a Mozam-
bique LNG querem estar con-
vosco nesta iniciativa [Pamoja 
Tunaweza].” “Estamos gratos, 
porque no passado sofríamos 
muito para ter água. Antes de 

termos este sistema, tínhamos 
de tirar água em locais muito 
distantes. Estamos satisfeitos”, 
disse Mbaraka Abudo, secretá-
rio do bairro de Nadadua. Para 
Abdul Sumail, residente na 
vila de Mocímboa da Praia, “a 
vantagem da iluminação públi-
ca ao longo da estrada é ver o 
que vem à frente e o que está 
a acontecer atrás, e iluminar 
toda a nossa vila com a união.”

 Da expressão em swahili 
que significa, em português, 
Juntos Somos Capazes, Pamoja 
Tunaweza é uma iniciativa do 
projecto Mozambique LNG, 
operado pela TotalEnergies, de 
engajamento de diversos acto-
res comunitários, associativos, 
públicos e privados, com vista 
a contribuir para o desenvolvi-
mento socioeconómico da pro-
víncia de Cabo Delgado, em 
particular, neste momento, em 
Palma e Mocímboa da Praia, 
a partir de projectos desenha-
dos de forma participativa.
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Três novas sociedades entram em operacionalização: 
Águas da Região do Norte, Águas da Região do Centro 
e Águas da Região do Sul

O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH) procedeu, quarta-feira, 26 de Outu-
bro, na cidade da Beira, província de Sofala, ao lançamen-
to das sociedades comerciais Águas da Região do Norte, 
Águas da Região do Centro e Águas da Região do Sul, num 
acto presidido pelo ministro do pelouro, Carlos Mesquita.

Trata-se de entida-
des criadas com 
vista a melhorar a 
qualidade e efici-

ência dos serviços e proporcio-
nar uma oportunidade ao sector 
privado para se envolver no 
abastecimento de água no País. 

Na ocasião, Carlos Mes-
quita explicou que, com a 
criação destas sociedades, 
haverá mudanças profundas 
do lado do FIPAG - Fundo de 
Investimento e Património do 
Abastecimento de Água: “O 
FIPAG deve fazer uma reforma 
interna, de modo a adequar-
-se às novas funções, uma vez 
que, deixará de fazer a gestão 
directa dos sistemas de abas-
tecimento de água”, enfatizou. 

O governante lembrou que, 
na história do País, o abasteci-
mento de água à zona urbana 
era feito através dos serviços 
municipalizados de água e 
electricidade e, depois da In-
dependência nacional, devido 
à degradação dos serviços pres-
tados, o Estado intervencio-
nou e criou empresas estatais. 

A primeira geração da ges-
tão delegada, conforme refe-
riu, teve início em 1998, com 
a criação do FIPAG, que tem 
como função principal gerir 
o património e o programa de 
investimento público nos siste-
mas de abastecimento de água, 
que inicialmente começou com 
a integração dos cinco maiores 
centros urbanos, nomeadamen-
te Maputo, Beira, Quelimane, 
Nampula e Pemba. Gradual-
mente, mais sistemas foram 
introduzidos e hoje o FIPAG 
é responsável por 23 sistemas. 

E, com o objectivo de apro-
fundar este modelo de gestão, 
em 2021 foram criadas quatro 
empresas regionais de água, 
nomeadamente Águas da Re-
gião Norte, Águas da Região 
Centro, Águas da Região Sul 
e Águas da Região Metro-
politana de Maputo, o que 
marcou, de forma indelével, 
o início da segunda geração 
do Quadro de Gestão Delega-
da, introduzindo uma maior 
separação de funções entre a 
operação e os investimentos. 

“Nesta vertente, quando fa-

lamos da separação de funções, 
estamos a dizer que o FIPAG 
vai concentrar o seu papel na 
mobilização de investimentos, 
implementação de projectos e 
supervisão dos operadores”, 

disse, acrescentando que as em-
presas regionais de água, terão 
a sua acção centrada na explo-
ração dos sistemas, com vista à 
melhoria dos serviços por via de 
contratos de gestão delegada. 

Na realidade, avançou o 
governante, “este arranjo tem 
vindo a ser implementado no 
sistema de Maputo desde 1999 
e, com esta reforma, vamos po-
der capitalizar nas lições apren-
didas e tornar o quadro institu-
cional mais robusto e fiável”.

Para o titular do pelouro, 

esta reforma é fundamental 
para a empresarialização do 
sector, assente nas melhores 
práticas internacionais no abas-
tecimento de água, o que con-
duz à melhoria na prestação do 

serviço e na atracção de finan-
ciamentos para a expansão dos 
sistemas, com vista ao alcance 
da cobertura universal, que é 
uma das metas do Governo.

Entretanto, para marcar a 
operacionalização das empre-
sas regionais de água, o di-
rector geral do FIPAG, Victor 
Tauacale, rubricou contratos 
de gestão delegada com os 
PCA’s das empresas. O espíri-
to e letra dos contratos assenta 
as obrigações das partes, onde 
os operadores farão o serviço 

da dívida dos investimentos 
que o FIPAG vai realizar em 
infra-estruturas de abasteci-
mento de água por um lado e, 
por outro, assegurar a conti-
nuidade do serviço, eficiência 

operacional e fazer cumprir os 
objectivos do Governo atra-
vés de seus programas e dos 
ODS (Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável) sobre 
o acesso universal até 2030.

Importa realçar que a ce-
rimónia de lançamento das 
sociedades comerciais regio-
nais de água contou com a 
participação de Stella Pinto 
Zeca, secretária do Estado da 
província de Sofala e de Lou-
renço Ferreira Bulha, gover-
nador da província de Sofala.
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“Água de Lastro“ constitui 
perigo para recursos do mar

Segundo Leonid Chimarizene, urge consolidar a legislação porque:  
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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

Moçambique deve tomar medidas acutilantes para a pro-
tecção do mar e seus recursos, numa altura em que se antevê 
a chegada de muitas embarcações, no contexto da exploração 
do gás do Rovuma, na província de Cabo-Delgado, e segun-
do o porta-voz do Instituto Nacional do Mar (INAMAR), 
Leonid Chimarizene o incremento das embarcações nos 
próximos tempos poderá trazer consigo efeitos nefastos nas 
águas nacionais, daí a necessidade de o país aprimorar me-
didas que reduzam a poluição no espaço marítimo nacional. 

Para Leonid 
Chimar izene , 
o Instituto Na-
cional do Mar 
tem grandes 

desafios actualmente sobre 
aquilo que ocorre no espaço 
marítimo nacional situação 
que incide sobre a reestrutu-
ração do sector da marinha 
e reforço do quadro pessoal.

 Leonid Chimarizene con-
sidera que durante anos as 
plataformas nunca antes fo-
ram alvo de uma inspecção 
aturada, daí que urge apri-
morar a capacidade inspecti-
va nessa nova componente. 

A fonte alerta que os navios 
carregam quantidades enormes 
de água de lastro, o que exige 
medidas severas de modo a evi-
tar a poluição do mar. É que a 
água de lastro, conforme expli-
cou a fonte traz consigo alguns 
microrganismos o que periga 
os mariscos que por exemplo 
ocorrem no nosso continente.

“A água de lastro é funda-
mental para manter a estabilida-
de dos navios durante a navega-
ção. Porém, quando o navio faz 
o baldeamento da mesma deixa 
consigo mariscos invasores de 
outros oceanos. Já tivemos si-
tuações do camarão cabeçudo 

que não ocorre no oceano indi-
co e comia o nosso camarão “ 
considerou e avisa: vamos ter 
inúmeras embarcações a entrar 
e a sair do nosso país devido 
ao boom dos recursos naturais.

Esse incremento de entrada 
e saída de embarcações exige 
o cumprimento de normas in-
ternacionais através da actuali-
zação do quadro legal de modo 

a se adequar ao contexto.
Chimarizene reconhece 

ainda que o tipo de fiscaliza-
ção ainda é tradicional exigin-
do uma mudança de paradig-
ma tendo em conta o contexto. 
Muita actividade é recente e a 
poluição do mar nos tempos 
passados não era levantada. 
Mas, com os efeitos severos 
das mudanças climáticas e a 

necessidade de implementa-
ção de uma economia azul 
e sustentável no âmbito dos 
objectivos do desenvolvimen-
to sustentável, aspectos como 
poluição e desenvolvimento 
sustentável fazem parte das 
agendas do governo de Mo-
çambique, segundo Chimari-
zene que alude a necessida-
de de aprimorar a legislação.
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“Foi a corrupção que deu o Mundial ao Qatar”

João Chissano é novo treinador 
do Ferroviário de Maputo

Jamie Carragher considera “uma completa vergonha” o 
facto de a prova se disputar a meio da temporada. Oantigo 
internacional inglês Jamie Carragher não poupou, esta ter-
ça-feira, nas críticas tecidas à FIFA por deixar que o Cam-
peonato do Mundo se realize, no Qatar, a meio da tempora-
da, colocando em risco a integridade física dos jogadores.

O agora co-
m e n t a d o r 
desportivo 
da estação 
t e l e v i s i v a 

norte-americana CBS Sports, 
considerou “uma comple-
ta vergonha” a forma como 
esta competição foi organi-
zada, dando como exemplo 

a situação de Son Heung-
-min, que saiu lesionado do 
triunfo do Tottenham sobre o 
Marseille, por 2-1, podendo 
desfalcar as opções da Co-
reia do Sul, de Paulo Bento.

“Penso que foi a corrup-
ção que deu o Campeonato do 
Mundo ao Qatar, e sabíamos, 
na altura, que eles tinham fei-
to campanha por realizá-lo no 

A análise de Rú-
ben Amorim, 
em declara-
ções à Eleven 
Sports, após a 

eliminação do Sporting da Liga 
dos Campeões. Os leões perde-
ram por 1-2 diante do Frankfurt. 

Análise ao encontro: Uma 
equipa ansiosa, eles também, 
num jogo confuso. Eles sem 
rematar, nós com mais opor-
tunidades, eles com um pouco 
mais de bola. Acabou a equi-
pa alemã por ser mais feliz

O que é que falhou: Não 
aconteceu nada, nós defende-
mos como tínhamos de defen-
der, depois um penálti mudou 
o jogo... uma bola que nem 

se percebeu bem no segundo 
golo, em corrida. Foi a histó-
ria do jogo. Complicámos um 
bocadinho em algumas saídas. 
Mesmo com espaço não conse-
guimos fazer melhor e foi isto.

O que esperar na Liga Eu-
ropa? A vida é seguir em frente, 
estamos desanimados, é uma 
época complicada, mas nem 
vamos pensar na Liga Europa, 
é indiferente hoje. A Liga dos 
Campeões é um nível muito 
alto, mesmo assim dividimos o 
jogo. Mas temos de ser melho-
res. Não lhes posso dizer nada, 
porque foi complicado jogar 
este jogo, porque falta qualquer 
coisa neste momento e acho que 
tem muito a ver com a confiança.

“Falta qualquer coisa e acho que 
tem muito a ver com a confiança”

verão. Seria impossível ter um 
Campeonato do Mundo, lá, 
devido à temperatura”, atirou.

“Foi reagendado para uma 
situação em que fica a meio 
da temporada, colocando em 
causa jogadores que passaram 
toda a vida a sonhar com jo-
gar um Mundial, como vemos 
com Son. O Thierry [Henry] 
falou de Gavi. Há jogado-

res de todo o mundo que po-
dem lesionar-se”, prosseguiu.

“Uma lesão de dez dias vai 
manter jogadores de fora do 
Mundial, o que não devia aconte-
cer, e tudo começou com a FIFA 
a dar-lhes o Mundial. Depois, 
reagendaram-no, claro, e há coi-
sas completamente diferentes a 
acontecer no país. É completa-
mente repugnante”, rematou.

Está confirmado: João 
Chissano é o novo treinador 
do Ferroviário de Maputo em 
vai ocupar a vaga deixada vaga 
pelo treinador Jean “Jeff” Los-
cuito, de nacionalidade belga, 
que vinha conduzindo os des-
tinos dos “locomotivas” da ca-
pital do país e que rescindiu o 
contrato nesta terça-feita, 1 de 
Novembro, devido ao mau mo-
mento que a equipa atravessa.

A apresentação de João Chis-
sano foi feita na manhã desta 
quarta-feira, 2 de Novembro, e 
o Presidente do Ferroviário de 
Maputo, Teodomiro Ângelo, 
disse que a contratação de  João 
Chissano visa significar o clu-
be, Direcção e massa associa-
tiva, factos que não se verifica-
vam com belga Jean Louscuito.

  João Chissano terá um 
contrato de 52 semanas sendo 
que será auxiliado nas suas fun-
ções por Carlos Baute, Manuel 
Valoi que estavam já a trabalhar 
com Loscuito, perspectivando-se 
alterações para a próxima época.  

O Ferroviario de Maputo 

ocupa a quinta posição no Mo-
çambola 2022,  com 24, ou seja, 
menos 15 que o líder a União 
Desportiva do Songo, sendo 
que a Direcção do clube exige a 
Chissano que dignifique o em-
blema terminando numa posição 
condigna, sendo que Teodomi-
ro Ângelo definiu a conquista 
da Taça de Moçambique como 
um dos objectivos para a nova 

equipa técnica, tendo em conta 
que os “locomotivas” estão nas 
meias-finais desta prova.  

Na mesma ocasião foi apre-
sentado Horácio Martins que vai 
dirigir a equipa sénior masculina 
de basquetebol do Ferroviário 
de Maputo, ocupando o lugar da 
dupla Carlos Aik e Rui Rafael 
que deixam o clube por moti-
vos profissionais.e LANCEMZ
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Colosso desliza nataça e 
firme no campeonato

Bairro de Hulene

Jardim bate Choupal 
e vai a fi nal

Desporto recreativo

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 Equipa da 
Nova Luz viu 
o seu desejo 
de estar na 
fi nal da Taça 

Hula edição 2022, a não se 
concretizar pois, o seu rival de 
sempre, a Célula “F”, não per-
mitiu que tal desejo aconteces-
se. Num jogo tido como fácil 
para NL pois, logo na primeira 
parte esteve prestes a marcar 
mas, Pondja teria desperdiçado 

a oportunidade. O jogo foi ao 
intervalo empatado a zero.

No reatamento, a NL foi 
para cima do adversário e con-
tinuou com falhanços até que 
a Célula “F” acordou e virou o 
jogo tendo marcado três bolas. 
O jogo teria terminado com 
NL não acreditar naquele re-
sultado tão vergonhoso. Aliás, 
a Nova Luz nunca, na história 
do futebol daquele bairro, con-
seguiu vencer a Célula “F”, só 

A equipa do 
Jardim segue 
em frente 
para afi nal do 
campeonato 

de futebol de veteranos da 
cidade do Maputo, depois de 
ter levado de vencida a equipa 
Choupal por uma bola sem 

resposta. 
 
Resultados das meias-

-fi nais do campeonato
Jardim x Choupal (1-0)
A. Kongolote x Campoane 

(1-1 e 5-4 em agregado)

Jogos das meias-fi nais da 

Taça Maputo
Jardim x Amigos de Mato-

la 
ADVcmc x Choupal
Em caso de empate 

recorrer-se a’ na marcação das 
grandes penalidades.

José Matlhombe

que desta vez foi humilhante.

 Resultados das meias-
-fi nais da Taça Hula 

Nova Luz x Célula “F” 
(3-0)

Sporting x Mavalane (3-0) 
  
 Jogos das maias fi nais do 

campeonato
 Nova Luz x Sporting
 Mavalane x Ressuscitados

José Matlhombe
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O mote da conversa a questão-titulo “Literatura para 
quê? – uma perspectiva para a formação do professor” é 
uma actividade inserida no plano anual de actividades 2022 
da Associação Cultura Xikomu, que no âmbito da promo-
ção de eventos culturais e divulgação de valores literários 
e fomentar o gosto pelo livro e pela leitura planejou levar 
a cabo uma serie de conversas nos institutos de formação 
de professores da província de Inhambane entorno do pa-
pel da literaturas no processo de formação de professores. 

A conversa teve 
lugar o Instituto 
de Formação 
de Professores 
de Homoine, 

no dia 21 de outubro de 2022. O 
objectivo da conversa foi de des-
tacar o papel da literatura e defen-
der a sua presença no processo de 
formação do professor, reconhe-
cendo a figura do professor como 
responsável por educar ao Ho-
mem enquanto parte da sociedade. 

Alerto Bia, escritor moçam-
bicano, é quem esteve a cargo de 
direccionar este debate com os 
professores, dando do seu conhe-
cimento artístico, a sua visão de 
como a literatura  e a leitura em 
particular devem ser vistas pelos 
professores e de que forma esta 
pode contribuir para o melho-
rando do ensino moçambicano. 

Portanto, o “iletramento” do 
professor e a mingua da cultura 
literária no espaço da formação 
do futuro professor, periga a so-

ciedade. Sabemos que o profes-
sor é para além de instruir, ele 
é educar, portanto, é o agente 
transformar da sociedade. É o 
professor que molda a socieda-
de. Assim sendo, o professor 
deve além de educador deve ser 
leitor sagaz, “palavrívoro” ser 
que se alimenta de palavras, tal 
como herbívoros e carnívoros.

“Ainda se pode reformular 
“qual o poder da literatura ou o 
que a literatura pode?”. O que 
pode a literatura? Há coisas que 
só a literatura pode nos oferecer? 
A literatura é indispensável (para 
defendermos a sua presença na 
escola), ou ela é substituível? 
Como vive uma sociedade sem 
literatura? São muitas destas ques-
tões que iam fluindo em mim, no 
fundo da cabeça, como borboletas. 
Então, quais valores a literatura 
pode criar e transmitir ao mun-
do actual?”, explica Alerto Bia. 

Há necessidade de se defender 
a literatura nas diferentes esferas 

escolares, visto que a esta entra 
em fragmentos, lê-se um excerto 
literário, de um romance, ou de 
um poema, como simples pretexto 
para abordar questões subtis tais 
como de análise gramatical, para 
identificar personagens do texto, 
falar se de rimas, e nunca no ca-
rácter atemporal, nem na função 
simbólica e social da obra literária. 

E isto, é já uma sentença 
a “adeus à literatura”. Há esta 
necessidade de se ampliar es-
paço da literatura no ensino, 
sendo o próprio da literatura res-
ponder a um projecto de conhe-
cimento do homem e do mun-
do, um locus de conhecimento.

Urge debater o poder da lite-
ratura enquanto lugar de eman-
cipação. E para além de aguçar a 
nossa sensibilidade, a imaginação, 
o modo de transver o mundo, a 
literatura é de suma relevância na 
formação do professor enquanto 
instrumento de desenvolvimen-
to humano (formação social do 

sujeito); estabelecer uma boa 
vida o homem aprende (a lite-
ratura instrui ao mesmo tempo 
deleita; a literatura como instru-
mento de justiça e de tolerância.

“Percebe-se aqui que o pró-
prio da literatura é responder a 
um projecto de conhecimento 
do homem e do mundo. A lite-
ratura é um locus de conheci-
mento. E isto faz com que ela 
(a literatura) encerre um saber 
insubstituível”, disse Alerto Bia.

“Mas isto apenas é possível 
com um condimento que é a leitu-
ra sendo a leitura caminho de au-
tonomia  o fulcro onde tudo deve 
partir. Só a leitura pode validar a 
literatura. Só assim, seremos ca-
pazes de construir e desenvolver 
um eu autónomo, capaz de ir em 
direcção ao outro”, acrescenta. 

Portanto, a literatura contri-
bui para a liberdade,corrige os 
defeitos da linguagem a litera-
tura fala a língua do mundo de 
maneira particular, portanto ela 

é remedio para os males da so-
ciedade, as, essencialmente, para 
a inadequação da língua; ora, a 
literatura torna o homem integro. 

Para dar cobro a mingua da 
cultura literária noespaço de ensi-
no, vinculou-se o condimento da 
leitura como o caminho de auto-
nomia, o fulcro onde tudo deve 
partir. Afinal, só a leitura pode 
validar a literatura, e só assim, 
seremos capazes de construir e 
desenvolver um eu autónomo, 
capaz de ir em direcção ao outro. 

Um professor que não gos-
ta de ler, irá dificilmente incitar 
o seu aluno a ser ledor. Então, há 
esta necessidade de a literatura 
voltar a ocupar o centro e não a 
periferia do processo educacio-
nal na formação do professor. 

“A leitura rasga a corti-
na da estupidez. Não há lite-
ratura sem leitura. Um pro-
fessor que não gosta de ler, irá 
dificilmente incitar o seu aluno a 
ser ledor”, sublinha terminando.

Literatura para quê? “Uma perspectiva 
para a formação do professor”

silVino miranda
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Recital Tindlela: Xikomu Xirima 
Hi Mbínyi apresentado na FFLC 

Jovem modelo 

Moçambicana fala do seu 
despertar no mundo da moda 

Os artistas Sufaida Moiane e Mabjeca Tingana brinda-
ram na última quinta-feira, no espaço da Fundação Fer-
nando Leite Couto, um momento de emancipação e soli-
dariedade linguística e cultural, bem como de refl exão e 
esperança, um recital de poesia apresentado em changana.

O projecto “Tin-
dlela” (língua 
bantu) chan-
gana ou “ca-
minhos” em 

língua portuguesa é apadrinhado 
pela Fundação Fernando Leite 
Couto que é encabeçado pelo Mab-
jeca Tingana e a Sufaida Moiane. 

É um projecto que contará com 
recitais de poesia, mas com algumas 
surpresas para o próximo ano, ade-
mais, esta foi a primeira apresenta-
ção do projecto, em que os artistas 
foram a busca de vários textos es-
critos originalmente em português 
e recitaram apenas em Changana, 
mas não signifi ca que irão ape-
nas se fundamentar nesta língua, 
assim como foi referido a cima. 

A ideia deste projecto é mostrar 
e inspirar pessoas, instituições, no 
sentido de levar a literatura a mais 
pessoas que não dominam o por-
tuguês, mas tem a necessidade e o 
direito de conhecer o mundo e arte 
a partir das suas próprias línguas. 

“O objectivo é esse levar a es-
sas pessoas, essas crianças, esses 
jovens, que não tem o domínio, 
ainda que falem português, entre-
tanto, entendem o mundo, então, o 
projecto Tindlela vem para inspirar 
esse grupo”, disse Lucílio Manjate. 

Questionados (Sufaida Moiane 
e Mabjeca Tingana),  de como foi 
o processo e o exercício de tradu-
ção de textos originalmente em 
português para o Changana, os 
artistas tem em comum uma res-
posta, ambos sempre gostaram de 
falar changana, contudo, Mabjeca-
Tingana sempre foi um conhecer 
desta língua, tanto que, ganhou 
diversos prémios apresentando 
os seus trabalhos totalmente em 
changana, este artista domina esta 
língua como se fosse o português. 

“Eu sempre gostei de falar 
changana, aprendi a falar chan-
gana na igreja, com a bíblia, 
com cânticos escritos em chan-
gana, já tinha feitos trabalhos 
em changana, gravei radio no-

velas”, disse Sufaida Moiane. 
Portanto, para si o novo de-

safi o de trabalhar num recital 
de tradução de textos em por-
tuguês não foi difícil, porque 
Mabjeca tem muito material so-
bre changana, assim, decidiram 
dar vida a este projecto que já 
vem desde muito a ser pensado. 

Existia sim, um receio de 
avançar com alguns textos, isto 
porque alguns eram muito longos 

e dito em changana fi caria muito 
cansativo para algumas pessoas, 
por isso, tiveram o cuidado de cor-
tar algumas partes, mas sem tirar 
o conteúdo de tanta relevância que 
cada um dos textos apresentam. 

“Cortamos alguns textos lon-
gos porque sabíamos que não 
podemos cansar o publico, va-
mos experimentar, então todo 
esse processo foi bom, foi uma 
escola, e ver quais são os textos 

que queremos seleccionar, quere-
mos falar de que”, refere Sufaida. 

“Como actriz, este projecto 
é muito interessante, nunca tinha 
dito poemas em changana, mas 
como disse, falo em changana, leio 
em changana, escrevo em changa-
na e estar com Mabjeca é muito 
bom, e eu estou muito muito mais 
limitada do que ele”, acrescenta. 

Como já havíamos feito re-
ferencia, Mabjeca é dominador 
desta língua (changana) e para 
si é fácil trabalhar, para alem de 
muito material e conhecimento, 
MaBjeca apresenta seus traba-
lhos em changana, trabalha há 
muitos anos com essa língua. 

“Bem trabalhar com Sufai-
da foi muito bom, apesar de eu 
sempre dizer para ela “Sufaida-
wene Hinkanu”, porque ela qual-
quer coisa quer ver nas redes so-
ciais, Google, e eu não sou muito 
a isso”, disse MabjecaTingana. 

Este projecto que visa reci-
tar em Changana e outras línguas 
Bantu de Moçambique, textos de 
autores moçambicanos escrito-
res originalmente em Português 
ou em línguas Bantu. Segundo 
explica Lucílio Manjante este é 
um projecto que veio para fi car. 

A modelo moçam-
bicana Yara Mar-
tins de 24 anos 
de idadedesper-
tou o interesse 

de várias agências de fotografi a 
e passarela, mas a sua vida nem 
sempre foi rodeada de glamour, 
sendo que esta nasceu no bairro do 
Chamanculo em Maputo, mas este 
sonho vem desde criança.  Desde 
muito cedo assistia modelos na TV. 

Ao longo do tempo teve co-
ragem de ir atrás dos seus sonhos, 
tanto que em 2019, o talento da 
jovem foi descoberto num con-
curso de beleza de nome Gla-
mour África, neste evento tinha 
que passar antes por um casting. 

A modelo conta que enfren-
tou muitas difi culdades até chegar 
onde está hoje e apesar de não ter 
passado por aquele processo de 
ouvir um “NÃO”, mas por sem-
pre que tentava fazer parte de um 
projecto ou de uma agência, este 
não avançava , mesmo assim nun-

ca desistiu de continuar a tentar.
“Decidi concorrer para uma 

agência, e entrar para a moda 
para aprender mais sobre ela, e 
ai tive mais um sonho de ser es-
tilista e design e consegui entrar 
para essa agência”, disse Yara. 

Yara Martins está no mundo 
da moda, concretamente Fotográ-
fi ca e passarela a 3 anos, como 
referido, na tenra idade desco-
bre sua paixão pela moda e as-
sim percebe que realmente quer 
seguir este caminho. Para si, ser 

modelo, signifi ca ser um exemplo 
para a sociedade, saber ser e estar. 

Actualmente a modela perten-
ce a duas agências, GBS Agency-
Model ( CEO: Guimarães Bél-
vio Cossa) e Fancy International 
fashion show (CEO: King Levi in-
fl uencer empresário da moda Mo-
çambicana) dono da agência KLD. 

Fancy International Fashion 
show é um evento de grande 
gabarito,de diversidade, realizado 
anualmente, representa a sema-
na de Moda moçambicana onde 
estilistas/ designers mostram o 
seu talento através de suas colec-
ções de vestuário, acessórios que 
vão vestir os modelos que eram 
desfi lar nesta mesma passarela. 
Este evento é organizado pelo in-
fl uencer moçambicano King Levi. 

Um  evento criado para ajudar 
a moda moçambicana a ganhar 
notoriedade e ajudar os nossos 
estilistas a mostrar as suas peças 
de roupas ao público alvo. Criar 
oportunidade para jovens moçam-
bicanos amantes da arte, moda.

Este ano o evento foi realizado 
no hotel Polana Serena com o tema 
“sustainablefashion (Moda susten-
tável)” Como forma de alertar a 
todos sobre o quanto é importante 
evitar desperdícios usando a Moda 
sustentável com vista garantir o 
futuro das gerações vindouras.

“Fazer parte do fancy inter-

national fashion show 2022, foi 
cheio de trabalho  árduo e mági-
co ,tenho apoio incondicional da 
produção, nosso chefe e pai Levi 
que fazem muito por nós para ga-
rantir o nosso crescimento profi s-
sional.Como ele diz” fancy é de 
todos nos “Lugar onde a diversi-
dade faz a diferença “somos uma 
família”, sublinha Yara Martins. 

Yara Martins diz que para 
manter o seu nível de confi an-
ça ao mais alto nível, exige de 
si mesma aprender, trabalhar, 
praticar e ouvir sempre os con-
selhos das outras pessoas que 
estão no mesmo ramo, nunca de-
siste por um ouvir um não ou ser 
desqualifi cada de um trabalho. 

“Bom, primeiro sou uma 
pessoa muito exigente comigo 
mesma, procuro sempre prati-
car, procurar trabalhos,dicas de 
outras modelos na redes sociais 
para manter o nível desejado”.

Mesmo no fi nal, a modelo 
acrescenta já ter participado de 
um concurso nacional intitulado 
“Street Style”, onde os partici-
pantes apresentavam a melhor 
roupa de rua,uma batalha de ves-
tuário entre modelos realizado pela 
GBS AgencyModel no evento 
de Moda fashionovercome 2022. 
Sendo que ela também é revende-
dora de várias marcas de roupas. 

Crizalda Vilanculos
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para 2022

Elecnor comemora Outubro Rosa na 
perspectiva do combate ao cancro de mama

Ainda no âmbito do Outubro Rosa, a Elecnor uma empresa 
de projectos e serviços nos sectores de infra-estruturas, ener-
gia renovável e novas tecnologias, junto com os seus parceiros, 
Fundação AURUM, Conselho Municipal de Maputo, Renas-
cer, YS Possiblee a Embaixada Espanhola, realizaram ontem 
uma palestra de consciencialização contra o cancro de mama. 

O evento Ou-
tubro Rosa 
da Elecnor 
que decor-
reu nas ins-

talações da empresa, contou 
com a presença de vários pro-
fissionais de saúde e alguns 
testemunhos de pessoas que 
venceram a luta contra o can-
cro de mama e do colo do útero. 

Apesar de ser uma empre-
sa vocacionada ao sector de 
infra -estruturas, este grupo 
abraça igualmente projectos 
sociais, portanto, organiza 
várias campanhas de dina-
mização e informação de 
conhecimento sobre várias 
doenças. Outrossim tem fei-
to campanhas de prevenção 
para a malária, HIV/Sida e 
agora o cancro de mama. 

Vicente Ripio Bertolo, 
Director geral da compa-
nhia Elecnor em Moçam-
bique, diz que no contex-
to das campanhas que tem 
feito para tentar colaborar 
na prevenção de certas do-
enças que assolam o país.  

O Outubro Rosa é come-
morado na perspectiva de Vi-
cente e do grupo Elecnor, para 
a consciencialização massiva 
dos seus trabalhadores e da 
população em geral, daí que o 
Município e os provedores de 
saúde são também chamados 
a reflectir sobre esta doença. 

Importa referir que estes 
projectos abrangem igual-
mente locais com condições 
precárias, tendo assim já 
feito trabalhos em localida-
des como Chimuara no sul 
da Zambézia, Alto Moló-
cue, Vilanculos e Chimoio. 

“Nós fazemos campa-
nhas com a população para 

que eles conheçama situa-
ção e a prevenção das doen-
ças”, disse Vicente Bertolo. 

Vicente Bertolo assume 
que este evento marca o fim 
de várias campanhas que fize-
ram ao longo do país e do ano, 
sem esquecer que este projec-
to não para por aqui, refere. 
As palestras em localidades 
foram feitas em escolas, mu-
nicípios e cada projecto feito 
é acompanhado por um Dr. 
Médico, seja para o HIV/Sida, 
a malária e o cancro de mama. 

Em termos gerais, segun-
do explica Vicente a recep-
ção das palestras organizadas 
tem sido boas, a população 
tem aderido em massa e tem 
o desejo de adquirir mais 
conhecimento e informa-
ção sobre essas doenças. 

O cancro de mama não 
afecta apenas a mulher, mesmo 
o homem pode passar por esta 
doença, apesar de serem casos 
raros, ainda assim, é impor-
tante que o homem se conheça 
e tenha noção de que esta do-
ença também o pode afectar. 

“Transmitimos aquilo 
que é importante para eles, 
este é o nosso compromis-
so e para notar que eles es-
tão mesmo atentos, voltam 
com dúvidas e isso realmen-
te mostra que eles estão in-
teressados. A dúvida para 
mim, é mostrar interesse”, 
acrescenta Vicente Bertolo. 

Não obstante, Yolanda  
Sanz  Fernández, Directora 
da YS Possible uma empre-
sa de marketing e comunica-
ção que também abraçou esta 
causa como uma das colabo-
radores, conta que entra para 
este projecto por vontade de 
expor a sua própria história. 

Yolanda foi diagnosti-
cada com cancro de mama 
e hoje sente a necessida-
de de a partir da sua histó-
ria de vida transmitir es-
perança a outras mulheres. 

“A proposta deste evento é 
muito pessoal para mim, poi é 
um testemunho que eu queria 
fazer. Tive cancro de mama 
há  dois meses e meio, tive a 
minha operação na Espanha 
porque nessa altura eu vivia 
lá, e agora estou em Maputo 
e este evento é mesmo para 
mostrar a todos que o cancro 
de mama pode ser superado”. 

Para Yolanda, além de 
fazer parte deste evento 
como forma de auto ajuda 
e sensibilização das pesso-
as, é uma forma que encontra 
para conseguir salvar vidas. 

A prevenção é um dos con-
ceitos que todas as mulheres 
devem levar consigo, e atra-
vés de auto conhecimentos do 
próprio corpo é que podemos 
ter o diagnóstico dessa doen-
ça, tudo começa com a própria 
mulher e em caso de alguma 
anomalia, deve-se urgentemen-
te aproximar aos especialistas. 

“Todos os dias no banho, ou 

depois do banho, aconselho a 
mulher a fazer um exercício de 
50 a 60 segundos de experimen-
tar e tocar as suas mamas, se 
não sabe como, pode perguntar 
ao ginecólogo, mas um dos ob-
jectivos dessas palestras é mes-
mo de ensinar e moldar as pes-
soas como devem fazer esses 
exercícios”, sublinha Yolanda. 

Para Yolanda é importante 
normalizar o assunto sobre o 
cancro da mama, os apresen-
tadores de televisão devem 
optar por falar mais sobre esta 
temática, é preciso tornar a co-
nhecer as pessoas a existência 
de cancro de mama e como 
pode ser prevenido e tratado. 

“Falar sobre este assunto, 
implica que a pessoa não pode 
ter receio de assumir que teve 
ou tem o cancro de mama, e 
as pessoas não podem estig-
matizar alguém por ter feito 
remoção de uma mama por 
ter esta doença, e se houver 
mais debates sobre este assun-
to, as pessoas vão encarar de 
forma normal essa doença”. 

O cancro e em particular 
o de mama, não escolhe pes-
soa, qualquer um pode ter esta 
doença e não podemos olhar 

como um factor negativo em 
nossas vidas, mas devemos 
combater e seguir com o tra-
tamento, porque existem casos 
em que o cancro ainda não é 
avançado. “Através do diag-
nóstico precoce podemos com-
bater este mal”, rebate Yolanda.

“Para mim, o importan-
te é viver e para viver é pre-
ciso fazer a prevenção, e 
normalizar, todos podemos 
passar por isso, ninguém 
está alheio a esta doença”. 

Acrescenta ainda que o 
ideal e muito mais importante 
é dar cursos de formação nos 
hospitais, aos profissionais de 
saúde sobre o cancro de mama 
e do colo de útero, pois só as-
sim quando as mulheres forem 
ao centro de saúde, para que 
os médicos e os profissionais 
possam falar abertamente do 
assunto, sem que as mulhe-
res fiquem escandalizadas. 

A informação deve ser 
dada igualmente aos profis-
sionais da zona rural, como 
forma de garantir que as mu-
lheres adiram mais a esse ser-
viço e façam de 2 em 2 meses 
os testes da mama para ga-
rantir o diagnóstico precoce. 

silVino miranda


