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Comercial Trunfo na manga antes do congresso 

Gás e Segurança ao que tu obrigas!

Com TSU  e ameaças de greve geral de permeio

Bate-boca forte e feio na AR

Cabo Delgado 
rende-se aos bons 
ofícios de Kagamé
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Kagamé no centro de 
decisões em Cabo Delgado

O papel de intermediação de Paul Kagamé , Presidente 
do Ruanda, entre a Total Energies e o Presidente  moçam-
bicano Filipe Nyusi tem vindo a ganhar relevo e é agora 
apontado por fontes consultadas como muito para além de 
“bons ofı́cios”. Segundo informações do sector da seguran-
ça, Patrick Pouyanné, CEO da Total, é mantido informado 
pelo próprio Paul Kagame sobre a situação de segurança nas 
zonas-chave para o projecto de GNL em Cabo Delgado. Fili-
pe Nyusi tem pressionado a Total, através de Paul Kagame, 
para acelerar a retoma do projecto, suspenso desde 2021 por 
“razões de força maior”.

A influencia do 
Ruanda em 
Cabo Delga-
do é actual-
mente avalia-

da como decisiva para o futuro 
do conflito na provı́ncia, contra 
grupos armados de inspiração 
islâmica, e uma eventual re-
tirada das tropas ruandeses 
é tida como potencialmente 
“catastrófica tendo em conta 
que as zonas-chave na pers-
pectiva de retoma do projecto 
da Area 1 (liderada pela Total) 
se encontram sob a responsa-
bilidade dos ruandeses: Palma, 
Afungi e Mocímboa da Praia.

O corredor de 25 kms em 
torno da penı́nsula de Afungi, 
onde se situa o complexo de 
GNL parcialmente construı́do, 
está sob a responsabilidade 
exclusiva da Ruanda Defense 
Force (RDF). Entre batalhões 
de infantaria, grupos das for-
ças especiais, polı́cia militar e 
instrutores da polı́cia, o número 
de elementos militarizados do 
Ruanda ronda os 2.500. A pre-
sença do Ruanda será apoia-
da pela União Europeia, que 
acordou uma ajuda de EUR 20 
milhões em Setembro com o 
forte apoio da França. Do apoio 
ruandês resultam também, in-
formalmente, contrapartidas 
futuras para empresas ruan-
desas em diversos sectores 
da economia moçambicana.

Ao nı́vel da cooperação em 
matéria de segurança, já está 
em curso a criação de equipas 
conjuntas da polı́cia moçam-
bicana (PRM) e do Ruanda 
(Rwanda National Police/ 
RNP) para actuarem a mon-
tante das operações militares 
em curso em Cabo Delgado e 
nas provı́ncias adjacentes. As 
equipas conjuntas visam ga-
rantir a segurança nos princi-
pais centros populacionais da 
provı́ncia, evitando retrocessos 
no processo de estabilização.

É igualmente esperada 
uma cooperação mais próxima 
ao nı́vel dos serviços de 
informações, após as reuniões 
entre os directores do Serviço 
Nacional de Inteligência e Se-
gurança (NISS) ruandês, dirigi-
do pelo Major-General Joseph 
Nzabamwita e do Serviço de In-
formações e Segurança do Es-
tado (SISE) no inı́cio de 2022.

A visita surpresa a Mapu-
to de Paul Kagamé, em 28 de 
Outubro, acentua a centrali-
dade do seu papel no futuro 
de Cabo Delgado. Em 28 de 
Abril de 2021, Filipe Nyusi 
visitou oficialmente o Ruanda 
onde se reuniu com Paul Ka-
game para negociar o apoio 
à contra insurreição em Cabo 
Delgado e respectivas contra-
partidas por parte de Moçam-
bique. Em Setembro de 2021, 
Paul Kagame visitou Pemba 
(Cabo Delgado) na qualida-
de de convidado de honra nas 
celebrações do Dia das For-
ças Armadas de Moçambique.

Entre as contrapartidas 
económicas do apoio mili-
tar ruandês, informações em 
confirmação apontam para 
pagamentos de Moçambique 
ao Ruanda com as receitas do 
gás natural no médio prazo. 
Várias empresas ruandesas 
deverão igualmente ser contra-
tadas para o desenvolvimen-
to do complexo de Afungi e 
como provedores de serviços.

A Crystal Ventures Limited 
(CVL), holding da Frente Patri-
ótica do Ruanda (FPR), o par-
tido-Estado do regime de Paul 
Kagame, será uma das empresas 
a beneficiar de contratos. A CVL 
já tem garantida a participação 
na retoma do “site” de GNL 
em Palma através da empresa 
de construção do grupo, NPD. 
Anteriormente denominada 
NPD COTRACO, foi criada 
em 1996 e é a principal empre-
sa de obras públicas do paı́s.

A Macefield Ventures, ou-
tra empresa associada ao parti-
do FPR, igualmente com sede 
em Kigali, com um perfil se-
melhante à CVL e ligações es-
treitas ao regime, actuando em 
sectores como o agro-negócio, 
logı́stica, exploração mineira 
ou construção, deverá receber 
igualmente contrapartidas. Qua-
dros da empresa deslocaram-se 
a Maputo para explorar futuras 
parcerias e subcontratar serviços.

O envolvimento económico 
dos ruandeses foi confirmado 
por ocasião da reunião entre o 
CEO da Total Patrick Pouyanné 
e o presidente ruandês em Kiga-
li, em finais de Janeiro, um dia 
antes da deslocação de Patrick 
Pouyanné a Maputo, através da 
assinatura de um memorando 
de entendimento entre a Total 
e o governo (Rwanda Deve-
lopment Board). tendo como 
pano de fundo a participação 
militar em Cabo Delgado.

A Total comprometeu-se 
não só a investir no Ruanda, 
abrindo uma sucursal no paı́s, 
mas também a contratar o bra-
ço económico do regime de PK 
para o relançamento dos traba-
lhos preparatórios do projec-
to em Afungi. Em estudo está 
igualmente a possibilidade de 
uma parceria entre as Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM), 

em situação de insolvência 
técnica, e a companhia de 
bandeira Rwandair, nomeada-
mente utilizando os aeroportos 
de Moçambique, alguns dos 
quais, como o de Nacala, sem 
taxas de utilização sustentáveis.

Outro dos dossiers relacio-
na-se com possibilidade de 
celebração de um acordo de 
extradição entre os dois paı́ses, 
tendo na mira a comunidade 
ruandesa em Moçambique, 
politicamente hostil a Paul 
Kagame e vı́tima de diversos 
assassinatos nos últimos dois 
anos, atribuı́dos ao NISS, 
que tem “livre trânsito” para 
actuar em território mo-
çambicano. Os ruandeses 
refugiados ou emigrados 
estão presentes em todas as 
provı́ncias do paı́s, com maior 
incidência em Maputo, Nam-
pula, Beira e Cabo Delgado.

A crescente dependência de 
Maputo em relação ao Ruanda 
poder-se-á revelar crı́tica face 
ao papel de “polı́cia africano” 
que Kigali tem vindo a encar-
nar, indo além da região dos 
Grandes Lagos na afirmação do 
poder militar e polı́tico e onde 
a República Centro Africana 
e Moçambique são exemplos.

A tensão entre o Ruan-
da e outros paı́ses africanos 
tem vindo a crescer, sendo 

susceptı́vel de prejudicar os 
interesses externos de Moçam-
bique na própria Comunidade 
de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC). Em 31 de 
Outubro, a República Demo-
crática do Congo (RDC) ex-
pulsou o embaixador ruandês 
após ter acusado Kigali de 
financiar o Movimento rebel-
de 23 de Março (M23), que 
assumiu recentemente o con-
trolo de novas áreas no paı́s.

Kinshasa acusou o Ruan-
da de infiltrar várias centenas 
de militares não fardados na 
provı́ncia de Kivu Norte. A 
RDC é parceira de Moçam-
bique na SADC e tem uma 
presença simbólica na Missão 
da SADC em Moçambique 
(SAMIM), destacada em Cabo 
Delgado desde meados de 2021 
e responsável pela segurança 
em distritos como Macomia, 
Pemba e Mueda, entre outros.

Pelo grau da resistência 
encontrado nas matas de Ma-
comia, os comandantes da SA-
MIM entendem que parte dos 
insurgentes desalojados pelos 
ruandeses em Mocı́mboa da 
Praia desceram para o sul do 
rio Messalo, até à área atribuı́da 
à SADC, e onde está actual-
mente a maior concentração 
de grupos armados. 

(África Monitor/Zambeze).
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- Defende Amélia Muendane

Amélia Muendane participa do Fórum Global 
sobre Transparência e troca de informação fiscal

Para que áfrica seja o continente do futuro

A Presidente da Autoridade Tributária participa desde 
ontem no 15ª reunião plenária do Fórum Global sobre Trans-
parência e troca de informação fiscal, a ter lugar em Sevilla 
na Espanha. O Fórum é composto por 165 países membros, 
dos quais 34 africanos.

Nesta sessão, 
o fórum leva 
como agen-
da, a apre-
ciação do 

relatório anual e o progresso 
dos países na implementação 
dos padrões exigíveis no âm-
bito do acordo entre as partes.

À margem da plenária, a 
Presidente da Autoridade Tribu-
tária teve um encontro de corte-
sia com a Sra Zaida Manayta, 
Secretária Executiva do Fórum, 
onde foi discutida a proposta 
de adesão de Moçambique ao 
fórum, tendo sido apresentadas 
as vantagens que poderiam ad-
vir do ingresso de Moçambique 
em termos de assistência téc-
nica e acesso a informação so-
bre Fluxos Financeiros Ilícitos.

A iniciativa Africana actu-
almente é presidida pelo Co-
missário Geral da Autoridade 
Tributária do Kenoa e co presi-
dida pelo Comissário Geral da 
África do Sul na Wualodade de 
Vice Presidente. Espera-se que 
durante o fórum seja discutida 
a nova proposta de Governança 
que inclui a indicação de mais 

um assento na vice presidência.
Usando da palavra Amélia 

Muendane saudou a iniciativa 
mostrou que seria de interesse 
do País a participação no fó-
rum na qualidade de observa-
dor para melhor integração no 
mecanismo de revisão de pares 
e no funcionamento geral do 
fórum incluindo o contacto com 
as obrigações estatutárias dos 
membros nos termos estatuídos. 

Para o efeito, a dirigente 
convidou a Secretária executi-
va a efectuar uma visita de tra-
balho a Moçambique para que 
a experiência seja partilhada 
com os actores chave como o 
Ministério da Economia e Fi-
nancas, o Banco de Mocambi-
que, o Gabinete de Informação 
Financeira do Estado (GIFIM), 
sector privado e outros actores.

No encontro foi aceite a po-
sição de Moçambique de parti-
cipar no fórum na qualidade de 
observador até que seja tomada 
a decisão de Moçambique como 
Estado de adesão, depois da in-
dução sem compromisso, pre-
vista nos termos da iniciativa.

Para assegurar a realização 

do seminário foi criada uma 
equipa técnica composta por 
quadros da Autoridade Tri-
butária e do secretariado que 

irão trabalhar nos termos de 
referência para a realização 
do seminário e da indução. 
O fórum trata de matérias fis-

cais embora considere outras 
matérias e responda aos pe-
dido de outras instituições 
que não sejam as tributárias.

Recorda-se que, a Presiden-
te da Autoridade Tributária de 
Moçambique, Amélia Muen-
dane participou entre os dias 
1 e 4 de Novembro do ano em 
curso, na 7ª Assembleia Geral 
do Fórum das Administrações 
Tributárias Africanas ATAF, que 
teve lugar em Lagos na Nigéria 
onde defendeu a necessidade 
do continente africano assumir 
dianteira na produção do conhe-
cimento sobre matérias de ad-
ministração tributária, gestão de 
recursos entre outros. Dentre os 
desafios Amélia Muendane des-
tacou o défice no conhecimen-
to, a corrupção e o terrorismo. 

Amélia Muendane, fala-

va no painel de Alto Nível do 
evento que juntou especialistas 
africanos para debater o tema 
Fiscalidade e Desenvolvimento 
– Como melhorar as economias 
Africanas. Durante a sua inter-
venção, a Presidente da Autori-
dade Tributária de Moçambique 
fez notar que a instituição que 
dirige “tem procurado fazer 
a diferença, no âmbito da sua 
actividade, para assegurar, que 
as receitas provenientes dos 
recursos naturais sirvam para 
o desenvolvimento do país”.

Ainda segundo Muen-
dane, “para que África seja 
o continente do futuro é ne-
cessário que a transformação 

ocorra a partir do interior do 
nosso continente e mobiliza-
ção dos recursos internos, os 
nossos recursos provenientes 
da nossa riqueza, sirvam de 
base para esta transformação”. 

Comentado sobre o papel da 
Autoridade Tributária de Mo-
çambique na colecta de recei-
tas provenientes dos recursos 
minerais e energéticos, Amélia 
Muendane começou por fazer 
menção à descoberta de gás 
em 2000 e iniciou a primeira 
exploração em 2004, através 
da SASOL, que é uma empre-
sa que opera em Moçambique. 

“O nosso principal cliente é 
a África do Sul, e foram desco-

bertos cerca de nove trilhões de 
metros cúbicos de gás, que estão 
neste momento a serem exporta-
dos para África do Sul”. Segun-
do Amélia Muendane, Moçam-
bique tinha um grande défice 
orçamental, e a exploração do 
gás foi importante para reduzir o 
défice no financiamento da des-
pesa pública, e no investimento 
interno. Além do gás, em 2004 
iniciou a exploração do carvão 
na região central, um elemento 
importante para a transformação 
da região onde a mina operava, 
sobretudo, pela estratégia do 
governo de introdução política 
de conteúdo local. A política 
de conteúdo local permite que 

a montante e a jusante da mina, 
nós pudéssemos ter um grupo 
de pequenos operadores que 
funcionavam ao serviço e ao 
benefício da mina de carvão”. 

Em 2011, Moçambique faz 
prospecções em conexão com 
algumas empresas e descobre na 
região norte do país, cerca de Du-
zentos Trilhões de Metros Cúbi-
cos de Gás, foram efectuados os 
concursos públicos, iniciou o 
processo da implantação para a 
exploração. Esse processo é um 
processo longo, e a previsão é 
de que Moçambique possa ter 
nos próximos anos um encaixe 
significativo na exploração no 
Gás” referiu Amélia Muendane.

É necessário que a transformação ocorra a 
partir do interior do nosso continente
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Frelimo alerta para “incitação à 
paralisação” de Moçambique

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, acusou  a 
oposição parlamentar de “incitação à paralisação do país”, 
enquanto este bloco parlamentar descreveu o Governo como 
“incompetente” e defendeu demissões no executivo.

AFrente de Li-
bertação de 
Moçambique 
(Frelimo), a 
Resistência 

Nacional Moçambicana (Rena-
mo), principal partido da oposi-
ção, e o Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM), 
terceiro partido, trocaram acusa-
ções durante o debate parlamen-
tar urgente sobre os “riscos de 
paralisação da função pública”,.

“O que estamos a ver [da 
parte da oposição] é uma in-
citação à greve para a pa-
ralisação do país”, afirmou 
Sérgio Pantie, chefe da ban-
cada do partido no poder.

Pantie declarou que a Re-
namo e o MDM querem imo-
bilizar o país, instigando os 
trabalhadores da função públi-
ca a entrarem em greve face 
aos problemas constatados na 
implementação da nova Ta-
bela Salarial Única (TSU).

“O Governo tem dito que 
há incongruências [na TSU], 
que com coragem e didática es-
tão a ser corrigidos”, afirmou o 
chefe da bancada da Frelimo.

Apesar da instigação à greve 
pela oposição, as associações e 
ordens profissionais da função 
pública saberão mostrar o seu 
sentido e compromisso patrióti-
cos, evitando que a função públi-
ca fique paralisada, acrescentou.

Por seu turno, a bancada da 
Renamo exigiu a demissão do 
ministro da Economia e Finan-
ças, Max Tonela, e da ministra da 
Administração Estatal, Ana Co-
moane, pelas falhas na imple-
mentação da TSU, acusando o 
executivo de incompetência.

“Os moçambicanos exigem 
que os responsáveis por este 
´tsunami` social sejam imedia-
tamente demitidos ou que se 
demitam eles próprios”, afir-
mou o deputado e porta-voz 
da Renamo José Manteiga.

As falhas na materiali-
zação da nova matriz remu-
neratória na função pública 
estão a criar uma insatisfação 
geral no Estado e agravaram 
a falta de confiança no Go-
verno, considerou Manteiga.

Por seu turno, a bancada 
parlamentar do MDM assina-
lou que o país está a testemu-
nhar uma “greve silenciosa de 
consequências imprevisíveis” 
no aparelho do Estado, devido à 
degradação do estatuto salarial.

“A implementação da TSU 
está a resultar na retirada de di-
reitos adquiridos de várias clas-
ses profissionais na função públi-
ca e isso é inaceitável”, destacou 
Fernando Bismarque, deputado e 
porta-voz da bancada do MDM.

O ministro da Economia e 
Finanças moçambicano disse 
no parlamento que os casos de 

redução de salário líquido na 
função pública devem-se à car-
ga fiscal aplicada aos ordena-
dos pagos no âmbito da TSU.

“Em face da elevação do 
montante do salário base re-
sultante da implementação 
da reforma, tendo em conta 
o efeito combinado da exis-
tência de regime fiscal pro-

gressivo e das deduções para 
a reforma, registamos algu-
mas situações de redução no 
salário líquido”, declarou.

Esses casos, prosseguiu, 
atingiram particularmente pro-
fissionais na carreira de regime 
especial, nomeadamente mé-
dicos, magistrados e docentes 
ligados à área da investigação.

O debate parlamentar com 
carácter de urgência dos “riscos 
de paralisação da função públi-
ca” aconteceu num contexto em 
que várias classes profissionais 
da função pública contestam 
a TSU, devido a erros de en-
quadramento, eliminação de 
subsídios e redução de salários.

Lusa

A Assembleia 
da República 
de Moçambi-
que aprovou 
em votação 

final a Conta Geral do Estado 
(CGE) de 2021, com os votos a 
favor da Frente de Libertação 
de Moçambique (Frelimo), 
partido com maioria parla-
mentar, e contra da oposição.

ACGE foi aprovada, 
após um parecer favorável 
de uma resolução apresenta-

da pela Comissão do Plano e 
Orçamento do parlamento.

O documento foi debati-
do na última semana, tendo a 
bancada maioritária da Freli-
mo defendido a viabilização 
do instrumento, consideran-
do haver um esforço do Go-
verno no aumento de verbas 
para os sectores com impac-
to na redução da pobreza. 

Por seu turno, a Resistên-
cia Nacional Moçambique 
(Renamo), principal parti-

do da oposição, defendeu na 
altura o chumbo da CGE, 
argumentando que o execu-
tivo persiste em desrespeitar 
recomendações do Tribunal 
Administrativo na execução 
do Orçamento do Estado. 

“O Tribunal Administra-
tivo aponta erros graves e 
violações da lei reiteradas, o 
que consubstancia arrogân-
cia, prepotência e desrespei-
to às instituições do Estado e 
aos moçambicanos”, referiu o 

grupo parlamentar da Rena-
mo nos pareceres endereçados 
às comissões parlamentares. 

Por seu turno, o Movimen-
to Democrático de Moçambi-
que (MDM), terceiro partido, 
também pediu a reprovação 
da CGE, acusando o Governo 
de “patrocinar a corrupção”, 
ao ignorar uma alegada má 
gestão dos recursos do Estado 
nas instituições sob sua tutela. 

Comentando as posições 
dos grupos parlamentares, o 

primeiro-ministro, Adriano 
Maleiane, reiterou o compro-
misso do Governo com o rigor 
na gestão das contas públicas, 
através de medidas e políticas 
viradas para uma “planifica-
ção, orçamentação e execução 
eficaz dos recursos do Estado”.

A CGE nunca foi reprovada 
pelo parlamento, porque a Fre-
limo viabiliza o documento, por 
força da maioria que sempre dete-
ve na Assembleia da República.

Em contraponto, a opo-
sição votou sempre contra o 
documento, acusando o Go-
verno da Frelimo de má ges-
tão dos recursos do Estado e 
de permitir práticas corrup-
tas com os recursos públicos. 

Lusa
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Conta Geral do Estado de 2021
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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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At i n g i r  a 
felicidade é 
um anseio 
legítimo, e 
é intrínseco 

ao Ser Humano. Todavia, 
há diferenças no conceito de 
felicidade. Uns acham que 
felicidade é ter muito dinheiro 
e riqueza, outros acham que 
é ter saúde, paz, segurança, 
tranquilidade e estabilidade, 
outros acham que é ter uma 
casa confortável, uma boa 
esposa e comer bem, outros 
ainda acham que é ter uma fé 
verdadeira, praticar boas obras 
e usufruir de sustento lícito.

Existe entretanto muita 
gente, que vive toda a sua vida a 
lamentar-se das condições, em 
que se encontra, acusando este 
ou aquele dos seus fracassos.

Na realidade, esse tipo de 
pessoas não é corajosa nem 
determinada, pois as pessoas 
felizes e de sucesso neste 
Mundo, são os que não se 
sentem derrotadas e nem tão 
pouco esmorecem perante 
as adversidades, mas com 
a ajuda de Deus procuram 
meios para chegar ao sucesso, 
e assim acabam alcançando 
os seus objectivos, tornando-
se felizes e estendendo a 
sua felicidade aos outros.

Por natureza, todo o Ser 
Humano procura sempre 
a sua felicidade, pois em 

todos os seus movimentos 
nesta vida, essa é a sua meta, 
havendo alguns que acertam 
no caminho, trilhando nele 
até alcançarem a felicidade, 
apesar das dificuldades 
decorrentes dos parcos 
recursos de que dispõem. 
Mas há outros que se desviam 
do caminho recto, vivendo na 
confusão e na infelicidade.

Todos nós vivemos a 
vida, mas cada um vive-a 
à sua maneira, diferente 
do outro. Mas a verdadeira 
felicidade é vermos os outros 
felizes na vida, e cada um 
de nós possui o suficiente, 
que pode proporcionar 
f e l i c i d a d e  a o  o u t r o .

Cada um de nós pode 
proporcionar felicidade 
ao outro ao lhe dar amor, 
conforto, ao lhe dirigir palavras 
afectuosas, ao lhe prestar 
atenção nas suas preocupações, 
tentando entender os seus 
problemas, esforçando-se na 
ajuda e procura de soluções, 
tentando aliviar as suas dores 
e mágoas, ao participar nas 
suas alegrias e tristezas, por 
pequenas que possam ser. 

Ao preocupar-se com o 
bem-estar dos outros, a pessoa 
pode criar para si um ambiente 
de felicidade à sua volta, e 
viver feliz no local de trabalho, 
em casa, com os amigos, com 
a esposa, com os pais, etc.

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) diz: “A melhor acção 
do Ser Humano é criar alegria 
e felicidade no coração do 
seu irmão”. Fazendo isso, a 
pessoa esquece-se de todo o 
stress e tristezas à sua volta.

E x i s t e m  d o i s  t i p o s 
de felicidade: uma que é 
passageira, e outra que é eterna.

Um crente verdadeiro 
vive sempre feliz, pois se 
algo de bom lhe acontece, 
agradece à Deus, o que é 
bom e recomendável, mas 
se lhe acontece algum 
infortúnio como por exemplo 
doença, morte de algum ente-
querido, prejuízo material, 
etc., ele é paciente, pois 
acredita que tudo vem da 
parte de Deus, o Criador, 
Quem dá e Quem retira, o 
que é bom também para ele. 

A felicidade deste Mundo 
está ligada à felicidade 
do Outro Mundo. Deus 
diz no Cap. 16, Vers. 97: 

“Quem praticar o bem, seja 
homem ou mulher, e for crente, 
fá-lo-emos viver uma vida 
feliz no Mundo; e, certamente 
dar-lhe-emos (na outra vida) a 
sua recompensa com o melhor 
daquilo que eles praticavam”.

A vida feliz neste Mundo 
alcança-se com o sossego 
do  co ração ,  a l eg r i a  e 
eliminação das preocupações.

Pa r a  a caba r  com a s 

preocupações é necessário que 
a pessoa olhe para o presente, 
não olhe para o passado, 
nem tenha medo do futuro. 
Deve comportar-se bem com 
os outros, deve abster-se da 
zanga. Quando alguém comete 
alguma falha ou o ofende, 
deve ter paciência, deve 
manter-se sempre optimista, 
pedir ajuda à Deus e depositar 
sempre toda a sua confi ança 
apenas no Criador, pois Deus 
gosta dos que depositam 
a sua confiança n’Ele.

Recorrer ao álcool e às 
drogas para se abstrair 
dos problemas e aflições é 
uma ilusão, pois isso não 
trás nenhuma felicidade. 

Para se conseguir felicidade, 
a pessoa deve manter sempre 
um espír i to  opt imis ta , 
abstendo-se de lamentações 
quando ocorre qualquer perda 
ao dizer: “Se fizesse isto, 
ou se fizesse aquilo”, mas 
antes dizer: “Aconteceu o que 
Deus quis”, pois perante uma 
adversidade, a palavra “se” 
induz a pensamentos satânicos.

Ficar sempre a lembrar das 
dores e tristezas do passado 
é mau, pois isso destrói a 
vida presente. A tristeza do 
passado deve ser enrolada 
e não narrada, e deve ser 
fechada e esquecida para 
sempre, pois recordar e chorar 
pelo passado triste não vai 

corrigi-lo, nem o bebé pode 
voltar novamente para o 
ventre da mãe, nem a lágrima 
pode voltar para os olhos que 
a deitaram. Essa é a regra da 
vida, pois os ponteiros do 
relógio não andam nunca no 
sentido retrógrado. Portanto, 
não se deve contrariar a regra 
da vida. A melhor coisa que 
o Homem deve fazer para 
esquecer a tristeza quando 
alguma aflição o atinge, é 
recordar os favores e graças de 
Deus sobre ele: a boa saúde, 
a segurança, a paz na sua 
terra, o alimento, o vestuário, 
o ar puro, a água potável, 
os dois olhos, a língua, os 
dois lábios, as duas mãos, as 
pernas, e enfi m, tudo o que 
Deus lhe deu. De facto, o Ser 
Humano possui o Mundo, mas 
não se apercebe da riqueza 
que tem nas suas mãos.

Há, por esse Mundo fora, 
gente amblíope (sem pernas), 
que não consegue locomover-
se, há os que devido a dores ou 
preocupações não consegue 
dormir, há os que devido 
à doença não têm apetite, 
pelo que não conseguem 
comer, há os que são cegos, 
surdos, leprosos, malucos, etc.

E a muitos de entre nós, 
Deus favoreceu com boa 
saúde. Tudo isso deve dar 
felicidade ao Homem, por 
maiores que sejam as afl ições.

Viagem para o mundo 
da felicidade
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As estatís-
ticas dos 
a c i d e n -
tes rodo-
v i á r i o s 

indicam que a situação de 
corte de prioridade de pas-
sagem é a quarta causa que 
mais acidentes provoca. As-
sim sendo, a pergunta que 
se pode colocar é: em que 
locais ocorrem os cortes de 
prioridade de passagem? 

É fácil responder a esta 
pergunta uma vez que se 
sabe que é, principalmen-
te, nos cruzamentos ou en-
troncamentos de vias e nas 
rotundas onde se registam 
cortes de prioridade de pas-
sagem. Ora, sabendo-se de 
antemão que é nestes locais 
que este tipo de acidente se 
verifi ca, podemos colocar 
uma outra pergunta: o que é 
que se deve fazer para nestes 
locais não ser vítima de um 
corte de prioridade de passa-
gem? Basta, ao aproximar-se 
destes locais (entroncamen-
tos, cruzamentos e rotundas), 
lembrar-se de que são zonas 
de perigo, onde normalmen-
te se disputam os direitos de 
passar em primeiro lugar, e 
tomarem-se medidas preven-
tivas tais como: abrandar a 
marcha, estar atento à forma 
como os outros veículos de 
aproximam e ceder-lhes pas-
sagem, mesmo quando não 
gozam de prioridade de pas-
sagem. Ao proceder assim, 
o condutor demonstrará ter 
interiorizado o princípio de 
que a prioridade não é um di-
reito absoluto, uma vez que a 
segurança deve ser colocada 
em primeiro lugar. Ao ceder 
passagem, mesmo a quem 
não tem esse direito,mas que 
age como se tivesse, pode-
-se perder dois ou três se-
gundos, mas garante-se que 
a viagem vai continuar che-
gando ao destino são e salvo.

Nunca se deve confi ar 

totalmente na indicação 
dada pelos sinais lumino-
sos quando conferem prio-
ridade de passagem e muito 
menos nos conhecimentos 
das regras de trânsito por 
parte dos outros condutores. 
Vamos dar dois exemplos:

_ Imaginemos a situação 
em que um condutor apro-
xima-se de um cruzamento 
regulado pelo semáforo en-
contrando a luz verde acesa. 
Confi ando na luz verde do 
sinal luminoso o condutor 
avançou sem abrandar a 
marcha mas foi abalroado 
por um outro vindo da es-
querda que não respeitou a 
luz vermelha do semáforo. 
Depois de a colisão ter-se 
verifi cado, ambos os condu-
tores alegaram que avança-
ram no cruzamento porque 
encontraram a luz verde do 
semáforo ligada. Como sa-
ber quem está a mentir? A 
quem vai ser dada razão?

_Quantas vezes os semá-
foros estão desregulados e li-
gam a luz verde, quer para os 
que vêm da direita, quer para 
os vêm da esquerda? Quan-
tas vezesdeparamoscom con-
dutores que não dominam as 
regras de prioridade de pas-
sagem e que nos cruzamen-
tos de vias avançam mesmo 
quando se apresentam pela 
esquerda? Basta lembrar 
que estamos num país onde 
as cartas de condução ain-
dapodem ser compradas por 
quem nunca entrou numa 
sala de aulas para aprender o 
Código da Estrada. Portanto, 
nada de confi ar de forma ab-
soluta na prioridade de pas-
sagem que nos é concedida 
pelos sinais luminosos numa 
intersecção de vias, nem no 
domínio das regras de prio-
ridade de passagem por par-
te dos outros utentes da via.

Por outro lado, de que 
vale ter razão num acidente 
rodoviário se o poderíamos 

Corte de prioridade de passagem

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO

ter evitado e não o fi zemos 
fi cando ferido? Será que 
vale a pena fazer vingar 
o nosso direito de passar 
em primeiro lugar quando 
existe a hipótese de sermos 
vítimas de um acidente e 
fi carmos feridos ou mesmo 
perder a vida com razão?

As colisões num cru-
zamento de vias podem 
ser evitadas se o condutor:

_Mover constantemen-
te os olhos para todos os 
pontos do seu campo visu-
al, principalmente obser-

vando, direita, esquerda, 
direita, antes de avançar;

_Decidir com an-
tecedência a direcção 
em que quer seguir;

_Sinalizar as su-
a s i n t e n ç õ e s ;

_Respeitar as regras 
de cedência de passagem;

_Prosseguir a marcha 
depois que verifi car que se 
pode passar em segurança.

É ao não se cumprir al-
guns dos procedimentos aca-
bados de referir que se veri-
fi cam colisões nestes locais 

onde há interseções de vias.
Como se pode concluir, 

não é nada difícil evitar ser 
vítima de cortes de priori-
dade de passagem. Tudo 
tem a ver, principalmente, 
com o nosso sentido de res-
ponsabilidade ecom a nossa 
atitude quando transitamos 
numa estrada. É nisto que 
resideuma das grandes dife-
renças entre ser um condutor 
defensivo e não defensivo.

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

ÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
Solidariedade em 
tempo oportuno!

Moçambique vive momentos muito difíceis, com vá-
rias frentes abertas e que infelizmente vão continuar 
abertas por mais tempo, convivendo com tragédias, 
das quais somos actores involuntários. Às atrocida-
des cometidas por terroristas que actuam há vários 

anos no norte da província de Cabo Delgado, juntam-se a vergonha 
da TSU, a onda de raptos e outras circunstâncias difíceis que nos 
afectam e continuam a afectar nossas vidas e nossa economia. Saí-
dos da agressividade da pandemia da Covid-19  que mutilou nossas 
vidas, nossa liberdade  social e económica, nosso bem-estar e desen-
volvimento pessoal, e sem dúvida mudou os nossos hábitos, e com 
os problemas que temos ainda não sabemos que futuro nos espera, 
porque sem dúvida haverá novas situações que só descobriremos 
quando tivermos que vivê-las e estivermos dispostos a aceitá-las. 

O terrorismo islâmico que sofremos no Norte do país já causou mui-
tas mortes, entre civis e membros das Forças de Defesa e Segurança, 
e meio mundo teve que fugir das suas áreas de residência, abandonou 
suas casas e pertences pessoais, seu trabalho e suas vidas para se 
refugiar em outras áreas seguras para salvar suas vidas e as de suas 
famílias, sem saber se poderão retornar às suas aldeias ou vilas, nem 
quando eles podem voltar. Apesar dos discursos de ocasião.Temos 
muitos cidadãos que foram cruelmente assassinados por terroristas is-
lâmicos, muitos que sofreram ferimentos em diferentes ataques, muitas 
famílias que sofrem, muitos refugiados que perderam tudo, homens, 
mulheres e crianças, pessoas como nós que não estão mais com seus 
entes queridos, que perderam tudo, que nada têm e não entendem 
porquê. Àqueles que vivem praticamente em campos de refugiados 
ou os que tiveram mais sorte, que foram recebidos por um membro da 
família ou amigo longe de onde residiam, o Governo e a sociedade não 
podem abandonar essas pessoas inocentes que precisam de nós e que 
precisam de recuperar suas vidas quanto antes, para que seus filhos 
possam regressar a escola, seja nas áreas onde moravam, se puderem se 
recuperar, ou em novos distritos, onde possam reconstruir suas vidas.

Devemos ser solidários para com todos os inocentes, nossos ir-
mãos que tiveram de enfrentar situações trágicas devido aos ataques 
terroristas, que foram assassinados, as suas famílias, os milhares de 
refugiados e deslocados, a todos aqueles que sofrem essas injustas 
tragédias e suas famílias, que continuam lutando  para reconstruir 
as suas vidas, aos que perderam tudo, a todos eles queremos trans-
mitir a nossa homenagem e apoio, dizer-lhes que estamos ao seu 
lado nestes difíceis momentos, que seguiremos sempre apoiando, 
dentro de nossas possibilidades, todos eles são heróis involuntários 
que merecem o nosso maior respeito e apoio de toda a sociedade. 

DOUGLAS MADJILA

A história das memórias aplicada no sistema nacional 
auto-revela-se a dado momento verdadeiramente 
ideóloga, essa revelação é para os últimos tempos 
tão inspiradora quanto duvidosa, contudo não se 
pode considerar inútil porque de todas as formas 

é a partir desta lavagem que se despertaram as curiosidades 
para um possível apuramento dos saberes verídicos de boa parte 
das ciências sociais por exemplo, verdade é também que é por 
causa delas que possivelmente adormecem defi nitivamente os 
interesses pela verdadeira história, diferente a das memórias. O 
socialismo, uma ideologia que defi ne a propriedade social como 
um elemento comum, dizem as memórias escritas que esta foi a 
ideologia através da qual se fundou o Estado moçambicano. Até 
que Samora Machel, dizem alguns, visitou os Estados Unidos e 
fi zera alguma parceria que nos empurrara para algo parecido com 
o capitalismo, mas isso deve ter só se efectivado com a queda do 
murro de Berlim pois sobre esse capitalismo nunca se responsabi-
liza à Samora Machel, à este faz-se muita questão de lho atribuir 
as desgraças, agora apontadas, do socialismo e ou comunismo.   

Machel está aos poucos se tornando a razão da nossa desgra-
ça, os estudiosos principalmente, andam bastante empenhados 
em provar para sociedade moçambicana o quão o pensamento 
samoriano foi extravagante para este país, coitado, e é só isso 
que podemos sentir (pena), agora revela-se o quão a FRELIMO 
é forte infl uenciadora de toda uma postura nacional, visto que, 
a estratégia usar e jogar é sua marca e hoje já se confunde com 
uma marca nacional, ou seja, Langa não é um caso isolado, 
até Machel, morto, sentirá do túmulo os constrangimentos do 
Castigo, esse sim que todos e principalmente os sábios, critica-
ram mas do mesmo jeito exercem visivelmente sobre Machel.  

É bom tom da verdade não é de Machel que queremos falar, mas 
desse socialismo que hoje se revela tão culposo na nossa história, 
vergonhoso, tudo se escreve criticando-o mas nele se apoiamo-nos 
para sustentar interesses próprios tanto que, até escusamo-nos a 
extingui-lo defi nitivamente, pois chamamo-lo com muito orgu-
lho quando o precisamos. É com muito orgulho que o chefe de 
Estado afi rma que o seu partido é apologista, defensor e usuário 
do socialismo democrático, quer dizer, do socialismo não se des-
fi zeram apesar de se terem tornado dos mais selvagens capitalistas 
e porque a democracia a teoria de consenso a acrescentaram ao 
marxismo-leninismo de Machel e Marcelino dos Santos, os dois 
carrascos da Nação, dizem hoje os pensadores e políticos cobardes. 

E entre esses académicos e políticos há uma convergência na 
covardia ainda que desunida, e uma divergência nas decisões 
ideológicas contemporâneas porque ainda que feitas a partir 
de um paradigma de comando e ou exercício socialista, elas 
reagem apenas pelo factor ideológico totalmente capitalista e 
selvático, assim o resultado os desconjunta absolutamente. Em 
suma, tudo é feito em nome de todos para o bem de alguns. TSU.

TSU: Socialismo a favor 
dos capitalistas selvagens
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A O r g a -
n i z a -
ção das 
Nações 
U n i d a s 

para a Educação, Ciência 
e Cultura – UNESCO pro-
clamou, em 2001, o 10 de 
Novembro, Dia Mundial 
da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento. De lá 
para cá esta data é cele-
brada mundialmente com 
pompa e circunstância. 
Muitas actividades são 
desenvolvidas com vista 
a passagem da efeméride. 

A agência quer reforçar 
a consciência sobre o pa-
pel da ciência para formar 
sociedades mais pacífi cas 
e sustentáveis, além de 
promover a solidarieda-
de científi ca. Outra meta 
das celebrações é promo-
ver o uso da ciência para 
benefi ciar as sociedades, 
chamar a atenção para 
os desafi os e aumentar o 
apoio dado aos esforços 
feitos pelos cientistas.

Porém, nos últimos 
tempos o mundo vive 
momentos conturbados 
devido à escalada de 
confl itos que desembo-
cam em guerras, causan-
do mortes, deslocações e 

destruições. Neste con-
texto, a ciência parece 
ser a esperança para a 
devolução do sossego 
e desenvolvimento às 
sociedades em vários 
quadrantes do mundo. 

O texto refl ecte sobre 
o papel da ciência no de-
senvolvimento social no 
mundo, isto é, compreen-
der até que ponto a ciência 
contribui para a preven-
ção de confl itos e promo-
ver o bem-estar das so-
ciedades no planeta terra. 

As Nações Unidas 
querem garantir que os 
cidadãos estejam mais 
informados sobre avan-
ços científi cos. Por isso, 
a data também destaca 
como os cientistas po-
dem melhorar a compre-
ensão do Planeta Terra e 
tornar as sociedades mais 
sustentáveis. A Unesco 
incentiva esta interação 
através de eventos onde 
participam representan-
tes de governos, meios 
de comunicação, pes-
quisadores, professores, 
estudantes e membros 
das comunidades locais.

A divulgação de pro-
dução científi ca, resulta-
dos de estudos e debates 

sobre diversas temáticas 
junto às comunidades 
académica e locais, con-
tribuem bastante para a 
exposição do conheci-
mento e busca de solu-
ções para diversos pro-
blemas socio-económicos 
no seio das comunidades. 

A título de exemplo, 
o ano de 2022 foi pro-
clamado Ano Internacio-
nal de Ciências Básicas 
para o Desenvolvimento 
Sustentável num período 
em que é tónica dos go-
vernos mundiais o desen-
volvimento sustentável, 
ou seja, o uso sustentá-
vel dos recursos existen-
tes em cada estado pode 
contribuir para o desen-
volvimento social das 
comunidades no mundo. 

Nas celebrações do 
10 de Novembro, Dia 
Mundial pela Paz e pelo 
Desenvolvimento, a di-
vulgação de pesquisas fo-
cadas na prevenção, reso-
lução e transformação de 
confl itos seria mais-valia, 
uma vez transmitiriam 
mensagem tendente à es-
tabilidade socio-econó-
mico dos povos e conse-
quente empoderamento, 
desembocando no desen-

volvimento sustentável. 
Os governos actuais, 

sobretudo os em via de 
desenvolvimento, não 
precisam de uma ciên-
cia puramente enciclo-
pédica, mas sim focada 
à solução de problemas 
reais tais como a fome, 
os desastres naturais, do-
enças, entre outros. Neste 
contexto, cientistas, pes-
quisadores e estudiosos 
de varias áreas do saber, 
cada um baseando-se o 
seu objecto de estudo, vai 
desenvolvendo soluções 
direccionadas ao desenvol-
vimento social dos povos. 

Acredita-se que o 
empenho dos cientis-
tas, pesquisadores e in-
telectuais moçambica-
nos poderá contribuir 
signifi cativamente para 
o aumento dos índices 
de desenvolvimento. É 
que, há semelhança dos 
outros países africanos, 
enfrentam grandes desa-
fi os, sobretudo inerentes 
a escassez de recursos 
fi nanceiro para a inves-
tigação e implementação 
de projectos científi cos. 

Aliás, Moçambique 
enfrenta a escala do ex-
tremismo no extremo 

norte do pais protagoni-
zado por grupos armados 
que ceifam vidas, causam 
destruição e deslocação 
de pessoas, pressionan-
do sobremaneira o es-
tado apoio alimentar e 
material aos deslocados. 
Neste âmbito, cientistas 
sociais são chamados a 
intervir, de modo a perce-
ber a origem do fenóme-
no e possíveis soluções. 

Enfi m, acreditamos 
que o emprego correc-
to e sem preconceitos de 
soluções científi cas na 
resolução de difi culdades 
enfrentadas pelas comu-
nidades pode contribuir 
signifi cativamente para 
o desenvolvimento so-
cial, no entanto desafi a-
-se os governos a aloca-
rem mais recursos para 
este sector, uma vez que 
não basta criar institui-
ções de pesquisa e afi ns 
se recursos. Outrossim, 
os resultados de investi-
gação não devem cingir-
-se apenas em relatórios 
arquivados em univer-
sidades e outras insti-
tuições de investigação, 
mas levados ao consumo 
das comunidades, através 
da aplicação no terreno.  

DAVID MASSOCHUA DAVID.MASSOCHUA@GMAIL.COM

Quinta-feira, 10 de Novembro de 202210 |  zambeze  



| nacional|

Comercial

País introduz bolsa de estudos 
para portadoras de deficiência

Numa iniciativa que visa promover a inclusão e acessibili-
dade à formação académica, o Governo moçambicano, atra-
vés do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior 
e Técnico Profissional (MTESTP), acaba de introduzir uma 
agregação de bolsa de estudos para pessoas portadoras de 
deficiência para programas de graduação em diversas áreas 
de conhecimento.

Trata-se de um 
projecto inovador 
que pretende pro-
mover a inclusão 
e acessibilidade 

no componente da educação e for-
mação técnico profissional para 
esta camada.A ideia que abrange 
a uma infinidade de áreas de sa-
ber tem, igualmente, a finalidade 
de tornar possível financeira e so-
cialmente oportunidades antes ex-
clusivas à pessoas sem limitações 
físicas, mentais ou emocionais.

Assim, constitui-se uma opor-
tunidade para indivíduos que 
apresentam limitações motoras, 
auditivas, visuais, cognitivas e ou-
tras capazes de dificultar o acesso 

destes por questões estruturais de 
determinada instituição, finan-
ceiras por parte dos estudantes e 
principalmente devido a uma es-
cassez de iniciativas do género.

Este é uma iniciativa piloto 
especialmente para o género fe-
minino, desenvolvido no âmbito 
da inclusão e surge também para 
incentivar as raparigas a concor-
rer para as bolsas, sobretudo nas 
áreas de ciências, tecnologia, en-
genharias e matemática (CTEM).

Tal como explicou a directora-
-geral do Instituto de Bolsas de Es-
tudo (IBE), Carla Maria Elias Ca-
omba, nesta primeira fase, as bolsas 
listadas são voltadas à candidatos 
internos, portanto dependendo da 

avaliação poderá ser estendida, 
nos próximos anos, para o exterior.

Para ser elegível ao suporte, o 
candidato deverá primeiramente ser 
aceito numa universidade. Em se-
guida, precisa comprovar sua defi-
ciência, condições de saúde a longo 
prazo, dificuldades do quesito espe-
cíficas da deficiência comprovado 
por um médico.“Podemos concluir 
que há uma evolução nas ofertas de 
bolsa de estudos internas devido a 

introdução de novas janelas para 
raparigas e portadoras de defici-
ência”, explica Carla Maria Elias.

A directora-geral do Institu-
to de Bolsas de Estudo fez saber 
igualmente que no ano passado 
foram atribuídas 574 bolsas de 
estudos, sendo 47 por cento ocu-
padas por indivíduos do sexo fe-
minino e que desde o início do 
corrente ano a esta parte, já foram 
disponibilizados 487, sendo 42 
porcento, para género feminino.

“As ofertas de 2022 ainda es-
tão em curso, se aguardando pelos 
apuramentos externos das candida-
turas já ocorridos. Isso quer dizer 
que os números vão disparar e o 
género feminino vai superar graças 
a divulgação mais alargada realiza-
da com o apoio das tecnologias”.

Para reduzir as assimetrias re-
gionais, o IBE tenciona implantar 
suas delegações nas províncias e 
no estrangeiro para o representar, 
mas enquanto isso, no ano passa-
do avançou com a introdução de 
uma plataforma de atendimento 
online com vista a facilitar a busca 
e consulta de informação sobre as 

bolsas, no qual os editais e outra 
informação são disseminados, bem 
como a interactividade permanente 
com os internautas, para além de 
uma linha de apoio via telefone.

“Esta plataforma serve sobretu-
do para a divulgação das oportuni-
dades e acesso à bolsa de estudos, 
concorrendo para a transparência 
e inclusão, o que vai diminuir a 
redução do tempo de resposta de 
algum expediente, diminuição do 
risco de contaminação pelo Con-
vid-19, flexibilização do processo 
de submissão e recepção de do-
cumentos, bem como de candida-
turas a tempo útil, entre outros”.

De 2021 a 2022 o IBE diz 
ter granjeado e firmado parcerias 
dentro e fora do país, para apoio 
de bolsas de estudo, alguns ao ní-
vel interno e outros com Brasil e 
Portugal.“Como resultado destas 
parcerias, no ano de 2021 desloca-
ram-se para o exterior 78 estudantes 
e este ano teve um incremento de 78 
estudantes bolseiros e ainda no âm-
bito destes acordos, 80 estudantes 
irão deslocar-se para o exterior na 
primeira quinzena de Novembro”.

crizalda Vilanculos

   Feliz 10 de Novembro,
aniversário da Cidade de Maputo.

Celebramos 135 anos 
de crescimento da 

Cidade de Maputo
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TSU: quem promete deve ou as reais 
razões do descontentamento dos 
funcionários e agentes de estado

Duma forma geral, os novos salários dos funcionários e 
agentes de estado (FAE) com base na TSU aumentam consi-
derável e significativamente duma forma nunca dantes acon-
tecidoe caso alguma mensagem governamental e política e 
algumas medidas legislativas não lhes tivesse prometido mais 
do que este aumento, o resultado seria de enorme euforia e 
júbilo pois, anos houve em que não houvera aumento, em que 
o aumento foi de 5% e até de 500 meticais. Efectivamente, 
muitos (a maioria) viram os seus salários aumentados de 50% 
e até 100%. Mas porque o factor prometido, inicialmente, para 
todos, foi superior a estes aumentos, alimentando expectativas 
nunca imaginadas e muito menos sonhadas, é o que deve cons-
tituir e explicar o actual estado de “desespero” em que alguns 
FAE de diferentes sectores se encontram, e já com muitos e to-
dos os tipos de efeitos negativos nas várias áreas profissionais, 
económico-financeiras, sociais e políticos. Não foi, pois, para os 
“revoltados”, em particular, os professores, o factor de redução 
ou manutenção dos salários.

Este ambiente 
pode ser percebi-
do do cenário em 
que um pedinte 
de rua agrade-

ce, efusivamente e com graças 
e bênçãos de Deus ao ofertante, 
uma esmola de 10 meticais e, um 
dia, alguém chega e lhe promete 
1000 meticais dentro dos 2 dias, 
alegando algum direito (justiça) 
merecido pelo pedintemas que, 
com o passar de mais dias apraza-
dos para dar a respectiva esmola, 
este vai ficando preocupado pois 
já se imaginava a fazer algum 
negócioem vez pedir, e quando, 
finalmente, chegar o dia, é-lhe 
oferecido 500 meticais, um va-
lor inferior do prometido e que 
já gerara expectativa do poder de 
realizar o sonho construído pela 
promessa. Como se não bastasse, 
quando o pedinte questiona pelo 
valor em falta, o outro lhe afirma 
nunca o ter prometido. E, desde 
essa altura, o pedinte vive amar-
gurado, contrariamente à alegria 
em que dantes vivia na sua es-
quina, pedindo. Deste ambiente 
criado, as relações entre os dois 
tornaram-se azedas e com pos-
sibilidades de uso de violência 
de todo o tipo, razão que pode 
levar o ofertante a desviar-se do 
caminho, evitando o encontro 
com o pedinte que pode estar de 
pedra em mão para lha atirar as-
sim como já se pode desleixar nas 
atenções do seu oficio de pedir.

Foi assim que os FAE, bem 
como muitas pessoas trabalhado-
ras moçambicanas, deste país de 
cíclicas guerras e de outro tipo 

de sofrimentos, que sobrevivem 
à custa dos seus recursos e meios 
inventivos e pela sua capacidade 
de recriar as esperanças em si 
mesmas para nunca desfalecer 
sem contar com algum patrão 
(governo), iam/vão vivendo. Foi 
neste estado que, como um so-
nho, apareceu o governo com 
um saco de TSU a prometer aos 
FAE e, indirectamente, a todos. 

Foi, pois a promessa eleva-
da que criou este estado infernal 
em que já se vive no aparelho de 
estado. Vamos pois recapitular 
as fases desta promessa criado-
ra das exageradas expectativas 
e que, ainda se lhes tenham au-
mentado os salários em mais de 
50 %, se gerou o triste e peri-
goso ambiente em que se vive. 

Primeiro, sem que ninguém 
(funcionário) imaginasse e exigis-
se, o governo divulgou os quan-
titativos da TSU, constituída por 
21 níveis e os respectivos 3 esca-
lões C, B e A de cada nível. Para a 
maioria dos funcionários comuns, 
estes quantitativos são ou eram 
demasiados promissores de tal 
forma que o que cada FAE sonha-
va era ser enquadrado num dado 
nível mais elevado de acordo com 
o que julgava ser de seu direito es-
tar. Segundo, como o paradigma 
da política salarial existente no 
país sempre foi na base da relação 
habilitações literárias ou profis-
sionais versus salário, cada FAE, 
lógica e naturalmente, julgou que 
assim seria. As habilitações literá-
rias e profissionais, neste paradig-
ma, determinavam o nível e, pelo 
tempo de permanência na classe e 

os respectivos escalões.De acordo 
com esta visão, começou a circu-
lara informaçãosobre o enquadra-
mento dos funcionários e agentes 
de estado em que se tomava como 
critérios principais de enquadra-
mento esses 2 niveis referidos: as 
habilitações literárias ou profis-
sionais na determinação do nível 
(Especialista/Doutor, N1/Licen-
ciado, N3/ Bacharel, N3/Medio, 
etc.) e o tempo na carreira na 
determinação da classe (A, B, C 
e E) e na determinação do escalão 
(1,2,3 e 4) de cada uma das clas-
ses, exceptuando a E (Estagiário). 
Este entendimento assumido e 
desejado que fosse implementado 
pois tratava-se da continuidade 
da política salarial governamen-
tal. Isto explica a preocupação 
de todo o FAE ou candidatoa 
este estatuto, de melhorar as suas 
habilitações pois, com isso, auto-
maticamente, se lhe conferia uma 
mudança salarial significativa por 
mudança de nível e, consequen-
temente, um dado salário subs-
tancial. Pertencer a uma determi-
nada classe e escalão sempre foi 
tomado por menos pois, mesmo 
merecendo, nem sempre aconte-
cia, estando muitos funcionários 
nas mesmas classes e escalões 
muito além do tempo necessário.

A esta compreensão, circulou 
a informação (nunca desmentida 
oficialmente) de que, por exem-
plo, os funcionários N3/técnico 
médio profissionalestariam en-
quadrados nos níveis 10, 11 e 
12 da TSU, enquanto os de N1/
licenciados, nos níveis 16, 17 e 
18 e os especialistas/doutores 
nos níveis 19, 20 e 21, diferindo-
-se, entre eles pelo escalão (C, B 
e A) que não era tido muito em 
conta. Comocada um podia ante-
ver o seu nível tendo em conta o 
actual, foi consultar a tabela com 
os níveis e respectivos quantita-
tivose o resultado era promissor 
e histórico. Assim se criaram 
a euforia e as expectativas por 
uma razão, digamos, justa, ten-
do em conta o paradigma até aí 
usado na política salarial no país. 

Deve se observar que o gover-
no, através dos seus porta-vozes e 
outros emissários governamen-
tais e do partido governamental, 
por muitas vezes, enalteceram 
a TSU como um marco “histó-
rico” pela melhoria substancial 
das condições de vida dos FAE, 

cimentando-se assim a con-
fiança e a esperança de todos 
na TSU e no apoio ao governo. 

A seguir a este estado de eufo-
ria e expectativa, surgiram os pri-
meiros excessos de expectativas 
de uns e desilusões de outros. Isto 
aconteceu porque os funcionários 
e agentes de estado, classificados 
e enquadrados na TSU na base dos 
4 critérios do Decreto n.º 29/2022 
do Conselho de Ministros de 9 
de Junho de 2022, colocava uns 
nos níveis satisfatórios e, alguns, 
muito mais do que previam assim 
como outros, inversamente, eram 
enquadrados nos níveis muito 
baixo do que podiam imaginar. 
Foi assim que se geraram os pri-
meiros excessos de satisfações e 
de insatisfação. Perante este ce-
nário, muitas organizações pro-
fissionais expressaram as suas 
insatisfações e reclamações ao 
que o governo, pacificamente, as 
aceitou e assumiu-os como legíti-
mas, chamando-as de “incongru-
ências” aos defeitos desta lei em 
que se apontava o critério idade 
como o principal penalizador e 
factor de injustiça para muitos 
FAE assim como, por este crité-
rio, se desvalorizava o critério de 
tempo no aparelho de estado, pe-
nalizando os mais antigos, numa 
lógica difícil de entender e que 
nunca foi explicada. Por outro 
lado, as habilitações literárias e 
profissionais eram também, rela-
tivamente, desvalorizadas, colo-
cando-se um médio acima de um 
licenciado, um especialista, abai-
xo de um licenciado, assim como, 
os mais novos em idade acima 

dos mais velhos mesmo com as 
mesmas habilitações e mais, es-
tes, com mais tempo na carrei-
ra e no administração pública.  

Tendo o governo assumido 
a “culpa”, predispôs-se a fazer 
as devidas correções e, por essa 
faculdade, adiou o pagamento 
na base da TSU, previsto para 
julho, depois para Agosto e de 
Agosto para Setembro e depois 
para Outubro. A estes adiamen-
tos, frustravam-se as expectativas 
dos (muito) bem enquadrados, 
aumentando assim as desilusões 
com a TSU. O debate à volta deste 
assunto ganhou ímpeto e muitas 
hipóteses foram aventadas para 
explicar esta emaranhada e confu-
sa situação. Entre a falta de dinhei-
ro e a sabotagem, as especulações 
foram-se avolumando até ao pre-
sente momento, pois a situação 
preocupante continua para muitos.  

Com a esperada e desejada 
eliminação do critério idade e 
outras incongruências, entrou-se 
na quarta fase, em que os crité-
rios passaram a ser 3, depois de 
se eliminar o critério idade, e as 
habilitaçõesliterárias ou profis-
sionais passaram a ser determi-
nantes. Assim, os funcionários 
foram, novamente classificados 
e enquadrados nos diferentes ní-
veis da TSU, para muitos deles, 
diferentes dos níveis anteriores.
Porém, este novo enquadramento, 
baseado no Decreto 50/2022, de 
14 de Outubro, trazia/traz, como 
o que impunha a idade, um novo e 
desvantajoso dado: os níveis con-
seguidos pelas habilitações literá-
rias já eram enquadrados muito 

alberto lote tcheco
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mais baixos do que se podia espe-
rar. Assim, o especialista, em vez 
iniciar a contagem no nível 18, 
inicia-se no nível 16; o licenciado, 
em vez de 16, inicia-se no 12; o 
médio profissional, em vez de 10, 
inicia-se no nível 8.É esta nova lei 
que gera este ambiente de tensão 
por duas razões, pese embora to-
dos, como se referiu, aumentarem 
os seus salários, neste novo en-
quadramento. Como no primeiro 
enquadramento, neste novo, tam-
bém existem uns que estão, pa-

radoxalmente, satisfeitos e insa-
tisfeitos em simultâneo. São, por 
exemplo, aqueles que estavam, 
inicialmente, enquadrados em 
níveis muito baixo das suas habi-
litações literárias e profissionais 
com menos tempo no parelho de 
estado e mais idade. Funcionários 
licenciados nestas condições esta-
vam enquadrados nos níveis 7, 8 
e 9 e agora estão todos no nível 
12. Estes estão satisfeitos porque 
aumentaram os seus níveis para 
os apropriados de acordo com as 
suas habilitações literárias e pro-
fissionais, mas estão insatisfeitos 
porque, como os outros, como 
licenciados, esperavam ser en-
quadrados em níveis a partir de 
16 por serem licenciados.Estes 
são, na sua maioria, iniciantes e 
jovens dos diferentes níveis de 
formação. Este grupo sente-se 
grato e não pode reclamar muito 
pois experimentou o triste sa-
bor de exclusão e de desespero. 

Oposto a este grupo, existem 
os insatisfeitos. Aqueles que, 
no primeiro enquadramento, na 
conjugação dos 4 critérios, sen-
do a idade o maior beneficiante, 
haviam sido colocados em níveis 
mais altos como 16, 17 e 18 para os 
licenciados. Muitos dos que ago-
ra estão reclamando pela injustiça 
no enquadramento são deste gru-
po. São estes que, tendo se lhes 
criado expectativas por pertence-
rem a estes níveis a que foram, 
efectiva e oficialmente, enqua-
drados, inicialmente, estão agora 
tristes porque foram enquadrados 

em níveis mais baixo, de 12 a 15, 
apesar de terem aumentado, subs-
tancialmente, os seus salários. 

É assim que se chegou ao 
presente momento de tensão que 
está abrangendo muitas classes 
profissionais que reivindicam a 
justiça desde os professores, mé-
dicos, policias, juízes, funcioná-
rios do Ministério de Economia 
e Finanças, apontando e exigindo 
correções. Pelos vistos, mais clas-
ses poderão se fazer ver e ouvir, 
aumentando o coro das reclama-
ções. Porque a TSU é já do domí-
nio público e o funcionáriopúbli-
co constitui uma referência, o seu 
exemplo de reclamação parece 
ser seguido por trabalhadores de 
outros sectores não estatais. Pe-
rante este novo e último cenário, 
aventam-se muitos cenários para 
diferentes classes profissionais, 
sendo as mais badaladas as os mé-
dicos, organizados pelas suas as-
sociações, a Ordem dos Médicos 
e a Associação dos MédicosMo-
çambicanos. Estes já têm, na sua 
agenda, a possibilidade de mani-
festação das suas inquietações a 
greve, caso o governo não atenda 
às suas pretensões. Por sua vez, os 
professores, ou uma parte destes, 
já que mutos estão satisfeitos e 
não estão em condições de perder 
o que ganharam, estão numa situ-
ação um pouco mais complicada 
uma vez que a ONP não é a que 
estálhes liderando e os mesmos, 
em manifestaçãopública, não as-
sumem esta organização como 
representante legítima dos seus 
interesses. Uma nova classe sur-
giu recentemente: a classe dos juí-
zes quetambém acaba de aparecer 
manifestando a sua insatisfação 
e avança uma antecipada possi-
bilidade de, usando da sua voca-
ção, anular a lei que cria a TSU.

Perante este cenário, o gover-
no, o elo mais forte e patrão de 
todos os empregados (funcioná-
rios), através dos seus dirigentes, 
tem assumido um comportamen-
to diferente da primeira fase em 
que, imediatamente e sem acusa-
ções contra os que reivindicavam 
a injustiça, tendo acabado por 
reconhecer as incongruências, 
agora, manifesta uma posiçãode-
finitiva de não alterar substancial-
mente as leis, chamando os que se 
julgam injustiçados a contactar, 
individualmente, os respectivos 
gestores dos recursos humanos, 
munidos de documentação que 
fundamente as suas reclamações 
no quadro da presente lei. Já não 
se trata de alguma incongruência 
assumida pelo governo mas de 
erros que vão sendo corrigidos 
no quadro da lei em vigor. Para 
os que têmexigências que obri-
gam uma mexida na lei, como as 
reclamações dos médicos, só o 
tempo demonstrará o que se pode 
conseguir nas negociações que 
vão tendo com o governo. Não 
nos parece, desde já, que possa 

ser fácil e, sendo assim, não se 
pode imaginar o que, de bom e de 
mal, a TSU pode ter trazido. Por 
outro lado, a hipótese de os ma-
gistrados impugnarem os “decre-
tos do Conselho de Ministros que 
criaram a TSU”, assusta a todos 
os abrangidos pela TSU tornando 
a situaçãoainda mais azeda, pois 
vai se colocar a hipótese de anular 
a TSU o que pode ser interpreta-
do, por muitos, como a anulação 
dos actuais salários satisfatórios 
e uma volta aos anteriores, o 
que não pode/deve ser concebi-
do uma vez que, pese embora 
as reclamações, os actuais são 
muito melhores. Há, claramente, 
incorreções que podem ser corri-
gidas, como aquelas que levaram 
à redução do salário, contrariando 
a lei da irredutibilidade salarial, 
que impede a redução do salário 
do funcionário. Seja como for, 
os debates prometem ser muitos, 
acesos e até inconclusivos, pois 
o governo parece não mais dis-
posto para cedências profundas. 

Porque a esperança resiste em 
morrer e até faz milagres, ante 
este cenário triste, aconteceu algo 
inédito: um Boletim da Repúbli-
ca (BR) que foi assumido como 
falso. Este BR, com mesma data 
(Outubro de 2022), diferencian-
do-se no dia da semana, versa o 
mesmo conteúdo do BR cima 
referido (14 de Outubro de 2022) 
e apresenta o que seria desejável 
por todos os FAE em termos de 
enquadramento pois, por exem-
plo, o licenciado seria enquadra-
do a partir do nível 14. Seria um 
Br falso, isto é, não elaborado e 
publicado por alguma autorida-
de? Foi muito estranho e muitos 
assumiram que o outro é que de-
via ser falso. Acredita-se no que 
se deseja. Porém, a esperança 
esfumou-se quando ose serviu 
do dia 14, o acima referido. Tudo 
isto assinala que mais ainda vai de 
“ouvir” pois nenhum oficial go-
vernamental comentou o assunto. 
Há muitos FAE que continuam a 
creditar numa reviravolta em que 
este BR do dia 17 venha a ser 
aplicado, para a alegria de todos. 

Se, na primeira fase, o gover-
no optara por um novo paradigma 
da política salarial com a introdu-
ção do critério idade, agora pas-
sou a um outro, de nivelamento 
igualitário entre as diferentes 
classes, em que todos, indepen-
dentemente de se professor, mé-
dico/enfermeiro, funcionário da 
Finanças (alfandegário, tributário, 
etc.) ou de outra classe, recebem 
o mesmo de acordo com as suas 
qualificações e não o que alguém 
faça. Aliás, legalmente,parece 
ser esta esta a razão da TSU. De 
acordo com o panfleto postado no 
próprio Ministério de Economia 
e Finanças, intitulado “Perguntas 
mais frequentes sobre TSU”, esta 
é assumida como “um instrumen-
to legal que contém os níveis sala-

riais dos FAE”. Neste documento, 
esclarece-se que a TSU “surge 
da necessidade de harmonizar as 
diferentes tabelas de salários vi-
gentes na Administração Pública, 
caracterizadas por discrepâncias 
remuneratórias dentro das mes-
mas carreiras e em função do 
sector onde os FAE estão afectos” 
e com o objectivo de “conduzir 
à eliminação dos desequilíbrios 
salariais actualmente existentes 
na Administração Pública”. À 
pergunta se “A TSU vem au-
mentar os salários dos FAE?”, o 
documento responde, perempto-
riamente: “Não, (…) não se trata 
de revisão salarial que possa ser 
entendida como aumento de sa-
lário na Administração Pública”. 

Este novo paradigmada polí-
tica salarial faz recordar o comu-
nismo, um sistema ideológico, 
político e económico seguido e 
liderado, nos tempos, pela Rússia 
enquanto membro da URSS. No 
comunismo, cujo sistema visa a 
abolição de classes ou diferenças 
económico-financeiras, prevalece 
a lei “de cada qual, segundo a sua 
capacidade; a cada qual, segundo 
suas necessidades”, isto é, o tra-
balho pode ser o mesmo e o sa-
lário depender das necessidades 
de cada um, pela sua condição 
individual, familiar ou social. Nas 
condições em que a TSU é re-
gulada pelos muitos e diferentes 
decretos e regulamentos governa-
mentais, ao impor mais igualdade 
das classes parece aproximar-se 
mais desta visão comunista. Mas 
não há igualdade sem diferença 
e, por isso, cada classe, consti-
tui uma certa identidade e pode/
deve merecer tratamento espe-
cífico. Indivíduos enquadrados 
no mesmo nível e escalão, por 
pertenceram aclasse diferentes 
profissionais podem ter subsídios 
diferentes, resultando, no fim, em 
salários, diferentes. É que a justi-
ça é, até certo ponto, uma questão 
de relatividadee o igualitarismo 
entre classes profissionais pode 
gerar um sentimento de injustiça 
e a desestabilização. Um médico, 
um professor e um militar em am-
biente de guerra, enquadrados no 
mesmo nível e escalão da TSU, 
terão, inevitável e necessaria-
mente, salários diferentes pois os 
seus subsídios ou suplementos 
são diferentes devido à natureza 
dos seus serviços à comunidade. 
O oposto a esta política é o co-
munismo e esta política pode ter 
falhado, exactamente, por impo-
sição duma igualdade sem dife-
rença. É assim que o argumento 
do governo, de ter reduzido e/
ou retirado os subsídios para e 
incorporá-los no salário, o que 
é bom, não pode “harmonizar” 
(igualar) todas as classes sob pena 
de, como acontece, ser motivo de 
descontentamento e tensão, sem 
que tal deva ser mal interpretado. 

Sobre a declaração dos ma-

gistrados de anular a lei que cria 
a TSU, no que se pode interpre-
tar como o retorno aos salários 
antigos, que a tal não se chegue 
uma vez qua TSU, com tudo o 
que provoca, foi uma “revolução” 
salarial e os erros, bem como 
a reposição e/ou o aumento de 
certos subsídios podem ser paci-
ficamente feitos pois, na verdade, 
a maioria ficou relativa e efecti-
vamente satisfeita com a TSU. 

Fica pois que foi o excesso de 
expectativas colocadas ao FAE 
em promessas feitas pelos pró-
prios governantes, cimentadas 
pelo enquadramento de muitos 
em níveis mais altos do que eles 
mesmos imaginavam para depois 
lhos serem anulados que está na 
origem dos actuais descontenta-
mentos mesmo que os mesmos 
estejam já a receber salários, rela-
tivamente, mais altos, pela TSU.   

Mas o governo ainda tem uma 
outra a tarefa urgente: de atender 
aos funcionários reformados ou 
pensionistas do estadoque, tendo 
dado muito por este estadosen-
tem-se injustiçados masainda têm 
a esperança de que o governo 
fará algo por eles o que explica 
a carta remetida pela instituição 
destes aos órgãos do estado e 
governo sobre esta matéria para 
a reposição da justiça salarial. 
Desde sempre, o tratamento 
dado aos reformados foi idênti-
co aos dos activos em matéria de 
ajustamento salarial. Que a TSU 
“não se trata de revisão salarial 
que possa ser entendida como 
aumento de salário”, que “surge 
da necessidade de harmonizar 
as diferentes tabelas de salários 
vigentes”, que visa “conduzir a 
eliminação dos desequilíbrios 
salariais actualmente existen-
tes” é um discurso algo com-
preensível e louvável mas não 
deixou/deixará de serassumido 
também por estes (reformados) 
como um aumento salarial, ain-
da por cima quando os seus pa-
res no activo aumentaram-nos 
na ordem superior a 50% sendo 
que alguns o foram na ordem 
dos 100% e eles nem os 250 me-
ticais prometidos os receberam. 
O actual recorrente e insistente 
discurso público da classe diri-
gente governamental de que a 
TSU não é aumento ou melho-
ramento salarial dos FAE é a 
posterior, nesta altura em que o 
descontentamento tomou a for-
ma de protesto organizado e pú-
blico. Crê-se que, depois que já 
se resolveu a TSU dos activos, 
há espaço para atender a “TSU” 
dos reformados do aparelho 
de administração pública como 
um gesto não somente de justiça 
mas de humanismo, sabedoria e 
porque não, usando a linguagem 
corrente, de harmonização e de 
eliminação das discrepâncias ou 
incongruências entre os estes ci-
dadãos (no activo e na reforma). 
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Comercial

Imbuídos da necessidade de criar um ambiente de harmo-
nia entre as comunidades afectadas pelos projectos de explo-
ração dos recursos minerais e as empresas, a Kuwuka JDA, 
uma organização da sociedade civil que se dedica na defesa 
das comunidades afectadas pelos recursos naturais está levar 
á cabo uma capacitação as comunidades do distrito de Jan-
gamo e Inharrime, na província de Inhambane, abrangidas 
pelo projecto de exploração das areias pesadas da empresa 
Mutamba Mineral Sands. A ideia segundo o representante 
daquela organização, Zito Covane é criar sinergias junto dos 
actores envolvidos para evitar focos de confl itos quando a 
empresa começar a operar.

O processo de 
r e a s s e n t a -
mento das 
comunida -
des, segundo 

Zito Covane tem gerado inú-
meras especulações para as co-
munidades afectadas no posto 
administrativo sede, no distrito 
de Inharime. É nesse contexto 
que a Kuwuka/JDA tem estado 
a capacitar as comunidades para 
que quando o reassentamento 
iniciar não haja cenários de con-
fl itos, sendo que numa primeira 
fase a empresa pretende operar 
nos cerca de 261, dos cerca de 
25000 hectares concessionados. 

Zito Covane não detalhou 

com exactidão sobre quantas 
familias serão abrangidas no 
processo de reassentamento 
dos 261hectares, sendo que o 
processo de auscultação públi-
ca vai acontecer nos próximos 
meses. Diagnostico realizado 
pela Kuwuka/JDA concluiu 
que não havia uma comunica-
ção a fl uir entre as diferentes 
partes interessadas nomeada-
mente o governo, sociedade 
civil, crianças e jovens dia que 
em algum momento, as em-
presas realizavam consultas 
públicas sem a participação 
das comunidades afectadas.

“Partilhamos experiências 
colhidas em outros cantos do 

país como em Moatize, Marrara 
e Moma, na província de Tete 
e Nampula“ sublinhou Covane 
para quem a Mutamba Mineral 
Sands explorar á breve trecho 
cerca de 261 hectares no dis-
trito de Jangamo. Tal processo, 
de acordo com Covane será 
precedido por uma auscultação 
pública para o levantamento 
do real número das popula-
ções que serão reassentadas.

“ O grande objectivo é 

criar um espaço de diálogo 
permanente, inclusivo, siste-
matico e transformativo en-
volvendo diferentes partes no 
contexto de exploração dos 
recursos naturais, tendo em 
conta a salvaguarda dos di-
reitos de crianças e jovens 
abrangidos pelos projectos 
da indústria extractiva“ disse 

Essa ideia de criação de um 
grupo stakeholder surge para 
facilitar a interacção das partes 

apontando os desafi os e oportu-
nidades, Zito Covane explicou 
que antes as comunidades não 
tinham informação sobre o que 
vai acontecer situação que ge-
rava especulação e incerteza.

Entretanto o sociólogo, 
Costa Ivo referiu que os cida-
dãos enquanto membros do es-
tado devem exigir a prestação 
de contas por parte do estado 
e outros actores que actuam na 
área da indústria extractiva não 
pressupõe nenhum favor por-
que a nossa constituição abre 
espaço que na qualidade do 
cidadão encetemos diligências 

“As empresas que operam 
na indústria extractiva têm a 
obrigação de conceder infor-
mações aos cidadãos, apesar de 
várias vezes as empresas rele-
garem a informação “ destacou 
acrescentando que em algum 
momento a negação da presta-
ção da informação resulta do 
desconhecimento da lei por um 
lado e por outro capricho dos 
funcionários, dai que como ci-
dadãos é urgente que haja união 
em fóruns para poder exigir o 
plasmado na lei fundamental. 

Sociedade civil capacita 
comunidades sobre reassentamentos

LOGISTICS

Feliz 10 de Novembro, 
aniversário da Cidade de Maputo.

Celebramos 135 anos 
de crescimento da 
Cidade de Maputo
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Moçambique, uma potência 
energética ameaçada

Em 2010, a empresa americana Anadarko anunciou a 
descoberta de imensos depósitos de gás natural na costa norte 
de Moçambique, mais precisamente no litoral da província 
de Cabo Delgado. De imediato, um sentimento de desen-
volvimento socioeconômico do país criou esperança de dias 
melhores para os moçambicanos. 

Hoje, em 2022, 
Moçambique 
possui uma 
forte indústria 
de explora-

ção e produção de gás natural e 
se tornou uma referência ener-
gética no continente africano, 
juntamente com seus vizinhos 
Nigéria e Argélia. Porém, está 
riqueza não se transformou em 
melhores condições de vida para 
sua população. As desigualdades 
sociais são enormes, principal-
mente em locais próximos das 
zonas produtoras de gás natural.

Apesar dos complexos pro-
blemas internos no país, olhares 
europeus se voltaram com espe-
cial atenção para Moçambique nos 
últimos meses. Após o início da 
guerra da Ucrânia e as incertezas 
energéticas dos países europeus, 
o gás natural de Moçambique 
de outros países africanos como 
Nigéria e Argélia se tornaram 
possíveisalternativas para o su-
primento energético da Europa.

A necessidade de futuras fon-
tes produtoras de petróleo e gás 
natural se faz urgente e Moçam-
bique possui algumas característi-
cas ideais neste momento crítico. 
Seus reservatórios de gás natural 
contêm baixo teor de CO2, exce-
lentes num momento de transição 
para energias de baixo carbono, e 
sua geografia se torna ideal para 
navios metaneiros de gás natu-
ral liquefeito com rotas voltadas 
para o Sudeste Asiático, leste da 
Ásia e grande parte da Europa.

Porém, as incertezas transmi-
tidas pela Rússia quanto ao for-
necimento energético não podem 
se repetir. Infelizmente, Moçam-
bique não transmite ao mercado 

mundial de gás natural esta segu-
rança. Isto porque o país convive 
intensamente com zonas de guer-
ra ricas em recursos energéticos.

A exploração e produção da 
riqueza moçambicana escondida 
em imensos reservatórios offsho-
re divide as atenções com grupos 
extremistas e insurgências arma-
das que se iniciaram em 2017 
na província de Cabo Delgado e 
se tornaram de forma concreta 
uma ameaça ao desenvolvi-
mento socioeconômico do país.

Moçambique completou 
recentemente 47anos de sua 
independência, o que não im-
pediu o país de viver uma guer-
ra civil neste intervalo de sua 
curta história de um país livre. 
No entanto, nos dias atuais o 
povo moçambicano convive 
com as atividades terroristas 
de um grupo que alguns acre-
ditam ter origem no Quênia e 
na Tanzânia e ter encontrado 
perfeitas condições nas diversi-
dades sociais de Moçambique. 

À realidade, grupos islâmi-
cos radicais em Moçambique 
circulam no país desde os anos 
2000. Em 2007, líderes locais 
observaram uma mudança de 
comportamento de jovens nas 
práticas do Islã com uma rá-
pida aplicação de uma versão 
mais radical da religião. E, 
hoje claramente a explicação é 
encontrada na forte influência 
doextremismo islâmico do gru-
po denominado Ansar al-Sunna.

A insurgência islâmica em 
Moçambique está mais dire-
cionada na província de Cabo 
Delgado e em cidades ao lon-
go da costa. Intencionalmente, 
próximo das infraestruturas da 

indústria de gás natural moçam-
bicano. Grande parte dos ata-
ques recentes do grupo islâmico 
ocorreram nos últimos anos nes-
tas localidades. O grupo islâmi-
co encontrou na mistura com-
plexa de pobreza e desigualdade 
um caminho para se inserir nas 
vidas dos cidadãos de Cabo 
Delgado. A exclusão econômi-
ca se encaixou perfeitamente 
com o crescente extremismo 
islâmico do Ansar al-Sunna. 

A África, nos últimos anos, 
tornou-se um novo caminho 
para que grupos radicais islâ-
micos se instalassem. Grupos 
extremistas como Al-Qaeda e o 
Estado Islâmico penetraram de 
forma inteligente nas fissuras 
encontradas em países onde a 
desigualdade social é mais gri-
tante. E, encontraram em Mo-
çambique o cenário perfeito. 

A descoberta de reser-
vas de gás natural até o pre-
sente momento trouxe mais 
enfados do que alegrias. As 
regiões próximas à infraes-
trutura da indústria de óleo e 
gás tiveram altas expressivas 
de preços dos aluguéis, alimen-
tos e das próprias commodities. 

Em setembro deste ano, foram 
anunciados uma ajuda de US$ 15 
milhões provenientes da União 
Europeia. Este número vultoso se-
ria para o financiamento das forças 
africanas na luta contra o Estado Is-
lâmico na África. O princípio des-
te nobre gesto também possui im-
plicitamente um aporte financeiro 
para conter os avanços terroristas 
que causam interrupções abrup-
tas na produção de gás natural.

Um outro evento, ainda este 
mês, causou preocupações no 
mercado energético. A empresa 
de energia Total, precisou inter-
romper seu projeto de gás no norte 
de Moçambique ao retirar funcio-
nários da região após violentos 
ataques na cidade de Palma, situ-
ada apenas dez quilômetros das 

instalações do projeto da Total. 
Este projeto de instalação de GNL 
offshore de Moçambique, orçado 
em US$ 20 bilhões, é o maior pro-
jeto com investimento estrangei-
ro em gás natural na África. Isto 
foi causado peloataque da milícia 
islâmica Ansar al-Sunna. Desde 
2017, estes ataques na região pro-
dutora de gás natural são atribuí-
dos ao grupo, também conhecido 
pela população como al-Shabaab.

Moçambique vive uma opor-
tunidade única para se posicionar 
na geopolítica energética mun-
dial. O caminho para se consoli-
dar como uma potência energética 
para o mercado da União Europeia 
se formou. O país possui imensas 

reservas de uma commodity que 
se valoriza a cada momento e que 
se tornou escassa em algumas das 
principais economias mundiais. 

A permanência de tropas es-
trangeiras, principalmente euro-
peias, parecem necessárias para 
apoiar as forças moçambicanas, 
melhorar a situação de segurança 
no país e fazer fluir o gás natural. 

No entanto, diferentemente 
de outrora, as riquezas naturais 
devem se transformar em segu-
rança e desenvolvimento humano 
para sua população. Caso contrá-
rio a presença física e financeira 
da União Europeia ao explorar o 
gás natural será uma versão mo-
dernizada de séculos passados. 

Bandidagem aumenta em Gwava

“Sorte não 
me mataram”

A noite do sábado, dia cinco 
do mês em curso, no bairro Gwa-
va no distrito de Marracuene na 
província do Maputo, foi das mais 
tristes pois, um jovem identificado 
por Sansão Arão foi brutalmen-
te acatanado quando regressa-
va da casa dos seus pais. Graças 
a Deus o pior não aconteceu.

O jovem Sansão foi a’ casa 
dos seus pais pois, sua irmã tinha 
organizado almoço de celebra-
ção da sua graduação havida dia 
anterior (sexta-feira), dia quatro, 
pela Universidade Pedagógica.

Por volta das 22 horas Sansão 
pegou no seu carro de regresso a 
casa que dista poucos quilóme-
tros da casa dos seus pais. Du-
rante o trajecto Sansão deparou-
-se com arbustos que barravam 
a estrada mas, como não se via 
ninguém, não desconfiou de nada. 
Engano seu porque os bandidos 
estavam escondidos ali perto.

 Sansão desceu do carro para 
remover os obstáculos. Enquan-
to tentava remover os obstáculos, 
Sansão recebia, igualmente, repe-
tidas catanadas na cabeça e, logo 
perdeu os sentidos e ficou estate-
lado no chão. Depois daquela ac-
ção, os bandidos puseram-se em 
fuga sem lhe tirarem os seus bens 
inclusive a sua viatura que ainda 
estava em funcionamento pois, o 
jovem não tinha desligado o motor.  

Depois de algum tempo, 
Sansão foi recuperando dos sen-
tidos e foi rastejando até alcan-

çar, entrar e conduzir a sua via-
tura de regresso a casa dos seus 
pais onde foi socorrido para o 
hospital e receber tratamentos.

 Segundo Sansão, “depois 
daquela acção, os bandidos não 
foram longe do local do cri-
me, ficaram escondidos nuns 
arbustos para verem se de fac-
to estou morto ou não”, disse.

Sansao disse ainda que, 
“quando os bandidos viram o 
carro em marcha, apareceram 
perseguindo-me a  pé, mas não 
conseguiram alcançar-me”. 

Segundo o nosso interlocutor, 
“os bandidos enquanto me aca-
tanavam mandavam palavrões 
de insulto e, também diziam que, 
eu tenho manias, o que demons-
tra claramente que são bandidos 
desta zona e que me conhecem”, 
disse Sansão angustiado, para de-
pois acrescentar que, “mas não 
tenho nada diferente das outras 
pessoas, a minha casa não é espe-
cial mesmo a minha viatura não 
é de nada”, desabafou Sansão. 

A cabeça do jovem ficou des-
figurada e segundo disse ,“tive 
sorte de não ser morto”, dis-
se o Jovem visivelmente triste. 

 Este não e’ primeiro caso de 
bandidagem em Gwava pois, há 
menos de dois meses, uma jovem 
foi morta naquela zona por um 
grupo de bandidos que ainda não 
foi encontrado, quando esta regres-
sava a’ sua casa depois da labuta. 

José Matlhombe
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AT rendida aos procedimentos 
da  HEINEKEN Moçambique

Vulcan forma mais de mil jovens 
para o mercado de Trabalho em Tete

A V u l c a n 
retomou,este 
ano, o Progra-
ma de Prepa-
ração para o 

Mercado de Trabalho (PPMT), 
que vai beneficiar mais de mil 
jovens em Tete. Uma inicia-
tiva que visa capacitar jovens 
em habilidades interpessoais e 
técnicas de execução, de modo 
a estarem aptos a ingressar no 
mercado de trabalho, ou empre-
enderem em  negócios próprios.

De acordo com a analista de 

Desenvolvimento Social na Vul-
can, Gabriela Dava, depois da 
formação teórica e softskills que 

decorreu de Janeiro a Agos-
to deste ano, iniciou em Se-
tembro a parte prática. “Neste 

momento estão em formação 
três turmas orientadas para a 
empregabilidade, nos cursos de 
Electricidade Industrial, Me-
cânica Industrial e Soldadura, 
bem como outras três turmas, 
com orientação para o empre-
endedorismo, que estão a ser 
formadas em Electricidade 
Instaladora, Serralharia e Hote-
laria &Restauração”, explicou. 

Os beneficiários da for-
mação estão satisfeitos com a 
oportunidade e acreditam que 
depois da formação irão encar-

No âmbito do início da Terceira Fase da Selagem 
Obrigatória das Cervejas e Bebidas Prontas a Consumir 
(RTDs), sem selo de controle fiscal, no mercado nacional 
uma açãoque decorre em cumprimento doDiploma Mi-
nisterial № 64/2021 de 21 de Junho, que aprova o novo 
Regulamentode Selagem de BebidasAlcoólicase Tabaco 
Manufaturado, sujeitos ao impostosobre ConsumoEspecífi-
co.Uma delegação da Autoridade Tributária de Moçambi-
que, efetuou uma visita de trabalho, nesta Terça-feira, dia 
01 de Novembro, as instalações dafábrica da HEINENEK-
Moçambique, no Distrito de Marracuene, na província de 
Maputo.

A visita da Dele-
gação da Auto-
ridade Tributá-
ria tinha como 
objectivo, intei-

rar-se do roteiro do processo de se-
lagem dos produtos na fábrica da 
HEINEKENMoçambique, bem 
como acompanhar asdemonstra-
çõespráticas daselagem digital.

Interagindo com a impren-
sa no local da visita, o Gerente 
de Produção dafábrica da HEI-
NEKENMoçambique, Avelino 
Guneexplicou que o processo de 
selagem das cervejas já iniciou, 
e a empresa teve váriosconstran-
gimentossobretudo na concepção 
da tecnologia, “mas desde sempre 
a HEINEKEN esteve ciente de 
que a tecnologia era possível de 
implementar com as devidas equi-
pas ao nível dos nossosfornecedo-

res e os parceiros da empresa, para 
tornamos o projeto num sucesso”. 

“A tecnologia que nósconce-
bemos não prevê impactos, ou-
trora foi um dos pontos que levou 
muito debate quando se estava a 
introduzir a selagem holográfica, 
mas com a tecnologia de sela-
gem digital facilitou o nosso tra-
balho”, detalhou Avelino Gune.

O responsável ainda expli-
cou que o aumento do preço 
dos produtos tem a ver com vá-
rios factores: custo de produção 
e impostos no País, “mas um 
ponto isolado não pode em si, 
determinar o aumento os pre-
ços. O que estamos a assegurar 
éque, os preçosdas nossas cerve-
jas vão se manter como estão”.

Quando questionado sobre os 
benefícios da selagem, o interlo-
cutor frisou que: “Nós esperamos 

que a prorrogativaseja cumprida 
porque este processo foi lança-
do para controlar o contrabando 
e, temos que contribuir porque 
somos parte beneficiada deste 
processo. As vantagens são as 
mesmas. Nós já estamos a con-
tribuir para o contrabando por si 
já éuma vantagem”, referiu Gune.

Por sua vez, o Coordenador 
Geral da Unidade de Implementa-
ção de Selagem de Bebidas Alco-
ólicase Tabaco Manufaturado da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique, Miguel Nhane explicou 
que, “com este trabalho significa 
que o nosso controle estáreforça-
do porque o selo é um elemento 
bastante importantepara afiscali-

zação dos produtos que estão no 
mercado, e os resultados jáestão a 
aparecer desteprograma relativa-
mente aos produtos que já estão 
a ser selados. Acreditados que os 
resultados que obtivemos no taba-
co, nas espirituosas, nas cervejas 
e nos vinhos teremos igualmente 
um bom resultado nas cervejas”.

“Primeiro devo sublinhar que 
hoje estamos a fechar um ciclo 
que iniciamos em Março de 2017 
quando começamos a selar o ta-
baco em junho de 2016,iniciamos 
de vinho e das bebidasespirituo-
sas eprevíamos que em novem-
bro de 2017 iniciamos com a 
selagem das bebidas RTDs. Por 
várias razões fomos obrigados 

a adiar e felizmente hoje, dia 1 
de novembro de 2022 ascondi-
ções já estãocriadas e já estamos 
a selar as cervejas. Fechamos 
o ciclo e já estamos a abranger 
a todos os produtos que foram 
identificados elegíveis para a se-
lagem”, referiu Miguel Nhane.

A fonte fez saber que, os 
prejuízos, nas duas primeiras 
fases, constataram que o cres-
cimento médio anual sobretudo 
ao nível de arrecadação de im-
postos sobre consumo especí-
fico nos produtos logo apósda 
introdução da selagem situa-se 
entre 25% e, “a nossa expectati-
vaéque igualmente nas cervejas 
possamos ter este crescimento”.

“Nós estamos a iniciar a intro-
duçãodestes produtos no mercado 
e, estamos a dizer que o produto 
ao sair da fábrica deve ter selo 
de controle fiscal e ao chegar na 
fronteira tem que ter o controle 
fiscal.  Naturalmente épreciso que 
se dê tempo ao produto queestá no 
mercado nacional para ser consu-
mido. A Autoridade Tributária vai 
dar o tempo de 180 dias, o que es-
tamos a dizer que até o 2 de maio 
de 2023, todo produto que estiver 
no mercado nacional tem que 
estar selado”, concluiu Nhane. 

Karingana
karingana@karingana.co.mz

No âmbito do inicio da Selagem Obrigatória das Cervejas 

rar o mercado de trabalho com 
confiança. “Em Moatize exis-
tem poucas oportunidades de 
trabalho, por issoesta formação 
veio apoiar muitos jovens. A 
Vulcan deve continuar a promo-
ver iniciativas como estas para 
que mais jovens possam ter um 
trabalho”, destacoudisse Ângela 
Bartolomeu, uma das formandas 
do curso de Mecânica Industrial.

Opinião partilhada por Dias 
Sobrinho, formando no curso de 
Electricidade de Manutenção In-
dustrial, que olha para o PPMT 
como uma alternativa ao de-
semprego. “Antes de ingressar 
neste programa, fazia pequenos 
trabalhos domésticos, mas ago-
ra já tenho outras perspectivas, 
assim que terminar a minha for-
mação”, disse, por sua vez, disse.
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Sistema de iluminação na casa-
mãe-espera no distrito Marracuene

O Governo do distrito de Marracuene anunciou a re-
posiçãodo sistema de iluminação na Casa-Mãe-Espera no 
Posto Administrativo de Machubo, que serve de ponto de 
suporte as parturientes a dar a luz mas as suas residências 
distam do Posto de Saúde.

A entrega formal 
do sistema. 
Ocorreu nesta 
Terça-feira, dia 
08 de Novem-

bro, na Administração do Go-
verno de Marracuene, num acto 
dirigido por Shafee Sidat, Admi-
nistrador deste distrito, contando 
com a presença da Direcção da 
Solar Works Moçambique, em-
presa doadora do equipamento.

A intempérie que ocorreu a 
cerca de duas semanas e afec-
tou, cerca de 22 mil habitantes, 
cujos danos estão orçados em 
cerca de 7 milhões de meticais.

De acordo com o gover-
nante, a reposição das infra-
-estruturas, vão ajudar a po-
pulação de Machuba e bairros 
circunvizinhos que foi severa-
mente fustigada pela tempes-

tade, e foi executada com o 
financiamento da Solar Works.

“Queremos garantir a nossa 
população em geral, que o sis-
tema que é entregue hoje será 
prontamente destinado aos locais 
necessários”, frisou o dirigente.

O Administrador de Mar-
racuene ainda garantiu que 
decorrem negociações para 
que o sistema de ilumina-
ção solar beneficie, para além 
da Casa-mãe-Espera, pelo 
menos mais 40 famílias da-
quele posto administrativo.

“O Governo distrital tem 
a capacidade, tem meios hu-
manos e tem, principalmente, 
muito apoio de parceiros como 
a Solar Works e outros que nos 
respondem rapidamente. A nos-
sa população não ficará abando-
nada, teremos sempre resposta 

para dar”, vincou Shafe Sidat.
Por seu turno, William Ma-

nhacaze explicou que a doação 
do material se enquadra no âm-
bito da Responsabilidades So-
cial da empresa e tem em vista 
minimizar as destruições feitas 
na Casa-Mãe-Espera, no pos-

to administrativo Machubo.
“Agimos prontamente a esta 

calamidade e já repusemos todo 
o sistema e bem como amplia-
mos a capacidade e a dimen-
são da rede existente. Com este 
gesto, pretendemos garantir 
conforto as parturientes que es-

tão naquele posto administra-
tivo”, acrescentou o director.

William Manhacaze acres-
centou ainda que, a sua empresa 
esta empenhada em fazer com que 
os métodos de iluminação sejam 
mais limpos, seguros e acessíveis 
para as famílias moçambicanas.

Moçambique recebe prova piloto de golfe  

Maputo vai 
receber, 
no dia 3 
de De-
zembro, 

uma prova piloto de golfe desig-
nada ‘THE GOLF CUP MIL-
LENNIUM BIMCFAO’, a ter 
lugar no Campo de Golfe da Po-
lana. A prova é aberta atodas as 
empresas, organizações e asso-
ciações que queiram participar.

Por serem os patrocina-
dores da competição, o Mil-
lennium bim e a CFAO dão o 
nome a estetorneio que se espe-
ra que venha a ser de referência 
em Moçambique, sendo este 
primeiro piloto um ensaio para 
a realização de um campeonato 
de golfe em 2023, à semelhança 
do que já acontece em Angola.

A organização está a cargo 
da Adigeste, com uma vasta 
experiência nesta área e que, 
em Angola, promove a rea-
lização de eventos de golfe 
desde 2014, sendo reconheci-

da pela aposta na qualidade. 
A prova tem como foco as 

empresas, marcas e empresá-
rios, utilizando a competição 

de golfe como um espaço de 
network e palco privilegiado 

para o desenvolvimento de 
relações e troca de conheci-
mento.Cada empresa ou orga-
nização pode inscrever mais 
de uma equipa, constituída 
por dois jogadores amadores, 
com handicap devidamente 
aferido pela organização ou 
outro órgão perfeitamente re-
conhecido e ligado ao golfe.

Os interessados podem 
inscrever-sedurante todo 
este mês de Novembro. Na 
inscrição devem constar 
dados como: nome da em-
presa / organização; nomes 
dos jogadores e handicap 
individual; e-mails de con-
tacto e número de telefone.

O torneio, com saídas de 
duas equipas de 2jogadores, 
de 10 em 10 minutos, todas 
do tee 1, será jogado em 18 
buracos, e deacordo com as 
Regras de Golfe aprovadas 
pela R&A Limited e ainda as 
Local Rules, definidas pela 
Comissão Técnica do torneio.

Competição é patrocinada pelo Millennium bim e CFAO

Após intempérie
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Na Cidade da Beira: Standard Bank dinamiza cadeia 
de agronegócios para fomentar comercialização e 
exportação de produtos agrícolas 

Teve lugar, quinta-feira, 3 de Novembro, na cidade da Beira, 
província de Sofala, o Fórum de Agro negócios, uma iniciativa 
do Standard Bank, que visa dinamizar toda a cadeia do agro 
negócio no País, particularmente a cadeia de valor agrária.

Trata-se de um 
evento que 
tem por objec-
tivo apresen-
tar soluções 

para facilitar a comercializa-
ção e exportação de produtos 
agrícolas e ainda fornecer pro-
jecções macroeconómicas e 
outras informações relevantes 
para a tomada de decisões re-
lacionadas com o crescimento 
dos vários negócios no sector.

No decurso do encontro, 
que reuniu actores da cadeia 
de valor do agro negócio da 
província, o administrador 
delegado do Standard Bank, 
Bernardo Aparício, referiu-
-se à importância do sector 
de agro negócios na econo-
mia nacional: “A agricultura 
e todo sector do agro negócio 
contribuem com mais de 25% 
para o PIB (Produto Interno 
Bruto) de Moçambique, daí o 
sector merecer especial aten-
ção dos fazedores de políticas 
de governação, assim como 
do sector financeiro”, frisou.

Nesta senda, conforme in-
dicou, o Standard Bank tem 
estado a apoiar o desenvolvi-
mento do sector, de modo a 
ajudar o País a passar de uma 
economia agrícola de subsis-

tência para comercial, através 
da bancarização dos agriculto-
res para que tenham acesso ao 
financiamento e apoio para o 
crescimento dos seus negócios.

Por sua vez, o governador 
de Sofala, Lourenço Bulha, 
reconheceu que um dos desa-
fios que se impõe é a transfor-
mação da produção agrícola 
da província em algo comer-
cializável e cada vez mais 
competitivo, tanto no mer-
cado interno quanto externo.

“Este desafio exige a cada 
um de nós uma planificação 
e harmonização correcta dos 
mecanismos e procedimen-
tos usados a nível nacional, 
regional e internacional, para 
que a nossa produção, trans-
formação e comercialização 
agrícola possa fluir com a ne-
cessária eficiência e eficácia em 
toda a cadeia de valor”, disse, 
acrescentando ser espectável 
que o fórum sirva de troca de 
experiência entre diferentes ac-
tores e traga soluções práticas 
no que diz respeito ao meca-
nismo de actuação dos prove-
dores de insumos, agentes de 
logística, produtores primários, 
processadores e comercian-
tes do sector do agro negócio.

O encontro, que decorreu 

sob o lema “Promovendo a 
Integração da Cadeia de Va-
lor Agrária, com Enfoque na 
Região Centro do País”, teve 
como principais oradores o 
economista chefe do Standard 
Bank, Fáusio Mussá, o admi-
nistrador do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 
(FNDS), Hélio Simbine, e o di-
rector do Agronegócio do Stan-

dard Bank, Miguel Correia, 
cujas apresentações incidiram, 
respectivamente sobre os temas 
“Conjuntura e Perspectivas 
Económicas de Moçambique”, 
”Cadeias de Valor e Ligações de 
Mercado”, “Cadeias de Valor 
Agrárias, Promovendo Com-
petitividade e Mais Negócios”.

Importa destacar que o 
evento contou ainda com a 

participação do vereador para 
área do Plano e Finanças no 
Conselho Municipal da Cida-
de da Beira, Francisco Majoi, 
do director de Serviço Provin-
cial de Actividade Económica 
de Sofala, Ângelo Dista, da 
directora do Serviço Provin-
cial do Ambiente, Ermelinda 
Maquenze, e clientes do ban-
co, entre outros convidados. 

Recrudescimento da pesca ilegal na albufeira de Cahora-Bassa

Governo aprova medidas para 
reduzir pressão sobre peixe Kapenta

O governo apro-
vou há dias o  
Plano de Ges-
tão das Pesca-
rias na Albu-

feira de Cabora Bassa (PGPACB), 
na província de Tete que, de entre 
outros objectivos pretende com-
bater o recrudescimento da pes-
ca ilegal, reduzindo os níveis da 
pressão sobre os recursos pes-
queiros ali presentes. No essen-
cial, tal como afirma o Director 
geral da Administração Nacional 
das Pescas (ADNAP), Cassamo 
Júnior, o executivo ao abraçar o 
presente plano vai intensificar a 
fiscalização pesqueira na albu-

feira de Cahora-Bassa, através da 
implantação de uma unidade de 
fiscalização integrada que se vai 
cingir no recrutamento de novos 
fiscais e em paralelo proceder a 
aquisição de meios para o reforço 
da actividade inspectiva no local.

Cassamo Júnior anuncia 
que no âmbito do plano de ges-
tão das pescarias na albufeira de 
Cahora Bassa vão ser definidos 
os limites das capturas do pesca-
do, definindo o máximo das artes 
utilizadas para o manuseamento 
da pesca, bem assim a manu-
tenção das 300 embarcações do 
peixe, com um potencial anual 
de 30,000 toneladas, das quais 
14000 é kapenta , 16000 tilápia.

Só para elucidar o entrevista-
do indica que a captura máxima 
na albufeira era de 16000 tone-
ladas e hoje, rebentou as costuras 
até 20000 toneladas, representan-
do uma enorme pressão sobre o 
recurso a que se junta um total de 

544000 artes das 180000 anterio-
res. Um outro pormenor, segundo 
Júnior tem que ver com os horários 
da pesca do kapenta que ocorre as 
17h as 6h na frota semi-industrial 
e na artesanal ocorre das 6h as 
17h no que a tilápia diz respeito.

“É muita pressão e a que parar 
com isso. Queremos uma abor-
dagem ecossistematica da pesca 
baseada em três pilares a saber: 
o bem-estar ecológico, económi-
co e a capacidade do alcance dos 
objectivos do desenvolvimento 
sustentável incluindo boa gover-
nança“ sublinhou a fonte acres-
centando que o plano em alusão 
prevê ainda interditar a pesca do 
Kapenta no período de lua cheia.

Refira-se que o plano de 
gestão das pescarias na albufei-
ra de Cahora Bassa vai abranger 
os distritos de Zumbo, Mará-
via, Magoe e Cahora Bassa e 
tem a duração de cinco anos, 
com inicio no próximo ano.
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Rei de Marrocos afirma compromisso do país 
para construir gasoduto da África Ocidental

Comercial

III SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA - 2022

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

Fórum de debate de Economia e Gestão

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

Objectivos

Facilitar o entrosamento dos investigadores.

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

Reflectir sobre os impactos socioeconómicos nas diversas áreas.

Candidatura

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

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

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

Tipo de trabalho aceite

Serão aceites as submissões que respeitem os seguintes critérios.

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

artigo seja submetida em formato Microsoft Word.

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

Instituições organizadoras

Estrutura do Artigo Científico

O Artigo deve ter a seguinte estrutura:

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

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

3. Abstract
Resumo apresentado na língua inglesa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Instituições organizadoras

Apresentação dos trabalhos

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

Datas Importantes

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

Contactos

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

Grupo alvo

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

Instituições organizadoras

III Simpósio - 2022

O Rei Mohamed VI afirmou o compromisso de Marro-
cos em promover “o mais rapidamente possível” o projeto, 
com a Nigéria, para um gasoduto com 7.000 quilómetros, em 
águas de 13 países de África, com ligação futura à Europa. 

Um memo-
rando de 
e n t e n d i -
mento sobre 
o projeto 

de gasoduto que liga a Nigé-
ria a Marrocos foi assinado 
em meados de Setembro em 
Rabat com a Comunidade 
Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO). 
A Mauritânia e o Senegal tam-
bém participam no projeto.

Num discurso transmitido 
na Quarta-feira em direto pela 
televisão pública, o monarca 
marroquino classificou o pro-
jeto de “estratégico” para os 
países da África Ocidental, 
com 440 milhões de habitan-
tes, e uma “estrutura que pro-
mete unir África e Europa”.

“Além de Marrocos e Mau-
ritânia, o gasoduto oferece aos 
países membros da Comunida-
de Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) 
oportunidades e garantias em 
termos de segurança energética 

e desenvolvimento socioeco-
nómico e industrial”, destacou.

O monarca felicitou os pro-
gressos na concretização do 
projeto, ao mesmo tempo que 
saudou o apoio já manifesta-
do por instituições financei-
ras regionais e internacionais.

“Reafirmamos a nossa re-
cetividade a qualquer forma 
de parceria frutífera que vise 
levar a cabo este importan-
te projeto africano”, disse.

O gasoduto deve percor-
rer a costa ocidental de África 
desde a Nigéria, passando pelo 
Benim, Togo, Gana, Costa do 
Marfim, Libéria, Serra Leoa, 
Guiné-Bissau, Gâmbia, Sene-
gal e Mauritânia até ao norte de 
Marrocos, e ligando à rede de 
gás europeia através do Gaso-
duto Magrebe Europa (GME).

O projeto, insere-se num 
contexto geopolítico marca-
do pela forte procura inter-
nacional de gás e petróleo, 
depois da crise pandemia-
ca, e pelo aumento dos pre-

ços, agravado após a inva-
são da Ucrânia pela Rússia.

Vários países, nomea-
damente na Europa, pro-

curam reduzir a sua de-
pendência da Rússia.
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Palavras são pou-
cas para descre-
ver os momentos 
de alegria e eufo-
ria que envolve-

ram a inauguração das bombas 

de combustível do grupo Karan. 
Em ambiente contagiante, diri-
gentes, proprietários, bombeiros, 
seguranças e membros da comu-
nidade de Magawanine testemu-
nharam in loco o parto da bomba 

de combustível que empresta um 
outro look ao bairro. Na ocasião, 
Shafi Sidat, administrador de 
Marracuene saudou o novo em-
preendimento, realçou a abertura 
do governo quanto à expansão de 

Bombas Karan, a nova cara de Magawanine

iniciativas de investimento que 
propiciam geração de renda 
e criação de novas oportu-
nidades de emprego para os 
jovens. No festim, comeu-se 
e bebeu-se do bom da gastro-
nomia indiana, e os clientes 
foram bonificados com des-

contos no acto do abasteci-
mento. Kareem, um dos ges-
tores seniores do grupo Karan, 
salientou o entrosamento 
com a comunidade, e garan-
tiu mais postos de trabalho à 
medida que o empreendimento 
for crescendo. (A.Munguambe)
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Arsénio Maringule a caminho de 
Qatar com Moçambique no coração

Gold Way quer elevar 
desporto motorizado no país

O árbitro auxiliar moçam-
bicano Arsénio Maringule dei-
xou na tarde desta terça-feira, 
8 de Novembro, a cidade de 
Maputo com destino ao Qatar, 
aonde vai participar no Cam-
peonato do Mundo de Fute-
bol, que vai decorrer de 20 de 
Novembro a 18 de Dezembro.

Maringule partiu para esta 
prova com “Moçambique no 
coração”, segundo confiden-
ciou ao LanceMZ num breve 
contacto mantido com a nossa 
redação, sendo que será o úni-
co moçambicano que estará 
directamente ligação a reali-
zação do Mundial da FIFA. 

 O conceituado árbitro in-
ternacional integra o lote de 
69 assistentes indicados pela 
FIFA para dirigirem o Mundial, 
fazendo a sua estreia na mais 
importante competição futebo-
lística do mundo, depois de ter 
estado presente na edição deste 
ano CAN (Campeonato Africa-
no das Nações). (LANCEMZ)

Nabil Hanif criou recentemente a Gold Way uma agre-
miação nova que pretende elevar o desporto automó-
vel no país, tendo que o seu fundador diz sentir um amor 
a camisola por esta modalidade que mais acarreta cus-
tos do que benefícios. Nabil Hanif justificou que a Gold 
Way surge para responder uma preocupação que se tem 
verificado na província de Sofala no concernente a re-
alização de provas de motorizadas naquela província.

É uma preocupa-
ção que tive. O 
desporto mo-
torizado prati-
camente estava 

parado dai que surge essa inicia-
tiva que será acompanhada pelo 
sonho de construir uma pista 
de drif , provas de karting bem 
como os mevericks,na cidade 
da beira. É uma pista multiuso 
no entendimento de Hanif que 
vai comportar a parte do mo-
tocross onde será 100% areial.

Nabil Hanif diz sem duvidas 
que um dos desporto mais caro é o 
drif tendo em conta que os inves-
timentos numa viatura é alto e sua 
logística compreende toda uma 
vasta observância de segurança 
que acarrata custos. Mas, não é 
por isso que desistem, pois no en-
tendimento do presidente da Gold 
Way é preciso vontade de seguir 

enfrente para atrair mais investi-
mentos de outros empresários.

Porque o investimento no 
desporto automóvel é elevado, 
Nabil Hanif afirmou categori-
camente que o país tem profis-
sionais competentes para a ma-
nutenção das viaturas usadas no 
desporto automóvel. Contudo, 
a maquinaria para uma oficina 
conseguir preparar uma oficina 
de ponta a ponta é oneroso, dai 
que chama ao empresariado na-
cional e ao governo no seu todo 
a apostar no desporto motorizado 
por ser importante para divulga-
ção das marcas em todos termos.

Para Nabil Hanif fazer o des-
porto motorizado requer um dom 
tal como outras coisas da vida. 
Mas, o querer e a vontade é ne-
cessário um grande investimento 
para prática daquela modalidade.

“ O piloto estoira pneus. 

Mas, quanto mais praticar me-
lhora o seu desenvolvimento 
e é necessário ter pneus e uma 
viatura cuja manutenção não é 
acessível, disse acrescentando 
que o empresariado deve pu-
blicitar suas marcas nas viatu-
ras que dedicam a modalidade.

A Gold way faz um balanço 
positivo tendo em conta que já 
conseguiu organizar o primeiro 

O Ferroviário 
de Maputo 
reconquis -
tou na noite 
desta terça-

-feira, 8 de Novembro, o título 
de Campeão da Cidade de Ma-
puto em Basquetebol Sénior 
Feminino ao derrotar o Costa 
do Sol por 55-45 no jogo dois 
da final disputado no pavi-
lhão  Universidade Eduardo 
Mondlane, fixando o resuita-
do final do “play-off” em 2-0.

  O segundo jogo desta final 
deveria ter lugar no último sába-
do, 5 de Novembro, e foi inter-
rompida devido à chuva quando 
faltavam 4:46 minutos por se 
jogar no segundo quarto, altura 
em que o Costa do Sol estava 
em vantagem de quatro pontos, 
pois o resultado indicava 24-20. 

 Na noite desta terça-feira o 
Costa do Sol começou por estar 
em vantagem no primeiro quar-
to em que saiu a vencer por 
17-5 e ao intervalo a vantagem 
era  do Ferroviário de Maputo 
que saiu a ganhar por 22-26. 

 No terceiro quarto as pupi-
las de Leonel “Mabê” Manhi-

que assumiram as despesas do 
jogo, saindo em vantagem por 
42-38. No último quarto, as pu-
pilas de Nasir Salé fizeram uma 
recuperação estonteante e fo-
ram buscar o resultado, graças 
a uma defesa apertada em que 
apenas permitiram três pontos 
por parte das “canarinhas” e o 
ataque foi letal ao marcar 17 
pontos que fizeram com que 
vencesse o jogo por dez pontos 
de diferença, ou seja, 45-55. 

 No jogo 1 desta final dispu-
tada no sistema de “play-off” à 
melhor de três jogos, o Ferro-
viário de Maputo saiu vitorio-
so por 54-38. O Costa do Sol 
é detentor do título ao nível da 
cidade de Maputo, após lon-
gos anos de domínio das “lo-
comotivas” da capital do país.

 Refira-se que o Ferroviá-
rio de Maputo (campeão afri-
cano) e o Costa do Sol (cam-
peão nacional) estão ame fase 
adiantada da sua preparação 
para a Taça dos Clubes dos 
Campeões Africanos de Senio-
res Masculinos que terá lugar 
em Maputo, no início do mês 
de Dezembro. (LANCEMZ)

Ferroviário de Maputo reconquista 
título da cidade em basquetebol 
derrotando Costa do Sol

evento alusivo a comemoração do 
aniversário da cidade da Beira e 
outro alusivo ao dia das forcas ar-
madas de defesa de Moçambique.

Nabil Hanif sublinhou ain-
da que a Gold Way representou 
a cidade da beira nas cerimó-

nias alusivas aos 61 anos da 
elevação da cidade de Xai-Xai.

Para o dia de hoje, (quinta-fei-
ra) e amanhã (sexta-feira), a Gold 
Way realiza um evento na cida-
de de Chimoio e o fecho será no 
próximo mês na cidade da Beira.
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Jéssica da Graça, natural de Gaza Xai-Xai, actual-
mente reside e estuda é Maputo, é uma jovem cantora, que 
tem uma paixão por poemas, mas ainda não se conside-
ra uma poetisa e compõe alguns poemas para si mesma.

Às suas compo-
sições musicais 
são mais para 
o lado evange-
lista, ou seja, às 

suas músicas estão inclinadas para o 
género musical Gospel, onde tenta 
trazer histórias de vida e superação 
através do louvor moçambicana.

Quando muito nova, ainda 
na escola primária, a quando da 
comemoração do dia da criança, 
abriram um espaço para que às 
crianças pudessem expor músicas, 
cantos, poemas e demais actividades. 

“Lembro-me até hoje, que eu 
transformei uma música, ou seja, 
mudei a letra e apresentei, a partir 
daí, eu mesma percebi que consigo 
fazer às transformações, decidi pe-
gar várias músicas e transformar”. 

Ao entrar para o 2° ciclo, 
concretamente a 8a classe, co-
meça a criar às suas próprias 
músicas, fazendo esse exercício 
como uma forma de exteriorizar 
os seus sentimentos, conversar e 
transmitir tudo aquilo que vivia.

“Eu era muito tímida com 
o que sentia, escrevia tudo que 
sentia e pensava nas minhas le-
tras e eu tinha vários cadernos 

de letras e terminavam ape-
nas nos caderno”, disse Jéssica.

Mais tarde, na igreja em que 
frequentava, descobriram o seu 
talento, não para compor, mas 
sim para cantar e foi nessa altu-
ra que a igreja começou a engajar 
a jovem em muitos programas 
relacionados a música, fazia par-
te de grupos de louvor e corais. 

“Foi nessa altura que eu co-
mecei a treinar a voz, recebi a ca-
pacidade vocal que tenho na igreja, 
a partir dos ensaios que tínhamos, 
eu consegui ter a minha perfei-
ção no canto a partir da igreja “.

Acresce que, na composi-
ção musical a sua perfeição foi 
aparecendo e sendo adquirido ao 
longo de tempo, tendo percebi-
do que pode cantar e compor sem 
nenhuma difi culdade, e que toda 
a fase de aprendizado na igre-
ja foi uma referência de modo 
a se tornar uma grande artista. 

Sendo cristã, a maior parte 
das suas composições são evan-
gelistas, contudo, compõe mais 
sobre sociedade, acção social, 
coisas que vê no seu quotidiano. 

Jéssica conta que admira mui-
to a história de vida e artística da 

cantora Kuka, mas não signifi -
ca que tinha sido uma referência 
para a produção de suas músicas, 
apenas segue a sua história como 
exemplo e a motiva a continuar 
e nunca desistir dos seus sonhos. 

“Eu diria que para às músicas, 
estou ligada mesmo a área evan-
gélica, a todos os cantores que 
cantam sobre o evangelismo, mas 
para o estilo de vida é a Kuka”. 

Jéssica é membro da banda 
Unisoul, a qual é vocalista, além 
de se dedicar a banda, faz traba-
lhos de serenata com um amigo 
que também é membro da banda 
e actualmente fecharam um con-
trato com uma lanchonete e os 
mesmos farão música ao vivo. 

Ademais, apesar dela ter vá-
rias músicas, como banda só tem 
feito interpretações, porque ainda 

não tiveram parceiros para po-
der gravar músicas como banda, 
mas tem várias músicas de sua 
autoria e outras mesmo que ain-
da não saíram do papel, mas fres-
quinhas para passar ao público. 

“Ainda não tive a oportunida-
de de estar com alguém que queira 
trabalhar a sério nas minhas mú-
sicas, com tanta garra e fi rmeza”.

Jéssica acredita que os nossos 
artistas (jovens) tem pouco conteú-
do musical, temos artistas que estão 
na música para fazer aquilo que o 
público quer consumir e não trazer 
músicas que tenham mensagem. 

“Esses cantores procuram mais 
satisfazer a demanda, procuram can-
tar aquilo que às pessoas querem es-
cutar, eles optam mais pela batida”. 

Para artistas que estão foca-
dos em trazer música de quali-
dade são poucas, no que tange a 
música evangélica, a artista acre-
dita que, o nosso país é muito 
pobre porque consumimos mui-
to pouco a música evangélica. 

Diz ainda que, a maior parte 
dos cantores que começam com 
música evangélica mudam o seu 
género e eles percebem que co-
meçam a ganhar mais fama quan-
do mudam a sua área de actuação.

“Eu acho que é uma coi-
sa dos que ouvem, do que pro-
priamente dos artistas, por-
que os artistas vivem pelo 
público, eles fazem aquilo que às 
pessoas querem receber e escutar”.

A versatilidade da música 
(jovem) gospel moçambicana

silVino miranda

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
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“A Resgata” de Tânia Nhamtunbo retrata 
histórias de violência doméstica e superação  

A escritora moçambicana Tânia Nhantumbo lançou o 
seu mais recente trabalho intitulado “A Resgata” no Institu-
toGuimarães Rosa (Centro Cultural Brasil-Moçambique), 
chancelada pela Editora Ntxuva. Para além de escritora, é 
formada em Educação Ambiental e Mestre em População e 
Desenvolvimento, mas sempre foi apaixonada pela escrita. 

Ainda na sua 
adolescên-
cia, no ensi-
no primário, 
já desenvol-

via habilidades incríveis de es-
crita, mas foi no ensino superior 
que deu um grande passo para 
a carreira artística, começou a 
aprofundar mais a sua escrita. 

Nessa altura escreveu o seu 
primeiro livro, que por motivos 
alheios não publicou. Deu uma 
pausa a escrita, de uns anos 
para ca reencontrou-se e conse-
guiu o desejado equilíbrio entre 
a vida profi ssional e a artística. 

Foi a partir de 2011 que co-
meçou a escrever seus textos, 
tendo nesta altura criando um 
blogue, onde partilha alguns 
artigos e textos sobre diversos 
temas, cartas a desconhecidos. 
“Eu usava esse blogue para 
partilhar os meus textos e usava 
nomes fi ctícios porque ainda ti-
nha receio de me apresentar ao 
público, mais tarde é que ganhei 
coragem de assumir que sou eu 
e passei a colocar o meu nome”.

Neste momento, ai invés 
de fazer apenas textos, passou 
a escrever livros. TâniaNhan-
tumbo é escritora de romances, 
mas com algumas deixas em 
fi cção. Ademais, o seu primei-
ro livro esteve pronto em 2015, 
mas teve apoio de uma editora 
para fazer a publicação deste. 

“Não tive o apoio sufi -
ciente para publicar o livro, 
então, por causa da frustração 
que sente por causa daquelas 
portas que se fecharam na mi-
nha, acabei estacionando o li-
vro”, disse Tânia Nhantumbo. 

Dois anos se passaram, a es-
critora decide voltar a escrever 
e dar continuidade a aquela his-
tória. A sua primeira experên-
cia com a publicação foi numa 
livraria online portuguesa, se-
gundo explica a escritora, foi 
a primeira porta e saída encon-
trou para publicar o seu livro e 
foi a partir dessa publicação que 
encontra portas nacionais para 
fazer a sua segunda publicação. 

Segundo Vicente Mavuie, 
que fez a apresentação do li-
vro, assume que este é um 
livro que conta historias de 

refl exão e dor e nos conecta 
com diversas realidades do dia 
a dia, realidade essa que mui-
ta das vezes acontecem e não 
queremos aceitar que acon-
tecem, mas estão la visíveis. 

A obra segundo Mavuie 
apresenta-nos temas muito 
presentes da nossa sociedade 
em particular, mas também 
globalmente, num tempo em 
que a prostituição, a violência 
domestica, os abusos sexuais 
de menores, infelizmente tem 
sido o nosso dia a dia. A volta 
desses temas, a obra de alguma 
forma tenta ajudar as pessoas 
que passam por essas situações. 

“O livro narra-nos a his-
toria de uma tal Anabela, mas 

essa personagem represen-
ta mais do que uma pessoa, 
mais do que uma mulher, ela 
representa todas as pessoas, 
homens, mulheres, crianças, 
adultos, adolescentes e jovens 
que enganados por más com-
panhias ou em troca de felici-
dade, liberdade, são levados a 
experimentar as piores situa-
ções da vida, prostituição, dro-
gas, violência”, disse Vicente.

“A Resgata” é um livro 
de fi cção que narra a história 

de uma jovem que viveu du-
rante muito tempo um ciclo 
de violência domestica (se-
xual, física, verbal e psicoló-
gica), e a história do livro vai 
mostrando diferentes contex-
tos onde tudo se desdobra. 

Esta violência é contada 
a partir do próprio contex-
to familiar, contexto social e 
mais para frente o contexto 
pessoal, ou seja, como cada 
pessoa da, o tratamento des-
se tipo de situação ou trau-
ma que passa na sua vida. 

Basicamente, essa história 
traz aquilo que muitas vezes 
não olhamos ou pensamos que 
não está a acontecer, por algum 
motivo, seja porque a informa-
ção não chega, se acontece é 

sempre com pessoas distantes, 
quando na verdade acontece 
mesmo ao nosso lado, por-
que assuntos dessa natureza 
muitas vezes não são aborda-
dos, tanto a nível da família. 

Geralmente a questão da 
violência doméstica são mais 
abordados quando estamos 
próximos a datas de luta con-
tra este feito, mas não que os 
casos sejam similares, exis-
tem ainda organizações que 
lutam e combatem este mal. 

“Este é mal que aborda a 
todos os níveis da nossa socie-
dade, tanto nas zonas rurais, 
quanto nas zonas urbanas, o 
livro traz uma refl exão sobre 
como é que nós tratamos esse 
tipo de situação a nível fa-
miliar, da própria sociedade, 
como é que a nossa lei trata 
esse tipo de assunto”, sublinha. 

“A questão da violência do-
mestica sempre me incomodou, 
desde criança tive algum tipo 
de aversão, e eu não entendo 
exatamente qual é a origem de 
poder falar disso, por incrível 
que pareça no meio primeiro 
livro também abordo questões 
relacionadas com a violência 
domestica, por ser algo que está 
dentro de mim e sempre querer 
proteger as pessoas próximas de 
qualquer acto tipo de violência”.

Este livro sai sob a chancela 
da Editora Ntxuva, uma editora 
nova mercado, feita por jovens 
e para jovens, esta editora abra-
çou este trabalho com muito ca-
rinho e recebeu de braços aber-
tos este mais um material para 
a divulgação dos seus serviços. 

Para si, com o advento de 
novas editoras, surgem igual-
mente novos escritores, nos 
últimos dois anos a literatura-

moçambicana teve uma explo-
são de escritores a crescerem, e 
através das redes sociais é notá-
vel a existência desta camada.

“Penso que, como eu, os 
artistas ou escritores encontra-
ram varias difi culdades para 
ter uma editora, para conseguir 
colocar os seus pensamentos 
dentro de um papel, mas vejo 
que cada vez mais jovens têm 
apostado na publicação digi-
tal, usam os mídias socias para 
partilharem os seus livros”. 

Assim como explica a escri-
tora, este movimento tem feito 
um círculo enorme de leitores 
e no seu entender, o uso dos 
mídias sociais para partilhar os 
seus textos tem sido bom para 
que os artistas saiam da caixa 
e tragam as suas ideias e refl e-
xões sobre seus sentimentos. 

“A minha mensagem para os 
jovens escritores, para alem que 
fi co feliz com todo este movi-
mento, é de que nunca desistam, 
e penso que também devíamos 
apostar nas novas editoras, 
assim como as editoras pre-
cisam abrir portas para nós”. 

“Tendencialmente quere-
mos trabalhar com aquelas edi-
toras renomadas, no entanto, 
seria muito interessante que 
também nos apoiássemos uns 
aos outros, eu gosto de trabalhar 
com a Ntxuva por saber que 
são jovens que também estão 
a começar e eu também, então, 
penso que a sinergia é maior e 
muito boa, tanto para mim, as-
sim como para eles”, sublinha. 

Não importa o número de 
vezes que a porta se bata ou 
fecha a nossa cara, mas como 
escritores, devemos insistir 
ate encontrar a porta certa, 
aconselha Tânia Nhantumbo. 

silVino miranda
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Cento e cinco anos desde
a promessa de bolfour 

Cento e cinco anos se passaram desde a sinistra Promes-
sa de Bolfour, essa promessa do crime que a Grã-Bretanha 
cometeu contra nosso povo palestino com premeditação, na 
qual alguns  países de super potência  apoiaram essa promes-
sa na época, cujo resultado foi o deslocamento de um povo 
inteiro que se afogou em sofrimentos até aos dias de hoje.

A Grã-Bretanha 
e os países 
que apoiaram 
sua promes-
sa de catás-

trofe substituíram um povo e 
um estado que existia e tinha 
uma civilização sublime e um 
desenvolvimento  que reflec-
tia tolerância e convivência 
religiosa única na época e a ca-
pacidade de ser um acréscimo 
qualitativo que sustenta o pro-

gresso da humanidade no nível 
civilizado e intelectual e com 
elevado valor de humanidade.  

Por uma entidade fascista, 
racial, expansionista,sanguinária 
e assassina que odeia a vida e a 
humanidade , uma entidade que 
chantagem e aterroriza os ou-
tros com varinha anti-semista 
na altura em que o deseja fazer.

Os  países que apoiam essa 
promessa de crime hediondo se 
tornaram um parceiro real em 

violar o direito humano e moral 
de nosso povo palestino, e até 
mesmo de toda a humanidade, e 
um verdadeiro parceiro nos cri-
mes desta entidade, que desde 
sua criação até hoje constitui um 
factor de instabilidade, ameaça 
a segurança no Médio Oriente 
e no mundo que sofreram com 
isso, não só o povo palestino e 
os povos da região, mas também 
o mundo inteiro, que foi alimen-
tado pelas chamas de suas reper-
cussões, representadas pelo ter-
rorismo  difundido e sugado do 
peito desta entidade para ser um 
meio eficaz para fortalecer seus 
planos expansionistas, causando 
terror, dor e distorcendo todos os 

valores humanos ao nosso povo 
palestino, que foram as primeiras 
vítimas desta promessa catastró-
fica e deste crime sionista, e  têm 
o direito de processar e respon-
sabilizar esta entidade sionista 
fascista por todos os crimes que 
cometeu contra o povo palestino 
e deve ter a sua acusação e res-
ponsabilização de todos aque-
les que contribuíram, apoiaram 
e emitiram esta promessa, que 
violou todas as leis internacio-
nais, morais e humanitárias.

A Grã-Bretanha é hoje 
obrigada e todos os países que 
apoiaram a sua promessa de re-
conhecer o seu crime hediondo 
contra o povo palestiniano e de 

pedir desculpa ao nosso povo 
palestino e a humanidade cujos 
valores foram violados pelas 
repercussões desta promessa e 
expiar o seu crime ao reconhecer 
o estado palestino independente 
com Jerusalém Oriental como 
sua capital, de acordo com a 
Resolução 181, e o retorno dos 
refugiados de acordo com a Re-
solução 194, e obrigar  Israel a 
cumprir, porque sem que a Pa-
lestina obtenha seus direitos, 
liberdade e autodeterminação, 
não haverá segurança nem es-
tabilidade, pois a ocupação is-
raelita é o principal factor do 
estado de insegurança e esta-
bilidade na região e no mundo.


