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Área 4 revê Rovuma LNG após 
início da exportação no Coral Sul

O contraste entre os projectos da Área 4 no Coral Sul, que 
cumpriu os prazos previstos, e o Rovuma LNG (parado), de-
pendente das decisões da Total, tem alimentado dúvidas entre 
agentes do sector sobre as reais intenções do operador da 
Area 1 1 em retomar o projecto, por não se ter ainda compro-
metido com qualquer data. A própria Área 4 continua a adiar 
a decisão final de investimento para o Rovuma LNG, estando 
a explorar alternativas através de uma solução exclusivamen-
te of shore.

O a r g u m e n -
to da To-
tal para a 
r e t i r a d a 
temporária 

do pessoal e interrupção dos 
trabalhos suspende os prazos 
acordados com o Governo, 
permitindo ganhar tempo até à 
clarificação da situação inter-
na. Para além da condição de 
melhoria objectiva da seguran-
ça na provı́ncia, sobretudo nos 
distritos de Palma e Pemba, a 
Total impôs como condição 
a normalização social na 
provı́ncia, com o regresso da 
população, recuperação das 
infraestruturas básicas e re-
toma dos serviços essenciais.

Face ao “congelamento” 
do projecto pelo consórcio da 

Area 1 fontes do sector ad-
mitem a possibilidade de um 
ou mais membros da Area 
poderem vender a respectiva 
participação a terceiros num 
cenário de lucro potencial, con-
centrando-se apenas no Coral 
Sul, exclusivamente offshore 
e livre dos constrangimentos 
logı́sticos em terra. Até agora, 
o consórcio tem vindo a ganhar 
tempo, alegando encontrar-
-se em processo de reanálise 
económica do projecto com 
o objectivo de reduzir custos, 
dossier a cargo da ExxonMo-
bil, principal parceiro jun-
tamente com a italiana Eni.

Enquanto isso, a possibi-
lidade de opção para um mo-
delo semelhante ao do Coral 
Sul, baseado numa platafor-

ma flutuante encontra-se já 
em estudo. Segundo apurado, 
em Agosto a TJS, responsável 
pela construção da FLNG, foi 
incumbida de orçamentar a 
construção de uma segunda 
FLNG. Essa opção libertaria 
o projecto Rovuma LNG dos 
constrangimentos da agenda 
da Total, pouco interactiva com 
os parceiros da Area 4 com 
os quais iria partilhar infra-
-estruturas e serviços de apoio 
do EPC (Engenharia, Apro-
visionamento e Construção).

Entre estas infra-estruturas 
comuns contam-se o porto de 
descargas de Palma e o aero-
porto em Afungi, essenciais 
para a retoma do projecto já 
que permitem contornar even-
tuais riscos de circulação ter-
restre. A interrupção das obras 
de construção do porto (MOF) 
poderá obrigar a recomeçar 
a obra face à degradação que 
entretanto sofreu, atrasando 
ainda mais a finalização do 
projecto. Também os terminais 
de descarga de gás (LNG Ma-
rine Terminal), na baı́a de Tun-
gue estão ainda por construir.

A replicação de um modelo 
FLNG no projecto do Rovuma 
LNG, que irá explorar o campo 
de Mamba, a norte do Coral, 
envolve, custos muito elevados 
para o consórcio, ao contrário 
do projecto inicial que previa 
custos operacionais mais redu-
zidos em virtude da partilha de 
serviços e infra-estruturas com 
a Área na penı́nsula de Afungi.

No entanto, esta via tem 
a vantagem de depender ape-
nas dos parceiros da Area 4 
Mozambique Rovuma Ventu-
re S.p.A. (MRV), detida pela 
ExxonMobil, Eni e CNPC, que 
controla 70% da concessão 
de exploração e produção, e 
a GALP, KOGAS e Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH, pública) que detêm 10% 
cada. O arranque do “plano B” 
agora, através da construção 
de uma segunda FLNG, po-
deria permitir ao consórcio 
produzir gás em Mamba num 
prazo de quatro anos (2026).

O presidente Filipe Nyu-
si  assinalou publicamente o 
inı́cio da exportação de gás 
natural pelo Coral Sul FLNG 

em 13 de Novembro, apro-
veitando a ocasião, prevista 
há vários meses, para exercer 
pressão sobre o consórcio da 
Área 1 liderado pela francesa 
Total, actualmente suspenso 
por razões de “força maior” 
(agravamento da situação de 
segurança em 2021), no senti-
do de ser retomado o projecto 
tendo por base a melhoria das 
condições de segurança na 
região desde Julho de 2021, 
quando os contingentes mi-
litares estrangeiros iniciaram 
as operações na provı́ncia.

Apesar do Estado moçam-
bicano assegurar fontes de 
receita em royalties (taxa de 
produção de 2%) e no “gás de 
lucro” (3,7%), uma solução 
exclusivamente offshore em 
Mamba, semelhante à do Co-
ral Sul, está longe de se reve-
lar satisfatória para o Governo, 
face aos limitados efeitos que 
terá sobre a actividade empre-
sarial, nomeadamente empre-
sas pertencentes a membros da 
Frelimo, e criação de emprego 
na região de Palma/ Pemba.

(Africa Monitor / Zambeze)
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CDD denuncia vaga de estrangeiros 
apinhados em celas moçambicanas 

Segundo Porta-voz José Manteigas 

Novo secretário-geral da Renamo 
será anunciado ainda este ano

O partido Renamo assegura que até o presente ano poderá 
anunciar em sede do conselho nacional o seu novo secretário-
-geral para dirigir os destinos daquela formação política que 
há três meses continua sem, Quem assim garante é o porta-voz 
da Perdiz, José Manteigas que falava no encontro de reflexão 
junto com os partidos extra-parlamentares que pretendia de 
entre vários assuntos analisar os problemas do país e quiçá 
a possibilidade de uma coligação para enfrentar o monstru-
oso partido no partido. José Manteigas esclareceu ainda que 
o atraso para indicação, até esta parte do seu número dois 
em nada vai implicar nas eleições autárquicas que se avizi-
nham no próximo ano, dado que a Renamo sempre ganhou. 
Porém, por causa da fraude nunca alcança o poder político.

Tal como lhe é 
característico, 
o porta-voz 
daquela for-
mação política 

começou por esclarecer que 
o partido Renamo está a pro-
gramar a reunião do conselho 
nacional, um órgão compe-
tente de onde irá ser indica-
do o novo secretário-geral. 

Mesmo sem anunciar as 
datas, José Manteigas assegu-
ra categoricamente que o novo 
secretário-geral será conhecido 
ainda este ano que está prestes 
a findar, dai que não há moti-
vos de tantos alaridos por parte 

de alguma comunicação social.
“ Estamos ainda no ano 

de 2022 e o secretário-geral 
será conhecido este ano “ 
assegurou José Manteigas.

Questionado sobre as mexi-
das que vem ocorrendo no seio 
partido Renamo, Manteigas re-
futou-as, tendo recordado que a 
única mexida ocorrida, recente-
mente foi a exoneração da chefe 
das finanças, afecto ao gabinete 
do presidente Ossufo Momade.

Relativamente ao encon-
tro de reflexão com os extra-
-parlamentares, José Man-
teigas referiu que a reunião 
visa partilhar os problemas 

que o país enfrenta, mormen-
te a corrupção, alto custo de 
vida, aumento da criminali-
dade e a intolerância política.

Tendo em conta os desafios 
para as eleições autárquicas do 
próximo ano, José Manteigas 
admite que é fundamental que 
todos partidos em uníssono 

criem estratégias, de modo a 
enfrentar o único monstro nas 
suas palavras o partido Freli-
mo, sendo que é perspectiva 
da Renamo chegar ao poder.

“Estamos a partilhar ideias e 
os resultados serão uma incóg-
nita“ disse José Manteigas para 
quem não confirma nem recusa 

a possibilidade de uma coli-
gação com os outros partidos.

 Em relação ao facto de já 
se ter uma coligação criada re-
centemente por Yakub Sibindy, 
presidente do partido Indepen-
dente de Moçambique (PIMO), 
José Manteigas recordou se 
tratar de uma ofensa e irrespon-
sabilidade de Sibindy ao usar o 
bom nome do seu falecido líder 
Afonso Dlhakama para propó-
sitos meramente inconfessos.

“ Sibindy em vida comba-
teu Dlhakama e agora vê-se 
no direito de outorgar o seu 
nome e o uso dos símbolos 
da Renamo indevidamente, é 
absurdo“ realçou o porta-voz 
para quem a Renamo nunca 
recebeu uma proposta de coli-
gação do presidente do PIMO.

Refira-se que a Coliga-
ção Eleitoral Afonso Dlhaka-
ma (CEAD) é uma união de 
votos de eleitores sem cores 
partidários em torno de um 
único candidato que terá a 
oportunidade de se candida-
tar a presidência da Repúbli-
ca, nos próximos pleitos, sem 
aval de um partido político.

Cidadãos do 
Senegal, da 
Guine-Cona-
cri e da Re-
pública De-

mocrática do Congo estão 
nas cadeias moçambicanos há 
meses e anos, denuncia CDD.

O Centro para a Demo-
cracia e Desenvolvimento 
(CDD) de Moçambique reve-
lou que dezenas de imigrantes 
ilegais de vários países afri-
canos estão detidos em con-
dições desumanas na 18ª Es-
quadra da Polícia, em Maputo.

O CDD acrescenta que de-
zenas de cidadãos de várias 
nacionalidades, entre guine-
enses, senegalenses e con-
goleses, estão há longos me-
ses e, em alguns casos, anos, 

apinhados naquelas celas.
Adriano Nuvunga, director 

do CDD, que fez a denúncia, re-
lativamente a este caso, diz que 

trata-se de cidadãos estrangeiros 
e o Estado moçambicano tem 

obrigações internacionais no 
que diz respeito ao tratamento 
de imigrantes em situação ilegal.

Avança que muitos dos 
imigrantes ilegais estão deti-
dos há mais de oito meses em 
situação desumana, e alguns 
deles dizem, inclusivamente, 
têm condições de pagar uma 
passagem aérea para regressa-
rem aos seus países de origem, 
mas o Estado moçambicano 
não faz uma coisa nem outra.

Nuvunga sublinha que 
“o Estado moçambicano tem 
que encontrar uma forma de, 
rapidamente, resolver a situ-
ação, mas no imediato tem-
de melhorar as condições das 
pessoas detidas naquela es-
quadra, porque é um atentado 
à vida daqueles indivíduos”.
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Sentença das dívidas ocultas será 
conhecida na próxima quarta-feira

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo marcou para a 
próxima quarta-feira, 30 de Novembro, a leitura da senten-
ça do processo que julga os 19 acusados de envolvimento no 
chamado caso das “dívidas ocultas” que prejudicou o Estado 
moçambicano de mais de 2,2 mil milhões de dólares.

A leitura da 
sentença es-
tava inicial-
mente mar-
cada para 1 

de Agosto, uma semana antes 
do arranque do congresso da 
Frelimo, havendo vozes que 
desde o início previam que, 
por causa da reunião mag-
na do partido no poder, seria 
adiada a decisão do tribunal.

Em despacho datado de 13 
de Julho divulgado o juiz Efigé-
nio Baptista justifica a decisão, 
pela complexidade do caso.

“Dada a complexidade 
da causa, o volume do pro-
cesso com mais de 30 mil 
páginas e a sobrecarga do tra-
balho com os arrestos, em-
bargos e agravos, vai adiada 
a data da leitura da sentença 
para o dia 30 de Novembro 
de 2022” indica o despacho.

O Ministério Público na 
apresentação das alegações 
orais para os 19 réus im-
plicados no “caso dívidas 
ocultas pediu a condenação 
de 18 réus com penas má-
ximas e absolvição de um.

Para os réus Ndambi Gue-
buza, filho de Armando Gue-
buza, antigo Presidente da 
República; Inês Moiane, ex-
-secretária particular do então 
Presidente da República; Re-
nato Matusse, antigo conse-
lheiro político; Gregório Leão, 
antigo director-geral do SISE, 
e sua esposa, Ângela Leão; 
António Carlos do Rosário, 
antigo director da inteligên-
cia económica da instituição; 
e Bruno Langa, amigo de 
Ndambi Guebuza, o Ministé-
rio Público pede pena máxima.

Já aos demais réus, o Mi-
nistério Público pede pena 
próxima a máxima e para o 
réu Simione Mahumane, es-
tafeta da Casa de Câmbios, 
que levantou 872.500 mil me-
ticais a mando da gerência 
da Africâmbios, Ana Sheila 
Marrengula pediu absolvição.

A conduta dos 19 arguidos 
delapidou o Estado moçambi-
cano, por isso a instituição, que 
visa garantir a legalidade, exi-
ge uma indemnização, no valor 
de 2,7 mil milhões de dólares 

acrescidos com juros, o que per-
faz 3.5 mil milhões de dólares.

Argumentando, a Procu-
radora disse que os réus não 
se mostraram arrependidos, 
apesar de terem feito mui-
to mal aos moçambicanos.

“A título de exemplo, o 
dinheiro gasto por Ndam-
bi Guebuza em lazer e ofer-
tas aos amigos dava para 
construir escolas primá-
rias”, destacou Marrengula.

Arguidos agiram em quadrilha

A procuradora pediu ainda 
pena próxima do limite máxi-
mo para outros réus, a desta-
car Teófilo Nhangumele, tido 
como “ponto focal” do projec-
to, e Cipriano Mutota, agente 
do SISE e director de projec-
tos na secreta moçambicana, 
além de uma indemnização 
de 2 mil milhões de dólares.

A acusação entende que os 
arguidos neste processo agi-
ram em quadrilha no âmbito 
da utilização de fundos que 
se destinavam ao projecto.

“Os réus dos presentes au-
tos causaram tanto mal aos 
moçambicanos, incluindo seus 
filhos e netos. Na maior par-
te dos réus não vimos arre-
pendimento nas suas acções, 

mas extrema insensibilidade 
em face do resultado e conse-
quência das suas acções”, disse 
ainda Ana Sheila Marrengula.

Réus juram inocência

Os advogados de defesa dos 
arguidos das dívidas ocultas em 
em tribunal sustentaram que as 
alegações imputadas aos argui-
dos resultam de “imaginação e 
presunções”, acusando o Minis-
tério Público de “precipitação”.

“Caiu com estrondo a im-
putação do crime de pecula-
to [apropriação indevida de 
recursos], a jurisprudência 
do Tribunal Supremo já de-
monstrou isso“, afirmou Ab-
dul Gani, advogado de Gre-
gório Leão, ex-diretor-geral 
do Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE) e 
arguido, nas alegações finais.

Abdul Gani desvalorizou 
a acusação de que Gregório 
Leão usou a mulher, Ângela 
Leão, como “testa-de-ferro” 
para receber 8,9 milhões de 
dólares (8,1 milhões de eu-

ros) de subornos do grupo de 
estaleiros navais Privinvest.

“O que é testa-de-ferro? 
O Ministério Público não ex-
plica e ficou demonstrado 
que o casal Leão está casa-

do em regime imperativo de 
separação de bens pelo que 
não há comunhão patrimo-
nial”, declarou Abdul Gani.

O advogado negou ain-
da que o seu cliente se tenha 
associado a outros arguidos 
para delinquir, assinalando 
que a relação entre Gregório 
Leão e outros arguidos não 
resulta naquele tipo de delito.

Damião Cumbana, advoga-
do de Ângela Leão, também re-
jeitou as acusações que pendem 
sobre a sua cliente, alegando 
que o Ministério Público não 
produziu prova convincente.

“Este processo nasceu in-
quinado, nasceu condicionado 
e precipitado pela detenção de 
Manuel Chang”, antigo minis-
tro das Finanças moçambicano 
detido na África do Sul em 2018 
no âmbito do processo das dívi-
das ocultas, afirmou Cumbana.

O advogado acusou o Mi-
nistério Público de ter “vendido 
a narrativa de que os arguidos 
se apoderaram de mais de dois 
mil milhões de dólares“, omi-
tindo deliberadamente o facto 

de que foram comprados bens 
e serviços com o dinheiro que a 
acusação diz que foi desviado.

Lourenço Malia, advoga-
do de Teófilo Nhangumele, 
arguido considerado um dos 

cérebros do projecto usado 
como pretexto para a contrac-
ção das dívidas ocultas, afir-
mou que o dinheiro que o seu 
constituinte recebeu correspon-
dente ao trabalho de consul-
toria que prestou à Privinvest.

“Teófilo Nhangumele tra-
balhou para o Governo mo-
çambicano e para a Privinvest 
e foi pago por isso, não come-
teu nenhum crime”, afirmou.

Rodrigo Rocha, advogado 
de Cipriano Mutota, arguido e 
ex-director de Estudos e Pro-
jectos do SISE, também negou 
que o seu constituinte tenha 
cometido crime, observando 
que o dinheiro que recebeu foi 
uma oferta de Nhangumele.

“Teófilo Nhangumele dis-
se aqui em tribunal que o meu 
constituinte nem sabia que o 
grupo Privinvest pagou mon-
tantes pelo trabalho do projec-
to de protecção da Zona Eco-
nómica Exclusiva”, destacou.

O tribunal, prosseguiu, “tem 
de considerar a absolvição de 
Cipriano Mutota” por não ter 
sido provado “qualquer crime”.
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Contrariamente ao que exige das ONGs

Moçambique proibiu divulgação do 
relatório sobre assistência financeira

Direcção do FMI aprova primeira 
revisão ao programa de Moçambique

O chefe da mis-
são do Fundo 
M o n e t á r i o 
Internacional 
(FMI) em 

Moçambique disse ontem 
que o Governo moçambicano 
proibiu a divulgação do rela-
tório técnico sobre os contor-
nos da assistência financei-
ra, geralmente divulgado na 
apresentação do programa.

“As autoridades pediram 
para fazer alterações ao relató-
rio inicial, num processo que 
está previsto no regulamento 
interno do FMI, as autoridades 
não aceitaram a publicação, por 
isso o que será publicado é o re-
latório técnico [‘staff report’] da 
primeira avaliação do programa 
nos próximos dias”, disse Álvaro 
Piris na conferência de impren-
sa de apresentação da avaliação.

“A nossa política é clara, a 

publicação dos relatórios técni-
cos é presumida, mas voluntá-
ria, por isso, em última análise, 
as autoridades podem negar o 
seu consentimento à publicação 
de um relatório sobre o país, e 
assim fizeram, o que, admito, 
não é muito comum”, respondeu 
o chefe de missão do FMI quan-
do questionado pela Bloomberg 
sobre a falta deste relatório.

O documento que o Go-
verno moçambicano proibiu 
de ser divulgado inclui, regra 
geral, uma carta assinada pe-
las autoridades, normalmente 
o chefe de Governo, o ministro 
da Finanças e o governador do 
banco central, na qual é deta-
lhada a razão principal para o 
pedido de assistência financeira.

Geralmente, esta carta é 
acompanhada de um relatório 
do FMI sobre as necessida-
des do país e ainda de um ou-

tro documento do Governo, no 
qual as autoridades apresentam 
a situação económica e expli-
cam o que pretendem fazer 
para solucionar o problema ou 
a dificuldade que motiva o pe-
dido de ajuda ao FMI, tendo 
ambos os documentos muitas 
dezenas de páginas e fornecen-
do uma detalhada exposição 
da situação financeira do país.

“As autoridades expressa-
mente não quiseram que fosse 
publicado da maneira que ia 
ser, posso dizer que não pen-
so que seja um assunto eco-
nomicamente importante, é 
mais uma questão de processo 
interno e diferenças de pon-
tos de vista”, disse Álvaro Pi-
ris, escusando-se a dizer, em 
concreto, qual foi o problema.

“Não penso que seja do 
interesse da comunidade in-
ternacional ou dos investido-

res estrangeiros no país”, dis-
se, procurando desvalorizar a 
proibição da divulgação dos 
documentos que informa o pe-
dido de assistência financeira, 
incluindo a Análise da Susten-
tabilidade da Dívida, que só 
será publicada na segunda ava-
liação do programa, em 2023.

O FMI regressou este ano 
a Moçambique, depois de ter 
suspendido a ajuda orçamental 
devido ao escândalo das dívi-
das ocultas, em 2016, tendo em 
curso um programa de assistên-
cia financeira no valor de 456 
milhões de dólares, destinado a 
criar margem orçamental para 
os investimentos do Governo 
em capital humano, adaptação 
climática e infra-estruturas.

“Os critérios de desempe-
nho do programa, metas indi-
cativas e valores de referência 
estruturais, no final de Junho 

de 2022, foram cumpridos, a 
perspectiva de política mo-
netária e o aperto proacti-
vo desde início de 2021 são 
apropriados para lidar com 
a previsível subida da infla-
ção”, escreve o FMI na nota 
que dá conta da aprovação, 
pelo conselho de administra-
ção, da primeira revisão da 
Linha de Crédito Ampliada 
(ECF, na sigla em inglês).

A aprovação da primeira 
revisão ao programa de três 
anos, aprovado em maio deste 
ano, representa um desembol-
so imediato de 59,2 milhões 
de dólares (quase 58 milhões 
de euros), do total de 456 mi-
lhões de dólares (443 milhões 
de euros) incluídos no progra-
ma de ajustamento financeiro, 
do qual Moçambique já recebeu 
cerca de 150 milhões de dólares, 
ou seja, 145 milhões de euros

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou  a 
aprovação da primeira revisão do programa de ajustamen-
to financeiro de Moçambique, que permite o desembolso 
de quase 60 milhões de dólares, considerando que as metas 
foram cumpridas.

“Os 
cri-
t é -

rios de desempenho do progra-
ma, metas indicativas e valores 
de referência estruturais, no final 
de Junho de 2022, foram cum-
pridos; a perspectiva de política 
monetária e o aperto proactivo 
desde início de 2021 são apro-
priados para lidar com a previsí-
vel subida da inflação”, escreve 
o FMI na nota que dá conta da 
aprovação, pelo conselho de 
administração, da primeira re-
visão da Linha de Crédito Am-
pliada (ECF, na sigla em inglês).

A aprovação da primeira re-
visão ao programa de três anos, 
aprovado em maio deste ano, re-
presenta um desembolso imediato 
de 59,2 milhões de dólares [quase 
58 milhões de euros], do total de 
456 milhões de dólares [443 mi-

lhões de euros] incluídos no pro-
grama de ajustamento financeiro, 
do qual Moçambique já recebeu 
cerca de 150 milhões de dólares, 
ou seja, 145 milhões de euros.

“O crescimento deverá au-
mentar em 2022, com o forta-
lecimento da recuperação eco-
nómica, apesar do ambiente 
económico internacional em 
degradação e o aumento dos 
preços das matérias-primas, 
reflectindo uma campanha de 
vacinação robusta e o levanta-
mento total das restrições contra 
a covid-19 em Julho de 2022”, 
aponta-se ainda no comunicado.

Entre os principais riscos ao 
cumprimento dos objectivos do 
programa, o FMI salienta a su-
bida dos preços, que já levou a 
inflação para dois dígitos, a agita-
ção social, a actividade terrorista 
no norte do país e os desastres 
naturais, que são, ainda assim, 
compensados com o fortaleci-

mento da recuperação económi-
ca, as fortes perspectivas de pro-
cura de gás natural liquefeito e a 
possibilidade de um crescimento 
acima do esperado nos outros sec-
tores da economia a médio prazo.

“O desempenho do programa 
tem sido forte, com todas as metas 
quantitativas e os valores de refe-
rência estruturais a serem cum-
pridos até Junho de 2022”, escre-
veu o director adjunto do Fundo, 
Bo Li, citado no comunicado.

“Apesar de a perspectiva de 
evolução continuar positiva, ali-
mentada pelos grandes projectos 
de exploração de gás natural, con-
tinua a haver riscos significativos, 
incluindo os eventos climáticos 
adversos e a frágil situação de 
segurança; a fraqueza da gover-
nação e as vulnerabilidades da 
dívida também colocam desa-
fios”, acrescentou o dirigente, 
vincando que “neste contexto, 
o desenvolvimento contínuo da 

capacitação e o apoio dos doado-
res continuam a ser imperativos 
para Moçambique alcançar os 
objectivos de desenvolvimento”.

Na nota, o FMI dá ainda 
conta da necessidade de fazer 
“esforços adicionais para mi-
tigar a volatilidade da receita, 
continuar o fortalecimento da 
gestão do investimento público 
e a integração das receitas dos 
recursos naturais no enquadra-
mento mais geral do orçamento”.

zambeze  | 5Quinta-feira, 24 de Novembro de 2022



6 |  zambeze  | opinião |

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAEz O n d e  a  n a ç ã O  s e  r e e nc O n t r a
ambEz FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe 
Revisão: AM

Expansão: 
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade: 
Egídio Plácido 
Cell: 82-5924246 | 84-7710584 
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)

Redacção:  Ângelo Munguambe, Egídio Plácido, 
Elton da Graça, Silvino Miranda

Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá, 
Francisco Rodolfo, Douglas Madjila, Randulani

Colaboradores: Kelly Mwenda (Manica), 
Crizalda Vilanculos, Jordane Nhane

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.com

Registado sob o nº 016/GABINFO-DE/2002

Propriedade da NOVOmedia, SARL

D i r e c ç ã o ,  R e d a c ç ã o  M a q u e t i z a ç ã o  e  A d m i n i s t r a ç ã o : 
Av. Emília Daússe nº1100 (casa da Educação da Munhuana)

Alto-Maé - Maputo

Cell: 82-307 3450 (PBX)
zambeze.comercial@hotmail.com

Conselho de Administração
Arminda Janfar

À semelhan-
ça dos Ta-
bus, mui-
tos usos e 
costumes 

idiossincráticos dos africanos 
e moçambicanos em particu-
lar vêm sendo mal-falados, 
banalizados, vilipendia-
dos, descartados e jogados 
na imundície indesejável e 
inaproveitável.O propósito 
aparente é que se trata de prá-
ticas e formas de viver asso-
ciadas à ignorância, ao obscu-
rantismo, isto é, à estagnação 
e ao atraso social; há um pen-
samento que se impôs, uns 
conceitos e preconceitos que 
se criaram ou se introduziram 
à volta de modos de vida dos 
africanos e moçambicanos. 
Fez-se um exercício político, 
ideológico, religioso, sócio-
-cultural intenso que levou 
ao convencimento de quase 
todos os Bantu a encararem 
o seu estilo de vida como 
imerecido, indigno e repug-
nante; por conseguinte, to-
dos, com poucas excepções, 
desatamos a abandonar tudo 
que nos era legítimo e adop-
tamos costumes alheios, que 
muitas vezes não condizem 
com certas realidades fami-

liares e comunitárias que ain-
da teima em perdurar, porque 
não é assim tão fácil matar 
uma cultura, uma identidade.

Não deixa de ser verdade 
que o verdadeiro propósito 
de eliminação destas coisas, 
Tabus e Práticas Consuetu-
dinárias, é fragilizar tudo de 
bem de uma sociedade e criar 
maiores facilidades para o 
individualismo na luta desen-
freada para a acumulação do 
poder e do capital. No caso 
do Lobolo. Todos sabemos 
que esta prática é profunda-
mente social, mas ela está 
virada para famílias particu-
lares, são os progenitores da 
lobolada que ganham e não 
mais ninguém; quer dizer, 
no fi m do dia todas as famí-
lias ganham com o lobolo, a 
da lobolada e a do lobolador. 
Se calhar o argumento da ne-
gação tenha surgido exacta-
mente por causa dos ganhos. 
Porquê se deve ganhar com 
o Lobolo? Por que razão se 
deve dar bens em troca de 
uma mulher desejada, ama-
da, com fi ns para construir 
o lar? E depois se avança 
para um argumento mais ex-
tremista, segundo o qual os 
pais estão vendendo as suas 

fi lhas como se vende um 
objecto qualquer, etc. etc.

E toda a sociedade hoje 
olha para o Lobolo como 
mero exercício de negócio 
que os pais fazem como exi-
gência a qualquer um que 
deseje se unir com as suas 
fi lhas. É curioso que os pen-
samentos científi co,religioso 
e políticocoincidam e co-
munguem em algumas coi-
sas; mas não se pode admi-
rar tanto estes casamentos 
conceptuais entre correntes 
de pensamento, a política, a 
religião e a ciência são pos-
teriores às tradições sociais, 
elas surgem como movi-
mentos revolucionários den-
tro da sociedade, se calhar 
porque os seus mentores 
queriam reivindicar algo, 
um protagonismo que nunca 
estrava para além do seio das 
famílias estruturadas. E não 
é por acaso que até hoje em 
dia muitas constituições afi r-
mam que a família é a base 
da sociedade, não obstante 
os abalos e tormentos que 
tem sofrido por conta des-
ses conceitos e preconceitos. 

Afi nal o que é o Lobolo? 
O termo advém do verbo 
Tsonga Ku-Lovola/Lobola 

(mas ele é aplicado também 
em línguas não Tsonga, so-
bretudo no sul de Moçambi-
que). Muitos acham que esta 
palavra está aportuguesada, 
mas não é verdade. As pri-
meiras escritas do Tsonga 
haviam preconizado que a 
representação do som [v], 
fricativa labiodental branda, 
devia grafar-se [b], com uma 
espécie de cedilha por baixo 
(há documentos incluindo li-
vros religiosos que ilustram 
tal ortografi a), para produzir 
os sons das palavras Ku-b/
vitaniwa (ser chamado), B/
vanhuB/Vantima (pessoas 
negras), e quero acreditar que 
o nome do nosso conceituado 
escrito está grafado assim: …
BaKaKhossa, pois na escrita 
actualizada devia vir …Va 
KaKhosa, isto é, da origem 
ou da linhagem dos Khosa.

Portanto, a escrita da pa-
lavra Lobolo é Tsonga e não 
aportuguesa; é, sim, aportu-
guesa na produção oral, por-
que a lemos pensando que 
estamos a ler uma palavra 
portuguesa, mas ela devia ler-
-se LOVOLO, de ku-lovola, 
que é a entrega de uma espé-
cie de dote à família de quem 
foi desejada para construir fa-

mília pela família pretenden-
te, neste caso a do homem. 
Esta tradição não é apenas de 
Moçambique e África, ela é 
universal e, em algumas so-
ciedades, o dote é entregue 
pela família da menina ou 
mulher que se vai juntar ao 
homem. À volta do Lobolo e 
ou Dote há particularidades, 
proximidades e diferenças 
signifi cativas, de acordo com 
as regras sociais e comunitá-
rias e até familiares vigentes. 
Não se deve procurar simila-
ridades ou homogeneidade 
neste costume, mas há sem-
pre alguns aspectos comuns.

E qual é então o mal do 
Lobolo? Há quem tenha 
escrito e cantado contra o 
Lobolo e ainda se ouvem 
vozes em todas as direcções 
transtornando-se e desagra-
dando-se com o Lobolo, 
promovem-se debates públi-
cos nas Tvs, Rádios, seminá-
rios comunitários, religiosos, 
políticos para censurarem a 
prática do Lobolo. Deve ha-
ver um grande mal em torno 
disto. Estranhamente, todos 
os fi ns de semana realizam-
-se cerimónias de Lobolo em 
toda a parte, nas cidades e no 
campo, um total paradoxo?

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (13)

randulani

Sobre os Usos e Costumes – 1. O lobolo ou “o Casamento Tradicional”
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A proibição 
da prática de 
juros não se 
circunscreve 
a p e n a s 

ao Isslam, pois em todas 
as religiões celestiais 
encontramos essa proibição 
nos respectivos Livros 
Sagrados. Por exemplo, na 
Bíblia há versículos que 
proíbem terminantemente 
a  p r á t i c a  d e  j u r o s .

C o n s t a  n o 
Deuteronómio, 23 : 20:

“Não exigirás ao teu 
irmão juros de dinheiro, 
juros de comida, ou juros 
de qualquer espécie”.

 N o  Q u r ’ á n 
encontramos quatro diferentes 
revelações proibindo a prática 
de juros, em linha portanto, 
com a proibição constante 
nas Escrituras anteriores.

 O Qur’án iguala os 
que praticam juros aos que 
se apropriam injustamente 
das riquezas dos outros, e 
ameaça-os com um castigo 
severo da parte de Deus. 
Num outro versículo, declara 
guerra da parte de Deus e do 
Seu Mensageiro contra os que 
insistem na prática de juros.

O Profeta Muhammad, 
(S.A.W.) também condenou 
de forma bem inequívoca, 
não só os que se benefi ciam 
de juros, mas também os 
que registam a transacção 
ou os que testemunha tal 

prática. Tal é a veemência 
da condenação da prática 
de juros, que comparou o 
que se beneficia de juros 
ao que comete incesto, 36 
vezes com a própria mãe.

Há alguns anos a proibição 
que o Isslam impôs era 
geralmente considerada uma 
proposição impossível, até 
mesmo dentro de alguns 
círculos muçulmanos. Mas 
agora a situação mudou 
drasticamente. A hegemonia 
institucional de juros foi 
desafiada pelos teólogos e 
economistas muçulmanos, o 
que faz com que comecem 
já a surgir em vários 
quadrantes do Mundo, 
incluindo no Ocidente, 
bancos que funcionam 
baseados no s is tema 
económico isslâmico, e não 
no sistema capitalista de juros.

A eliminação de juros é 
apenas um aspecto do programa 
económico isslâmico. 

A proibição de juros 
implica que fi xar de antemão 
um retorno positivo sobre 
o empréstimo como um 
prémio, não é permitido 
no Shariah. E aqui não há 
qualquer espaço, ínfi mo que 
seja, para a agiotagem, a 
usura ou os juros, porque o 
Profeta Muhammad, (S.A.W.) 
proibiu terminantemente 
o recebimento até mesmo 
de uma prenda, serviço ou 
favor como condição para a 

concessão de um empréstimo.
O Isslam não diferencia 

nisso, assim como não 
diferencia na fornicação e 
no adultério, pois declara 
t u d o  i s s o  p r o i b i d o .

O argumento segundo 
o qual o juro foi proibido 
porque no tempo do Profeta 
Muhammad (S.A.W.) só 
havia empréstimos para 
consumo pessoal, e os juros 
cobrados em tais empréstimos 
causavam grandes transtornos, 
é inválido, pois o juro que se 
praticava nesse tempo era 
maioritariamente comercial, 
nos empréstimos de produção 
e desenvolvimento. E é 
neste contexto que se pode 
compreender o argumento 
dos praticantes de juros de 
então quando disseram: 
“O comércio é como 
o juro”. (Qur’án, Cap. 2) 

O Qur’án refuta isso, pois 
no comércio, o comerciante 
tem como perspectiva o lucro, 
encarando de igual forma a 
possibilidade de incorrer em 
prejuízo, contrariamente ao 
juro que é de uma percentagem 
fi xa, independentemente do 
resultado fi nal do negócio, 
que tanto pode ser positivo 
ou negativo, dependendo de 
factores fora do controle do 
comerciante, pois enquanto a 
obtenção do lucro não é certa, 
o pagamento do juro é certo. 
Portanto, não há dúvidas que 
pagar algo fi xo em troca de 

algo que não é fi xo infl ige 
prejuízos. Por isso, o juro não 
se pode comparar ao comércio.

A religião isslâmica aboliu a 
natureza de comércio baseado 
no juro, instituindo-o na base da 
partilha de lucros e prejuízos.

O principal motivo que 
concorre para que o Qur’án 
condene a prática de juros 
deve-se ao facto de o Isslam 
preconizar o estabelecimento 
de um sistema económico em 
que sejam eliminadas todas 
as formas de exploração, 
especialmente a injustiça 
perpetrada na forma em que 
é garantido ao financiador 
um retorno positivo sem que 
ele faça nada nem partilhe 
nenhum risco, enquanto que 
o trabalhador, apesar do seu 
esforço, tal retorno positivo 
não é garantido. O Isslam 
defende o estabelecimento 
d a  j u s t i ç a  e n t r e  o 
fi nanciador e o benefi ciário.

A justiça socio-económica é 
uma das mais indispensáveis 
características de uma 
sociedade isslâmica, e isso 
tem que ser um modo de vida 
e não um fenómeno isolado, 
pois a injustiça numa área da 
vida pode afectar outras áreas.

O Qur’án proíbe-nos o 
consumo das riquezas dos 
outros de forma indevida, 
e uma das principais fontes 
de ganhos injustos é o 
recebimento de quaisquer 
vantagens monetárias numa 

transacção comercial, sem 
que se dê em troca o justo 
contravalor. E os juros 
representam uma fonte 
clara de vantagem injusta.

As bases do Shariah são a 
prudência e o bem-estar das 
pessoas aqui neste Mundo, 
assim como no Outro. Este 
bem-estar depende da justiça 
completa, da misericórdia, 
do bem estar e da prudência. 
Qualquer coisa que se afaste 
da justiça e resvale para 
a opressão, que se desvie 
da misericórdia e deslize 
para a insensibilidade, que 
se distancie do bem-estar 
e derrape para a miséria, é 
alheia ao Shariah, pois o 
principal objectivo deste é 
promover o bem-estar das 
pessoas ao salvaguardar a 
sua fé, as suas vidas, o seu 
intelecto, a sua posteridade 
e a sua propriedade.

O dinheiro e o sistema 
bancário têm um papel 
importante a desempenhar 
em qualquer economia.

O fenómeno quase 
constante de crise monetária 
no Mundo deve-se às 
injustiças socio-económicas, 
e só poderá ser resolvida 
erradicando o sistema de 
juros e o sistema capitalista 
selvagem em que os ricos vão 
enriquecendo mais, na razão 
inversa da situação miserável 
em que vive a maioria dos 
habitantes do Planeta.

 A proibição de Juros
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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
Trapaça fi nanceira e 

política mancham o país

O património de um país está na sua imagem. Ora bem, isto não é 
mais do que simbolizar que uma nação que não cuida de si mesma 
corre o risco de se guindar nos píncaros dos maus da fi ta. E quer 
queiramos quer não, esta é a dura realidade que respiramos em 
Moçambique, vitimados pela ganância incarnada na corrupção, 

onde é cada vez mais notório o impacto negativo da corrupção, factor que afec-
ta já os direitos fundamentais, daí que o nosso apelo aos novos governantes é 
que estes labutem sob o signo da transparência, para evitar dúvidas e dívidas. 
O que se passa ultimamente nos tribunais é de uma vergonha do tamanho do 
céu, um acto macabro capaz de assustar o próprio diabo. As dívidas ocultas que 
já não são mais ocultas depois de terem alimentado vigorosamente algumas 
barrigas, no fi nal do julgamento e punição dos implicados, trarão desgraça ao 
seio de famílias da elite, uma vez que por ora, quem sente o efeito negativo é 
o zê povão. Nos tribunais estão a ser ouvidas coisas feias em demonstração 
clássica de que os nossos gestores públicos são ou foram autênticas víboras 
na delapidação de fundos. Mas não basta o que por lá se vive. Internamente, 
os exemplos de cabritos à solta são vários e os dedos dos pés e das mãos não 
bastam para contar os gestores públicos que namoram o céu aos quadradinhos.

Temos para nόs que urge equipar a justiça nacional com armas de arremes-
so que nos ajudem a combater e consequentemente minimizar o impacto da 
corrupção sobre os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, uma 
vez que existem muitas reclamações sobre o verdadeiro papel das institui-
ções da justiça que viviam de piscar o olho aos infractores até ao dia em 
que os fazedores da justiça decidirão pôr travão, incentivando o combate à 
trapaça e inibindo um modus vivendi que já ganhava território, afi gurando-
-se como uma maneira de ser e de estar das elites políticas e económicas. 

Não restam dúvidas que esta ferida (a corrupção) é um dos males que mais 
enfermam às economias a nível mundial com designações que variam de trapaça, 
velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, falsifi cação, espólio, fraude, suborno, 
peculato, extorsão, nepotismo e outros. Em Moçambique, os gatunos juntam todas 
estas defi nições numa só e petiscam deixando os cofres desnudos. Sim. Vazios, por-
que nalgum momento o que se seguiu foi uma crise fi nanceira de que não há igual.

Apenas para colorir podemos destacar que dentre os factores que impulsio-
naram a corrupção vai o eclodir da guerra dos dezasseis anos que enriqueceu 
algumas elites políticas A má distribuição da renda, fazendo com que o fosso 
entre ricos e pobres fosse abismal, a economia desestruturada, a má remuneração 
dos funcionários públicos, a burocracia excessiva no funcionalismo público a 
má governação, a falta de transparência na gestão do erário público os baixos 
níveis de educação e formação da população, a falta de responsabilização dos 
gestores públicos e privados e actualmente o terrorismo. E as consequências 
são por demais sentidas nas entranhas. Atraso ou baixas taxas de crescimento 
e desenvolvimento do país, o aumento das taxas de desemprego da população, 
a evasão fi scal, as elevadas taxas de pobreza, ao aumento das desigualda-
des na distribuição da riqueza e por último a redução da esperança de vida.

Moçambicanos, a luta contra a corrupção deve deixar de ser demagógi-
ca e tornar-se pragmática. A cultura da impunidade deve ser ultrapassada 
e previamente combatida e a justiça deve ser tempestiva para sustentar 
que o património e reconhecimentos internacionais residem na imagem. 

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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Partidos Políticos “ensinem a Lei Eleitoral”:

 z Requien in pace João Pereira VAZ (ZITO)

É Te r ç a - f e i r a 
à tarde vou 
ao “Café das 
A c á c i a s ” ! . . . 
Combinamos 

com o Pedro, para antecipar 
a nossa cavaqueira habitual, 
porque na Quinta-feira te-
remos incompatibilidades.

- “Esta semana vai cor-
rer depressa, porque o Natal 
está aí à porta, pois vamos 
ser “invadidos com as com-
pras” logo que o TSU – Tabe-
la Salarial Única for pago aos 
funcionários públicos, depois 
do “sururu” da ameaça das 

Mestrados e de Douto-
ramento, foi claro: “Não há 
emprego para todos” - que re-
ceberam o “diploma”, - “mas 
há trabalho para todos…”

- “Tu dizes sempre que o 
Sector de Comunicação devia 
estimular que estas palavras 
sejam encrustadas nos estabe-
lecimentos de ensino…”greves 
de médicos, professores…” 
– provoca o Pedro logo que 

a garçonete nos deu o menu 
e solicitei o café da ordem…

- O Presidente da Repú-
blica, Filipe Jacinto NYUSI, 
ficará famoso com as suas pa-
lavras de ordem, mas que o 
Governo não capitaliza. Na 
UEM, na cerimónia de gradu-
ação realizada Segunda-feira 
(21.11.22) de Licenciados,

-Vão dizer que isso é carac-
terística dos Estados Comunis-
tas, mas “esquecem” que com 
menos de 50 anos de Indepen-
dência Nacional, estamos a 
“construir” a “Pátria”. É neces-
sário formar a NAÇÃO.  Repro-
duzir e fazer quadros (cartazes) 
com palavras de ordem fortes, 
neste caso deveria ser da pró-
pria UEM e outros estabeleci-
mentos de ensino… - desabafo.

- “Mas, parece que o 
Presidente NYUSI foi do 
mesmo diapasão hoje…”

- “Não haverá emprego 
para todos, mas há trabalho 
para todos…” – foram estas as 
eloquentes palavras de ordem 

na cerimóniada Inauguração do 
Centro de Formação Profissio-
nal de Inhassoro, realizada hoje 
(22.11.22), naquele Centro que 
a SASOL no âmbito da sua res-
ponsabilidade social construiu 
na Província de Inhambane.

- “Cerimónia “bo-
nita”, sem dúvidas…”

-Enchem de “vaidade”, o 
fogoso Secretário de Estado 
para Juventude, Emprego e 
Formação Profissional, Os-
valdo Petesburg, bem assim o 
Governador da Província de 
Inhambane, Daniel Chapo, com 
aquela pujança sua, ante a des-
concentraçãodo novo Secretá-
rio de Estado, Amós Macamo, 
“desembarcado” de Gaza…

Mas com o Pedro disse-
mos que estamos há um ano 
das eleições autárquicas e, 
por isso era bom “provocar-
mos” trazendo esta maka da 
semana: Partidos Políticos 
“ensinem a Lei Eleitoral”.

-Isso mesmo: Por favor, fal-
ta um ano para as Eleições Au-

tárquicas e não venham “com 
novas guerras”, porque “fomos 
roubados” ou “vimos as urnas 
a circular…”– digo ao Pedro 
quando estava ele a pagar a 
conta como habitualmente.

- Acrescentei: - É comum 
na véspera das eleições mui-
tos partidos se remeterem-
-se ao silêncio, iniciarem a 
fazer“barulho” quando verifi-
cam que estão para se inscre-
verem, para receber o TRIST 
FUND (o que chamei desde 
esse tempo de TRISTE FUN-
DO), como no tempo da ONU-
MOZ, do Dr. Aldo Ayello, 
quando o “dinheiro” foi dis-
tribuído e muitos não justi-
ficaram os gastos às Nações 
Unidas, nas primeiras eleições.

Esperemos que não nos ve-
nham com a estória de: “fomos 
roubados” e “vimos as urnas a 
circular no carro dapolícia…”, 
pois muitas destas afirmações 
são feitas por “Delegados de 
Candidatura” que nunca leram 
a Lei Eleitoral, bem como as 

normas que deverão obser-
var, quando for recrutado à 
última hora, para o “vulgo” 
DELEGADO DE LISTA…

Alguns partidos se me-
xem, mas outros estão 
“quietinhos da Silva…”

N.A. – Constituiu uma 
grande manifestação de pe-
sar o funeral no Cemitério 
de Lhanguene, realizado no 
21.11.22, antecedido de ve-
lório às 10 horas no Hospital 
Central de Maputo na cape-
la do HCM, em homenagem 
a João Pereira VAZ (ZITO).
João VAZ, perdeu a vida no 
dia 18.11.22, vítima de doen-
ça. Foi colega do autor, quando 
estudante do Colégio-Liceu da 
nossa Senhora da Conceição de 
Inhambane nos anos cinquenta 
e sessenta. À família enlutada 
especialmente à Lídia Bié, sua 
esposa, os nossos sentimen-
tos de pesar, pois era grande 
admirador de MAPUTADAS 
no ZAMBEZE. Requien in 
pace João Pereira VAZ (ZITO)

Por favor, falta um ano para as Eleições Autárquicas 
e não venham“com novas guerras”, porque “fomos 

roubados” ou “vimos as urnas a circular…”

A Rússia anun-
ciou que com-
pletou a retira-
da estratégica 
das tropas mi-

litares da cidade de Kherson, ao 
sul da Ucrânia. A retirada estra-
tégica é uma medida estratégica 
adoptada segundo um plano por 
um exército que deve fazer face 
a um adversário de força supe-
rior, cuja ofensiva o primeirio 
não se julga capaz de romper no 
imediato, e que tem como fim 
preservar as próprias forças e es-

perar o momento oportuno para 
derrotar o inimigo. Portanto, a 
acção da Rússia foi a melhor e 
acertada decisão de Vladimir 
Putin nesta fase actual da guerra.

Apesar de Vladimir Putin não 
ter participado da reunião entre o 
Ministro da defesa russo e o co-
mandante da invasão a Ucrânia 
na qual anunciaram a retirada 
das tropas militares em Kherson, 
é sabido que as grandes deciões 
no ramo militar são tomadas pelo 
presidente Putin. A retirada das 
tropas russas em Kherson é vista 

como a melhor e mais acertada 
porque desde que a Ucrânia co-
meçou a receber armas modernas 
as principais vias de suprimentos 
usadas pelos russos através de 
Dnieper foram atacadas todas 
semanas resultando na inutiliza-
ção das pontes para o processo 
de abastecimento das tropas rus-
sas na região, portanto os russos 
ficando limitados  em   questões 
de logística, os Ucranianos passa-
ram atacar os depósitos russos na 
retaguarda lançando uma grande 
contra ofensiva a partir do norte 

e do  oeste obrigando os russos 
abandonar posições importan-
tes. Diante dessa situação a Rús-
sia enfrentando um adversário 
cada vez mais forte e motivado 
avançando a partir das várias 
frentes, Vladimir Putin tinha 
duas opções, ordenar que as 
suas tropas se mantivessem, 
proibindo recuo ou ordenar o 
recuo para outra margem de 
Dnieper estabelecendo uma 
nova linha defensiva com vias 
de suprimentos mais seguras. 
A estratégia militar da Rússia 

em Kherson falhou porque 
não equacionava que a Ucrâ-
nia fosse receber uma ajuda 
de grande dimensão, portan-
to a Rússia olhando aquilo 
que são as suas capacidades 
militares provavelmente irá 
desenhar uma nova estratégia 
como forma de concretizar os 
seus objectivos na Ucrânia. Ade-
mais, importa referir que a Rússia 
tem uma obrigação de vencer a 
guerra, para poder salvaguardar 
o nome de balance of power a 
nível do sistema Internacional.

A retirada estratégica das tropas 
militares russas em Kherson
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Dezasseis jovens foram recentemente integrados nos 
quadros da Electricidade de Moçambique, E.P. como resul-
tado do seu desempenho positivo no âmbito do programa de 
treinamento de jovens profissionais para o mercado de traba-
lho designado,Young Professional. Trata-se de um programa, 
desenhado pela EDM, como parte do seu plano estratégico de 
2018-2030, alicerçado em três grandes objectivos: promover 
o acesso universal até 2030, transformar Moçambique num 
polo regional de fornecimento de energia eléctrica e promo-
ver a igualdade de género.

Nesta senda, 
o programa 
i n s e r e - s e 
no terceiro 
o b j e c t i v o 

estratégico, com o intuito de 
assegurar o treinamento de 
jovens recém-graduados para 
o mercado de trabalho. O trei-
namento tem duração de dois 
anos, após os quais os estagiá-
rios, já com alguma experiên-
cia, podem, ou não, serem ad-
mitidos ao quadro da Empresa.

Nesta primeira edição, dos 
vinte participantes, a EDM 
absorveu desasseis, sendo 
dose mulheres e quatro ho-
mens, com formação em en-
genharia eléctrica, química 
civil de telecomunicações, 
gestão de empresas, contabi-
lidade e auditoria, relações 

internacionais e economia.
O processo de selecção 

para a primeira edição decor-
reu em 2019, com cerca de 
oitocentos candidatos. Para 
o próximo ano, está previs-
ta a II edição do programa.

Recém integrados re-
agem com satisfação

Tânia Lambo, licenciada 
em relações institucionais e 
diplomacia, recém-admitida 
ao quadro da EDM e afecta 
no gabinete de comunicação e 
relações institucionais da em-
presa, diz que o programa foi 
muito desafiador e constituído 
de muito aprendizado. “Gostei 
da forma como foi implemen-
tado. Antes de sermos integra-
dos aos gabinetes, passamos 
por todas unidades orgânicas 
que constituem o core busi-

ness da empresa, refiro-me as 
áreas de produção, transpor-
te, distribuição e comercia-
lização de energia” contou.

Por seu turno, Pércia Ma-
dime, licenciada em conta-
bilidade e auditoria, afecta a 
direcção de finanças corpo-
rativas afirma que, “é uma 
iniciativa de louvar, pois dá 
oportunidades a jovens re-
cém-formados de mostrarem 
conhecimentos adquiridos 
durante o período de forma-
ção num ambiente real de 

trabalho, adquirindo expe-
riência, confiança e preparo 
para o mercado de trabalho”.

Segundo Josefa Morei-
ra, licenciada em economia, 
afecta na direcção de finan-
ças corporativas,“ o  maior 
desafio enfrentado no perío-
do de estágio, foi saber lidar 
com diferentes tipos de pes-
soas devido a complexidade 
da área. disse e acrescentou 
que o desafio foi aprender 
um ofício fora do seu ramo 
de formação, que é a gestão 

das ajudas de custo e com 
esta oportunidade percebeu 
que não importam os medos 
ou limitações, pois todos so-
mos capazes de concretizar os 
seus sonhos se correrem atrás. 

Importa salientar que o 
programa, dá oportunidades 
a jovens de serem integrados 
num ambiente de trabalho 
remunerado, e de se bene-
ficiarem de uma orientação 
estruturada e direccionada a 
estimular as suas capacidades 
profissionais e de liderança.

EDM integra dezasseis jovens 
no programa young profissional

No âmbito da estratégia e género 

crizalda Vilanculos

O distrito de 
Magude, na 
p r o v í n c i a 
de Maputo 
vai acolher 

neste sábado a quarta edição 
do festival de carne, conforme 
deu a conhecer o Porta-voz 
do evento Milagre Machaieie. 
Segundo Machaieie  o públi-
co já  há muito que aguarda-
va com expectativa o festival 
de carne, tendo em conta que 
constitui um grande marco 
para divulgação das poten-
cialidades daquele distrito.

A covid19 contribuiu so-
bremaneira para que houvesse 
uma paragem. Mas com a aber-
tura muita gente está expectan-
te em ver o que de novo traz a 
4 edição do evento e que terá 

muitas surpresas. Paulo Ma-
chaieie recordou que todos os 
aspectos organizacionais estão 
acautelados o que significa que 
“estamos há 90%” sentenciou 
a fonte para quem já iniciou a 
mobilização dos produtores de 
modo a assegurar o stock de 
carne aos feirantes. Neste mo-
mento segundo a fonte o distri-
to de Magude conta com o efec-
tivo bovino de 105 mil cabeças 
e na última edição teria abatido 
100 cabeças. Em relação ao 
matadouro de modo a assegurar 
o abate das cabeças em caso de 
necessidade, Paulo Machaieie 
tranquilizou afirmando que no 
dia do festival, o matadouro irá 
funcionar de forma ininterrupta 
para assegurar as necessidades 
dos potenciais compradores.

Magude realiza 4ª edição do festival de carne
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A Associação de Mulheres Empreendedora Europa - 
África realizou no último sábado dia 18, a reunião de reflexão 
sobre os desafios do empreendedorismo feminino. O evento 
decorreu na cidade de Maputo, onde juntou várias figuras 
sociais incluindo representantes do Governo.

Grande parte 
das mulhe-
res empre-
e n d e d o r a s 
na nossa 

sociedade não nasce com espi-
rito empreendedor, isto porque 
muitas delas vêem no empre-
endedorismo uma solução para 
fugir do desemprego, pois a 
iniciativa abre espaço para que 
a mulher crie os próprios ho-
rários e fazer ainda algum di-
nheiro para o seu sustento, mas 
tal não tem sido fácil numa so-
ciedade machista onde o facto 
de ser mulher já é desafiador.

Entretanto, esse não tem 
sido o único desafio enfren-
tado pelas mulheres no mun-
do do empreendedorismo, 
tal como relata a Represen-
tante da Associação de Mu-
lheres Empreendedoras Eu-
ropa - África Anna Sousa. 

Actualmente focada na área 

de beleza, Ana Sousa contou ao 
Zambeze que tem enfrentado 
grandes desafios no que tange 

a mão-de-obra e recursos hu-
manos. Por isso, nesta semana 
Mundial de empreendedorismo, 
decidiram juntar forças com 
objectivo de partilhar experi-
ênciasde entre várias mulheres.

“Atrevo- me em dizer que 
a mulher precisa de estar pre-
parada para encarar os desa-
fios da vida, e o conhecimento 
ensina-nos que somos capazes 
de chegar aonde nós queremos 

e capacitar-mo- nos para não 
tropeçar”, disse Anna Sousa.

Nesta ordem de ideias, a 
Associação de Mulheres Em-
preendedoras, Europa - África, 
decidiu unir forças e trazer em 
Moçambique uma formadora 
que é Olga Morim, que traz 
consigo conhecimentos e uma 
vasta gama de produtos de alta 
qualidade de modo a ajudar 
as mulheres empreendedoras 
que queiram crescer no ramo.

Segundo Anna Sousa, o 
objectivo da formação é de 
trazer grandes valias aos for-
mados a nível individual. 
Acrescentaque depois do lan-
çamento da semana de em-
preendedorismo espera-se 
muita interacção e parcerias.

Salienta que “juntas fa-
zemos a diferença e  é im-
portante estarmos juntas e 
partilhar experiências a nível 
do negócio.A Olga Amorim 
vai deixar sua experiência na 
componente da formação ensi-
nando os instrumentos neces-
sários para todas as mulheres 
empreendedoras devem usar. 
É crucial adquirir os produtos 
da Olga Amorim porque quem 
as tem faz muita diferença”.

No seu entender, não exis-

te maior satisfação do que 
sentir-se capaz de tudo, por 
isso aconselha todas as mu-
lheres para erguerem a ca-
beça porque são capazes de 
alcançar os seus objectivos.

Sete trilogias de formação

Olga Amorim, é dona da em-
presa que carrega consigo o seu 
nome. Esta empresa tem oito 
anos de existência está focada na 
área de formação comportamen-
tal temsuas metodologias naárea 
de alta performance e alto rendi-
mento, dominada com setetrilo-
gias de formação com objectivo 
de desenvolver o comportamento 
a nível da gestão dos resultados.

Explicou que as setes trilo-
gias são sete percursos de for-
mação específica que trabalham 
em áreas distintas dentro de alta 
performance, seja na liderança, 
produtividade, gestão de resulta-
dos e imagem comportamental. 

“Nós trabalhamos efec-
tivamente para as organiza-
ções e criamos programas 
específicos de 14 horas para 
o uso individual,  gestão e ca-
pacitação de custos ocultos”.

Frisou igualmente que 
gostaria que Moçambique 

As mulheres devem mostrar pujança 
e mostraremo que bem sabem fazer

Empreendedorismo feminino 

crizalda Vilanculos
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Moçambique quer testar nove milhões de pessoas até o 
final do presente ano. Só no primeiro semestre, foram testa-
das cinco milhões de pessoas, sendo que 2.1 milhão acusaram 
positivo.Para fazer face a esta situação, o Governo criou 
políticas de testagem em saúde com vista a identificar os 
casos activos no País.A informação foi tornada pública esta 
segunda-feira, em Maputo, pela chefe do programa de HIV/
Sida no Ministério da Saúde, Aleny Couto, durante o lança-
mento da Semana Internacional de Teste.

“N
ós conseguimos fazer acon-
selhamento e testagem em 
saúde e para fazer o aconse-
lhamento e testagem em saúde, 
existem políticas dentro do País 
do qual adaptamos para poder 
alcançar todas as populações 
das quais achamos que deviam 
fazer a testagem”, disse Couto.

Enfatizou que para além do 
aconselhamento e testagem para 
a saúde, também têm duas princi-
pais intervenções, nomeadamente, 
aconselhamento de testagem ini-
ciada pelo utente e pelo provedor.

“Pelo provedor é quando 
vamos a uma unidade sanitá-
ria e chegamos com os sinais 
e sintomas que nós mostramos 
que pode ser o HIV e o que fa-
zemos é oferecer a testagem, 
mas, também, temos unidades 
de aconselhamento e testagem 
de saúde, onde voluntariamente, 
o paciente vai a unidade sanitá-
ria e pede para fazer a testagem”.

A chefe do programa de HIV 

no Ministério da Saúde faz sa-
ber ainda que, durante a semana 
de testagem, pretende-se alcan-
çar aquele grupo que não adere 
aos serviços devido ao estigma.

“Em Moçambique, nesta se-
mana de testagem, gostaríamos 
de ver alcançados muitos adoles-
centes e jovens, sejam raparigas 
ou rapazes, isto é importante, 
porque quando fazemos as nossas 
análises, é aqui onde vemos que a 
maior parte das populações, entre 
os adolescentes não conhecem o 
seu estado, então, esta semana, 
deve ser uma oportunidade de 
alcançarmos estas três principais 

populações que ainda nos deixam 
longe de alcançar o primeiro 95”.

Para os que forem acusar 
o negativo nos testes, explicou 
que, imediatamente, farão a liga-
ção aos insumos de prevenção.

“Neste momento, temos a ofer-
ta de preservativos para o rastreio e 
diagnóstico das ITS que colocam as 
pessoas em risco para o HIV/Sida”.

Por seu turno, a represen-

tante do Coalition Plus, Jean-
ne Gapiya, apontou algumas 
causas da fraca testagem em 
África, como as que minam os 
esforços de combater o HIV.

“Para combater de maneira 
eficaz o HIV é através da despis-
tagem. Nossos países em África 
têm algumas barreiras, ligadas à 
cultura africana e essas barreiras, 
fazem-nos perder tempo. Por-
tanto, quando falo de população 
chave, refiro-me a homens que 
fazem sexo com outros homens, 
transsexuais, usuários de drogas e 
trabalhadoras de sexo, pessoas es-
tas que se escondem e não fazem 

o despiste do HIV, o que dificulta 
a luta contra este mal”, lamentou.

Refira-se que Moçambique 
é o primeiro país lusófono afri-
cano a acolher esta campanha”.

Mbofana apela maior 
engajamento no rastreio da 

testagem do HIV

O Secretário Executivo do 
Conselho Nacional do Com-
bate ao HIV/ SIDA, Francisco 
Mbofana, apela a um maior en-
gajamento dos profissionais en-
volvidos no processo de rastreio 
de testagem do HIV, de modo a 
abranger maior número de po-
pulação chave neste processo.

Mbofana, que falava esta 
segunda-feira, em Maputo, 
por ocasião do lançamento da 
Semana Internacional do Tes-
te, disse que o acesso ao teste 
é uma das formas de contri-
buir para a eliminação do HIV.

Na ocasião, aquele dirigen-
te desafiou o Movimento para o 
Acesso ao Tratamento em Mo-
çambique, (MATRAM) e aos 
demais presentes no encontro, 
a contribuírem na expansão dos 

serviços a mais lugares, para 
assegurar que mais pessoas te-
nham acesso ao teste para a me-
lhoria da sua qualidade de vida.

A semana internacional do 
teste é uma iniciativa da rede de 
organizações de base comuni-
tária dos países de língua oficial 
HIV(PVHIV) e visa igualmente   
analisar a indicador 3.3, dos ODS, 
em África, relativo à eliminação 
ou redução do HIV até 2030.

A semana internacional do 
teste decorre de  21 a 27 de No-
vembro, e em paralelo com a se-
mana Europeia do teste de HIV, 
hepatites virais, e é organizada 
pela Rede Lusófona, através da 
parceria entre a organização fran-
cesa CoalitionPlus e a portuguesa 
GAT, com o objectivo de forma-
lizar uma rede de organizações 
de base comunitária dos países de 
língua oficial portuguesa (CPLP), 
centrada no intercâmbio de in-
formação actual, correcta e base-
ada em boas práticas, advocacia 
e promoção da saúde pública e, 
tendo como base o direito uni-
versal à saúde e o desenvolvi-
mento de respostas eficazes que 
assentam nos direitos humanos. 

Cerca de nove milhões de pessoas 
serão testadas em HIV até ao fim do ano

crizalda Vilanculos

fosse pioneiro na divulgação 
das setes metodologias por-
que na sua opinião os resulta-
dos são bastante importantes.

Explicou que a empresa 
Olga Amorim Limitada, está em 
Moçambique para dar a cada 
uma das pessoas que forem a 
ingressar nos seus programas 
uma nova e melhor versão de 
si mesma. Mas também, para 
que possa mas do que gerir suas 
forças e vontades é preciso gerir 
o seu comportamento, exponen-
ciando os seus pontos fortes.

Segundo Olga Amorim, o 
objectivo geral na formação 
é transformar pessoas nor-
mais em extraordinárias, co-
laboradores medianos em co-
laboradores extraordinários.

O seu público-alvo são em-
presas que queiram melhorar 
os seus activos, a performance 
dos seus colaboradores. Contou 

que com as metodologias após 
aplicação conseguiu rentabilizar 
cerca de vinte porcento dos co-
laboradores em extraordinários.

“As nossas metodologias são 
desde a área de liderança até na 
gestão de imagem  comportamen-
tal ou seja, nós passamos pelos 
chefes, pilares nas organizações 
e comunicação e igualmente na 
capacitação de conhecimento”.

Sustenta que com a ferra-
menta que carrega consigo, 
consegue atingir o seu nível 
mais alto de satisfação. Isto é, 
partilha a sua experiência sem 
sentir que estão a entrar nos 
seus espaço e sem sentir que 
está a dar ou oferecer ferramen-
tas mais do que eles merecem.

“No fundo nós queremos 
mostrar conhecimento. Se eu 
partilhar vais ter o mesmo co-
nhecimento como eu. É essa des-
mitificação que queremos, por-

que aquilo que você sabe é o seu 
nome, não é o que eu sei, por isso 
vamos juntar conhecimentos e se-
remos mas forte”, frisou a fonte.

Olga Amorim deixa uma 
mensagem de motivação 
para os jovens moçambica-
nos para que não desistam 
dos seus sonhos porque são 
resilientes às circunstâncias.

Por sua vez, o médico es-
pecialista em bloco operatório, 
Virgílio, disse que para ele to-
dos diassão desafiantes. Re-
feriu que o grande desafio é a 
burocracia,  porque há certas 
pessoas que jogam com bas-
tante interesse e desta forma 
torna-se difícil os seus projectos.

“Nós temos problemas com 
as Alfândegasque complicam as 
nossas compras. Está é a buro-
cracia que os nossos governos 
colocam nos nossos projectos.

A nutricionista desportiva 

e estética, Locarla, começou à 
sua narração dizendo que ado-
ra a área de empreendedoris-
mo porque percebeu que era 
activa além de estudar apren-
der e aplicar. “Para atingirmos 
ou alcançar o auge dos nossos 
objectivos devemos criar mé-
todos, só assim podemos com 
melhor formar chegar no topo.

Ela descobriu que tinha vo-
cação no empreendedorismo 
e perfomance no ramo de ne-
gócio, e preferiu partilhar com 
demais mulheres que tinham 
o mesmo objectivo. Tudo co-
meçou no ano 2020 no início 
da pandemia da Covid-19.

Para esta grande mulher 
a riqueza financeira traz con-
sigo o equilíbrio para as mu-
lheres. É importante que as 
mulheres partilhem conheci-
mento de modo a alavancar as 
outras que nada sabem fazer.

“Nós somos aquelas mulheres 
que estão a dar a cara e dizer que-
res empreender e não sabe como? 
Vêem vamos te ensinar”, disse.

SegundoLocarla, não preci-
sa ter dinheiro para ser grande 
empreendedora. Acrescenta que  
para criar a sua própria empresa 
não precisa de dinheiro, o impor-
tante é transformar esse conhe-
cimento é um produto. “Se sabe 
costura, fazer bolo, o importan-
te é partilhar conhecimento”.

Locarla diz que se a mu-
lher não consegue garantir com 
que ela seja saudável, próspera, 
abundante, segure  e feliz deve 
juntar-se a mais mulheres para 
abraçar o horizonte. Aconselha 
a mulher paradeixar de ser frá-
gil e começar a revolucionar o 
mercado do trabalho, e  igual-
mente espera que as mulheres 
saiam dos blogueiros e valori-
zarem o que bem sabem fazer.
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Utilização obedece  ao princípio utilizador-pagador:

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

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, inaugurou, sexta-feira, 18 de 
Novembro, a estrada que liga a vila-sede do distrito de Mar-
racuene à localidade de Macaneta, com uma extensão de 8.42 
quilómetros e que custou cerca de 462 milhões de meticais, 
fi nanciados pela Rede Viária de Moçambique (REVIMO), 
concessionária da via.

A e m p r e i t a d a 
incluiu a cons-
trução de uma 
praça de por-
tagem conven-

cional, ainda em obras, para subs-
tituir a actual, que funciona em 
moldes provisórios, bem como 
trabalhos de manutenção, na par-
te Sul da ponte sobre o rio Inco-
máti, como forma de contribuir 
para a melhoria das condições 
de transitabilidade e segurança.

Para Carlos Mesquita, a 
rodovia vai permitir a circula-
ção de pessoas e bens de forma 
segura, cómoda e permanente, 
assim como reduzir o tempo 
de viagem entre Macaneta e 
Marracuene, e dinamizar a eco-
nomia da localidade, em par-
ticular, e do distrito, no geral.

“Estamos certos de que a es-
trada construída e pavimentada 
vai certamente tornar os produtos 
aqui produzidos (legumes, tubér-
culos, hortícolas, banana, entre 
outros) mais competitivos no 
mercado, em termos de qualida-

de e preços, e não só. Vai, igual-
mente, impactar em toda a cadeia 
das demais actividades económi-
cas e sociais aqui desenvolvidas, 
devido à maior facilidade de 
circulação entre a costa e o inte-
rior”, considerou o governante.

Na ocasião, Carlos Mesqui-
ta referiu-se à mais-valia que a 
estrada representa para o sector 
do turismo: “Abre novas opor-
tunidades de negócio que podem 
transformar Macaneta num desti-
no turístico de excelência com as 
suas sublimes e exóticas praias, 
benefi ciando da sua proximi-
dade em relação aos principais 
portos e aeroportos da região”.

Num outro desenvolvi-
mento, o ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos fez recordar que a 
utilização daquela estrada vai 
obedecer ao princípio utiliza-
dor-pagador, tendo explicado 
que este procedimento visa as-
segurar a geração de recursos 
que, no mínimo, garantam a 
manutenção da infraestrutura, 

a prestação de assistência aos 
utentes em caso de emergên-
cia, a construção de mais rodo-
vias, entre outros benefícios.  

Na ocasião, a secretá-
ria de Estado na província 
de Maputo, Vitória Diogo, 
apelou à maior colaboração, 
por parte da população local 
e dos utentes, no pagamen-
to das taxas como forma de 
assegurar que a via benefi -
cie de manutenção de modo 
a garantir a sua longevidade.

Apelou, igualmente, à vi-

gilância no sentido de evitar 
a vandalização dos sinais de 
trânsito, e não só, que pode 
perigar a circulação de auto-
mobilistas e peões na rodovia.

“Gostaria de exortar aos 
utentes da estrada a observa-
rem os limites de velocidade 
para que a estrada não se trans-
forme num palco de acidentes 
de viação e mortes”, disse.

Por seu turno, o presidente 
do Conselho de Administra-
ção da REVIMO, Constantino 
Gode, frisou que a obra traduz 

a missão da empresa, que con-
siste em investir e participar na 
gestão de infraestruturas, pro-
dutos e serviços integrados, 
contribuindo para a criação de 
valor e desenvolvimento sus-
tentável dos locais ligados pela 
rede de estradas sob sua gestão.

Uma vez concluída e inau-
gurada a via, acrescentou que 
“o maior desafi o que temos pela 
frente é o de dar seguimento a 
acções visando a capitalização 
do leque de oportunidades que 
resultam desta infrastrutura”.

Carlos Mesquita inaugura nova 
estrada entre Marracuene e Macaneta
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Na Universidade Wutivi (UniTiva) 

Sociedade civil e Governo em Manica 
discutem a inclusão da criança no país 

Do c e n t e s , 
es tudantes 
e o corpo 
técnico ad-
ministrativo 

da Universidade Wutivi (Uni-
Tiva) juntaram-se na semana 
finda em Maputo, em mais 
uma edição de jornadas cien-
tíficas, uma actividade anual 
que consiste na apresentação 
de comunicações e exposi-
ções de trabalhos científicos.

As VIII jornadas científi-
cas da UniTiva visam divulgar 
e promover os resultados dos 
trabalhos de pesquisa dos estu-
dantes, docentes e investigado-
res, mas também, a promoção 
de pesquisa com impacto na 

vida da comunidade residen-
te nas proximidades daquela 
instituição do ensino superior.

O encontro de três dias 
serviu de oportunidade para a 
troca de experiências e ainda 

firmar parcerias com algumas 
entidades que exploram áre-
as de interesse. Desta feita, a 
UniTiva firmou memorando 
de entendimento com algu-
mas instituições tais como, 
o Colégio Paraíso, Custódio 
Duma, advogados e consul-
tores, gabinete da esposa do 
governador da província de 
Maputo e da Associação Yethu.

A oitava edição das jornadas 
científicas encapsulou uma vas-
ta gama de actividades, incluin-
do, feiras e cursos tais como, 
feira de saúde, do livro, da gas-
tronomia, dos produtos locais e 
actividades de carácter cultural, 
como música, dança e poesia.

O evento contou com a 

presença de vários palestran-
tes como o economista Hi-
pólito Hamela, que proferiu 
o tema sobre; “A Sustentabi-
lidade da Pesquisa nas Ins-
tituições de Ensino Superior 
em Moçambique: desafios e 
perspectivas” e do secretário 
do estadoda juventude e em-
prego, que proferiu o tema; “  
A formação superior e os de-
safios do primeiro emprego”.

Participaram ainda no 
evento, Vitória Diogo, Se-
cretária do Estado na Pro-
víncia de Maputo, e Naidy 
Parruque, esposa do Gover-
nador da Província de Mapu-
to, entre outros convidados.

SILVINO MIRANDA

VIII jornadas científicas impulsionam 
desenvolvimento comunitário

Organizações da sociedade civil e governo de Manica 
discutem a questão de inclusão das crianças moçambicanas, 
sobretudo as com deficiência física, necessidades educativas 
especiais e em situação de vulnerabilidade que se encontram 
expostas ao terrorismo na província nortenha de Cabo delga-
do. 

Trata-se da Save 
The Children 
internacional em 
Moçambique, 
Plataforma da 

Sociedade Civil da província de 
Manica (PLASOC) e o gover-
no de Manica, através do sector 
da educação que promovem de-
bates sobre direito, igualdade, 
equidade e inclusão das crianças. 

O debate se enquadra nas 
actividades da celebração dos 
33 anos da Convenção sobre 
os Direitos da Criança (CDC), 
adoptada pela organização das 
Nações Unidas (ONU) a 20 de 
Novembro de 1989 e, o Estado 
moçambicano assinou no dia 30 
de Setembro de 1990 e ractifi-
cou no dia 26 de Abril de 1994. 

 “Nós demos avanços 
significativos, na implementação 
dos direitos da criança, mas tam-
bém reconhecemos que ainda há 
muitos desafios, temos a situação 
das uniões prematuras, sobretudo 

nas zonas rurais, mas também 
temos a pobreza extrema”, re-
feriu Jone Francisco, gestor de 
operações na Save The Children.

A inclusão debatida por estes 
organismos, inclui mudanças cli-
máticas, educação e saúde men-
tal, racismo e a descriminação 
de crianças, “o nosso país está 
a ser afectado pelo terrorismo e 
estão lá crianças a mudarem de 
residências, crianças que tem 
problemas de acesso a escola, 
por conta desta situação”, disse. 

A presidente do parlamen-
to infantil em Chimoio, Olívia 
Guerra admite haver avanços em 
Moçambique, no que diz respei-
to a inclusão da criança, apesar 
de prevalecerem os desafios. 

“Nós queríamos que se apro-
fundasse mais para que todas as 
crianças tivessem os mesmos 
direitos, para que todas elas sou-
bessem os seus direitos, então 
é preciso que se faça um traba-
lho bem grande, em conjunto 

e de sensibilização nas comu-
nidades”, disse Olívia Guerra. 

 O Director Executivo 
da PLASOC, Danilo Mairoce, 
afirma que todos os extratos das 
sociedades do mundo devem jun-
tar energias e sinergias em prol dos 
direitos das crianças como forma 
de preservar o bem-estar social. 

“Estamos a falar da inclusão 
no âmbito geral, para que não haja 
descriminação por exemplo, do es-
tado social das crianças, se perten-
cem a uma família rica ou pobre, 
essas crianças devem beneficiar 
dos direitos, se são da zona sul 
ou centro, então não haja descri-

minação regional, religiosa e nem 
politica”, disse Danilo Mairoce. 

A PLASOC tem trabalhado 
no país na advocacia dos sec-
tores públicos para que possam 
cumprir a convenção sobre os 
direitos das crianças, em que 
faz estudos, palestras e mesas 
redondas em prol dos direitos 
dos petizes em Moçambique. 

O sector de educação em 
Moçambique, adoptou a isen-
ção de valores monetários de 
matrículas das crianças nas es-
colas, um mecanismo para ga-
rantir livre e acesso gratuito 
a educação, como um direito 

fundamental de um ser humano. 
“Para além de isenção, temos a 

questão da educação dos professo-
res para englobar as crianças em si-
tuação de necessidades educativas 
especiais, cujos professores estão 
sendo dotados de ferramentas para 
diretamente responder a preocu-
pação da criança dessa natureza”, 
disse director provincial de educa-
ção de Manica, Albino Chaparica. 

As actividades alusivas ao 
dia 20 de Novembro do presen-
te ano, de celebração da con-
venção dos direitos da criança, 
foram realizadas sob o lema: 
Inclusão para todas as crianças. 

Kelly Mwenda

zambeze  | 15Quinta-feira, 24 de Novembro de 2022



O n d e    O    n e g ó c i O    s e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio
Campeonato Mundial de Futebol FIFA Qatar 2022 
pode ser visto na totalidade na DStv e GOtv

As plataformas GOtv e DStv são as únicas operadoras 
de televisão paga em Moçambique que detém os direitos 
de transmissão exclusivados jogos completos,portanto, 64 
jogos do Mundial de Futebol de Qatar 2022 sem excepção.

 

Ar r a n c o u , 
ontem, no 
Estádio Al 
Bayt, em 
Al Khor, o 

Campeonato Mundial de Fu-
tebol FIFA Qatar 2022 com 
a selecção anfitriã, Qatar, a 
medir forças com o Equador 
em partida da primeira jor-
nada do grupo “A”. O Equa-
dor venceu o jogo inaugural 
da 22ª edição da competição. 
Um facto histórico, pela pri-
meira vez, o país organiza-
dor perdeu no jogo inaugural.

Os moçambicanos têm a 
honra de acompanhar a trans-
missão exclusiva de todos 
os 64 jogos a partir das pla-
taformas da DStv e GOtv. 
Além da emissão em directo 
de todos os jogos, através da 
SuperSport, há opções de lin-
guagempersonalizada em se 
pode escolher entre Inglês e 
Português através do controlo 
remoto, comentários em Por-
tuguês feitos pelos melhores 
comentadores da SuperSport, 

uma variedade de programa-
ção suplementar, várias opções 
de recuperação, convidados e 
analistas de topo e opções de 
streaming. Pela primeira vez, 
todos os jogos do Mundial na 
DStv serão emitidos em 4K.

“Este é de longe o maior 
Campeonato Mundial de Fu-
tebol que estamos a organizar 
com uma vasta gama de conte-
údos, excelentes comentadores 
e diferentes opções de visuali-
zação. Toda a experiência vai 
estabelecer novos padrões de 
excelência na transmissão dos 
conteúdos”, explicou Jónia Pre-
sado, Directora de Marketing, 
Comunicações e Relações Públi-
cas da MultiChoice Moçambique.

Tratam-se de ofertas que tor-
narão as experiências dos teles-
pectadores mais incríveis. Este 
ano, a 22ª edição do torneio vai 
decorrer de 20 de Novembro a 18 
de Dezembro no Qatar. As equi-
pas de profissionais da SuperSport 
já estão posicionadas no terreno 
para reportar in locotoda acção e 
acontecimentos deste evento des-

portivo mais aguardado do ano.
Desde o dia 15 de Novembro, 

os canais da SuperSport Máximo 
2 passaram a chamar-se de “Mun-
dial Total” e Máximo 3 é “Mun-
dial Selecção”. Entretanto, os 
canais Máximo 1 e Máximo 360 
continuam com o mesmo nome. 
São canaistotalmente dedicados 
especificamente ao Campeonato 
Mundial de 24 horas com jogos 
clássicos, notícias e destaques 
sobre o mundial, documentá-
rios da FIFA, filmes da FIFA, 
programa da revista do Campe-
onato do Mundo e muito mais. 

Para a narração dos jogos, a 
equipa da SuperSporté compos-
ta pelos conhecidos jornalistas 
Óscar Paul, Pedro Cid e o ango-
lano Jorge Guerra.Em estúdio, 
para a análise detalhada dos jo-
gos, temos a presença do antigo 
seleccionador angolano, Olivei-
ra Gonçalves, do antigo guarda-
-redes da selecção portuguesa, 
Victor Baía, bem como os ana-
listas Zeca Marques, António 
Trigo, João Chissano e o antigo 
internacional moçambicano, 
Tico-Tico.  A condução da con-
versa em estúdio está a cargo 
de Rui Almeida e Henrique Ali.

CatchUp

O serviço DStvCatchUp 
temtodos os 64 jogos, mais os 
destaques de oito e 26 minu-
tos. Há uma secção dedicada 
ao Campeonato do Mundo que 
incluirá resumo dos jogos com 
documentários já disponíveis.

Línguas
As transmissões do Cam-

peonato Mundial naSuperS-
port está disponível em várias 
línguas, incluindo inglês, 
personalizadas por região:

Nigéria: Inglês, Pidgin, 
Yoruba, Hausa, Igbo.

Máximo: Português.

Pacotes e tecnologia
Os telespectadores da DStv 

podem assistir aos jogos do 
Mundial nos seguintes pacotes:

•DStv Mega – Todos os 64 
jogos em directo

•DStv Bué – Todos os 64 
jogos em directo

•DStv Premium – Todos os 
64 jogos em directo

•DStv Grande+ - Todos os 
64 jogos em directo

•Dstv Grande - Todos os 64 
jogos em directo

•DStv Família – 30 jogos 
em directo

•DStv Fácil – 30 jogos em 

directo
•DStv Base - 28 jogos em 

directo

Embora a tecnologia HD 
continue a ser a escolha prefe-
rida. A SuperSport transmitirá, 
pela primeira vez, um Campe-
onato do Mundo em 4K.

A tecnologia 4K é UHD 
e presta-se ao desporto 
de acção rápida com cada 
momento de cada partida a 
ser exibida em detalhes bem 
definidos.

Para desfrutar de to-
das estas experiências, os 
telespectadores devem ter um 
descodificador Explora Ultra, 
uma televisão 4K (ligada com 
o HDMI) e/ou uma subscri-
ção DStv Bué, DStv Grande 
Mais e DStv Grande.

Este é o primeiro Campe-
onato Mundial de Futebol a 
ser transmitido, pela primeira 
vez, a partir da GOtv nos 
seguintes pacotes:

•GOtv SUPA – Todos os 
64 jogos

•GOtv Max – 30 jogos
•GOtvPlus – 30 jogos
•GOtv Essencial – 30 jogos
•GOtv Lite – 28 jogos
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No leito do grande rio

15.ª Edição do Torneio Mini Basquete 
Millennium bim encerra em celebração

A iniciativa que este ano celebra 15 anos visa apoiar o 
desporto moçambicano, impulsionando a prática despor-
tiva, formação e o bem estar entre os jovens e crianças de 
100 escolas secundárias da cidade e província de Maputo e 
Gaza.

Encerrou na 
Escola Comu-
nitária São Vi-
cente de Paulo 
da Malhanga-

lene, a 15ª edição do Torneio 
Mini Basquete Millennium 
bim, em celebração e ânimo. 
Este evento contou com a par-
ticipação de720 crianças dos 6 
aos 12 anos de idade. Nas di-
versas actividades durante o 
torneio foram incutidos hábitos 
saudáveis, bem estar  e promo-
ção do desporto nacional a fim 
de contribuir para formação de 
crianças, equipas técnicas e mo-
nitores envolvidos no projecto.

Os jogos desta 15.ª edi-
ção do Torneio Mini Bas-
quete Millennium bim, para 
além de celebrar a prática 
desportiva,incluiram, igual-
mente, actividades lúdicas pa-
ralelas como o xadrez, pales-
tras sobre saúde oral, segurança 
rodoviária, expressão plástica, 
entre outras, para os pequenos 
atletas durante os intervalos em 
que estivessem fora da quadra.

O torneio, organizado 
no âmbito do Programa de 
Responsabilidade Social do 
Millennium bim “Mais Mo-
çambique pra Mim”, decor-
reu com a participação das 
cidades de Maputo, Matola, 
Chimoio, Quelimane, Bei-
ra, Tete, Nampula e Pemba.

Para o Administrador Exe-
cutivo do Millennium bim, Al-
bino Andrade, a iniciativa foi 
criada “reconhecendo a impor-
tância dos cuidados com a saúde 
para o bem-estar da sociedade, 
ao longo destes 15 anos o Mil-
lennium bim tem desenvolvido 
diversas iniciativas de promo-
ção de saúde tomando em pau-
ta a importância da actividade 
física e da recreação como ac-
tividades que contribuem para 
a manutenção do corpo em prol 
de uma maior vitalidade”,referiu.

Foi a pensar no bem-estar 
dos mais jovens e no desenvol-
vimento do desporto nacional 
que o Millennium bim mate-
rializou, em 2006, a primeira 
edição do Torneio Minibas-

quete Millennium bim, que até 
aos dias de hoje tem sido um 
veiculo de transmissão de valo-
res, princípios e referências de 

nomes que poderão destacar-
-se profissional no basquete-
bol nacional e além-fronteiras.

A presente edição arrancou 

no dia 22 de Outubro e fundou 
as bases para o desenvolvi-
mento de novos grupos esco-
lares e clubes da modalidade.

CoWorkLab comemora 10 anos em Moçambique  

A empresa Co-
W o r k L a b , 
que se dedi-
ca a disponi-
bilizar espa-

ços de escritórios partilhados 
por diferentes empresas, está 
a assinalar o seu 10º aniversá-
rio. Dez anos de história pau-
tados por um forte crescimen-
to no mercado moçambicano.

Actualmente são já sete 
Business Centers em Ma-
puto, todos situados em lo-
cais estratégicos da cidade 
e cada um com diversas so-
luções de escritório, entre 
espaços de coworking, es-
critórios privados, salas de 
reunião e sediação virtual.

Em cada um deles, em-
presas e negócios residentes, 
usufruem e tiram partido de 
uma série de serviços integra-
dos, pensados para potenciar 
a optimização de processos, 
a produtividade, a criativida-

de e o bem-estar no trabalho.
Os espaços da CoWorkLab 

foram desenhados para que as 
empresas possam explorar no-
vas formas de trabalhar e para 

que se possam dedicar ao cres-
cimento do seu negócio.”É 
com imenso orgulho que co-
memoramos os 10 anos da 
CoWorkLab em Moçambi-

que. Estes 10 anos de história 
foram pautados por um cres-
cimento ímpar, crescimento 
esse que é uma prova viva do 
carinho com que temos sido 

aceites no mercado”, refere 
Pedro Ferreira, Director Ge-
ral da CoWorkLab. Segundo 
aquele responsável, o suces-
so deve-se “ao esforço que 
diariamente empreendemos 
para prestar cada vez mais 
e melhores serviços a quem 
nos procura”, agradecendo 
“aos clientes, fornecedores 
e parceiros pela confiança”.

A par da disponibilização 
de espaços de escritório, a 
CoWorkLab lançou este ano 
a incubadora e aceleradora de 
micro pequenas e médias em-
presa “Djampa”, num projec-
to co-financiado pela União 
Europeia. Com esta inicia-
tiva a empresa alargou o seu 
raio de acção para todas as 
províncias do país, contando 
com Centros de incubação em 
todas as capitais provinciais, 
onde diariamente uma equipa 
de 20 gestores presta apoio a 
dezenas de empreendedores.
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Fraca produção nacional contribui para 
elevado custo do preço de cebola nos mercados

Segundo o presidente do Projecto MUKHERO do Zimpeto 

x

x 
x

CTA discute cooperação com embaixador dos EUA e os mecanismos 
para flexibilização da implementação das medidas do PAE 

O preço do saco de cebola continua alto mercê da fraca produ-
ção nacional nos distritos de Chókwé e Moamba nas províncias 
de Maputo e Gaza, segundo o presidente do projecto Mukhero 
face a esses cenários os sul-africanos apostaram na produção 
da batata reno relegando a cebola. A cebola que é vendida ao 
preço de 450 há 500 meticais é exportada de Cape Town na vizi-
nha África do Sul, o que acarreta custos em termos de logística.

A cebola che-
ga a custar 
450 há 500 
meticais que 
de acordo 

com Hermenegildo Rui é um 
preço indesejável para com 
os consumidores e alerta que 
pode vir a subir, dado que 
estamos na época chuvosa. 

“ Se a chuva continuar 
nesses níveis os preços pode-
rão estabilizar-se“ afiançou 
Rui para quem o preço da ce-
bola não é determinado pelo 
comprador. Mas, pelos produ-
tores que recorrem aos siste-
mas de cooperativismo para 
colocar a cebola no mercado. 

Hermenegildo Rui lamenta 
ainda o facto de o mercado gros-
sista do Zimpeto não estar defi-
nido em bancas o que de algum 
modo gera inúmeros prejuízos 
pelo facto de alguns produtos 
adquiridos chegam a ser con-
sumidos de mais uma semana, 
devido a concorrência desleal.

“ Qualquer um pode intro-
duzir seu produto e vender ao 

preço que lhe convier depen-
dendo da necessidade de fle-
xibilizar sua retirada“ referiu 

O liberalismo do mercado 
sujeita a consequências simi-
lares, reconheceu a fonte para 
quem os produtores têm o há-
bito de especular os preços 
quando os mesmos registam 
inúmera procura pelos grossis-
tas, dai que urge criar sinergias 
para a harmonizar os preços.

“Não vamos lesar a produ-
ção nacional. Mas, temos que 
melhorar o défice “ sublinhou 
Rui para quem é preciso que o 
Ministério da Indústria e Co-
mercio valorize, os combatentes 
da fome que se implantaram no 
Mercado grossista do Zimpeto.

Porque se aproxima a qua-
dra festiva, a fonte apela a 
inspecção nacional das acti-
vidades económicas a se fa-
zer sempre ao mercado como 
forma de se inteirar dos pre-
ços dos produtos evitando 
conclusões de especulação de 
preços dos produtos quando o 
momento de pico avizinhar-se.

Relativamente ao preço 
da batata Reno e outros pro-
dutos similares, estes conti-
nuam aceitáveis,alias Her-
menegildo Rui recordou que 
há duas semanas o preço 
do saco da batata reno che-
gava a custar 180 meticais.

“A batata nacional inun-
dou o mercado grossista gra-

ças a dois grandes produtores 
um de Massingir na provín-
cia de Gaza e Vilankulo em 
Inhambane “ disse a fonte 

Se por um lado o merca-
do não regista escassez dos 
produtos alimentares, por ou-
tro os vendedores reclamam 
o elevado índice de roubos 
que ocorrem naquele local. 

“ Tivemos situações de 
um vendedor que lhe retira-
ram 12 sacos de cebola. Isso é 
doloroso tendo em conta que 
muitos recorrem aos bancos 
para adquirirem os produtos e 
colocar no mercado “ lamen-
tou a fonte sublinhando que 
é preciso reforçar a seguran-
ça para evitar mais prejuízos. 

O Embaixador 
dos Estados 
Unidos da 
América em 
M o ç a m b i -

que, Peter Hendrick Vrooman, 
efectuou uma visita de cortesia 
à CTA, onde manteve um en-
contro que serviu para apresen-
tação do novo diplomata ame-
ricano e da posição do sector 
privado em relação ao PAE. 

A CTA começou por apre-
sentar a sua estrutura de Diálo-
go Privado-Privado até ao nível 
distrital, osdesempenhos empre-
sariaisrecentes e os resultados 
das várias auscultações às em-
presas sobre as medidas anun-
ciadas pelo Governo no âmbito 
do PAE. As partes discutiram 

os mecanismos para  flexibi-
lização da implementação das 

médias de estímulo à economia. 
A CTA enfatizou os apoios 

que o Governo dos EUA tem 
vindo a dar ao sector privado 

moçambicano desde a criação 
da CTA, através da sua agência 
de desenvolvimento interna-
cional USAID. O Embaixador 
dos EUA referiu-se ao apoio 
que tem vindo a dar ao Gover-
no de Moçambique para uma 
efectiva implementação das 
médias de estímulo à economia. 

As partes acordaram a re-
alização de uma Missão Em-
presarial para  EUA e de 
fórum de negócios e investi-
mentos Moçambique - EUA.

Refira-se que os EUA inves-
tem mais de 400 milhões de dó-
lares por ano no sector da saude 
para assegurar o desenvolvimento 
do capital humano. Mas, também, 
tem investimentos no sector de 
educação, agricultura e energia.
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Directora de Pessoas e Cultura do Standard Bank exorta aos líderes: 
“A saúde e o bem-estar são um imperativo para as organizações”

Águas de Maputo reduzem perdas 
em 11% e melhoram facturação 

O Programa Acelerado e Integrado de Redução de Per-
das (PAIRP), implementado pela empresa Águas da Região 
Metropolitana de Maputo (AdRMM), entre 2019 e 2024, re-
sultou na redução da água não facturada em mais de 11%, 
isto é, de 56% em 2019, para os actuais 45%, os clientes sus-
pensos reduziram de 55 mil para 35 mil, esperando-se, até 
ao final do ano, reactivar mais clientes suspensos, até 32.900.

O p r o g r a m a 
foi desenha-
do para um 
horizonte de 
cinco anos, 

com uma visão estratégica 
do negócio que visa reduzir a 
água não facturada até 33%, 
duplicar a carteira de clientes 
para 400 mil e duplicar ainda 
os rendimentos/receitas anuais.

A propósito destes resul-
tados, “embora existam ainda 
constrangimentos associados 
ao financiamento para o cum-
primento integral do programa, 
a avaliação intermédia é bastan-
te positiva, uma vez que se nota 
um progresso satisfatório rela-
tivamente às metas previstas”, 
conforme referiu o director do 
PAIRP, Joaquim Samuel Bie.

Apesar da melhoria regis-
tada nos últimos três anos, as 
cobranças constituem ainda o 
maior foco e principal desafio 
da empresa, uma vez que ainda 

não obteve resultados satisfató-
rios a avaliar pela actual taxa de 
75%: “Este indicador é muito 
influenciado pelo facto de de-
pender muito da boa vontade do 
cliente em pagar a factura, dado 
que o serviço é pós-pago. Esta 
situação é agravada pelos ele-
vados índices de roubo de água, 
ou seja, do consumo ilegal, que 
leva à suspensão ou corte do 
fornecimento de água”, referiu.

Estas práticas, sublinhou, 
impactam negativamente a 
sustentabilidade da empresa e, 
por sua vez, limitam a capaci-
dade de expansão do serviço 
para outras áreas não cobertas.

Entretanto, várias acções 
estão em curso com vista à 
melhoria das cobranças, des-
tacando-se a realização de 
campanhas de sensibilização e 
persuasão aos clientes devedo-
res, promoção das plataformas 
de pagamento electrónico, ca-
pitalização das parcerias com 

as comunidades, através de 
memorandos assinados com 
as autoridades municipais de 
Maputo e Matola, a instala-
ção de contadores pré-pagos 
e a criação de facilidades de 
pagamento das facturas de 
água em dívida em prestações, 
mantendo o cliente com água.

Para o director do PAIRP, o 
programa trouxe maior enga-
jamento e motivação da massa 
laboral da empresa, através da 
implementação de iniciativas as-

sociadas à transformação institu-
cional, tais como a capitalização 
da bonificação pelo desempe-
nho, melhoria da capacidade téc-
nica do pessoal, aprimoramento 
das acções de acompanhamento 
e monitoria das operações técni-
cas e comerciais, o que permitiu 
a flexibilização e maior eficiên-
cia nas intervenções técnicas.

Numa recente aprecia-
ção às acções realizadas para 
o alcance dos objectivos que 
norteiam o programa, o enge-

nheiro, professor e gestor pú-
blico português, Joaquim Poças 
Martins, fez igualmente, uma 
avaliação positiva da progres-
são do PAIRP, tendo destacado 
o melhoramento de facturação 
e a redução de perdas em 11%.

O professor e gestor pú-
blico português recomendou 
ainda a empresa no sentido de 
continuar na mesma senda: 
“a empresa deve mobilizar 
uma equipa de monitoria diá-
ria das actividades”, concluiu.

A D i r e c t o r a 
de Pesso-
as e Cultura 
do Standard 
Bank, Mó-

nica Macamo, defendeu, re-
centemente, na cerimónia de 
abertura da 3ª edição da Cimei-
ra Lusófona de Liderança, a 
necessidade de as organizações 
pautarem por uma liderança hu-
mana, próxima e ética; e apos-
tarem cada vez mais na saúde 
e bem-estar dos seus colabo-
radores, pois só assim poderão 
alcançar os seus objectivos.

Este apelo deriva do facto 
de acreditar que os colabora-
dores são a cultura e os em-
baixadores das organizações, 
e, nessa qualidade, estão em 
melhores condições de pres-
tar um bom serviço e causar 
uma boa impressão aos clien-
tes, o que fará com que os re-
sultados das organizações se-
jam gerados de forma natural.

“A saúde e o bem-estar são 
um imperativo para as organi-
zações. Só podemos ter suces-
so com pessoas emocional e 
psicologicamente equilibradas 
e saudáveis. Neste mundo dinâ-
mico e de constante mudança e 
transformações, a estabilidade 
física, psicológica e emocio-
nal é fundamental nas pesso-
as”, frisou Mónica Macamo.

Neste aspecto, a Direc-
tora de Pessoas e Cultura do 
Standard Bank realçou a re-
levância da liderança, que, na 
sua opinião, desempenha um 
papel de extrema importância.

“As pessoas inseridas em 
organizações com boas lide-
ranças gozam de uma excelente 
experiência, saúde e bem-estar, 
bem como uma integração 
harmoniosa entre a vida pes-
soal e o trabalho. Neste sen-
tido, para o sucesso de uma 
organização ou de uma lide-
rança, é essencial que o foco 

sejam os seres humanos e não 
os resultados”, considerou.

Na ocasião, Mónica Maca-
mo chamou a atenção para a 
importância da avaliação regu-
lar e constante das iniciativas 
implementadas em prol da saú-
de e bem-estar dos colabora-
dores: “É fundamental avaliar 
o seu impacto e perceber de 

forma tangível o contributo das 
mesmas nas pessoas. Deve-se 
criar um engajamento constan-
te, usando instrumentos cons-
tantes e criando um ambiente 
de confiança, fazendo com que 
cada colaborador se sinta líder e 
o principal embaixador da mar-
ca e cultura organizacional”.

A Cimeira Lusófona de 

Liderança é um evento que 
visa a partilha das melhores 
práticas e princípios para o 
sucesso e crescimento das em-
presas na economia digital.

Este evento decorreu em 
Cabo Verde, com o lema “Lide-
rança Emocional: O Grande Im-
pacto das Emoções na Lideran-
ça de Pessoas na Lusofonia” .
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Moza apoia na construção de paragens de 
autocarros na estrada Marracuene-Macaneta

Turismo registou mais de trezentos visitantes internacionais

No âmbito da sua responsabilidade social, o Moza Banco pa-
trocinou a construção de 5 paragens para autocarros de trans-
porte público de passageiros ao longo do troço Marracuene-Ma-
caneta, inaugurado na última Sexta-Feira, 18 de Novembro, 
pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídri-
cos, Carlos Mesquita, num evento em que o Banco esteve repre-
sentado pelo Membro da Comissão Executiva, Jaime Joaquim.

O apoio do 
Moza surge 
na sequência 
da inaugura-
ção da estrada 

que liga a vila-sede do distrito de 
Marracuene à localidade de Ma-
caneta, com uma extensão de 8.42 
quilómetros. Para o Ministro das 
Obras Públicas Carlos Mesquita, 
a rodovia vai permitir a circula-
ção de pessoas e bens de forma 
segura, comoda e permanente, 
assim como reduzir o tempo de 
viagem entre Macaneta e Marra-
cuene. Sobre as paragens patro-
cinadas pelo Moza, o dirigente 
apelou as comunidades a cuida-
rem das infra-estruturas de modo 
a garantir que sejam mais dura-
doiras para o benefício de todos.

“Estasparagens visam dispo-
nibilizar aos utentes que recorrem 

ao transporte público um local 
protegido e cómodo, para que pos-
sam em segurança esperar pelo 
seu autocarro, reduzindo assim a 
exposição ao sol, chuva e vento.”

Intervindo durante a ce-
rimónia de inauguração da 
estrada e das paragens, o 
Membro da Comissão Execu-
tiva do Moza Jaime Joaquim 
destacou o compromisso do 
Banco em apoiar causas que 
contribuam para o desenvol-
vimento do País, bem como a 
importância das paragens na 
segurança dos utentes de trans-
porte público de passageiros.

“É objectivo do Moza ao 
apoiar esta iniciativa, que con-
sideramos de grande utilidade 
pública, disponibilizar aos pas-
sageiros um local protegido e 
cómodo, para que possam em 

segurança esperar pelo seu auto-
carro. As paragens apresentam-
-se, por conseguinte, como um es-
paço acolhedor que visa facilitar 
o acesso aos machibombos e cha-

pas que circulam nesta via, refor-
çando a segurança dos utentes.”

Refira-se que as para-
gens ora construídas servirão 
também como um importan-

te suporte de comunicação do 
Banco, em que a marca Moza 
ficará exposta através da di-
vulgação naqueles espaços, 
das campanhas do Banco.

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

significativo na entrada de turis-
tas internacionais ao longo do se-
mestre passado. Segundo dados 
tornados públicos pela ministra 
da Cultura e Turismo,  Eldevina 
Materula, o sector do turismo re-
gistou trezentos e quarenta e oito 
mil e quinhentos e trinta e seis vi-
sitantes internacionais no primei-
ro semestre de 2022, contra du-
zentos mil quinhentos e setenta e 
seis turistas, registados em igual 
período do ano passado, o que re-
presenta  um crescimento de cer-
ca de setenta e quatro por cento.

Para a governante, “além dos 
registos positivos acima men-
cionados, gostaria de salientar 
que o Governo, está compro-
metido na criação de mecanis-
mos com vista a permitir a en-
trada de turistas internacionais 
e na atracção de investimento 
nacional e estrangeiro, através 
do Pacote de Medidas de Ace-
leração Económica (PAE)”.

Materula fez saber ainda 

que, no primeiro semestre de 
2022, o ramo de actividadede 
alojamento, restauração e simi-
lares, contribuiu 9.77% para o 
PIB, superando a participação 
de outros sectores económicos, 
tal como, o ramo da indústria de 
extracção mineira com 8.87%, 
agricultura, produção animal, 
caça e floresta com 8.59%, in-
dustria transformadora com 
3.50%, entre outros ramos.

A governante fez estes pro-
nunciamentos no lançamento 
da primeira edição de bolsa de 

estágio denominado  DIAGEO/
INATUR, I.P. – 2022, uma ini-
ciativa  de estágio que visa in-
centivar e apoiar na formação 
dos futuros profissionais do 
segmento de mesa e bar, com 
objectivo de dotá-los de conheci-
mentos práticos em contacto di-
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 ser-
viços hoteleiros no nosso país, 

pelo que associamo-nos com 
bastante agrado a este programa 
de estágio, que aponta essen-
cialmente no desenvolvimento 
de aptidões dos profissionais 
do bar, assim como fortalecer 
os padrões de experiências dos 
visitantes que afluem aos es-
tabelecimentos hoteleiros”.

O programa de estágio é 
levado a cabo pela Diageo, 
um líder mundial em bebidas 
alcoólicas 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. Preten-
demos 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 na-
cional da Diageo Moçambique.

“É neste prisma que lan-
çamos a primeira edição 2022 
do Programa Anual de Bolsas 
de Estágio com intuito de di-
namizar o sector de hotelaria e 
turismo no país, concretamente 
nosegmento de mesa e bar, com 
o intuito de melhorar a perfor-
mance profissional dos futuros 
profissionais, criar de incen-
tivos para a massa estudantil 
apostar afincadamente nestera-
mo profissional e incrementar 
as estatísticas dos formandos 
deste segmento”, sublinhou a 
ministra da Cultura e Turismo.

CRIZALDA VILANCULOS
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Bairro de Hulene

Depois de vencer a Taça-Maputo

Já está, Jardim faz dobradinha

Ressuscitados 
campeões

Já era de esperar que 
a equipa do Jardim 
fizesse a dobradi-
nha no campeonato 
de futebol de vete-

ranos da cidade do Maputo, ao 
derrotar na final a equipa do 
Amigos de Kongolote por três 
bolas a uma. Desta feita Jar-
dim ganhou tudo este ano pois, 
antes foi vencedor da Taça-
-Maputo, a segunda maior pro-
va daquele campeonato. São 
coisas não muito comuns de 
acontecer no nosso desporto re-
creativo. Por outro lado, a equi-
pa do Choupal deu de vencida 
o Campoane por duas bolas a 
uma, ocupando desta forma, 
a terceira posição. As equipas 
dos Veteranos Unidos, Cha-
mwaris e Xipanipane estão des-
promovidas deste campeonato.

 Resultado dos jogos
Jardim x Amigos de Kon-

golote (3-1)
 Choupal x Campoane 

(2-1)
José Matlhombe

Os Ressuscita-
dos tornaram-
-se novos 
c a m p e õ e s 
do futebol 

de veteranos do bairro de Hule-
ne em Maputo, edição 2022, ao 
derrotar na final, a Nova Luz por 
uma bola sem resposta. Os novos 
campeões receberam uma taça, 
25 medalhas e 28 mil meticais em 
dinheiro, enquanto a Nova Luz 
recebeu uma taça, 25 medalhas 

e 15 mil meticais. Por sua vez, 
o Sporting, terceiro classificado 
teve direito a 25 medalhas e 5 
mil meticais. Assim terminou a 
bola dos mais velhos tanto na ci-
dade o Maputo como no bairro 
de Hulene e, para o ano há mais.

 Resultado dos jogos
Ressuscitados x Nova Luz 

(1-0) 
Sporting x Mavalane (2-1)

José Matlhombe
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Transcurso da Existência junta 
três artistas em “Percursos”

Eis Carlos Fornasini, Dito Tembe e PMourana, que con-
vidaram-nos a transcorrer com eles, estes Percursos, estas 
trajectórias artistas singulares, três rios multifacetados que 
confluem em paralelo, para o mesmo mar, o da vida. Os ar-
tistas apresentaram na passada quarta-feira (16), a exposi-
ção colectiva, em que cada um mostrava os seus trabalhos. 

Nesta exposi-
ção, cada um 
deles vive 
e transmite 
artisticamen-

te a sua relação peculiar com a 
beleza, o desafio que nos fazem 
é o de encetar através destes 
percursos, um outro percurso.

Por entre os tons esfumados 
e indefinidos das telas e a pre-
cisão figurativa dos desenhos 
de Dito Tembe, passando pelos 
tons multicolores da pintura im-
pressionista de Carlos Fornasi-
ni, desaguando no surrealismo 
assombroso de PMourana, estes 
três artistas reinscrevem a pre-
tensão de transmitir um legado 
e simultaneamente prosseguir 
nesta missão de continuaram 
a ser proféticos porta-vozes da 
arte, no nosso país e no mundo.

Nós, seres de ontem, hoje 
e do amanhã, temos a neces-
sidade de comungar do fervor 
interrogante destes Percursos, 
navegando o olhar nestas te-
las e desenhos, para enfrentar 
e vencer os desafios cruciais, 
que se prefiguram no horizonte. 

Com o alento crítico desta 
exposição, depois de cada ex-
travio, podemos levantarmo-nos 
de novo e retomarmos, com 

criatividade e arte, os nossos 
próprios percursos, revendo-
-nos e inspirando-nos nas te-
las fugidias e desenhos destes 
percursos, para fazermos da 
própria vida uma obra de arte. 

Carlos Fornasini tem também 
exposições, em Havana, Cuba, 
em Hamburg, Alemanha e em vá-
rios locais em Maputo, onde rea-
lizou igualmente exposições in-
dividuais de reconhecido mérito. 

Dito Tembe conta já com 
oito exposições indivíduas e inú-
meras colectivas. Suas obras es-

tão entre vários coleccionadores 
em Moçambique, África do Sul, 
Botswana, Portugal, Alemanha. 
O interesse pelo conhecimen-
to artístico de Dito estendeu-se 
para a aprendizagem e experi-
mentação da cerâmica, fotogra-
fia, batique e da música (piano). 

PMourana através das suas 
criações artísticas fala-nos de 
diversos temas inerentes ao pa-
trimónio cultural, e sua diver-
sidade num diálogo entre artes, 
nomeadamente a pintura e a mú-
sica. Participou em diversas ex-
posições, tanto individuais como 
colectivas, dentro e fora do país. 

Para Carlos Fonasini o tema 
dado a exposição “Percursos” é 
porque tem a ver com o trajecto, 
desde quando começas a pintar 
até ao momento presente. “Eu 
pinto desde 1996/1997, então 
já tenho mais de 20 anos de an-

damento nessa coisa de pintura 
e isso tem a ver com o título”. 

“As obras que apresento têm 
muito a ver com a preservação 
da natureza e do espaço, algumas 
apresentadas em forma de ficção 
e outras nem por isso. Sempre 
que pinto tenho atenção a esses 
detalhes da natureza e quando 
pinto obra é como se estivesse a 
fazer um caminho e depois de ter-
minada, já consigo ver aonde eu 
cheguei, tenho a imagem a posso 
contemplar”, refere Fornasini.

Para Fornasini a arte de pintar 
deve ser verdadeira, deve ser algo 
que vem do interior, arte é senti-
mento, arte deve ser verdade. 

Dito Tembe ressalta que, 
desta vez juntaram-se para mos-
trar a exposição “Percursos”, 
artistas da década 60, o ob-
jectivo era mesmo este, juntar 
artistas daquela época, sendo 

que maior parte das exposi-
ções tem sido intergeracional.

“Percursos foi o resultado de 
uma discussão ou conversa entre 
nós, que é para justificar o tempo 
que já passou, no caso eu com 43 
anos de carreira e os outros tam-
bém por ai, achamos que, o ter-
mo percurso ficaria muito bem, 
depois de longas ideias e nomes 
que discutimos”, disse Dito.

Dito Tembe sublinha que, 
apesar de ser “Percursos” não 
houve uma linhagem de te-
mas que devíamos apresentar, 
cada um em suas obras esteve 
livre de trazer aquilo que vi-
nha a alma, pois assim, cada 
um teve a liberdade de poder 
transmitir os seus sentimentos. 

“Eu tenho apresentado nesta 
exposição um tema muito inter-
nacional, “Fuga”, porque tem 
aparecido muito me noticias, 
televisões em que o foco está 
virado para a Ucrânia, Rússia. 
Apesar de ser para lá, aque-
le é um problema que afecta a 
todo mundo. Fuga é uma obra 
que retrata o deslocamento de 
pessoas que fugiram do seu 
habitat e foram ficar num sí-
tio ao relento”, ressalta Tembe. 

Ademais, PMourana parti-
cipa desta exposição a convite 
do seu amigo (Dito Tembe). 
Seu amigo sugeriu que cada 
um devesse apresentar dife-
rentes temas a sua escolha. “Eu 
trago como sempre, coisas re-
lacionadas com música, amor, 
obras que trazem um pouco 
daquilo que é a nossa cultura”. 

“Cada um trabalhou em suas 
obras individualmente, recebi o 
convite a um mês e meio e conside-
ro que foi um pouco apertado, mas 
consegui aparecer com 4 obras iné-
ditas mesmo para essa exposição”.

“Em geral, pinto em defesa 
da mulher, os direitos da criança, 
algumas críticas a sociedade por 
aquilo que é o bem-estar e pou-
co o meio ambiente, pinto sobre 
temáticas que mais nos inquieta 
no momento, mas dentro dis-
to tudo, tento sempre cultivar o 
amor, a minha mensagem no fim 
é o amor”, esclarece PMourana. 

Dito Tembe, Carlos Fornasini 
e PMourana, como artistas cons-
tituem aqui uma humaníssima 
trindade está situada no eterno 
presente, o presente das coisas 
passadas, o presente das coisas 
presentes e o presente das coi-
sas futuras, dentro de uma iden-
tidade e um quadro de valores 
onde todos nos reconhecemos. 

silVino Miranda
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Japone Arijuane lê “A Reinvenção do 
ser e dor da Pedra” de Armando Artur  

Em Leituras de escritor, o poeta e escritor Japone leu 
e partilhou as suas interpretações do livro de Arman-
do Artur “A Reinvenção do Ser e Dor da Pedra”, curio-
samente um autor que Japone Arijuane tem um grande 
apreço e carisma. Um encontro de revelações curiosas, 
se nos recordamos os dois poetas tem dedicado o seu la-
bor em torno de signos como a pedra e a transformação. 

A ideia foi mes-
mo esta, con-
trolar escritor 
a falar de es-
critor, de uma 

forma muito íntima a sua relação 
com determinadas obras, e neste 
caso em particular deste poeta 
Japone Arijuane com o poeta 
(Armando Artur), não se trata de 
uma apresentação do livro, mas 
a sensibilidade de quem escreve 
sobre aquilo que lê. Colocamos o 
poeta a falar de um outro poeta. 

Na sua intervenção, o poeta 
Japone Arijuane considerou ou 
percebeu nas suas leituras que 
este é um livro que liga abismos 
sucessivos. Viver é como cami-
nhar numa interminável corda 
bamba, ligando “abismos suces-
sivos”, esta frase não foi inven-
tada, mas sim extraída do livro. 

Para o poeta, esta frase re-
sume de certa forma o percur-
so poético de Armando Artur e 
muito daquilo que o livro pro-
põe, que é uma forma de defi nir 
a origem do cosmo e todos os 
fenómenos naturais existentes. 

Neste livro, o poeta usa uma 
poetisidade dedutiva, ao começar 
do geral para o particular, apoian-
do-se a uma lógica poética e a teo-
rias da cosmologia, a teoria da ori-
gem das espécies, fazendo claro, 
observações poéticas com algum 
paralelismo e algumas correntes 
cientifi cas fi losófi cas, como o 
evolucionismo, o existencialismo 
ate chegar a evolução humana. 

“Encontramos neste livro 
uma poesia intimista, Arman-
do Artur tenta na primeira parte 
do livro, responder a questões 
cosmológicas, assim como os 
fi lósofos pré-socráticos. O poe-
ta redefi ne cosmos, desde a sua 
génese, os elementos, o nada, 
a água, o ar, luz, tentando des-
vendar os mistérios, a religião e 
outras lupas que explicam a ori-
gem do mundo”, disse Japone.

Ao discorrer da sua escrita, o 
poeta dá-se a tarefa de explicar a 
origem da vida, foge da lupa reli-
giosa e apoia-se de certa forma a 
ciência, mesmo que informal en-
contrando a teoria da evolução das 
espécies, o poeta invoca a água, o 

mar como a origem do homem e 
segue assessorando o seu raciocí-
nio poético a teoria da evolução. 

Ainda imbuído de um sen-
tido poético fi losófi co, que tem 
sido uma das marcas mais re-
corrente do poeta, Armando Ar-
tur vai versar sobre as condições 
humanas baseando-se no seu 
eu poético, que invoca ques-
tões do tempo e espaço olhando 
para a penitencia que é o pas-
sado e a possibilidade que é o 
futuro. “As idas e voltas dentro 
do tempo, e as partidas e chega-
das dentro do espaço”, Japone. 

Encontramos em Arman-
do Artur, uma centralidade do 
ser, onde o poeta ameniza o ser 
humano no seu todo, desde a 
vida, as angustias, os medos, a 
morte e todos esses fantasmas 
que apoquentam a vida no es-
paço e no tempo. “ O que nos 
faz crer que a vida não passa 
desse ligar abismos sucessi-
vos”, sublinha Japone Arijuane. 

Ainda não se descorando de 
refl exões existencialistas, o poe-
ta mergulha no espaçoespecífi co 
de forma mais poética possível, 
denunciando os males, critican-
do os modos operandi, vivendi, 
sobre tudo a falta de liberdade 
ou a luta por essa liberdade, de 
certa forma efémera e muitas 
vezes utópica, mostrando que 
sua luta está intrinsecamen-
te ligada no seu amor a terra e 
aos Homens que nela vivem. 

“Nesta tarefa de conceber 
e interpretar o cosmos, o senti-
mento dos homens nesse espa-
ço, todos esses fenómenos em 
volta, o poeta fala do seu eu po-
ético, que pode ser de todos nós, 
chegando a imitir presságios”. 

Nesta senda, o poeta intro-
duz como se de um novo cader-
no se trata-se dentro do livro do 
amor, o amor como um objecto 
de estudo, um objecto por di-
lapidar e entender o que é isso 
de amor, como é que se esta-
belece esse amar, nesse aspec-
to Armando Artur traz as suas 
próprias defi nições de amor. 

“Após tratados de amor, o 
poeta começa a particularizar 
em jeito autobiográfi co, vai 

enumerando elementos que 
provavelmente (ele) o poeta 
tenha vivido dentro do amor, 
o poeta introduz um (tu) po-
ético, ou seja, um poeta des-
vinculado dos outros textos”. 

Depois da particularização 
e desses elementos, até que au-
tobiográfi cos do amor, o poeta 
chega a levar este eu individual 
ou particular para um (eu) colec-

tivo. Este amor a pátria, desde o 
tempo em que a pátria era ape-
nas uma nação que não existia. 

Armando Artur vai apontar o 
dedo aos deuses actuais, os bem 
tidos senhores da Tsulandia, 
repor da brutalidade vivida das 
nossas sucessivas guerras que 
são o ligar de abismos, os nossos 
repetidos e sucessivos acordos 
de paz que no fi nal fecha com 

um grande amor de quem diz, 
“apesar de tudo, amo este país”. 

“A Reinvenção do ser e dor 
da Pedra é um livro crescido e 
maduro que de forma sintética o 
poeta consegue trazer uma visão 
madura do mundo, sobre tudo 
como cosmo e essa questão de 
como defi nir a origem da vida, do 
ser humano e a sua realidade par-
ticular”, rebate Japone Arijuane. 

silVino Miranda
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xGoverno moçambicano diz 
que repôs subsídios da TSU

O Standard Bank 
anunciou aos 
seus clientes, 
parceiros de 
negócio e à so-

ciedade em geral, que a partir do dia 
1 de Dezembro do ano em curso 
entrará em funções como Presiden-
te do Conselho de Administração 
(PCA) a Dra. Esselina Macome.

Neste contexto, no dia 30 
de Novembro, e após 18 anos 
no cargo de Presidente do Con-
selho de Administração, o Dr. 
Tomaz Salomão irá cessar as 
suas funções no Standard Bank.

Dr. Tomaz Salomão assumiu 
a direcção máxima do Standard 
Bank em 2004, quando o ban-
co deixou de ser Standard Totta 
e adquiriu a sua nova designa-
ção, que prevalece até à data.

Sob a sua liderança, o Stan-
dard Bank tornou-se um banco 
relevante e sistémico no mercado 

moçambicano, com uma solidez 
reconhecida pelos seus clien-
tes, accionistas e colaboradores.

Durante as últimas duas déca-
das, o banco tem participado, acti-
vamente, no desenvolvimento so-
cio-económico de Moçambique, 
através do financiamento de projec-
tos estruturantes para a economia 
nacional e da realização de várias 

acções sociais nas áreas de cida-
dania, saúde, educação, desporto 
e conservação do meio ambiente.

O fim do ciclo de liderança 
do Dr. Tomaz Salomão é resulta-
do da aplicação das mais recen-
tes boas práticas em termos de 
governação que recomendam a 
rotatividade dos membros não-
-executivos das organizações para 

garantir a sua independência. Este 
processo, que teve início há algum 
tempo, centrou-se na identifica-
ção de um sucessor, na pessoa 
da Dra. Esselina Macome, capaz 
de liderar a execução da estraté-
gia de crescimento do Standard 
Bank para os próximos anos.

Esta passagem de testemunho 
enquadra-se nos princípios de ética, 
integridade, rigor e boa governa-
ção que tem caracterizado o Stan-
dard Bank na sua relação com 
os clientes e demais instituições.

A Dra. Esselina Macome, ac-
tualmente Administradora Não-
-Executiva do Standard Bank, 
tem uma larga experiência na aca-
demia, sector financeiro e de or-
ganizações não governamentais.

Ela é membro independen-
te não executivo do Conselho 
de Administração do Standard 
Bank, doutorada em Tecnolo-
gias de Informação e Comuni-

cação, Professora Associada na 
Universidade Eduardo Mon-
dlane e Directora Executiva 
da FSDMOç (Financial Sec-
tor Deepening Moçambique).

 Possui mais de 30 anos de 
experiência na vida académica e 
mais de 15 anos no sector finan-
ceiro, principalmente na área de 
inclusão financeira. As suas áre-
as de interesse incluem o uso de 
Tecnologia da Informação e Co-
municação para desenvolvimento 
e inclusão financeira com maior 
foco em serviços financeiros digi-
tais (DFS), finanças verdes e ques-
tões relacionadas com o género.

 O banco e o seu accionista 
maioritário, o Grupo Standard 
Bank, depositam a máxima con-
fiança na Dra. Esselina Macome 
para liderar o Standard Bank na 
próxima jornada de crescimento, 
mantendo os mais altos padrões 
de gestão de risco e conformidade.

Esselina Macome é a nova Presidente do 
Conselho de Administração do Standard Bank

A retirada de subsídios no âmbito da Tabela Sa-
larial Única (TSU) provocou descontentamento nos 
trabalhadores do Estado. O Vice-ministro da Fun-
ção Pública garante que valores foram repostos.

O v i c e - m i -
nistro da 
Administra-
ção Estatal 
e Função 

Pública de Moçambique, Ino-
cêncio Impissa, disse que o 
Governo já repôs os valores 
de subsídios que tinha re-
tirado no âmbito da Tabela 
Salarial Única (TSU), pro-
vocando descontentamento 
nos trabalhadores do Estado.  

“Para estas classes que rei-
vindicavam esta abordagem 
[de reintrodução dos subsí-

dios], foi fixado o quantitativo 
nominal, ou seja, aquilo que 
recebiam quando se aplicava o 
percentual da tabela salarial an-
tiga”, afirmou Impissa. Aque-
le responsável avançou que o 
Governo também encontrou 
uma solução para a redução do 
fosso salarial entre dirigentes 
e subordinados, que também 
está na origem da contestação 
contra a Tabela Salarial Única.

“Tínhamos situações em que 
um certo director de uma escola 
recebia três vezes mais do que 
um professor”, exemplificou.

Forte contestação

A implementação da TSU 
está a ser alvo de forte contesta-
ção por parte de várias classes 
profissionais, nomeadamente 
médicos, juízes e professores.

Grupos de professores 
ameaçaram boicotar exames 
e a Associação Médica de 
Moçambique remarcou para 
5 de Dezembro uma greve 
nacional, dependente da res-
posta a várias reivindicações.

Por seu turno, a Associa-
ção Moçambicana de Juízes 
(AMJ) ameaçou impugnar o 
novo modelo salarial, con-
siderando que o instrumen-
to “põe em causa o estatuto 
constitucional dos juízes”


