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“Via Política” em Cabo Delgado 
incipiente e sem garantias de sucesso

A “via polı́tica” para a resolução do conflito em Cabo Del-
gado tem vindo a ser confusamente explorada pelo Presidente 
Filipe Nyusi com o anúncio de “amnistias” parciais aos jiha-
distas no caso de se entregarem voluntariamente. Filipe Nyusi 
tem surgido em comı́cios organizados por ocasião das suas 
visitas oficiais a Cabo Delgado acompanhado por alegados 
terroristas que se renderam às FDS em troca de amnistia ou 
indulto ou capturados e seguidamente indultados.

Em Setembro, 
Filipe Nyusi 
indultou mais 
de uma cen-
tena de “sus-

peitos” de terrorismo. Parale-
lamente, foram organizadas 
sessões públicas em Mocímboa 
da Praia e Pemba onde gru-
pos com mais de 40 e 20 pes-
soas, respectivamente, foram 
apresentados como ex-com-
batentes que tinham decidido 
apresentar-se às autoridades 
para serem reintegrados nas co-
munidades de Cabo Delgado.

O facto de se tratar de “sus-
peitos” sem penas condenató-
rias levanta dúvidas sobre a cre-
dibilidade do processo. Fontes 
consultadas confirmam que não 
existe qualquer base negocial ou 
de confiança para que elementos 
de grupos armados se possam 
sentir impelidos a render-se em 
troca dos anúncios de amnistia 
ou de perdão das penas por Fi-
lipe Nyusi, tratando-se sobre-
tudo de “marketing” político.

A actuação das forças de 
defesa e de segurança tem 
sido, segundo relatos popula-
res e de organizações interna-
cionais como a Amnistia In-
ternacional, caracterizada por 
práticas de tortura e eliminações 
sumárias, existindo registos 
de imagens de tais práticas.

A mobilização e adesão 
dos jovens recrutados pelos 
grupos de inspiração islâmica 
em Nampula e Cabo Delga-
do é fortemente motivada pela 
hostilidade ao regime que 
não lhes assegura perspecti-
vas de emprego e de futuro.

As Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique e a Polícia 
da República de Moçambique 
são entendidas como aliadas do 
regime “frelimista” e os con-
tingentes estrangeiros desta-
cados em Cabo Delgado são 
considerados aliados do regime 
e “protectores” das multinacio-
nais, alvos preferenciais dos 
grupos armados ao conferir-lhes 
projecção externa nos “media”. 
Os maus tratos infligidos so-
bre insurgentes capturados dis-

suadem a rendição voluntária 
dos membros dos grupos.

A estruturação de uma 
polı́tica de “pacificação” atrac-
tiva e a criação de centros de 
acolhimento de guerrilheiros 
arrependidos é considerada 
necessária para a “via polı́tica” 
de resolução dos conflitos.

O exemplo da Argélia em 
1999, pelo qual o então chefe de 
Estado Abdelaziz Bouteflika or-
ganizou um referendo que apro-
vou a lei da amnistia, no âmbito 
da polı́tica de reconciliação 
nacional, pela qual foram am-
nistiados centenas de terroris-
tas do Grupo Islâmico Armado 
(GIA), Exército Islâmico Arma-
do (EIS) e do Grupo Saladista 
para a Predicação e Combate 
(GSPC), pondo fim ao perı́odo 
mais crı́tico da insurreição 
jihadista (1995-2000), é visto 
como uma referência possı́vel 
no paı́s. A adesão dos jihadis-
tas passou pela deposição das 
armas em troca de imunidade 
contra eventuais processos ju-
diciais através de um compro-
misso formal. A única excepção 
respeitou aos terroristas com-
provadamente responsáveis 
por crimes de sangue.

A exploração de uma “via 

polı́tica” implica, no entanto, 
a persistência da pressão mi-
litar, actualmente estagnada. 
Nos últimos meses, tem-se re-
gistado o decréscimo dos ata-
ques de células armadas em 
alguns distritos do norte, mas 
constata-se o aumento da ac-

tividade das células na região 
sul da provı́ncia. Os distritos do 
centro (Macomia, Muidumbe, 
Meluco e Montepuez) perma-
necem em situação de risco de 
baixa intensidade, com registo 
de ataques ocasionais, alguns 
dos quais emboscadas sobre 
unidades militares e policiais.

O contingente militar da 
SAMIM, composto por alguns 
do Estados-membros da Comu-
nidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), lidera-
dos pela África do Sul, está li-
mitado pelo Acordo do Estatuto 
das Forças (SOFA) aprovado em 
JUL.2021 e os estados partici-
pantes encontram-se sob pressão 
face aos custos da respectiva 
participação e aos resultados 
incertos até agora alcançados.

É pouco provável que o 
número do pessoal militar 
destacado venha a superar os 
3.000, insuficiente para cum-
prir os objectivos militares e 
civis da missão. A SAMIM está 
ainda longe de reunir os meios 
e equipamentos necessários 
propostos pelo relatório 
técnico da missão da Troika 
da SADC, de Abril de 2021.

A importância da posição da 
África do Sul é considerada cen-

tral. As dificuldades económicas 
internas têm colocado sob 
escrutı́nio as missões das forças 
armadas (SANDF) na Missão de 
estabilização das Nações Uni-
das na RD do Congo (MONUS-
CO) e na SAMIM. A dotação 
orçamental para a participação 

das SANDF na SAMIM supera 
os USD 60 milhões/ano, 20% 
acima do custo estimado para a 
MONUSCO e c. de 2% do or-
çamento de Estado sul-africano 
para a Defesa em 2022/2023

Outros paı́ses africanos 
membros da SAMIM têm estado 
sob pressão para reduzirem os 
gastos na SAMIM, redimensio-
nando a respectiva participação.

Observadores militares con-
sideram que muito dependerá 
sobretudo da Força de Defesa 
do Ruanda (RDF) destacada 
em Cabo Delgado e de even-
tuais melhorias na eficácia 
operacional das FADM em 
resultado dos cursos e acções 
de formação a cargo de parcei-
ros bilaterais e multilaterais.

A actividade insurrecta 
permanece activa em distritos 
como Nangade ou Macomia, 
com acréscimo de ataques em 
Meluco, Chiure e Namuno, até 
agora o distrito mais poupado 
pela violência dos guerrilheiros.

Em 05 de Novembro, as 
FADM e SAMIM realizaram 
uma vasta operação em Nanga-
de, nomeadamente nas florestas 
de Ntoli e Nconga, com o apoio 
de meios aéreos (helicópteros), 
tendo em vista neutralizar as 

células e esconderijos que têm 
servido de retaguarda aos ata-
ques que persistem no distrito. 
Estas operações têm, no en-
tanto, revelado limitações nos 
efeitos face à falta de meios e 
de homens para o desdobra-
mento dos contingentes em 
vários distritos em simultâneo.

Pelo grau da resistência 
encontrado nas matas de Ma-
comia, os comandantes da 
SAMIM entendem que parte 
dos insurgentes desalojados 
pelas forças ruandesas (RDF) 
em Mocı́mboa da Praia desce-
ram para o sul do rio Messa-
lo, Macomia, área atribuı́da à 
SADC. Outra parte terá saı́do da 
provı́ncia de Cabo Delgado para 
a Tanzânia e para as provı́ncias 
vizinhas. A SAMIM entende 
que a dispersão dos insurgentes 
e concentração na área consig-
nada às suas tropas resultou da 
falta de coordenação entre os 
comandos das tropas do Ruan-
da, de Moçambique e da SADC.

O contingente ruandês 
das RDF mantém as priorida-
des focadas nos distritos de 
Palma e Mocimboa da Praia, 
actuando fora desses limi-
tes a pedido das FADM, nor-
malmente em situações de 
emergência, como aconteceu 
em Memba em Setembro.

A prorrogação do mandato 
da SAMIM pelo perı́odo de um 
ano, decidida na 42ª cimeira da 
organização, que teve lugar em 
Kinshasa (17 de Agosto), basea-
da em avaliações no terreno pro-
duzidas pela SAMIM, indicia 
que os objectivos operacionais 
estão ainda por concretizar, con-
trariando a narrativa do governo 
de FN sobre os avanços no senti-
do do controlo do conflito com o 
objectivo de acelerar o regresso 
dos promotores dos projectos de 
gás natural em Cabo Delgado.

O “modus operandi” das 
diversas células armadas, dis-
persas por vários distritos de 
Cabo Delgado e Nampula-norte 
indicia um comando descentra-
lizado e a ausência de diretrizes 
comuns de actuação. O tipo de 
ataques tem sido marcado pela 
falta de coerência sobre os alvos 
escolhidos e no tipo de violência 
praticada sobre civis. Este perfil 
da actividade de grupos armados 
em Cabo Delgado pode apontar 
para a existência de diversos 
lı́deres locais em simultâneo, di-
vididos por células e/ou regiões. 

(África Monitor/Zambeze)
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A vez dos Naparamas
FDS aliam-se à magia negra para combater terrorismo

O combate contra o grupo extremista no norte do país 
ganhou na semana finda outros contornos. No teatro opera-
cional, apesar do progresso assinalável das Forças de Defesa 
e Segurança apoiadas pelas forças estrangeiras, os terroristas 
continuam nas matas a fazer vítimas. Como resposta, o grupo 
de Naparamas, que durante a guerra dos 16 anos alinhou ao 
lado das forças governamentais contra a Renamo, está no 
campo de batalha, tendo na última semana capturado pelo 
menos 10 insurgentes.

Na p a r a m a s 
são guer-
reiros que 
surgiram na 
década de 

1980. Aliando conhecimentos 
tradicionais, elementos místi-
cos e um sentimento de comu-
nidade, os Naparamas serviram 
como grupos auto-organizados 
contrários à presença da Re-
namo e, portanto, se aliaram 
à Frelimo. São oriundos do 
centro-norte de Moçambique, 
principalmente da provín-
cia de Zambézia. Combatiam 
com arcos, flechas e lanças.

Segundo escreve o Pinnacle 
News, na última semana, os in-
surgentes pretendiam entrar na 
aldeia Nassupia, Distrito de Na-
muno, Província de Cabo Del-
gado, e visualizaram um grupo 
teoricamente igual ao efectivo 
de insurgentes e ousaram em 
se aproximar. Da conversa cara 
a cara, os insurgentes notaram 
que ninguém respeitava as or-
dens dadas pelos insurgentes 
e quando um deles manipulou 
a arma para disparar esta pa-
recia estar sempre encravada. 

Um segundo Insurgente tentou 
usar a sua arma similar a do 
seu comparsa e o resultado era 
o mesmo, negativo. Daí, nota-
ram que estavam diante uma 
“armadilha poderosa” e houve 
confrontos corpo à corpo” onde 
nenhum facão de insurgen-
tes conseguiu também pene-
trar no corpo dos Naparamas. 

No local, houve 7 capturas 
e 2 mortes. Enquanto isso, um 
outro grupo de Naparamas que 
estava distante deste local, con-
cretamente nas imediações da 
aldeia Nassupia e que também 
havia feito outra emboscada, 
trouxe outros 3 Insurgentes e 
não detalhou sobre como foi 
esta outra captura, tendo so-
mado 10 capturas e 2 mortes.

Quem são os Naparamas

Em 1989, Moçambique 
era um país destruído por uma 
guerra civil que se prolonga-
va desde há dez anos. De uma 
guerrilha que pouco mais era do 
que uma das unidades tácticas 
do exército rodesiano, os rebel-
des da Renamo, com o apoio 

ostensivo (e depois camuflado) 
da África do Sul, cresceram 
militarmente até conseguirem 
desafiar taco-a-taco, embora de 
uma forma negativa e destru-
tiva, o exercício da autoridade 
do Estado moçambicano que 
era representado nesses tem-
pos pelo partido único, a Fre-
limo. É neste ambiente em que 
a autoridade governamental 
colapsa; e onde não se conse-
guem assegurar sequer às po-
pulações as mais elementares 
condições de segurança, inter-
calado entre as duas facções em 
guerra, que surge em Moçam-
bique um curioso movimento 
popular que veio a adquirir 
a designação de Naparama.

O movimento teve as suas 
raízes em um curandeiro tradi-
cional, que contava à época 27 
anos, chamado Manuel Antó-
nio, oriundo, crê-se, do distrito 
de Pebane, na província mo-
çambicana da Zambézia. Se-
gundo a história que o próprio 
contara, ele morrera de saram-
po e estivera mesmo enterrado 
durantes seis dias, ao fim dos 
quais ressuscitara e a quem 
Deus instruíra para ir libertar o 
povo das destruições da guer-
ra. Em cerimónias rituais, com 
cada vez maior audiência, Ma-
nuel António vacinava os seus 
seguidores, fazendo-os ingerir 
poções baseadas em plantas 
medicinais; e marcando-os com 
incisões simbólicas que os imu-
nizariam das balas inimigas. E 

os assim tratados acreditavam.
Em Março de 1990,  a co-

munidade agregada à volta de 
Manuel António passou à ofen-
siva no distrito adjacente do 
Alto Molocué. Armados apenas 
de lanças, mas movimentando-
-se de uma forma ostensiva, 
frontal e coordenada de acordo 
com o toque de apitos, osten-
tando braçadeiras vermelhas, 
por vezes cantando, os guer-
reiros que se consideravam 
imunes conseguiram recap-
turar à Renamo cerca de duas 
dúzias de povoações e bases 
controladas pelos insurrectos, 
correspondendo a uma área 
habitada por cerca de 200.000 
pessoas. Na maioria das ve-
zes, os defensores limitaram-
-se a fugir, apesar de armados, 
quiçá também convencidos da 
ineficácia das suas próprias 
armas. Lesivo da reputação da 
Renamo, o feito também o foi 
da Frelimo, pois as forças go-
vernamentais haviam repetida-
mente falhado as suas tentativas 
prévias de desalojar os rebeldes 
daquelas mesmas posições. 

No auge do seu poder, em 
meados de 1991, Manuel An-
tónio contaria com um núcleo 
combatente rondando os 3.000 
guerreiros, além de mais de 
uma dezena de milhar de milí-
cias que operavam em defesa 
local desde o norte e leste da 
província da Zambézia, onde 
o movimento nascera, até à 
província de Nampula, e es-

tendendo-se mesmo até ao sul 
da província de Cabo Delga-
do, todas regiões de Makuas.

O governo moçambicano 
em Maputo tornara o movi-
mento seu aliado, aceitando 
com humildade e com um certo 
embaraço que ele cumpria fun-
ções que o Estado não estava 
em condições de assegurar. Em 
declarações públicas, o pró-
prio governador provincial de 
Nampula constatava quanto o 
povo estava cansado da guerra 
e quanto parecia estar disposto 
até a acreditar em superstições 
para que se lhe pusesse fim. 
Mas, como é muito frequente 
em fenómenos sociais com estas 
características, o crescimento do 
movimento Naparama também 
estava a causar a sua degene-
rescência. Alguns grupos dos 
seguidores de Manuel António 
começaram a também usar os 
uniformes e as armas captura-
das ao inimigo. Dissidências 
como a de um tal Comandante 
Cinco no norte da província de 
Nampula, assumiram compor-
tamentos associais que mimeti-
zavam tudo aquilo que o movi-
mento prometera às populações 
que iria combater. Mas o prin-
cipal inimigo dos Naparamas 
continuava a ser a Renamo.

Numa reviravolta irónica, 
aquela organização rebelde viu-
-se na obrigação de abastecer os 
seus homens com uma medicina 
alternativa que, em vez da imu-
nidade às balas, os imunizas-
se por sua vez dos ataques dos 
adversários Naparamas. Mas a 
grande arma da Renamo era o 
terror. Em Setembro de 1991, 
por exemplo, a reconquista de 
Lalaua, capital do distrito homó-
nimo, que fora até aí controlada 
pelos homens de Manuel Antó-
nio, foi acompanhada do saque 
da povoação e da morte da 49 
pessoas, algumas das quais ti-
veram as suas cabeças expos-
tas como aviso às populações. 
O verdadeiro ponto frágil dos 
Naparamas, contudo, só se veio 
a mostrar dali por três meses, 
em Dezembro de 1991, quan-
do Manuel António foi morto 
num confronto com elementos 
da Renamo perto de Macuse na 
Zambézia. Com o seu desapa-
recimento, aquele movimen-
to genuinamente patrocinado 
pela sociedade civil moçam-
bicana desagregou-se tão ra-
pidamente quanto se formara. 
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A marcha de Moçambique para o 
autoritarismo pode ser travada?

Com a atenção externa focada no extremismo violento e 
nas exportações de gás, o retrocesso democrático de Moçam-
bique está a avançar a passos largos.

Nos seus pri-
meiros três 
anos depois 
de se tornar 
p r e s iden t e 

em 2015, a governação de Fi-
lipe Nyusi levou Moçambique 
a cair no Índice de Democra-
cia da Economist Intelligen-
ce Unit de um regime híbrido 
para um regime autoritário.

Um governo híbrido com-
bina traços democráticos, como 
eleições frequentes e directas, 
com autocráticos, como a re-
pressão política. Um sistema 
autoritário é caracterizado por 
um poder altamente concentra-
do e centralizado, mantido pela 
repressão política e pela exclu-
são de potenciais adversários.

Moçambique também caiu 
no Índice Ibrahim de Gover-
nança Africana, que avalia 54 
países do continente. Em 2010, 
estava na 22ª posição – em 
2019, havia caído quatro posi-
ções, para a 26ª posição de 54.

À medida que se aproxi-
ma o fim do segundo mandato 
de Nyusi, ele ainda não con-
seguiu tirar Moçambique da 
posição desconfortável de “re-
gime autoritário”. E os sinais 
de autocracia estão aumentan-
do, com suspeitas crescentes 
de que ele pretende mudar a 
Constituição do país para aco-
modar um terceiro mandato.

Isto tem recebido pouca 
atenção global, incluindo dos 
pares de Nyusi na Comunidade 
de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC) e na União 
Africana (UA). Todos parecem 
focados em combater a insur-
gência do norte de Moçambi-
que e na primeira exportação 
de gás natural liquefeito do país 
para aliviar a crise energética da 
Europa desde o início da guer-
ra da Rússia contra a Ucrânia.

A queda no Índice de De-
mocracia foi motivada pelas 
eleições fraudadas de 2018, 
que observadores dentro e fora 
de Moçambique criticaram 
amplamente por favorecer ile-
galmente a Frente de Liber-
tação de Moçambique (FRE-
LIMO). Nos anos seguintes, 
esta tendência do regime de 
Maputo para minar as alavan-
cas da democracia continuou.

No Índice de Democracia 
de 2021, Moçambique obteve 
25,8% na componente proces-
so eleitoral e pluralismo, 14,3% 
no funcionamento do governo, 
50% na participação política 
e cultura política e 35,3% nas 
liberdades civis. Estes resul-
tados colocaram-no abaixo de 
países como o Iraque, o Paquis-
tão e a Mauritânia. No ranking 
mundial de 2021 da Freedom 
House, Moçambique perdeu 
16 pontos face ao ano anterior. 
Com 43 pontos em 100 possí-
veis, é agora classificado como 
um país “parcialmente livre”.

Os sinais mais recentes de 
centralização do poder em tor-
no de um indivíduo e dos seus 
comparsas políticos foram vis-
tos no congresso da FRELI-
MO, em Setembro. Nyusi – o 
único candidato à liderança do 
partido – foi eleito com 100% 
dos 1 136 votos dos delega-
dos. Roque Silva, secretário-
-geral da FRELIMO e um dos 
maiores apoiantes de Nyusi, 
disse que foi “um resultado de 
que estamos muito orgulho-
sos; é a marca 100% Nyusi”.

Não foi só Nyusi que foi 
reeleito numa varredura lim-
pa. Na véspera do congresso, 
os 11 secretários provinciais 

da FRELIMO – todos propos-
tos pela facção de Nyusi den-
tro do partido – também foram 

votados com 100% dos votos 
numa disputa incontestada.

A decisão de ter candidatos 
únicos à liderança da FRELI-
MO, tanto a nível provincial 
como nacional, foi anunciada 
meses antes por Silva. Ele dis-
se abertamente que ninguém 
deve se voluntariar para con-
correr a esses cargos e que 
os potenciais candidatos de-
vem esperar que o governo 
queira que eles concorram.

A centralização do poder 
dentro do partido no poder pode 
estar ligada à possível candida-
tura de Nyusi a um terceiro man-
dato no topo. A Constituição de 
Moçambique limita o Presiden-
te a dois mandatos, mas, duran-
te anos, a comunicação social 
independente e a comunidade 
de investigação especularam se 
Nyusi quer alargar o seu poder.

Pouco antes do congres-
so de Setembro, a questão foi 
finalmente discutida por um 
órgão formal da FRELIMO. 
Castigo Langa, ex-ministro da 
Energia e membro do Comité 
Central da FRELIMO, disse a 
Nyusi: “Se surgir uma propos-
ta no sentido de ser o próximo 
candidato da FRELIMO nas 
eleições presidenciais, por favor 
não aceite. Não seria bom nem 

para o camarada Presidente e 
para a sua família, nem para a 
FRELIMO, e seria um prece-

dente com consequências im-
previsíveis para o nosso país”.

O apelo de Langa não foi bem 
recebido. Ele foi formalmente 
repudiado pela Comissão Políti-
ca do partido, ostracizado e logo 
desapareceu do espaço público.

Mais preocupante do que a 
tendência autoritária de Nyusi é 
como um partido político de 60 
anos permite que seu líder im-
peça os membros de exercerem 
eleições e expressão livres. A 
FRELIMO tem membros fun-
dadores que ainda estão vivos, 
incluindo dois ex-presidentes, 
Joaquim Chissano e Armando 
Guebuza – mas nenhum pode 
opor-se abertamente a Nyusi. 
Embora Guebuza não tenha dito 
nada durante os cinco dias de 
congresso, Chissano expressou 
esperança de reconciliação entre 
Nyusi e os apoiantes de Guebu-
za, que se preocupam com as 
detenções no círculo íntimo de 
Guebuza, incluindo o seu filho.

Graça Machel, viúva do 
primeiro presidente de Moçam-
bique, Samora Machel, tem 
apelado activamente a mais 
democracia e liberdade de ex-
pressão na FRELIMO e no país, 
mas também parece ter perdido 
forças. Ela retirou sua candidatu-
ra ao Comitê Central, o que foi 

interpretado como um “grito si-
lencioso” contra o crescente au-
toritarismo do partido no poder.

Faltando cerca de dois anos 
para o seu segundo mandato, 
Nyusi parece ter total controlo 
sobre os órgãos de decisão da 
FRELIMO. Isso lhe dá um ca-
minho aberto para impor sua 
reeleição para um terceiro man-
dato, mudando a Constituição. 
Muitos moçambicanos rejeitam 
isso, mas não têm o poder de 
detê-lo. O Parlamento também 
não seria uma barreira porque 
a FRELIMO tem uma maio-
ria de dois terços – o suficien-
te para mudar a Constituição.

Embora os líderes da SADC 
tenham geralmente respeitado 
os limites do mandato presi-
dencial, o bloco regional nun-
ca criticou Robert Mugabe, do 
Zimbabué, ou José Eduardo 
dos Santos, de Angola. Ambos 
governaram por várias déca-
das, saqueando e empobre-
cendo seus respectivos países.

As organizações da socieda-
de civil de Moçambique devem 
pronunciar-se contra a marcha 
autoritária de Nyusi. E a UA, 
que se comprometeu a trabalhar 
com a sociedade civil para evitar 
mudanças inconstitucionais de 
governo, deve persuadir Nyusi a 
respeitar a Constituição e a demo-
cracia de Moçambique e a evitar 
uma crise política. (defenceweb)
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Não é pre-
t e n s ã o 
m i n h a 
e s g o t a r 
uma ma-

téria profunda e densa como 
esta, a dos Tabus, ou seja, 
as limitações ou proibições 
decretadas por uma deter-
minada sociedade, com o 
propósito de estabelecer o 
bem da própria sociedade, a 
harmonia, a coesão, a justi-
ça, a coabitação e a paz. Os 
Tabus de então carregavam 
consigo todos esses valores, 
por isso não se reclamava 
tanto, não se lamentava nem 
se desesperava tanto quanto 
hoje se grita dos males qua 
a sociedade causa à própria 
sociedade; são crianças sem 
educação, logo, sem respeito, 
sem hábitos de trabalho, por 
isso preguiçosas, sem capaci-
dade de ouvir e aprender, por 
conseguinte arrogantes, sem 
personalidade própria nem 
dignidade, consequentemen-
te hipócritas. É um pouco isto 
a consequência do processo 
irreversível da abolição dos 
Tabus criados e preservados 
durante séculos e gerações.

Para terminar, vale a pena 
lembrar mais três, quatro ou 
cinco outros Tabus fulmi-
nados sem piedade por uma 
sociedade incrivelmente ego-
ísta, preocupada com o lado 

mais reles da vida, os bens 
materiais que, ao fi m e ao 
acabo, só geram problemas, 
confl itos, desgraças, guerras, 
mortes e um caos apocalípti-
co. É escusado arrolar a lista 
enormíssima dos males que 
causam outros grandes males 
insanáveis que todos assisti-
mos dia a pós dia; e o jogo 
de acusações não cessa, por-
que ninguém quer assumir a 
culpa nem tomar a corajosa 
iniciativa de buscar soluções 
bem conhecidas; a socieda-
de prefere mobilizar-se para 
a tragédia derradeira, como 
se todos corroborássemos 
com as profecias grafadas 
na Bíblia Sagrada e noutros 
livros do género, “Está che-
gando o fi m do mundo/o fi -
lho do Homem está prestes 
a voltar à Terra/e tudo isto 
são os sinais de prenúncio”. 

5. Fantasma – esta é uma 
fi gura do Tabu que se com-
bate também. Naquela altura 
todos nascemos e crescemos 
a saber, mesmo sem termos 
visto, que existiam fantas-
mas, que faziam muito mal 
às pessoas, por isso não se 
devia andar de noite, princi-
palmente sozinho. E não an-
dávamos, preferíamos dormir 
muito mais que as oito horas 
recomendadas pela ciência, e 
crescemos bem, sem sermos 
violados ou agredidos por 

ninguém. Não precisávamos 
de ver o fantasma para acredi-
tar na sua existência, o aviso 
era-nos bastante. E para quê 
precisaríamos de andar de 
noite e sozinhos? se tínhamos 
todo o dia para resolver tudo! 

Hoje matamos os fan-
tasmas, e transformamos a 
noite e os lugares sombrios 
em momentos e lugares apra-
zíveis para gozar a vida que 
não tem limites nem contexto 
para ser vivida, mas estranha-
mente a ousadia resulta em 
tudo que vemos e ouvimos, 
agressão ali, violação acolá, 
morto naquela zona, corpo 
sem vida na comunidade X, 
atropelado pela madrugada 
na rua Z, corpo esquartejado 
encontrado na vala junto à 
estrada k, etc., etc. Se a noite 
tivesse fantasmas e lugares 
tenebrosos, a quem mata-
riam todos aqueles invisíveis 
que até escapam à ciência 
e inteligência da polícia?

6. Varrer e pilar de noi-
te eram também Tabus. Dá 
mesmo para rir e concluir que 
esses antepassados eram lou-
cos. Qual é o mal de varrer o 
quintal ou o interior da casa 
durante a noite, e por que não 
se pode pilar o amendoim ou 
outro cereal a noite? A prin-
cípio parece totalmente ab-
surdo. Mas a pergunta que se 
devia fazer é simples: por que 

razão uma pessoa vai ter que 
fazer estas coisas a noite? Du-
rante o dia todo andou a fazer 
o quê? Então este compor-
tamento só pode ser de uma 
pessoa ou família desestrutu-
rada, que não planifi cada as 
suas tarefas, por isso que não 
deve ser exemplo para nin-
guém na família, na comuni-
dade e na sociedade em geral. 
Razão pela qual fi lhos dessas 
famílias (rapazes e raparigas) 
só podiam casar fora da co-
munidade, com pessoas que 
não conhecem a sua história. 
Por isso mesmo, hoje em dia 
são poucas famílias que tem 
horas para jantar, e tomar 
outras refeições, e o efeito 
disso é a saúde precária que 
se vive hoje, doenças gastro-
-intestinais, infecções e mais.   

7. Pedir sal ou lume/fogo 
a noite. Os modernos des-
tes tempos julgam que esta 
proibição fere com os prin-
cípios de solidariedade e de 
entreajuda. E só se lhes dá 
para ver até aí e nada mais. 
Os outros valores à volta são 
ignorados. A noite é momen-
to para descansar e relaxar a 
super e misteriosa máqui-
na, o nosso corpo e mente, 
mas alguém, que se meteu 
em actividades fúteis, há de 
ir importunar o metódico e 
exibir-lhe a sua vergonhosa 
e indigna qualidade, de não 

saber maximizar o tempo. 
Incrivelmente hoje em dia 
lamentamos o nível organi-
zacional das nossas famílias 
e instituições, que deixa a 
todos nós agastados e indig-
nados, mas tal não passa da 
consequência desta aven-
tura que empreendemos.

8. Chamamento no meio 
da noite não se responde. 
Era proibido chamar alguém 
durante a noite, e muito mais 
proibido esse alguém res-
ponder ao tal chamamento. 
Sem querer entrar para as 
questões do sobrenatural, o 
pressuposto da noite é dor-
mir, descansar, isto é, estava 
fora da questão alguém gritar 
nome de outro alguém, qual 
seria a razão. Não era hábito 
as pessoas ouvirem seus no-
mes a serem chamados. Por 
que se matou esse Tabu, hoje 
gente mal-intencionada cha-
ma alguém a altas horas da 
noite e, por se achar isso nor-
malíssimo, a pessoa respon-
de e vai ao encontro do cha-
mador e de lá ou não volta 
mais ou volta depois de uma 
estada num hospital ou numa 
esquadra da polícia ou num 
outro lugar indesejável. Mes-
mo assim, eles vêem malefí-
cios nos Tabus porque todos 
os males resultantes desenca-
deiam em grandes benefícios 
para as causas do egoísmo. 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (12)

randulani
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A degradação 
de valores 
na sociedade 
atingiu um 
nível tal, que 

nos perguntamos se algum 
dia conhecerá algum grau 
de reversibilidade, pese 
embora se registem enormes 
esforços  e  t e n t a t i v a s 
desenvolvidos por muita 
g e n t e ,  o rg a n i z a ç õ e s , 
grupos, indivíduos, etc., 
com vista à reforma da 
sociedade. Aparentemente 
o objectivo de todos eles é 
acabar ou travar os males 
espalhados na sociedade, 
para trazê-la novamente 
a o  b o m  c a m i n h o ,  e 
f a z e r  d o  H o m e m  u m 
verdadeiro Ser Humano.

O número de pessoas 
envolvido nesta nobre 
e m p r e i t a d a  a t é  p o d e 
chegar às centenas ou 
aos  mi lhares .  Porém, 
quando saímos à rua e 
olharmos para o que na 
realidade nos apresenta, 
quer parecer que todo 
o esforço empreendido 
é inglório,  já que não 
se sente o mais ínfimo 
efeito disso na sociedade. 

Se há algum progresso, 
é  n a  m a l d a d e  e  n ã o 
no  bem.  Não  se  no ta 
nenhuma melhor ia  no 
b e m ,  m a n t e n d o - s e  a 
situação tão deplorável 
a p e s a r  d o s  e s f o r ç o s 
tanto de organizações 
c o m o  d e  i n d i v í d u o s . 

Al iás ,  cont rar iamente 
a o  d e s e j a d o ,  o  m a l 
c o n t i n u a  a  a u m e n t a r 
ao invés  de  diminuir.

E aí então ocorre-nos 
uma outra questão: por que 
razão, na generalidade, 
e s t a r ã o  t o d o s  e s s e s 
e s f o r ç o s  a  f a l h a r ?

Um dos motivos pode 
se r  po rque  que remos 
i n i c i a r  a s  r e f o r m a s 
partindo dos outros não 
nos preocupando com a 
reforma de nós próprios. 
Chamamos e convidamos 
os outros, transmitindo-
l h e s  a  m e n s a g e m  d a 
reforma, sem que estejamos 
preparados para corrigir a 
nossa própria situação.

Nos nossos convívios 
lamentamo-nos dos males 
da sociedade,  falamos 
dos  ma les  p ra t i cados 
pelos outros,  etc.  mas 
pouco fazemos para nos 
corrigirmos a nós mesmos.

 É muito fácil falar e 
criticar os outros, falar dos 
seus defeitos, mas antes 
disso, o que precisamos 
é de olhar para dentro de 
nós próprios para vermos 
a imensidão de males 
com que convivemos, 
qual tem sido o nosso 
c o m p o r t a m e n t o ,  e 
q u e  d i m e n s ã o  d e 
re fo rmas  e  cor recção 
p rec i s amos  de  f aze r.

Passamos todo o tempo 
a  comentar  e  c r i t i ca r 
as atitudes dos outros, 

procurando defeitos neles, 
não nos dando tempo para 
uma introspecção que nos 
permita a auto-correcção.

Se de facto enfrentamos 
i n ú m e r o s  m a l e s  n a 
sociedade, então temos que 
começar com nós próprios.  

Deus diz no Qur ’án, 
C a p .  5 ,  Ve r s .  1 0 5 :

“ Ó  c r e n t e s !  S o i s 
responsáveis apenas por 
vós próprios. Quem está 
desviado não vos poderá 
p r e j u d i c a r  e n q u a n t o 
estiverdes bem orientados”.

P o r t a n t o ,  d e v e m o -
n o s  p r e o c u p a r  c o m 
nós  própr ios ,  po is  se 
estivermos no caminho 
certo, o desvio dos outros 
em nada nos prejudicará.

In fe l i zmen te  somos 
“bons” em aconselhar aos 
outros o que nós mesmos 
não pomos em prática, e o 
resultado disso é que a nossa 
palavra não produz nenhum 
efeito, já que aquele a quem 
aconselhamos apercebe-se 
que não seguimos o que 
lhe estamos aconselhando.

Quem se preocupa com 
os seus próprios defeitos 
não terá tempo para olhar 
para os defeitos dos outros, 
e estará sempre pronto a 
corrigir-se a si mesmo, 
pois sendo a sociedade um 
conjunto de pessoas, se cada 
um se preocupar em corrigir 
a si próprio, eventualmente 
e de forma gradual toda a 
sociedade possa corrigir-se 

atingindo assim um nível 
de reforma social notável.

De contrário, se cada um de 
nós se acomodar, limitando-
se a falar mal e criticar o 
outro, e este também se 
limitar à mesma atitude, 
então a nossa sociedade 
jamais ficará corrigida.

P o r t a n t o ,  a o  i n v é s 
da cr í t ica  aos  outros , 
cada um deve primeiro 
p reocupar- se  cons igo 
mesmo.  Em presença 
de alguém que esteja a 
faltar à verdade, a deixar-
se subornar, a consumir 
da usura, a trapacear os 
outros, a devorar coisas 
ilícitas, deve-se abster, 
distanciando-se de tais 
prát icas ,  pois  não faz 
sentido criticar, para ao 
fim do dia entregarmo-
nos às mesmas práticas.

E na preocupação consigo 
próprio é importante que 
cultivemos a cortesia e as 
boas maneiras, sobretudo 
na forma como chamamos 
à  a t e n ç ã o  a  q u e m 
esteja em transgressão.

Nos dias que correm há 
quem alegue que enquanto 
todo o sistema e pessoas 
não mudarem, nenhuma 
diferença fará que um 
único indivíduo o tente. 
Fará sim, pois a sociedade é 
constituída por indivíduos, 
e  se  cada  um f ica r  a 
pensar dessa forma, então 
nunca surgirá qualquer 
mudança na sociedade.

Quando um indivíduo 
introduzir mudanças na 
sua vida, tal será uma 
lâmpada acesa, e desta 
outras acender-se-ão. E 
assim com a mudança 
dos indivíduos mudar-
s e - á  a  s o c i e d a d e .

Cada  um tem a  sua 
r e s p o n s a b i l i d a d e , 
d e v e n d o  c u m p r i - l a 
independentemente do 
que  os  ou t ros  fazem. 

Muitos ,  para  não se 
esforçarem atiram as culpas 
aos outros, argumentando 
que o ambiente todo está 
estragado, a corrupção, o 
suborno, a desonestidade, 
etc. dominam a sociedade, 
pe lo  que  uma pessoa 
sozinha nada pode fazer.

Cada um de nós deve 
c r i a r  o  s e u  p r ó p r i o 
ambiente que favoreça a 
observância de princípios 
s ã o s .  D e v e  c o n v i v e r 
somente com aqueles que 
ajudam no cumprimento 
dos princípios sagrados, 
evi tando a companhia 
d o s  m a l v a d o s .

D i z - s e  q u e  h á  u m a 
grande proliferação de 
i g r e j a s  no  P a í s ,  mas 
mesmo assim a má-criação 
e a imoralidade aumentam 
a olhos vistos. O mesmo 
se aplica às escolas, que 
vão surgindo em diversos 
b a i r r o s ,  m a s  m e s m o 
assim o comportamento 
d a  j u v e n t u d e  é 
simplesmente lastimoso. 

 Como reformar a sociedade?
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Pertencemos a 
um País em que 
os acidentes ro-
doviários cons-
tituem uma tra-

gédia para os cidadãos e 
para a nação moçambicana.

Não nos admiremos se os 
acidentes graves continuarem a 
ocorrer porque fi camos longos 
anos sem criar bases sólidas para 
combater de forma científi ca a 
sinistralidade rodoviária. Aconte-
ce que a maior parte das medidas 
a serem tomadas para combater 
os acidentes rodoviários só se 
concretizará a médio ou a longo 
prazo. Por este motivo, até toda 
a estrutura estar montada e fi car 
operacional, os acidentes com 
gravidade nas nossas estradas ir-
-se-ão registando tal como vem 
acontecendo. O grande problema 
reside no facto de, as tais medidas 
de médio e longo prazo que estão 
previstas, e que deviam começar 
já a serem tomadas, continuarem a 
ser proteladas. A segurança rodo-
viária, pela forma como tem vindo 
a ser encarada, na minha modesta 
opinião, vai continuar a ser um 
projecto eternamente adiado se 
não se operar uma reviravolta na 
forma de encarar este problema 
por parte do Governo, das insti-
tuições e na atitude dos dirigentes.

Já sabemos o que é necessário 
fazer para travar uma batalha con-
tra a ocorrência frequente de der-
ramamento de sangue nas nossas 
estradas. Porém, se perguntarmos 
o que é que já foi feito em con-
creto para combater os acidentes 
rodoviários, ou que resultados po-
sitivos e negativos foram obtidos 
com a implementação das medi-
das estratégicas que foram pre-
vistas, difi cilmente encontraremos 
alguém que possa responder a este 
tipo de perguntas com exactidão. 
Porque é que isto acontece? Acon-
tece também porque embora este-
ja estabelecido, nos vários planos 
nacionais jácriados de segurança 
rodoviária, de que é necessário, 
em primeiro lugar, criar um órgão 
coordenador das acções de segu-
rança rodoviária (multi-sectoriais 
e multifacetados), continua-se a 
protelar a bastante tempo a nome-
ação dos dirigentes deste órgão. 
Este teria a incumbência de orien-
tar, controlar, avaliar, apresentar 
conclusõese prestar contas sobre 
as acções desenvolvidas pelos 
vários interlocutores ligados à se-
gurança rodoviária, explicando os 
ganhos obtidos ou os constrangi-
mentos ocorridos, propondo ainda 
as medidas para ultrapassá-los.

Podemos estar enganados, mas 
tudo indica que não há vontade de 
nomear o tal órgão coordenador, 
porque não existindo, ninguém 
será por ele pressionado sobre a 
inércia que está implantada na 
segurança rodoviária e, por outro 
lado, ninguém vai ter de prestar 
contas sobre a incompetência ou 
sobre a inefi ciência no que a se-
gurança diz respeito. Deixar o 
barco a navegar ao sabor do vento 
parece ser a melhor solução para 
os que não querem assumir as suas 
responsabilidades neste que é um 
dos problemas prioritários do País, 
uma vez que tem a ver com a saú-
de e a vida das pessoas. Temos a 
sorte de ter sido nomeado um Mi-
nistro dos Transportes que mostra 
determinação e experiência de 
governação, mas se não forem 
proporcionados meios fi nanceiros 
tal como tem vindo a acontecer ao 
longo de vários anos e Governos, 
os planos e as estratégias não se-
rão implementadas e continuarão 
a repousar no fundo das gavetas 
das secretárias dos nossos dirigen-
tes.Por outro lado,se o Ministro 
não for acompanhado por pesso-
as competentes na luta contra a 
insegurança rodoviária, evitando 
os bajuladores incompetentes que 
garantem estar tudo certo e sob 
controlo quando não, não nos en-
ganemos criando alguma expec-
tativa porque a história a que nos 
foram habituando vai repetir-se, 
isto é, tudo vai continuar na mes-
ma.Uma das provas de que cada 
vez menos importância é dada aos 
assuntos da segurança rodoviária 
é que, ao longo de muitos anos, o 
órgão máximo na hierarquia dos 
que zelavam pela segurança ro-
doviária era o Primeiro Ministro, 
ou seja, o chefe máximo do Go-
verno, que podia pedir prestação 
de contas.De uns tempos para cá, 
o Primeiro Ministro deixou de ter 
esta incumbência. O último que 
ainda procurou acompanhar de 
perto a segurança rodoviária foi 
o Excelentíssimo Sr. Aires Ali.

Não se pode, eventualmente, 
continuar a pensar que é, sozinho, 
o INATRO ou a Polícia de Trânsi-
to, que têm a responsabilidade de 
gerir os problemas da insegurança 
rodoviária, uma vez que qualquer 
uma destas entidades também 
não está a cumprir correcta e efi -
cazmente a sua tarefa. Estas ins-
tituições, por sua vez, possuem 
lacunas confrangedoras e insufi -
ciências de vária ordem,havendo, 
por isso, a necessidade de também 
serem orientadas e fi scalizadas 
pelo já referido órgão ou entidade 

Será que estamos mesmo tão 
preocupados com a insegurança rodoviária?

cassamo  lalÁ* soBre o amBiente rodoViÁrio

coordenadora de implementação 
dos planos e das estratégias de 
segurança rodoviária.Não pode-
mos continuar a cometer o mes-
mo erro de sempre nomeando 
funcionários seniores para orien-
tar os problemas da segurança 
rodoviária que pouco entendem 
do assunto. Caso se pretenda 
nomear pessoas de confi ança do 
Governo para garantir um certo 
alinhamento político, pelo me-
nos que se invista na formação 
e preparação deles neste âmbito 
da segurança rodoviária e que se-
jam secundados por pessoas com 
provas dadas de algum domínio 
nesta área da sinistralidade rodo-
viária. Este assunto da segurança 
rodoviária é tão sério, tão sério 

para os cidadãos e para o nos-
so País, que custa entender que 
esteja a ser encarado com uma 
espécie de leviandade, tal como 
se vem deixando transparecer.

Se continuarmos a encarar a 
segurança rodoviária nos moldes 
antigos, em que apenas fazemos 
inquéritos em cada acidente gra-
ve que acontece, fi cando poste-
riormente tudo igual, tal como 
estava dantes, temos de concluir 
que a nível geral, cidadãos, enti-
dades governamentais, empresá-
rios do ramos automóvel e dos 
transportes, continuamos todos 
numa inércia inconcebível dada a 
gravidade da situação dos aciden-
tes nas nossas vias públicas. As 
nossas estradas não deviam conti-

nuar a ser matadouros ou campos 
de batalha de uma guerra onde se 
chacinam, se decepam e se vio-
lentam impiedosamente, de várias 
formas, os corpos humanos. Ma-
ta-se ou morre-se e fi ca-se ferido 
de forma violenta nas nossas es-
tradas, certamente,muito mais do 
que acontece em Cabo Delgado.

Se realmente esta visão do 
panorama que é apresentado 
neste artigo sobre a inseguran-
ça rodoviária do nosso País não 
corresponde à verdade, gos-
taríamos de ouvir opiniões ou 
argumentos de um ponto de 
vista diferente ou contrário.

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

ÇÃO INTERNACIONAL
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douglas madjila

  

Editorial
Corrigir a Governação 

pois claro!

A governação do país anda constipada. Por estes dias, e por aquilo que 
nos tem sido dado a ver, há uma trapalhada tremenda que nos leva a 
aceitar um cenário doentio contrário ao que nos vinha habituando o  
domínio Nyusi. Acreditávamos num governo que se pretende sóbrio 
e sobretudo seguro, capaz de transformar em actos as promessas 

realizadas durante a campanha eleitoral, que não foram poucas, atendendo que soa-
ram e foram acompanhadas por milhares de moçambicanos alimentados com a es-
perançade um futuro melhor, alicerçado no slogan de que é com Nyusi que dá certo.

Porém, dar certo não se deve cingir apenas a palavras bonitas. Elas en-
cerram uma carga semântica de compromisso, que se tem para com o povo, 
o patrão. Um juramento à bandeira nacional, que custou muitos litros de 
sangue, derramado em prol da liberdade. Com base neste ideal, acreditáva-
mos que os últimos anos do mandato da governação de Filipe Nyusi servi-
riam de alicerce ao que foi feito no mandato anterior, e com este desidera-
to, partir para um horizonte que deveria fi car gravado na história do país.

Com o despoletar das riquezas do gás  próximo governo deve ser um modelo 
de realização assente em pressupostos de governação que atraiam interesses 
de investimento estrangeiro, catapultando a juventude a acreditar no horizonte 
da passagem de testemunho com garbo e responsabilidade. Neste quadro go-
vernativo, os objectivos de desenvolvimento do milénio devem ser a bússola 
orientadora que deixa para trás tudo e todos os que atentam contra a integri-
dade evolutiva do país. Já basta de sermos apontados como os maus da fi ta. 

Deste lado da barricada, defendemos que a governação Nyusi deve e muito 
bem continuar a assumir que lobo e cordeiro podem coabitar, o que signifi ca uma 
mão à esperança, eliminando velhos preconceitos de distanciamento quanto à 
oposição, de forma a garantir a paz, pois só com esta poderemos colher à vontade 
os dividendos provindos da mãe natureza.Valorizar a oposição. Eis a questão. 

Outrossim, a juntar a outros tantos, é que a governação Nyusi deve prosseguir 
com o controlo dos dossiers sociais e económicos incarnados na contínua luta 
contra a pobreza, a desigualdade de género, e tomar decisões criativas, musculadas 
e de encontro ao anseio popular. O governo de Nyusi deve transmitir confi ança, 
garantindo desta forma consideração popular, evitando andar de boca em boca 
alimentando focos de desacreditação. É preciso que os cidadãos se sintam seguros. 
Para tal, o governo deve assumir pujança na formação das Forças de Defesa e Se-
gurança, ser altruísta na selecção dos mancebos para o serviço militar obrigatório, 
desactivar esquemas de roubo na função pública, tornando a governação um su-
cesso que se vai juntar ao mérito anterior que permitiu o cumprimento mínimo das 
obrigações de um governo com horizonte promissor e com nome garantido perante 
parceiros regionais e sobretudo europeus. Retirando o nome dos rakings de lixo.

O Governo deve comprometer-se a reforçar a participação das mulheres 
nos processos produtivos, apoiar as iniciativas dos antigos combatentes, pro-
mover a actuação integrada do sistema educativo, do sistema de saúde, das 
polícias, das instâncias judiciárias e outros agentes, e apostar na prevenção da 
violência de género, garantir empregos advindos das descobertas de recursos, 
concretizar uma abordagem judiciária integrada no que se refere à decisão 
dos processos criminais, combater ao radicalismo, promover a expansão 
do ensino superior, assegurar uma justiça efi ciente ao serviço do desenvol-
vimento económico-social, mais próxima dos cidadãos, célere, moderna e 
acessível, aumentar a transparência para acabar com os barulhos de greves.

Assim e resumindo dizer que o governo tem vários desafi os pela fren-
te, sendo a recuperação da economia um dos principais, baixando a taxa 
de infl ação, devolver o poder de compra ao cidadão, melhorar os serviços 
básicos de saúde e educação, trabalhar igualmente para manter a estabi-
lidade política do país, aprofundar a democracia, melhorar o ambiente de 
negócios, potenciar a indústria e acelerar o processo de diversifi cação da 
economia nacional e melhorar o que está bem, corrigindo, o que está mal. 
Elementos cristalinos para fi gurar na história da passagem de testemunho! 

douglas madjila

A democracia anda tão mal e tão má que se tornou 
nos últimos tempos num tema, para começar, ou 
melhor, reduziu-se a um simples tema, talvez 
não tão simples pois revela-se também bastante 
especial e, na nossa concreta realidade, o espe-

cial não tem sido nada simples, é o caso da democracia. Hoje 

ela é assumida, avergonhosamente , perdoai-me pelo absurdo 

ortográfi co, mas é mesmo com absurdos que estamos lidando, 

a democracia, ideologia politica ovacionada até para além dos 

quatro cantos, dita a mais acertada para qualquer tipo de povo 

mas, a cada dia vai se tornando num espectro   altamente com-

plicado para certos povos, esse é o absurdo que a gente vive.

O verdadeiro povo não tem dimensão do que é tal democracia, 

na verdade não sabe nem como se manifesta, a democracia é na 

realidade a ideologia que carrega consigo um elemento que serve 

de justifi cativo para sua existência e ou preferência que na verdade 

nem sequer cobre à altura, o sufrágio eleitoral. O processo elei-

toral é o único elemento usado para atribuir alguma qualidade ao 

modelo democrático, visto que, todos os outros fundamentos que 

caracterizam o exercício de uma democracia, são na sua maioria 

avergonhosamente escangalhados, isso é o mais grave. Antes mes-

mo desse abuso, o absurdo é que quando se fala de tal democracia, 

só podem discutir e ou dizer alguma coisa os mais letrados e o 

mais caricato, é que tal ideologia, está a julgar-se como sendo a 

mais adequada num país em que maior parte da população é ile-

trada, um país que tem ainda como pilar do seu plano estratégico a 

erradicação do analfabetismo, tudo isso é no mínimo um absurdo. 

Em democracia procura-se ou acredita-se mesmo na existên-

cia de um poder popular, ou seja, neste modelo de governação 

assume-se que a soberania reside no povo, daí então olhamos 

para nós e perguntamo-nos a que povo então se estaria a referir, 

torna-se imediatamente difícil responder a esta questão na nossa 

característica tonalidade de falta de vergonha, ou seja, avergonho-

sa, e encaramos então a vergonha e respondemos na mesma, nós 

somos o povo democrata, mais um absurdo. Tudo isso sem falar 

na questão numérica da falsidade democrática, isso até onde é 

possível sua falsa existência claro, importa realçar que o auge da 

sua possível existência é o processo eleitoral, mas neste mesmo 

ponto há ainda uma brecha para se questionar, quem, quantos vão 

de facto as urnas? Esse número com certeza existe, quantos então 

não vão? Qual é o foço dos eleitores e não eleitores tendo conta 

o grosso populacional em causa? A resposta é clara, isso não é 

uma democracia mas sim plutocracia. Que no destino da terceira 

via, tudo indica ser inevitável, optemos pela via mais correcta.  

Uma democracia 
Impopular
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Eleições no Brasil 2022:

 z Jair Bolsonaro: “orgulhosamente” só…

Lula da Sil-
va foi eleito 
presidente do 
Brasil depois 
de vencer  a 

segunda volta das presidenciais 
com 50,9% dos votos, contra 
49,1% de Jair Bolsonaro.  Lula 
está de regresso à cadeira da 
presidência, onze anos depois. 
Lula foi chefe de Estado do 
Brasil entre 2003 e 2011. Im-
porta referir que Lula vence 
num momento em que Brasil 
já não assumia o protagonismo 
do diálogo no cenário Interna-
cional devido a política isola-

cionista adoptado pelo actual 
presidente Jair Bolsonaro. Por 
isolacionismo compreende-se, 
em geral, a práticaoficial de um 
Estado ou Nação em fechar-se 
para os demais, quer a nível eco-
nómico, quer a nível político, o 
que periga o desenvolvimento de 
um país, pois um país para poder 
desenvolver e afirmar-se a nível 
sistemico precisa de manter as 
relações de cooperação bilaterais 
e multilaterais, o que durante o 
mandato de Jair Bolsonaro não 
foi muito aprofundado devi-
do as políticas que ele adoptou.

Lula da Silva só vai assumir 

a presidência no dia 1 de Janeiro 
de 2023, mas devido aquilo que 
foi a sua experiência de governa-
ção entre 2003 e 2011, a sua elei-
ção alegrou o mundo, pois con-
segue mexer com as mentes e os 
corações do mundo, devido a sua 
bertura com o mundo para um 
diálogo permanente e frutífero 
para as relações internacionais. 

Na segunda feira do dia 14 
do mês em curso, Lula da Sil-
va desembarcou no Egipto para 
participar da Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas de 2022 ( COP 27). 
Lula foi convidado pelo presi-

dente do Egipto, e essa é uma 
viagem histórica, pois é a pri-
meira para o exterior como pre-
sidente eleito, ademais Lula deve 
tirar maior proveito dessa via-
gem porque o actual presidente, 
Jair Bolsonaro recebeu o convite, 
mas não confirmou a presença.

A participação de Lula nesta 
conferência é muito impotan-
te, pois, vai debater-se Carta da 
Amazônia, uma agenda comum 
para a transição climática. A 
carta da Amazônia reivindica a 
defesa e proteção de territórios 
e direitos e afirma que a melhor 
solução para diminuir os im-

pactos das mudanças climáticas 
é aprender com a experiência 
das nossas sociedades e culturas 
históricas, construídas com base 
em nossos saberes tradicionais e 
ancestrais, além de nosso profun-
do conhecimento da natureza. 

Portanto, a visãode Lula da 
Silva converge com a dos in-
dígenas no que concerne a pro-
teção da floresta. E essa visão 
é compartilhada pelos demais 
líderes mundiais, o que signi-
fica que Lula está promover 
uma diplomacia aberta que 
envolve interesses mútuos a 
nível do sistema Internacional.

A nova estratégia de Lula da Silva na 
diplomacia Internacional.

Com o Pedro 
a c e r t a m o s 
que deve-
ríamos nos 
encontrar no 

Domingo de manhã no habi-
tual café Abfc, para as nossas 
tira-teimas semanais…. Tal 
não foi possível, porque pre-
tendendo sair do habitual bu-
lício da “Cidade das Acácias 
Vermelhas e Jacarandás”, do 
mayor Dr. Eneias da Concei-
ção Comiche, que completa 
dia 10 de Novembro, mais 
um “anito”, fomos apanhar ar 
sem poluição na Matola-Ga-
re, numa quinta do Albino, 
com aquelas árvores todas.

Essa Matola, quase que 
“Império” do Presiden-
te do Município da Matola, 
Calisto Cossa, com aque-
la pujança toda, mas ago-
ra querem-lhe tirar (já tira-
ram) “parte da Matola-Rio” 
para ser “Autarquia” …

Já todos “reclamavam”: 
“Matola é grande demais…”

Mas aí está: o Governo 
nem mais: “Vamos entre-
gar parte do que era Boane e 
Matola, para Matola-Rio…”

- “Haverá lucros com 
as receitas: isto é outra es-
tória, caro Rodolfo…”

-É como “grito sem-
pre” … É estória de demo-
cracia, é o preço “real…”

As outras gerações vão 
ver! Foi assim que foi feito 
com Brasília (deixando Rio 
de Janeiro, ser capital, nós, 
ainda com o Dr. Renato Pedro 
João Ronda, ainda estudantes 
do Liceu, no “Colégio-Liceu 
na Nossa Senhora da Concei-
ção de Inhambane”,), pois só 
víamos isso através dos jor-
nais, o “Diário de Moçambi-
que” (cujo Agente era o “meu 
amigo” saudoso empresário 
ligado às exportações de cajú, 
cobra e outras oleaginosas, 
Cartaxana), tio de um dos jor-
nalistas mais polémicos: Rui 
Cartaxana, um dos ícones do 
jornalismo moçambicano…

Mas foi assim também, 
quando o Dr. Hasting Kamuzu 
Banda, “decidiu” transferir a 
capital de Malawi de Blantyre 
para Lilóngwè, começando 
por transferir paulatinamente 
os ministérios. Ele mantinha-
-se na “sua montanha” em 
Blantyre, onde tinha o seu 
“Gabinete de Trabalho” e com 
a fama de no fim do ano, “exo-
nerar” todo o Governo de Ma-
lawi, ficando “ele” – o “REI” 
– com a pastas ministeriais 
todas. John Thembo*, então 
ministro dos Transportes e 
Comunicações, conseguiu so-
breviver a algumas, pois era 
proeminente membro do MCP 
(Malawi Congressy Party)…

São coisas de passado, 
que teimo a demorar a sua 
compilação em “livro de me-
mórias”, que o Dr. Didier Ma-
lunga, já não mais pergunta: 
“Oh Rodolfo, e…o Livro?...”

Com o Pedro, “aperta-
mos” para nos encontrar na 
Quarta-feira (9.11.22) com 

o Parlamento reunido, na 
véspera do “Dia da Cidade”.

Mas a maka de hoje, dará 
pano para mangas no dia 1 de 
Janeiro de 2023, pois:Eleições 
no Brasil 2022: Com LULA 
DA SILVA no poder: Brasil 
voltado ao “mundo” e fim 
de regime “caducado” …

-As Eleições na terra 
dos nossos irmãos brasi-
leiros, deixaram claro que 
na verdadeira democracia: 
“O povo é quem ordena…”

Com a máquina “toda es-
tatal” que o Presidente da 
República Federativa do Bra-
sil, Jair Bolsonaro utilizou, 
NÃO CONSEGUIU SOBRE-
VIVER deste desaire políti-
co. É facto “inédito” não ter 
conseguido ser reeleito…

Ele, que com tanta gar-
ra, convencia os seus “se-
guidores” que as eleições 
estavam já: “GANHAS”, 
não obstante as sondagens 
indicarem o contrário…

Uma coisa, porém, 

está certa:Jair Bolsona-
ro: “orgulhosamente” só…

Era como o Professor 
Doutor, António de Oli-
veira Salazar e o Professor 
Doutor Marcelo Caetano, 
Primeiros ministros do Go-
verno Fascista de Portugal, 
que estavam a “Orgulhosa-
mente só no Ultramar…”

Com a eleição de INÁ-
CIO LULA DA SILVA, “des-
moronou” o regime caduco 
do Jair Blossonaro. Aquela 
de não reconhecer a “derro-
ta” não lembra o “Diabo…” 
Vai ainda a tempo de felici-
tar, pois não haverá vingan-
ça da “invenção da prisão 
de Lula, pelo “amigalha-
ço” de Bolsonaro, MORO.

John Tembo* - na altura o 
autor era Director Provincial 
dos Transportes e Comunica-
ções de Tete e visitava sempre 
o Malawi, quer integrando 
as “Comissões de Trabalho” 
e das “Comissões Mistas”, 
tendo nutrido amizade…

Com LULA DA SILVA no poder: Brasil voltado 
ao “mundo” e fim de regime “caducado” …
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A Nova Democracia reunida na II Sessão Anual do Comité Executivo Nacional, de 16 à 18 de Dezembro de 2021, na 
localidade de Taninga, distrito da Manhiça, em Maputo-Província, analisou e adoptou a seguinte proposta de Teses, 
elaboradas no decurso das auscultações nacionais conduzidas pela Equipa Temática Nacional, a serem defendidas e 
discutidas no quadro da elaboração dos manifestos eleitoral 2023 e 2024 e, na sequência do programa governativo:

Tese Central
Nós a Nova Democracia sempre acreditamos que o problema central é a exclusão económico-social e a, eli-
tização dos direitos humanos, da igualdade, da justiça e da liberdade privatizados por quem tem o dever de 
os garantir. Por isso, é urgente refundar o Estado e reformar as instituições, dotando- as de independência 
sufi ciente para posicionar a legalidade antes das ordens superiores e pacifi camente instaurar mudanças estru-
turais profundas em prol de uma cultura democrática tolerante na sociedade.

No domínio político:
• Reforma política e legal com descentralização distributiva que entrega o poder ao cidadão – reconquistar a 

confi ança do cidadão, mulheres e homens, neles próprios como sujeitos
 
activos no controlo eleitoral, na fi scalização governativa e na acção política;

• O povo antes das armas e dos recursos fi nanceiros e naturais, primando por um sistema transparente de gestão 
das políticas públicas do Estado onde, os três poderes, convergem para bases de dados únicas, desenvolvidas 
em plataformas digitais livres, de fácil acesso, por meio de um mecanismo de Governo Aberto que alcance to-
dos os processos - humanos, materiais e fi nanceiros;

• Valorização de todas as províncias na mesma dimensão: Um poder político que respeita aos saberes locais e à 
mulheres e homens de diferentes etnias, classes, nível académico, faixa etária, orientação política, religiosa e 
de género, exaltando as potencialidades de cada ponto do país;

• Multilateralismo enquanto visão de cooperação e política externa que reconcilia a vizinhança e amplia a inser-
ção em redes globais.

A operacionalização destas teses exige a priorização de:
1. Redução de poderes do Presidente da República através da Revisão Pontual da CRM;
2. Despartidarização das instituições do Estado incluindo através da remissão ao Conselho Constitucional de 
uma petição para a verifi cação da constitucionalidade do exercício de funções de Presidente de Partido pelo 
Presidente da República, em cumprimento e respeito das incompatibilidades de exercício de funções privadas 
estabelecido no art. 148 da CRM;
3. Reforma eleitoral fundada no debate sobre o modelo e estrutura de Comissão Eleitoral independente que se 
ajusta ao contexto nacional e sobre a introdução de voto electrónico;
 4. Garantia da separação e interdependência efectiva de poderes através do reforço da autonomia do Judicial 
e do Parlamento;

II SESSÃO DO COMITÉ EXECUTIVO NACIONAL!

PROPOSTA DAS TESES DE LUTA
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5. No domínio da paz e segurança, criação de Comissão de Reconciliação Nacional;
6. Eliminação da fi gura do Secretário do Estado ou redução das suas competências devolvendo poderes plenos ao 
Governador;
7. Reforço da política de segurança interna através da reestruturação dos serviços de inteligência para servir aos 
cidadãos e não aos interesses da elite predadora do Estado.

No domínio económico:
• A Nova Democracia defende um sistema económico livre de clientelismo selvagem onde o bem-estar das mo-

çambicanas e dos moçambicanos é potenciado, um mercado livre do empresariado de intermediarismo e onde a 
economia moçambicana é timoneira dos interesses nacionais;

• Da responsalidade social à indemnização das comunidades hospedeiras dos megaprojectos: Quotas de emprego, 
oportunidades de formação e capacitação profi ssional, ao nível nacional e internacional;

• Agência de controlo da dívida e de actividades fi nanceiras funcional com arquivos e registos públicos que per-
mitam auditar a dívida pública e detectar os verdadeiros donos das empresas benefi ciárias de concursos públicos;

 
A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Redução de impostos específi cos que incidem sobre o consumidor, de quem aufere menos para cobrar a quem 
aufere mais, para permitir o alargamento da base tributária, atrair investimentos, reduzir empresas devedoras e 
promover desenvolvimento sustentável, criando condições para tod@s contribuírem;
2. Reduzir as taxas e custos de produção e processamento local para tornar mais barato e atractiva a compra de 
produtos nacionais;
3. Rever a actuação do Estado como holding privada em competição com o empresariado nacional;
4. Assegurar a gestão directa pelas comunidades locais dos fundos canalizados pelos projectos de desenvolvimen-
to à favor destas, harmonizando o tratamento diferenciado entre a lei Lei 10/99 – Lei sobre a protecção, conser-
vação e utilização sustentável dos recursos fl orestais e faunísticos e, as leis 20/2014 e 21/2014 ambas de 18 de 
Agosto sobre minas e petróleo respectivamente;
5. Renegociar os contratos com os megaprojectos com equipas técnicas especializadas para assegurar maior be-
nefício nacional;
6. Descentralizar a gestão das empresas e de pagamentos a partir do estrangeiro e da capital quando resulte em 
prejuízos aos locais;
7. Reduzir os gastos públicos excessivos (incluindo subsídios as elites) e assegurar a aplicabilidade de em sectores 
e despesas prioritárias com vista a dinamizar a economia.

 
No domínio social:

• A Nova Democracia defende um Estado que se antecipa ao cidadão e, que adopta uma postura e uma linguagem 
sensível ao género, priorizando as necessidades específi cas dos grupos marginalizados incluindo crianças, mulhe-
res, pessoas com defi ciência, pessoa idosa, deslocad@s e pessoas nos centros de privação de liberdade;

• Quotização do privado para alimentar o público: cada 5% das proprinas de educação ou saúde privada investida 
à favor de uma infraestrutura pública igual;

• Combater a privatização do direito à saúde e a transformação dos hospitais públicos em aceleradores de negócios 
das agências funerárias, assegurando o cumprimento integral da Declaração de Abuja que obriga 15% do Orça-
mento do Estado para a Saúde com vista a:

• Afi rmar a Nova Democracia como defensor incondicional da classe trabalhadora nacional, das moçambicanas e 
moçambicanos no sector informal enquanto pilar da economia nacional e vector de desenvolvimento que contri-
bui com cerca de 80% de empregos nacionais;
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•  Combater todas as formas de exploração sexual de mulheres incluindo no contexto de confl itos militares, nos 
campos de deslocados, nos campos de treino policial/militar e nos estabelecimentos de reabilitação;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:
1. Revisão do subsídio social básico na protecção social de grupos marginalizados num contexto em que funcio-
nários
públicos recebem per diems (por dia) de 6.000,00 para pagar 1.520,00Mts/3 meses por família;
2. Assegurar que no quadro da revisão da lei da terra se adopte um regime simplifi cado para a atribuição de DUAT 
e protecção do direito à propriedade pelas comunidades;
3. Garantir uma indemnização justa em situações de expropriação de terra para a implantação de projectos econó-
micos e sociais, incluindo as populações afectadas enquanto accionistas dos megaprojectos;
4. Instituir medidas de fi scalização efi cazes para eliminar a rede ilícita de comercialização de medicamentos fora 
de prazo e, erradicar/responsabilizar a violência hospitalar;
5. Desconcentrar a gestão das instituições, dos recursos fi nanceiros e dos serviços sociais básicos da capital do 
país para os locais de implementação;
6. Aprovar políticas de fi scalização, controlo e responsabilização rigorosa do Estado e dos megaprojectos para 
reduzir cenários de reassentamento desumano que não olha para as actividades de sobrevivência comunitárias;
7. Garantir a independência e irreverência dos Sindicatos sem interferência política;
8. Prover assistência psicológica e reinserção social dos efectivos das forças de defesa e segurança, profi ssionais 
de saúde e outros profi ssionais que lidam com contextos de violência e guerra;
9. Instituir programas de protecção de defensores dos direitos humanos, activistas, jornalistas e organizações cí-
vicas;
10. Profi ssionalizar a assistência social na função pública com medidas de controlo efectivo para elevar a transpa-
rência e responsabilização;
11. Adoptar programas de resposta à pandemias e emergências humanizados e inclusivos, que não se transformem 
em armas de combate aos pobres;
12. Auditar permanentemente a produção estatística dos programas governativas e das entidades responsáveis 
pela gestão eleitoral.

No domínio tecnológico:
•  Massifi cação do uso das tecnologias no atendimento ao público e da mídia social enquanto mecanismo de educa-

ção, mobilização e reconciliação nacional, colocando a inteligência nacional ao serviço da inovação tecnológica 
assim como a garantia de segurança digital, potenciação turística e promoção do potencial intelectual e criativo 
das comunidades.

A operacionalização destas teses exige a priorização de:
1. Assegurar a redução dos custos de acesso às tecnologias incluindo a migração digital e a internet;
2. Garantir a liberdade e segurança digital tendo em conta o contexto de surveillance, de crise do sistema de banca 
electrónica, de crimes económicos, de fl uxos ilícitos de capitais, de raptos e sequestros, de transacções ilícitas 
usando mpesa/banca, da viralização de conteúdos contra honra e de perseguição de denunciantes de escandâlos 
públicos através de mahindras digitais;
3. Assegurar a protecção e o acesso a justiça pelas vítimas de crimes cibernéticos, garantindo a identifi cação pú-
blica e responsabilização criminal dos infractores;
4. Aprovar instrumentos legais e políticas adequadas para o enfrentamento de crimes cibernéticos, a protecção da 
pessoa exposta e a prevenção do policiamento da opinião pública nas redes sociais.
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No domínio ambiental:
• A Nova Democracia acredita numa Matriz Energética Diversifi cada e uma economia agrária centrado no investi-

mento em toda a sua cadeia de valor, facilitando a provisão de água e energia em todos os postos administrativos 
e colocando os produtos comunitários no mercado nacional e internacional a custos subsidiáveis;

• Defendemos um país com uma agenda estratégica de desenvolvimento inclusivo e sustentável, onde cada cidadão 
é contribuinte e accionista, principal abonado na canalização das receitas dos recursos às comunidades e sem be-
nefícios fi scais excessivos, resultando na melhoria da qualidade de vida de cada moçambicana e moçambicano;

• Instituição de penas severas a violação do tratado de Kimberley e outros instrumentos nacionais e internacionais 
que penalizam a comercialização de “recursos naturais de sangue” para responsabilizar a constante tortura à 
garimpeiros nacionais, o saque à madeira nacional e a exploração abusiva e desenfreada dos recursos nacionais;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:
1. Impulsionar a industrialização agrária baseada numa agricultura orgânica com redução de químicos e assente 
na mecanização que minimiza os impactos ambientais nocivos e valoriza os saberes locais na protecção do meio 
ambiente;
 2. Elevar o rigor na fi scalização e implementação de políticas de protecção que priorizam o cumprimento dos 
compromissos de redução de gases de efeito estufa já fi rmados;
3. Responsabilizar criminalmente e constituir em lista pública cidadãs e cidadãos estrangeiros não gratos proibi-
dos de entrar no país quando envolvidos na exploração ilegal e desenfreada de recursos minerais;
4. Monitorar o cadastro de registo e a mudança de nome de empresas banidas com mesmos accionistas;
5. Fiscalizar o cumprimento efectivo do refl orestamento e reposição de animais em extinção;
6. Impulsionar e criar um ambiente favorável para o uso de energias renováveis e amigas do ambiente;
7. Assegurar a educação ambiental, em género e direitos humanos massivamente incluída nos curricula e nos 
programas de cidadania;
8. Assegurar a implementação da legislação de gestão e reciclagem de resíduos sólidos, incluindo através da 
monitoria da redução do uso do saco plástico e do encerramento das lixeiras situadas em locais onde coloca em 
risco a saúde e vida.

Maputo, 18 de Dezembro de 2021

TEMPO DE VENCER!

Saudações combativas,
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Cidade  de Maputo

Há melhor coordenação da
resposta ao HIV e SIDA 

Esta foi a avaliação feita por Vicente Joaquim, secretário 
de Estado na abertura da VIIIª sessão do Conselho Provincial 
de Combate ao HIV e SIDA alargada aos Implementadores 
da resposta multissectorial ao HIV e SIDA.A sessão, que 
envolveu os sectores públicos, privado,sociedade civil e orga-
nizações comunitárias de base (OCB), tinha como objectivo,  
apresentação do balanço multissectorial referente as activi-
dades do semestre, como também melhorar a coordenação e 
partilhar as iniciativas com os parceiros da resposta ao HIV 
e SIDA.

A sessão foi mar-
cada também 
pela presen-
ça de Idali-
na Libombo, 

secretária executiva adjunta do 
Conselho Nacional de Combate 
ao SIDA, que durante a sua in-
tervenção referiu  que o governo 
está comprometido em estabe-
lecer um ambiente favorável 
no país e Cidade de Maputo em 
particular, de forma a assegurar 
que nenhuma pessoa sofra qual-
quer tipo de estigma e discrimi-
nação, resultante do seu estado 
serológico, sua orientação sexual 
ou género, sua crença religiosa, 
sua ocupação, que muitas vezes 
pode resultar em barreiras para 
a utilização dos serviços por de-
terminados grupos com especial 
destaque para população chave.

De referir que Aldevina 
Nhantumbo, Secretária Execu-
tiva do Conselho Provincial de 
Combate ao SIDA (CPCS), apre-
sentou o balanço multissectorial 
referente as actividades mostran-
do o progresso da resposta ao 
HIV na Cidade de Maputo atra-
vés do reporte do nível do cum-
primento do Plano Económico 
e Social e Orçamento do Estado 
em comparação com o realiza-
do no mesmo período de 2021. 

Nhantumbo,  salientou que o 
nível de desempenho alcançado 
pelo CPCS-CM durante o perí-
odo em análise face aos princi-
pais objectivos do PEN V foi de 
91.70% tendo em conta a 6 indi-
cadores cumpridos a 100%, - 5 
indicadores cumpridos entre 50 
a 99%  –  e 1 indicador cumpri-
dos abaixo de 49%. Foram dis-
ponibilizados, pelo CPCS- CM, 
3.400.000 preservativos mascu-
linos dos 2.625.000 planificados, 
superando a meta em 30% e um 

crescimento em 49% quando 
comparado com igual período 
de 2021 (2.280.000);Foram dis-
ponibilizados 150.000 preser-
vativos femininos dos 150.000 
planificados, correspondendo a 
100% do planificado e um cres-
cimento 94% quando compara-
do com igual período de 2021 
(77.000); Foram disponibili-
zadas 134.000 unidades de gel 
lubrificantes das 75.000 planifi-
cadas, o que representa mais de 
78,67% do planificado e mais de 
100%, quando comparado com 
igual período de 2021 (33.000).

Alcançados pelos parceiros 
cerca de 69.563 adolescentes e 
jovens (dentro e fora da escola) 

correspondendo a uma variação 
positiva em 83% em relação ao 
igual período de 2021 (32.459) 
em actividades de sensibiliza-
ção e apoio em educação sobre 
acesso aos serviços de cuidados 
e tratamento do HIV, SSR, apoio 
comunitário e adicional, adesão 
ao TARV e ao PTV, a TB, a re-
lação com as PVHIV e a luta 
contra a discriminação; Foram 
alcançadas 5.208 MTS, o que 
corresponde uma evolução em 

128% se comparado com igual 
período de 2021 (2.284MTS);  
830 clientes de mulheres traba-
lhadoras de sexo(MTS) em ses-
sões de prevenção de HIV; 1.082 
homens que fazem sexo com ho-
mens( HSH), o que corresponde 
uma variação negativa na ordem 
em 11% se comparado com igual 
período de 2021 (1.220HSH);  
65 Transgéneros(TG) com men-
sagens de prevenção do HIV e 
COVID-19. Destes, 23 foram 
inscritos e são activos no serviço 
TARV, 5TG inscritas no PrEP ; 
1.829 ;usuários de droga (UDI)  
mais de 100% se comparado 
com igual período de 2021 75 
em actividades de prevenção de 
HIV; e alcançados 287 reclusos 

em sessões educativas de pre-
venção a infecções pelo HIV. 

Ainda na mesma sessão,   fo-
ram igualmente partilhados o es-
tudo   de modo  perceber as reais 
causas que levou certos pacientes 
a parar com o Tratamento Anti-
-retroviral, compreender como 
os profissionais de saúde, con-
tribuem para uma melhor com-
preensão das perspectivas dos 
pacientes e dos profissionais de 
saúde sobre as razões relaciona-

das com os pacientes que estão 
na base da baixa retenção entre 
os pacientes adultos em TARV 
em distritos seleccionados de 
Moçambique e desenvolver, com 
base nos resultados, recomenda-
ções sobre a forma de aumentar a 
taxa de retenção;  matriz do Plano 
Económico Social e Orçamento 
do Estado 2023 do CPCS-CM; 
Acções desenvolvidas pela UP 
em prol da saúde e bem estar do  
estudante e da comunidade aca-
démica no geral; resultados daim-
plementação da  monitoria lide-
rada pela comunidade, Barreiras 
no acesso aos serviços de saúde; 
disseminar a componente estraté-
gica de comunicação; apresenta-
ção do impacto e dos resultados 

da campanha “ Somos Iguais”; 
Testemunho e depoimento de 
PVHIV e distinção dos agentes 
implementadores que tenham se 
notabilizado na resposta ao HIV 
e SIDA ao longo dosemestre.

Por sua vez, Vicente Joa-
quim, saudou a qualidade das 
apresentações e a forma objec-
tiva com que foram feitas, e que 
mostram que a coordenação tem 
registado melhorias significati-
vas, no que toca o alcance dos 

diferentes sectores, a qualidade 
e quantidade de informação re-
flectida no balanço, mostra que 
o CPCS está num bom caminho 
em termos de coordenação, com-
parados as sessões anteriores.

Porém o dirigente frisou que, 
“há necessidade de se mobilizar 
mais recursos para implementa-
ção da componente estratégica 
de comunicação, por forma a 
contribuir para a redução de nú-
mero de novas infecções através 
de acções de divulgação e sensi-
bilização das formas de preven-
ção,  para uso correcto, regular 
e consistente do preservativo e 
encorajou a participação e en-
volvimento dos adolescentes e 
jovens nas acções de resposta.

crizalda Vilanculos
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No leito do grande rio
Coca-Cola e Standard Bank juntam-se 
para promover o empreendedorismo

BCI premeia melhores graduados do ISCAM

Teve lugar, na 
sexta-feira (11), 
em Maputo,a9ª 
Cerimónia de 
Graduação do 

Instituto Superior de Contabili-
dade e Auditoria de Moçambi-
que (ISCAM), que contou com 
a presença do Director Nacio-
nal de Planificação, Estatística 
e Cooperação, Alberto Tonela, 
e onde foram no total gradua-
dos 126 estudantes. Deste nú-
mero, o Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI) premiou 
os cinco melhores dos cursos de 
Licenciatura em Contabilida-
de e Auditoria,Contabilidade e 
Fiscalidade, Contabilidade 
Pública e Autárquica, Marke-
ting, e Mestrado em Auditoria.

Alberto Tonela saudou os 
recém-graduados, desafiando-os 
a serem profissionais proactivos 
e flexíveis, e que possam enfren-
tar com brio os desafios nas suas 
frentes de acção e no mercado de 
trabalho. Encorajou-os a usar o 

conhecimento adquirido e a di-
namizar o aumento da produção 
e da produtividade nos diversos 
domínios da economia do país.

O Director Regional do BCI, 
Ângelo Mazive, felicitou os estu-
dantes graduados e congratulou a 

instituição pelos resultados alcan-
çados, e pela iniciativa de emular 
os que mais se esforçam “que não 
só estimula os estudantes a darem 
sempre o seu melhor, mas tam-
bém constitui um barómetro para 
uma instituição de ensino supe-

A Coca-Cola SABCO Moçambique e o Standard Bank 
rubricaram, recentemente, um memorando de entendi-
mento que visa a colaboração das duas instituições para 
promover o empreendedorismo, com especial enfoque nas 
mulheres e jovens.

O acordo nasce 
da visão das 
duas entida-
des de, atra-
vés dos seus 

pilares de sustentabilidade, criar 
oportunidades de crescimento 
inclusivo para as comunidades.

Estas oportunidades serão 
materializadas através dos vá-
rios programas de promoção 
do empreendedorismo, com 
destaque para o iCreate, de-
senvolvidos pela Incubadora 
de Negócios do Standard Bank.

Com o programa iCreate, 
as duas entidades almejam al-
cançar o rácio de comparticipa-
ção de mulheres nas empresas, 
estabelecendo uma equidade 
de género. Num programa de 
aceleração de 12 semanas, 
as beneficiárias do projecto 
serão expostas a uma forma-
ção prática que contemplará 
sessões de mentoria, aconse-
lhamento, workshops, e de-
monstrações sobre negócio.

Para além de colaborarem 
no iCreate, programa que con-

ta também com o contributo 
da Cooperação Alemã e seus 
parceiros da E4D, o banco 
e a empresa de refrigerantes 
comprometem-se a criar ou-
tras iniciativas com vista ao 
empoderamento da mulher.

“Comprometemo-nos em 
executar as actividades deste 
programa com zelo e em criar 
outras oportunidades para ins-
pirar jovens mulheres a pro-
jectar e liderar seus negócios, 
dotando-as de conhecimentos e 
facilitando-as o acesso a novos 
mercados, através do contac-
to com diversos palestrantes e 
parceiros do programa,” disse 
João Guirengane, director da 
Banca de Negócios e Clientes 
Comerciais do Standard Bank.

Por seu turno, a Coca-
-Cola SABCO Moçambique 
compromete-se a encorajar 
o empoderamento através de 
partilha de conhecimento, ex-
periência, desenvolvimento da 
cadeia de fornecimento local 
e oportunidades de mercado.

De acordo com Duncan 

Wyness, director geral da Co-
ca-Cola Sabco Moçambique, a 
sua empresa irá alocar os seus 
profissionais como oradores do 
programa e assim partilhar a ex-
periência de boas práticas em-
presariais: “Através dos Mas-
terclass vamos partilhar a nossa 
visão sobre o mundo de negó-
cios e, sobretudo, proporcio-
nar aos formandos ferramentas 

para que terminado o progra-
ma, saibam captar oportuni-
dades”, disse Duncan Wyness.

Duncan frisou que a Coca-
-Cola Moçambique está empe-
nhada na inclusão económica, 
como parte da sua responsabi-
lidade social desde 2012, tendo 
dito que “em 2019 implementa-
mos o projecto de recolha e re-
ciclagem de garrafas PET onde 

para além de garantir a limpeza 
do ambiente, impactamos 6.583 
mulheres e jovens colectores 
de garrafas plásticas, através da 
empregabilidade e formação”.

A assinatura do acordo 
teve lugar na Incubadora de 
Negócios do Standard Bank, 
em Maputo, e contou com 
a participação de várias en-
tidades públicas e privadas.

rior que prima pela excelência”.
O Director Geral do ISCAM, 

Alfeu Jacinto Vilanculos, afir-
mou, por seu turno, que “o facto 
marcante nesta cerimónia é es-
tarmos a oferecer ao mercado os 
primeiros quadros, formado nos 
cursos de Licenciatura em Conta-
bilidade e Fiscalidade; e em Con-
tabilidade Pública e Autárquica. 
Este dado inédito surge como 
uma dádiva, uma vez que, neste 
preciso ano, o ISCAM completa 
15 anos do seu funcionamento. 
15 anos marcados por desafios e 
realizações assinaláveis na histó-
ria da nossa jovem instituição”. 
Reiterou ainda o compromisso 
institucional em “continuar a 
garantir que mais moçambica-
nos tenham acesso à formação 
superior nos cursos por nós mi-
nistrados, respeitando a políti-
ca governamental de equidade 
social, regional e de género”.
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No leito do grande rio

Coca Cola reafirma compromisso 
com mercado moçambicano

A Coca-Cola SABCO Moçambique, realizou ontem, 16 
de Novembro, um evento para reafirmar o seu compro-
misso com o mercado moçambicano, a ocasião contou com 
a presença de parceiros de negócio e representantes da 
Sociedade Civil.

Com o ambiente 
como diretriz 
de negócio, a 
Coca-cola fez 
saber que de-

seja construir uma cadeia de va-
lor que permita a eliminação de 
garrafas plásticas no ambiente.

Narrando a trajectória da 
Coca-Cola em Moçambique, 
Duncan Wyness, Director geral 
da Coca-Cola Sabco Moçambi-
que,  referiu que a empresa está 
presente no País desde 1993 e 
possuí 3 fábricas localizadas 
em Maputo- Matola Gare, Chi-
moio e Nampula. Duncan re-
feriu ainda que desde 2010 já 
foram investidos aproximada-
mente 276 milhões de dólares. 

Jennifer Jamal, Especialis-
ta de sustentabilidade, enfatizou 
a importância da reciclagem e 
demonstrou como a Coca-Cola 
Sabco Moçambique actua na 
redução da poluição plástica so-
bre o ambiente, tendo referido 
que, a Coca-Cola Moçambique 

pretende ajudar a colectar e re-
ciclar o equivalente a 100% das 
garrafas plásticas-PET vendidas 
nos mercados até 2030 assim 
como tornar todas as embala-
gens 100% recicláveis até 2025 
e para tal, tem vindo a trabalhar 
com 5 grandes centros de colec-
ta e reciclagem deste material. 

Porque a reciclagem é uma 
missão para salvar o mundo, a 
humanidade e gerações Vindou-
ras, Teresa encontrou no projecto 
Mundo Sem Resíduos da Coca-
-Cola uma oportunidade de ne-
gócio, tendo referido que com o 
projecto de empoderamento de 
mulheres e jovens colectoras, 
aprimorou os processos de colec-
ta, transporte e comercialização 
de resíduos sólidos, sublinhando 
que as suas margens de venda in-
crementaram em 100% após a for-
mação proporcionada por aquela 
multinacional de refrigerantes.

A interlocutora, frisou que 
faz parte de cerca de 50 mu-
lheres e jovens que receberam 

formação em empreendedoris-
mo, higiene e segurança, entre 
ouras ferramentas do Programa 
Mundo Sem Resíduos da Coca-
-Cola e foram responsáveis por 
formar mais mulheres e jovens.

Já o centro de reciclagem 
AguaPET, explanou o seu pro-
cesso de processamento após 
a recepção dos artigos colecta-
dos, tendo referido queo PET 
passa pela segregação por co-

res, lavagem a água fria, tritu-
ração (flocos), pesagem, emba-
lagem e posterior exportação. 

Neyde Pires, Directora de 
Assuntos Corporativos da Co-
ca-Cola para África Austral, 
referiu que o impacto da sua 
empresa no mercado moçambi-
cano, está acima da supressão 
da necessidade do produto no 
mercado mas que contribui na 
dimensão económica, ao gerar 

empregos directos e indiretos 
a mais de 6 000 mulheres e jo-
vens o quegera renda para mais 
de 40,000 membros da família.

Neyde referiu ainda que a 
Coca-Cola Moçambique, inves-
te anualmente pouco mais de 31 
milhões de meticais em projectos 
de empoderamento de mulheres e 
jovens colectores assim como o 
processo de colecta, reciclagem 
e valorização das garrafas PET.

Nivaldo Thierry lança nova colecção de chinelos NT  

O conceitua-
do estilis-
ta, Nivaldo 
T h i e r r y , 
lançou, no 

último sábado, 12 de Novem-
bro, na Cidade de Maputo, 
uma nova colecção de chine-
los NT. O evento pomposo 
foi uma combinação perfeita 
de glamour, beleza e requinte. 
No desfile, foram apresentadas 
várias peças femininas e mas-
culinas de uma colecção con-
cebida a pensar no verão, com 
variados tons de azul, verde, 
vermelho, preto e castanho.

Nivaldo Thierry refe-
re que este momento repre-
senta o renascimento da era 
pós-COVID-19, que foi cer-
cada de incertezas no seio 
dos moçambicanos. A colec-
ção é um reforço ao consu-
mo Made in Mozambique.

O estilista acredita que os 

chinelos NT não são apenas 
um modelo de calçado, mas 
um conjunto de acessório com 

estilo, conforto e melhor mo-
bilidade. Para o estilista, por 
um lado, foi oportuno esco-

lher o mês de Novembro para 
o lançamento da marca, por se 
tratar do mês do aniversário 

da criação da marca Nivaldo 
Thierry, que coincide com o 
seu aniversário natalício (26 
de Novembro). Por outro lado, 
Thierry escolheu este período 
também porque se caminha a 
passos largos para o fim-de-
-ano, época festiva, de férias 
e de viagens. Portanto, o es-
tilista pensou num acessório 
que combinasse com o verão. 

Importa referenciar que, no 
âmbito da colecção Renasça, 
na componente de vestuário, a 
marca Nivaldo Thierry marcou 
presença no FashionWithout-
Borders Botswana, em Gaboro-
ne, nos dias 14 e 15 de Outubro, 
onde exibiu mais de 50 distin-
tas peças, transmitindo o con-
ceito original de moda moçam-
bicana. A oportunidade serviu 
para o estilista Nivaldo Thier-
ry cultivar o espírito de coo-
peração entre os profissionais 
africanos do sector da moda.
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Quando a botija de gás 
torna-se alvo dos ladrões

Maputo e Matola atingem níveis preocupantes 

x

x 
x

Já de per-si um país gradeado, em que qualquer resi-
dência tem de incluir, não raras vezes os serviços de um 
mestre serralheiro para colocar o gradeamento por den-
tro e fora. Maputo tornou-se um caso de estudo devi-
do avulnerabilidade com que ocorrem os assaltos para a 
posse ilegal de botijas de gás no interior das residências.

Há sindicatos 
de ladrões de 
botijas, tal 
como aferiu a 
nossa reporta-

gem de vários episódios ouvidos 
nesta e outra zona suburbana, 
tudo interliga-se com a confl u-
ência de jovens consumidores 
de drogas que amiúde juntam-se 
e engendram planos diabólicos 
quer em Malhazine, Hulene e 
Matola-700, onde são reportados 
casos de assaltos a luz do dia.

É tão preocupante que a 
classe dos ladrõoes especiali-
zados para esse tipo de crimes 
introduzem-se nas residências 
nalgumas vezes por via dos ar-
rombamentos, e noutras situações 
mais enigmáticas adormecendo 
as vitimassupostamente por via 
de medicamentos tradicionais.

É gritante o volume de rou-
bos de botijas de gás nos bairros 
da cidade capital, contou Teresa 
Massingue, residente no bairro de 

Malhazine que já se mostra agas-
tada com o recrudescimento dos 
casos de crimes naquele bairro.

São ladrões bem astutos 
que suas acções deixam mágo-
as no seio dos residentes. Teresa 
Massingue diz que a sua resi-
dência reúne todos protocolos 
de segurança primária, contudo 
no dia em que lhe retiram a bo-
tija de gás, os indivíduos não 
foram vistos muito menos um 
movimento estranho o que le-
vanta mais questionamentos.

“ Fui ao mercado no período 
de tarde para adquirir alguns pro-
dutos de cozinha e ao meu regres-
so surpreendi com a porta aberta 
e quando dei por mim, a botija 
de gás já havia sido retirada e os 
vizinhos não viram os tais indiví-
duos“ lamentou Teresa Massin-
gue para quem até hoje procura 
acumular o dinheiro para adquirir 
uma nova botija de gás que possa 
facilitar a confeição de alimen-
tos no dia em que regressa tarde 

das suas actividades laborais.
Tal como Teresa Massingue, 

Susana Mangue não escapou as 
incursões dos ladrões de botija na 
sua residência no bairro de Hule-
neB, tendo afi rmado que aquela 
classe deve possuir algo maçóni-
co a ponto de tanto a polícia como 
os vizinhos não notarem algo 
estranho quando sucede o roubo.

Quer dia quer de noite estão 
sempre preparados para retirar 

as botijas de gás e por várias ve-
zes encontram-na cheia daque-
le recurso, o que enfurece cada 
vez mais os moradores de vários 
bairros da cidade de Maputo. 

“Estes bandidos controlam o 
movimento das vítimas e a míni-
ma desatençãolá se fazem a casa e 
desfazem-te do teu bem. É um so-
frimento e a polícia tem que dupli-
car a vigia“ realçou Susana Man-
gue lamentando o facto de tais 

sindicatos continuarem a desgra-
çar residências sob olhar impávi-
do não raras vezes da vizinhança.

Não sei se são jovens deso-
cupados que acabam optando 
por praticar crimes similares, 
sublinhou Susana acrescentando 
que há quem opta por gradear 
as botijas de modo a evitar a ga-
tunagem, alias a fonte acrescen-
tou que há muitos grupos nas 
redes sociais que se dedicam 
a venda de botijas cuja prove-
niência pouco é desconhecida.

Nas redes sociais e nos pos-
tes de energia é sempre notório 
a afi xação de panfl etos com se-
guinte mensagem “Temos botijas 
de gás a venda. Contacte-nos“.

Trata-se de pontos de ven-
da não ofi ciais, conforme deu 
a conhecer um responsável de 
bombas de abastecimento de 
combustível que refere que os 
preços praticados no mercado 
virtual levantam alguma sus-
peição sobre sua proveniência.

Enquanto a comunidade não 
tomar atitudes que possam preca-
ver dos roubos, os ladroes continu-
arão a desfi lar sua classe retirando 
botijas de gás bem como arran-
cando celulares através da janela.

Mais jovens benefi ciam de 
fi nanciamento do FAIJ em Manica

O S e c r e t á r i o 
de Estado da 
J u v e n t u d e 
e Emprego, 
Oswaldo Pe-

tersburgo, orientou, na sexta-feira 
(11), no distrito de Macate, pro-
víncia de Manica, a cerimónia 
de entrega de cheques aos jovens 
benefi ciários do Fundo de Apoio 
às Iniciativas Juvenis (FAIJ).

“Estes cheques e estes contra-
tos signifi cam, caros jovens, que 
para agora começarem a usar esse 
dinheiro, depende mais de vocês” 
– disse na ocasião Petersburgo. 
E esclareceu: “basta assinarem 
o contrato, reconhecerem e le-
varem para uma Agência mais 
próxima do Banco que trabalha 

connosco, vão em 24 horas re-
ceber o valor nas vossas contas”.

Já Edson Macuácua, Se-
cretário de Estado da Província 

de Manica, referiu aquele acto 
solene como resposta do gover-
no “para produzirem, criarem 
mais negócios e mais empresas”.

Por seu turno, o Director 
Comercial do BCI, Casimiro 
Chicuava, recordou que desde 
a assinatura do Memorando de 
Entendimento para a Concepção 
e Gestão de Soluções de Crédito, 
no âmbito do FAIJ, em Agos-
to de 2020, o BCI assegurou a 
operacionalização do Fundo de 
Crédito, criando uma base de da-
dos para a produção regular da 
informação estatística necessária, 
e o controlo da utilização da Li-
nha disponível. “Assim, concre-
tizámos duas fases do Programa, 
designadamente em 2020 e em 

2021, perfazendo um total de 66,3 
milhões de Meticais disponibili-
zados a mais de 400 jovens em-
preendedores” – disse, indicando 
que “para o prosseguimento do 
Programa, foi aprovado o valor de 
33 Milhões. Hoje, é pois, com pro-
funda alegria que estamos aqui, 
para testemunharmos o início da 
disponibilização deste valor”.

Refi ra-se que o FAIJ é um 
programa da Secretaria de Estado 
da Juventude e Emprego, que tem 
por objecto fi nanciar e expandir 
projectos de geração de renda 
pré-existentes, visando, ainda, in-
crementar oportunidades de em-
prego e/ou auto emprego, desen-
volvendo uma cultura de gestão 
e poupança, bem como a partici-
pação de jovens empreendedores 
no desenvolvimento do país. O 
projecto inclui actividades como a 
agropecuária, agro-processamen-
to, produção de embalagens, artes 
e cultura, turismo, pesca, ino-
vação tecnológica, entre outras.
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III SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA - 2022

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

Fórum de debate de Economia e Gestão

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

Objectivos

Facilitar o entrosamento dos investigadores.

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

Reflectir sobre os impactos socioeconómicos nas diversas áreas.

Candidatura

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

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

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

Tipo de trabalho aceite

Serão aceites as submissões que respeitem os seguintes critérios.

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

artigo seja submetida em formato Microsoft Word.

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

Instituições organizadoras

Estrutura do Artigo Científico

O Artigo deve ter a seguinte estrutura:

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

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

3. Abstract
Resumo apresentado na língua inglesa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Instituições organizadoras

Apresentação dos trabalhos

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

Datas Importantes

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

Contactos

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

Grupo alvo

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

Instituições organizadoras

III Simpósio - 2022

O primeiro-ministro moçambicano, Adriano Ma-
leiane, revelou que o Governo ainda não tem a totalida-
de de fundos para a reestruturação económica e recons-
trução dos distritos largamente destruídos por ataques 
de rebeldes ligados ao Estado islâmico na província de 
Cabo Delgado, um ano após o lançamento da iniciativa.

Este reconheci-
mento aconte-
ce quando um 
estudo reve-
la que vários 

distritos ainda não têm servi-
ços básicos, como escolas e 
hospitais, e a população vive 
da apanha e venda de suca-
tas, de viaturas e blindados.

O Plano de Reconstrução de 
Cabo Delgado, que deve durar 
três anos e aprovado há mais de 
um ano pelo Conselho de Mi-
nistros, vai custar 300 milhões 
de dólares norte americanos e 
prevê, além de garantir a segu-
rança da zona, criar meios de 
subsistência dos deslocados que 
pretendam regressar as zonas de 
origem, restabelecer as activi-
dades administrativas e comer-
ciais nos distritos severamen-
te afectados pelo terrorismo.

Adriano Maleiane que vi-
sitou a província nos últimos 
quatro dias reconheceu que a 
reinstalação dos serviços ad-
ministrativos está a seguir pas-
sos lentos e que a economia 

continua a ser dinamizada por 
comerciantes locais e a ris-
co próprio, em distritos que já 
começaram a receber de re-
gresso milhares de deslocados.

“O programa [de reconstru-
ção] tem um financiamento sub-
jacente, o que está a acontecer é 
que o ritmo da disponibilização 
desses fundos que estava previs-
to, não está a ser acompanhado 
com a urgência no terreno”, dis-
se Adriano Maleiane a jornalis-
tas em Pemba, salientando que 
estão a ser restabelecidos ser-
viços mínimos, embora alguns 
funcionem de forma precária.

“Os agentes económicos, 
todos em Cabo Delgado, têm 
a capacidade de se reinventar, 
porque todos esses não espera-
ram pela disponibilização do di-
nheiro, foram fazendo as coisas 
e as coisas estão a acontecer”, 
frisou o dirigente, insistindo que 
“vi obras em curso, mas tam-
bém vi a economia a funcionar”.

O Governo, prosseguiu Ma-
leiane, continua a priorizar a 
reconstrução do distrito de Mo-

címboa da Praia, - o primeiro 
distrito capturado pelos rebel-
des e onde ocuparam por mais 
de um ano - por ter um porto 
e aeroporto estratégicos para 
dinamizar a economia local e 
atender a logística dos megapro-
jetos bilionários de gás natural.

Mas também criar condi-
ções de apoio aos comerciantes 
dos distritos afectados e que 
perderam quase tudo devido 
aos ataques do grupo armado, 
que aterroriza há cinco anos 
a província de Cabo Delga-

do, rica em recursos naturais.
“Temos um programa na 

área de micro financiamento, 
para a área de comercio e o pro-
cesso de montagem da direcção 
está em curso, infelizmente às 
vezes quando os recursos não 
são do orçamento, dependem 
dos parceiros e de outros sem-
pre não vem no ritmo que nos 
gostaríamos”, vincou Adriano 
Maleiane, assegurando que o 
Executivo esta a se reagendar 
para mobilizar recursos para a 
reconstrução de Cabo Delgado.

Governo não tem dinheiro para 
reconstrução de Cabo Delgado

População tenta desenrascar

Entretanto, num estudo re-
cente feito sobre Cabo Delgado, 
o investigador João Feijó disse à 
VOA que vários distritos do norte 
de Cabo Delgado ainda não têm 
serviços básicos, como escolas e 
hospitais, e a população, que re-
gressa descapitalizada, vive de 
pilhagem nas bases terroristas 
abandonadas, e de apanha e venda 
de sucatas, de viaturas e blindados 
incendiados durante os ataques.

Por sua vez, Joamine Amade, 
um comerciante de Mocímboa 
da Praia, afirmou à VOA que a 
situação de segurança, associada 
à inflação e a escassez de pro-
dutos no mercado local, conti-
nuam a ser um grande desafio 
para a restauração económica.

“Muitos perderam tudo, tudo 
mesmo. Eu estou a começar do 
zero” numa área com a população 
descapitalizada e onde a “economia 
é estática”, referiu Joamine Amade.

A província de Cabo Delgado 
tem o maior e mais rico projecto 
de gás natural liquefeito de Áfri-
ca e desde Outubro de 2017 vem 
sendo atribulado por ataques de 
um grupo armado que se auto in-
titula al-Shaabab (em árabe, ‘os 
jovens’ ou ‘os rapazes’) e que 
começou há uns anos a ganhar 
simpatia do Estado Islâmico.

Para fazer frente a esta in-
surgência, o Governo conseguiu 
apoio do Ruanda e de países da 
Comunidade para o Desenvol-
vimento da África Austral que 
enviaram milhares de tropas para 
ajudar o exército moçambicano.
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No I semestre de 2022

UniPúnguè realiza segunda graduação com 
323 licenciados e um Mestrado em Chimoio

A Universidade Púnguè (UniPúnguè), lança a par-
tir de Manica para o mercado, 324 graduados dos quais 
um com grau de Mestrado, em 17 áreas do saber, no âm-
bito de formação e criação de Homem novo na socie-
dade em termos científicos, o que caracteriza esta insti-
tuição de ensino superior desde a sua criação em 2019. 

Trata-se da se-
gunda cerimónia 
de graduação 
desde a im-
plantação desta 

instituição de ensino superior 
no país, pois, dos 324 gradua-
dos, 168 são mulheres, o que 
representa 52%, mostrando as-
sim o engajamento da mulher 
moçambicana na educação.

No discurso da ocasião, a rei-
tora da UniPúnguè, Emília Nha-
levilo, afirmou que a cerimónia se 
enquadra na esteira dos objecti-
vos desta instituição de ensino su-
perior nos país, de contribuir para 
formar quadros qualificados capa-
zes de desenvolver Moçambique 
e o mundo através do saber fazer. 

“Temos reconhecimento de 
caminhos árduos por vós trilha-
dos. Desta forma, consideramos-
-vos uns verdadeiros guerrei-
ros”, disse Emília Nhalevilo. 

Do número total dos gra-
duados, 296 terminaram os 
cursos através de monografias 
científicas, o que representa 
91% do universo e os restan-
tes 27, via exames de inclusão. 

“A nossa instituição orgulha-

-se pela inclusão e unidade nacio-
nal, o que se avalia pela diversi-
dade étnica, linguística e cultural 
dos estudantes. Dos graduados 
presentes nesta cerimónia, temos 
a destacá-los por serem natu-
rais de Cabo-delgado, Cidade de 
Maputo, Gaza, Inhambane, Ma-
nica, Maputo, Nampula, Niassa, 
Tete, Sofala e Zambézia”, disse. 

Os estudantes congratulam 
a UniPúnguè e em especial a 
classe de docentes, que se dedi-
caram no processo de ensino e 
aprendizagem durante o percurso. 

Maila Manatse é uma das 
graduadas na área de gestão de 
empresas, afirma ter bases su-
ficientes para corresponder a 
demanda e as exigências do 
mercado actual de trabalho. 

“Além de trabalhar numa ins-
tituição bancária, eu naturalmente 
já sou empreendedora, pois com 
esse curso que fiz na UniPúnguè 
irei juntar o útil e agradável, por 
isso agradeço a minha família, 
em especial ao meu esposo que 
sempre me apoiou e, aos meus 
docentes da UniPúnguè”, afirma. 

Feliz Botão é actualmente 
Mestre em Educação, Ensino 

de Geografia pela UniPúnguè, 
este que garante contribuir para 
a problemática de mudanças cli-
máticas e desastres naturais que 
o país enfrenta. “Quero traba-
lhar bastante nesses problemas 
que assolam o país”, referiu. 

Segundo a governadora da 
província de Manica, Francis-
ca Tomás que foi convidada na 
cerimónia, a criação da Uni-
Púnguè e outras no país, res-
ponde ao plano de expansão 
do ensino superior, cumprindo 
o ideal de aproximar de forma 
progressiva a academia ao povo.

“A cerimónia que temos hoje 

o privilegio de testemunhar, re-
vela que a UniPúnguè é capaz de 
prosseguir como instituição de 
ensino superior, preparada para 
cumprir cabalmente o seu objec-
tivo, o de prover quadros superio-
res para acelerar o crescimento, 
não só das províncias de Manica 
e Tete onde está implantada, mas 
também de todo o país”, disse. 

Ademais, Francisca Tomás 
afirma que cerimónia de gradu-
ação da UniPúnguè, representa 
um enorme contributo para a 
materialização das prioridades 
do conselho Executivo Provin-
cial no presente ciclo de gover-

nação que cinge no desenvol-
vimento do capital humano e 
social para alimentar a adminis-
tração pública e o sector privado. 

A UniPúnguè ministra 17 cur-
sos, contando com alguns como 
Gestão de empresas, Gestão de 
recursos Humanos, Ciências de 
Educação, Gestão Ambiental 
e desenvolvimento Comunitá-
rio, Administração e Gestão da 
Educação, Psicologia, Psicolo-
gia Social e das Organizações, 
Psicologia Educacional, Agro-
pecuária entre outros, contando 
ate então com 2187 estudantes 
ao nível da sede (Chimoio). 

Kelly mwenda

O sector do tu-
rismo rego-
zija-se de ter 
registado um 
crescimento  

significativo na entrada de turis-
tas internacionais ao longo do 
semestre passado. Segundo dados 
tornados públicos pela ministra 
da Cultura e Turismo,  Eldevi-
na Materula, o sector do turismo 
registou trezentos e quarenta e 
oito mil e quinhentos e trinta e 
seis visitantes internacionais no I 
semestre de 2022 contra duzen-
tos mil e quinhentos e setenta e 
seis, registados em igual período 
do ano passado, o que representa  
um crescimento de cerca de 74%.

“Para além dos registos po-
sitivos acima mencionados, gos-

taria de salientar que o Governo, 
está comprometido na criação 
de mecanismos com vista a per-
mitir a entrada de turistas inter-
nacionais e na atracção de inves-
timento nacional e estrangeiro, 
através do Pacote de Medidas de 
Aceleração Económica (PAE).

EldevinaMaterula fez saber 
ainda que no primeiro semestre 
de 2022, o ramo de actividadede 
alojamento, restauração e simila-
res, contribuiu 9.77% para o PIB, 
superando a participação de outros 
sectores económicos, tal como, o 
ramo indústria de extracção mi-
neira com 8.87%, agricultura, pro-
dução animal, caça e floresta com 
8.59%, industria transformadora 
com 3.50%, entre outros ramos.

A governante fez estes pronun-

ciamentos na quinta feira dia 10 de 
corrente mês  em Maputo, durante 
a cerimónia de lançamento da Pri-
meira Edição de Bolsa de Estágio 
denominado  DIAGEO/INATUR, 
I.P. – 2022, uma iniciativa  de está-
gio que visa incentivar e apoiar na 
formação dos futuros profissionais 
do segmento de mesa e bar, com 
objectivo de dotá-los de conheci-
mentos práticos em contactodi-
recto, com o ambiente de trabalho.

“Deste modo, olhamos para 
este programa como um meca-
nismo que irá dar reforçar esta 
retoma, pois visa a melhoria da 
qualidade de prestação dos servi-
ços hoteleiros no nosso país, pelo 
que associamo-nos com bastante 
agrado a este programa de está-
gio, que aponta essencialmente no 

desenvolvimento de aptidões dos 
profissionais do bar, assim como 
fortalecer os padrões de experi-
ências dos visitantes que afluem 
aos estabelecimentos hoteleiros”.

O programa de estágio é le-
vado a cabo pela Diageo, um 
líder mundial em bebidas al-
coólicas e conta com a par-
ceria do Governo e entidades 
da área de hotelaria e turismo.

“Pretendemos adoptar uma 
estratégia de competências  e 
recursos empresariais e hotelei-
ros  num esforço para aumentar 
a empregabilidade, melhorar os 
meios de subsistência  e apoiar 
um sector hoteleiro próspero que 
funcione para todos. Pretende-
mos também incluir e capacitar 
as mulheres e outros grupos sub-

-representados, desta forma, esta-
mos  ajudar jovens desfavoreci-
dos a realizarem os seus sonhos”, 
disse Wilson Maqueze, gestor 
nacional da Diageo Moçambique.

“É neste prisma que lança-
mos a primeira edição 2022 do 
Programa Anual de Bolsas de 
Estágio com intuito de dinamizar 
o sector de hotelaria e turismo no 
país, concretamente nosegmento 
de mesa e bar, com o intuito de 
melhorar a performance profis-
sional dos futuros profissionais, 
criar de incentivos para a massa 
estudantil apostar afincadamente 
nesteramo profissional e incre-
mentar as estatísticas dos forman-
dos deste segmento”, sublinhou 
a ministra da Cultura e Turismo.

Crizalda Vilanculos

Turismo registou mais de trezentos visitantes internacionais
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Comercial

 Bairro de Hulene

Desporto recreativo

Jardim vence Taça e pensa na dobradinha

Dois gigantes lutam para salvar a época

Nova Luz e 
Ressuscitados 
são duas gran-
des equipas 
do campeona-

to de futebol de veteranos do bair-
ro de Hulene, em Maputo que, 
este domingo, vão se defrontar 
na final do campeonato daquele 
bairro,edição 2022.As duas for-
mações foram eliminadas na Ta-
ça-Hula e, a única esperança que 
lhes resta para salvar a época des-
portiva é o campeonato. No jogo 

das meias-finais, a Nova Luz ba-
teu Sporting por agregado de (6-
5) e os Ressuscitados venceram 
Mavalane por duas bolas a zero.

O campeão vai ergueruma 
taça, receber um valor mone-
tário de 28 mil meticais e 25 
medalhas, enquanto o vice-
-campeão receberá um valor 
monetário de 15 mil meticais e 
25 medalhas. Os prémios vão 
igualmente para o terceiro clas-
sificado que terá, apenas, um va-
lor monetário de 6 mil meticais. 

 O vencedor da Taça-Hula 
receberá uma taça, oito mil meti-
cais e vinte medalhas. O finalista 
vencido terá quatro mil meti-
cais e vinte medalhas. O melhor 
marcador e o guarda - redes me-
nos batidos serão granjeados por 
um valor monetário, simbólico.

Jogo da finaldo campeonato 

 Ressuscitados x Nova Luz
 Sporting x Mavalane (apurar o 
terceiro classificado)

É já no domingo 
que a equipa 
do Jardim dis-
puta a final do 
campeonato de 

futebol de veteranos da cidade 
do Maputo, depois de, no último 

domingo, ter vencido, na final 
da Taça-Maputo,ao ADVcmc 
por uma bola a zero, tornando-se 
novo vencedor da edição- 2022.

Jardim entra desta veza dispu-
tar a final do campeonato pensan-
do na dobradinha,defrontando a 

equipa dos Amigos de Kongolo-
te. O vencedor, segundo o progra-
ma das premiacões, leva consigo 
uma taça, 25 mil meticais e 25 
medalhas. As premiacões esten-
dem-se igualmente, ao segundo e 
terceiro classificados que recebe-

rão, cada uma das equipas,valor 
monetário e25 medalhas de pra-
ta e bronze, respectivamente.Os 
prémios vão, igualmente, para 
o melhor mercador e guarda-re-
des menos batidoquereceberão, 
cada um, uma placa de honra.

Jogos da final

Jardim x amigo de kongolote 
Choupal x Campoane (apurar o 
terceiro classificado)

José Matlhombe
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O promotor e também manager Machipix entretenimen-
to junta artistas para um novo projecto antes do fi nal do 
ano. Este jovem tem sido um dos maiores catalisadores da 
arte musical a nível da cidade da Beira, este é mais um pro-
jecto que o jovem abraça para promover os jovens cantares. 

Este é um da-
queles pro-
jectos que 
o objecti-
vo principal 

é unir os artistas
e tornar o movimento ain-

da mais amplo, de modo a dar 
mais oportunidades aos artistas 
quanto necessário. O nome do 
projecto é”PERECA”. O nome 
Pereca foi dado por alguns 
membros do projecto na qual é 
uma passagem da música que 
eles gravaram em conjunto. 

“A música fala de ter-
mos fé, esperança,que um 
dia vai chegar o seu dia, po-
des ser humilhado mas um 
dia serás exaltado. A música 
ainda não esta lançada data 
por se anunciar brevemen-
te mas sai ainda esse ano”. 

Machipix conta que ase-
lecção dos artistas foi muito 
fácil, sendo que alguns deles 
já haviam participado de mui-
tos outros eventos por si já or-
ganizados. Bem! Refere que 
apesar disso, que alguns desis-
tiram desteprojecto, por achar 
que não teria nenhum avanço. 

“Muitos me abandona-
ram, pensando que não teria 
saída neste novo projecto, 
mas não parei de procura por 
outros talentos e saiu essa 
obra bonita do projecto 

“Pereca”, disse Machipix. 
Os trabalhos de Machipix 

tem sido feito em uma gran-
de equipe, tanto o promotor 
como os artistas tem feito as 

suas promoções. Quanto aos 
trabalhos dos artistas tem co-
locado em midias locais, bem 
como fora de Moçambique, 
sendo que ele tem contactos 
de rádios do Brasil e Portugal. 

“Para esse ano acredito que 
jánão tenho muito por fazer. 
Agora é só gozar as ferias e 
é o meses de muita concor-
rência, todo mundo quer dar 

eventos e eu não gosto mui-
to de barulho é porque tendo 
muitos eventos acabam-se 
boicotando uns aos outros”. 

Para este projecto Ma-
chipix espera ter uma boa 

expectativas,são artistas mui-
to bons, super talentosos, com 
força de vontade e isso moti-
va-o ainda mais para trabalhar. 

“Ate em jeito de brincadei-
ra alguns artistas ate mesmo 
familiares me chamam de bang 
entretenimento 2”, sublinha.

Fazem parte do projecto 
artistas comoEdwin nadir, Jen-
nifer amaral, Helder correia, 
Leandra Suleimane, Babujr, 
Mrfl eezow, Tracygundo. O 
artista acrescenta ainda não 
existir ainda nenhum parceiro. 

“Que continuem a dar 
força a Machipix entrete-
nimento e em breve virão 
muitos trabalhos”, termina. 

Machipix Entretenimento junta 
vários artistas em “Pereca”

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

“Muitos me aban-
donaram, pensan-
do que não teria 
saída neste novo 
projecto, mas não 
parei de procura 
por outros talen-
tos e saiu essa 
obra bonita do 
projecto “Pereca”, 
disse Machipix
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Colectânea Água apresentada 
na cidade de Quelimane  

A Editorial Fundza procedeu na passada  terça-feira (15 de 
Novembro) à apresentação do livro Água, uma colectânea de cró-
nicas que reúne textos de 19 autores. A sessão literária decorreu 
no Auditório da Universidade Licungo, na Cidade de Quelimane.

Importa referir que 
este livro teve a sua 
primeira apresen-
tação na Cidade de 
Maputo no mês de 

Setembro, onde a Fundza apre-
sentou juntamente com o livro 
do escritor Almeida Cumbane 

“As Máscaras da Verdade”. 
Para esta sessão o livro foi 

apresentado pela professora Jo-
sina Viegas, fundamentalmente, 
Água é uma obra literária que 
resulta do concurso de crónicas 
aberto a estudantes universitá-
rios, incluindo da Universida-

de Licungo de Quelimane. A 
iniciativa lançada ano passado 
foi organizada pela Associação 
Kulemba, no contexto da Feira 
do Livro da Beira (FLIB 2021).

Ao instituir-se o concurso 
de crónicas sobre o tema água, 
a Associação Kulemba pre-
tendeu activar nos estudantes 
universitários a capacidade de 
participarem no debate sobre 
as mudanças climáticas atra-

vés da arte literária. Assim, 19 
autores foram seleccionados 
para a colectânea cujas his-
tórias roçam, grosso modo, a 
ironia, o burlesco e o absurdo.

Entre os autores publicados 
na colectânea Água, encontram-
-se Adelino Albano Luís (pri-
meiro classifi cado do concurso 
de crónicas), Fernando Cam-
bedza (segundo classifi cado), 
Arlindo José Cossa (terceiro 

classifi cado), Luís Nhazilo, Joa-
quim Oliveira, IralindaPelembe, 
Célia Simango e Elsa Sande.

Na Universidade Licun-
go, Cidade de Quelimane, ha-
verá uma feira de livro com 
os vários títulos editados pela 
Fundza, ao longo dos seis 
anos de existência. O catálo-
go da editora inclui romances, 
contos, crónicas, poesia, li-
vros infanto-juvenis e ensaios.

O Festival Ma-
gogogo, na 
sua 3ª edi-
ção, levou 
para as ruas 

de Magoanine B, bairro em Ma-
puto mais conhecido por CMC, 
exibições artísticas, peças tea-
trais, dança, música e cinema. 
Este evento foi apresentado em 
três dias,  de quinta-feira a sá-
bado, de 10 a 12 de Novembro. 

As exibições artísticas elen-
cadas na programação refl ectem 
sobre temáticas quotidianas 
educativas e de sensibilização, 
desde problemáticas ligadas 
ao desemprego juvenil, à vio-
lência doméstica, até acerca 
de temáticas globais, como a 
corrupção, a liberdade de ex-
pressão e a igualdade de género.

Segundo a organização do 
evento, o festival vai propor-

cionar caminhos alternativos e 
criativos às crianças e aos jo-
vens que, muitas vezes, sem ne-
nhuma actividade por fazer, aca-
bam entrando em outros (sub)
mundos, como o das drogas.

De quinta-feira à sábado, 

os grupos teatrais Makwerinho, 
Anónimos, Txivirica, A Palho-
ta e Ndangwini apresentaram 
vários momentos aos partici-
pantes, que de alguma forma 
sentira-se deslumbrados com 
as atuais e os performances dos 

artistas. Além deles, também 
estiveram presentes no evento 
o grupo de dança Londzovota e 
três fi lmes da produtora audio-
visual Promarte foram exibidos.

A iniciativa do Festi-
val Magogo é da Associação 
Nyangweni, em parceria com 
a Associação Cultural Sca-
la e o Município de Maputo.

A Associação Nyangwenié 
uma associação de solidarieda-
de social do bairro Magoanine 
B, que desenvolve actividades e 

serviços comunitários em dife-
rentes áreas (Cultura e Desporto, 
Saúde, Alimentação, Educação).

Associação Cultural Sca-
la é uma organização da so-
ciedade civil moçambicana, 
sem fi ns lucrativos, criada 
em 2015, que tem por objec-
tivo a intervenção artística e 
cultural em espaços públicos 
históricos, além de formação 
artística, de pesquisa e de ma-
nutenção de um arquivo de ma-
teriais históricos audiovisuais.

Magoanine B acolhe 3ª Edição do Festival Magogogo
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Perante actos Xenófobos na vizinha África do Sul 

Fundação Lichucha recomenda 
investimentos em território nacional

A Xenofobia que ocorre na vizinha África do Sul leva a 
Fundação Laice Lichucha a criar estratégias de modo a incul-
car junto dos moçambicanos que lá se fixaram, a consciência 
empresarial e o investimento em território nacional. Quem as-
sim o diz é o presidente FLL, Laice Lichucha que reconhece 
que a vida dos moçambicanos na vizinha África do Sul tem 
sido um martírio mercê dos casos de xenofobia cujos estran-
geiros tem sido alvos. Laice Lichucha entende que tais actos 
macabros exigem dos moçambicanos a necessidade imprimir 
ideias que possam contribuir para resiliência, tendo em con-
ta que em Moçambique há varias oportunidades de negócio.

São oportunida-
des tais como 
aviação que 
Laice Lichucha 
descreve que há 

um vazio nesse ramo, daí que 
os empresários moçambicanos 
na África do sul pensam em 
investir. Uma outra área que 
mencionou a fonte tem que ver 
com a reciclagem de resíduos 
sólidos dado que há membros 
com uma capacidade alta para 
produzir máquinas de recicla-
gem e são negócios bastante 
apetecíveis, estando em man-
ga a implementação desses 
investimentos até ao primei-
ro semestre do próximo ano.

Lichucha lamentou a fraca 
divulgação das oportunidades 
de negócios do lado do consu-
lado moçambicano na África 
do Sul. O vazio em termos de 
interacção e exposição da capa-
cidade técnica dos moçambi-
canos que trabalham e residem 
no estrangeiro cria essa inter-
pretação de que os cidadãos 
nacionais residindo na África 

do Sul não têm capacidades 
para investir em várias áreas.

“Os moçambicanos podem 
controlar a produção do gás 
em Moçambique“ assegurou 
a fonte esclarecendo que os 
membros da FLL estão muito 
lançados para investir em ou-
tras áreas e é maior desejo da-
quele patrono ver o país com-
petitivo internacionalmente em 
vários domínios de negócios.

Relativamente a operação 
“Dudule“ cuja tónica é de vio-
lência perante os estrangeiros, 
Laice Lichucha explicou que 
a intervenção da agremiação 
sobre o incremento de quo-
tas de 70% para dos jovens 
sul-africanos e 30% moçam-
bicanos minimizou sobrema-
neira a situação entre ambos.

“Tivemos conversações 
aturadas com os membros se-
niores da operação “Dudule“ 
onde pedimos ponderação a 
violência perante os cidadãos 
moçambicanos e isso tem esta-
do a surtir efeitos animadores“ 
referiu a fonte que lamenta o 

A F u n d a ç ã o 
L a i s s e L i -
chucha -Mo-
ç a m b i q u e 
encerrou na 

última semana as actividades 
referentes ao ano 2022, confor-
me deu a conhecer o secretário-
-geral da organização, Auré-
lio Manhiça que classificou o 
presente ano prestes a findar 
como desafiador, considerando 
que a agremiação conseguiu e 
bem angariar donativos juntos 
dos membros para oferecer aos 
mais carenciados, incluindo al-
guns membros da organização 
em situação de dificuldades.

O Secretário Geral Da FFL 
Moçambique, Aurélio Manhiça 
disse que no presente ano pres-
tes a findar, a organização reali-
zou várias actividades das quais 

se destacam a doação de dona-
tivos  ao centro do apoio a ve-
lhice de Lhanguene, na cidade 
de Maputo,  bem como o apoio 
aos membros da organização 
que se encontram em situação 
de vulnerabilidade extrema.

Aurélio Manhiça indicou 
ainda que o enfoque das prin-
cipais actividades do ano de 
2022 para FLL, foi a abertura 
de uma conta bancária onde 
são canalizadas as contribui-
ções dos membros estando 
neste momento com um saldo 
de vinte e cinco mil meticais .

A fonte reconheceu ainda 
que no decurso do ano a findar 
algumas actividades não foram 
realizadas a destacar pela ex-
pansão da FLL-Moçambique a 
província de Inhambane, con-
cretamente na cidade da Maxi-

xe. Outra lamentação apresen-
tada pelo secretário-geral tem 
que ver com a fraca mobiliza-
ção de membros para abertura 
de núcleos desta organização.

Mesmo assim, a fundação 
que conta com 50 membros 
efectivos e regulares tem espe-
rança de seguir com a expan-
são como forma de implantar 
a organização em todo país.

Aurélio Manhiça lamentou 
ainda o facto de alguns mem-
bros continuarem em parte in-
certa pedindo deste modo que 
se apresentam o mais breve 
possível tendo em conta que 
para o ano de 2023 a FLL quer 
imprimir uma dinâmica de 
trabalho que vai consistir na 
elaboração do plano de activi-
dades que servirá de um instru-
mento orientador para o efeito.

FLL-MOZ encerra actividades 
com desafios postos em 2023

facto de alguns moçambicanos 
imigraram na vizinha África 
do Sul sem documentação o 
que no entendimento da fonte é 
perigoso tendo em conta os ca-
sos de violência que se tem re-
portado naquele país africano.

O número de imigran-
tes moçambicanos em situ-

ação ilegal na África do Sul 
esta fora do controlo quer 
do governo moçambicano e 
sul-africano. Contudo, Li-
chucha diz que as estima-
tivas indicam que 30% dos 
jovens moçambicanos reside 
e trabalha na África do Sul. 

A entrada clandestina de 

moçambicanos na África do 
Sul tem consequências se-
veras dado que por necessi-
dade de os moçambicanos 
pretenderem o emprego, 
acabam aliando-se aos gru-
pos criminosos manchando 
a imagem dos moçambica-
nos que trabalham em boa fé.

“ Quando abrimos a funda-
ção descobrimos que há mui-
tos moçambicanos residindo 
na África do Sul  sem docu-
mentação e criamos condições 
de transporte e valores para 
regularizarem sua situação “ 
afirmou a fonte acrescentan-
do que a Fundação tem estado 
a promover capacitações de 
modo a mobilizar o empresa-
riado moçambicano na África 
do Sul a empregar os irmãos 
que lá se implantam à procura 
de melhores condições de vida.


