
Director: Ângelo Munguambe|Editor: Egídio Plácido | Maputo, 08 de Dezembro de 2022 |Ano XIV  | nº 1031

2023  
o amanhã

começa hoje

ISFIC

50,00mT

Ezsa
i  à

s  
qu

in
ta

s

O n d e  a  n a ç ã O  s e  r e e nc O n t r a
ambEz

Comercial Trunfo na manga antes do congresso 

Dívidas ocultas sem dúvidas na hora da sentença
Petiscaram e agora apanharam pela medida máxima

LAM em queda livre

Coligação MDM e Renamo à vista

Compadres em 
comunhão política



| destaques |

Recrudescimento de ataques compromete
SAMIM e Complexo de GNL

O aumento registado de ataques e emboscadas por grupos 
armados de inspiração islâmica activos em vários pontos de 
Cabo Delgado está a recair directamente sobre os contin-
gentes estrangeiros da missão da SADC (SAMIM). As novas 
ocorrências registadas coincidiram com o crescendo de ofen-
sivas de grupos armados, sobretudo nos distritos centro-norte 
da provı́ncia: 

Uma embos-
cada a uma 
coluna de 
viaturas das 
forças mi-

litares da Tanzânia (Tanzania 
Popular Defense Forces) teve 
lugar na zona de Mandimba, 
distrito de Nangade, com a 
destruição de, pelo menos, três 
viaturas. Os militares tanzania-
nos foram obrigados a abando-
nar as viaturas e equipamentos.

Em 29 de Novembro, 
uma patrulha de militares do 
Botswana (Botswana Defense 
Force) foi atacada em Nkon-
ga, igualmente no distrito de 
Nangade, com pelo menos 
dois mortos entre os militares 
da SAMIM, de nacionalidade 
da Tanzânia e do Botswana.

Em Chitunda, distrito de 
Muidumbe, uma emboscada vi-
timou cinco passageiros de uma 
viatura, incluindo o comandante 
de operações da PRM de Palma.

Um ataque em Monte-
puez resultou na morte de cin-
co membros das chamadas 
“milı́cias locais” (naparamas).

Em Miangalewa, distri-
to de Muidumbe, uma patru-
lha das FADM foi atacada em 
28.NOV, com um balanço de 
cinco militares mortos. Várias 
aldeias do mesmo distrito têm 
sido atacadas e saqueadas com 
registo de mortos civis, na 
maioria dos casos decapitados.

O aumento dos ataques em 
Muidumbe desde meados de 
Novembro desencadeou uma 
nova vaga de refugiados, muitos 
dos quais tinham retornado às al-
deias de origem. Mais de 2.000 
pessoas dirigem-se ao distrito 
de Mueda. As emboscadas em 
várias vias de comunicação, in-
cluindo na N380, estão a produ-
zir um número elevado de bai-
xas, alimentando a propaganda 
de grupos de inspiração islâmica 
e adiando o regresso à normali-
dade, nomeadamente o reassen-
tamento das populações, que 
o governo vinha prometendo.

As FADM já anunciaram 
o reforço do patrulhamento na 
zona norte dos distritos de Pal-
ma e Nangade, mas não se espe-
ram alterações significativas por 

esta via. Mocímboa da Praia, 
sob a responsabilidade das for-
ças ruandesas (RDF), e Pemba, 
esta ainda a salvo de ataques in-
surgentes, são os únicos pontos 

estratégicos da provı́ncia con-
siderados estáveis. Mocı́mboa 
encontra-se em reconstrução 
depois da ocupação pelos gru-
pos armados em 2020/2021, 
tendo o porto sido recentemente 
reaberto à circulação marı́tima.

Tanto o Ruanda como a 
África do Sul, cujas relações são 
cronicamente tensas e entre as 
quais não existe intercâmbio de 
informações operacionais, coin-
cidem na avaliação de que a se-
gurança na provı́ncia não estará 
garantida antes de 2023-2024 
num cenário de estabilização ou 
mesmo de aumento dos contin-
gentes estrangeiros em homens 
e meios/ equipamentos. A pas-
sagem de testemunho para as 
forças armadas moçambicanas 
é actualmente inviável por fal-
ta de capacidade das FADM.

O reforço da SAMIM é tido 
como necessário, mas a falta de 
financiamento persiste como 
uma limitação central, segundo 
fontes sul-africanas. A Africa 
do Sul do Sul depende de apoio 
externo para se dotar dos meios 
para uma maior efectividade 
em Cabo Delgado. Durante a 
recente visita do Presidente da 
República Cyril Ramaphosa a 

Washington, em Setembro, o 
Presidente República dos EUA, 
Joe Biden, ter-se-á comprome-
tido a apoiar a SAMIM, nome-
adamente com meios aéreos.

O incremento de ataques 
e vı́timas mortais das últimas 
semanas é suportado pelo re-
crutamento de voluntários em 
provı́ncias como Nampula e 
Tete e pela captura de arma-
mento e meios de combate pe-
las células nas provı́ncias com 

maior presença militar da SA-
MIM e das FADM, em especial 
Nangade e Macomia. O PR FI-
LIPE NYUSI tem feito apelos 
públicos para que os jovens não 
adiram aos grupos rebeldes.

As emboscadas contra 
militares da SAMIM podem 
constituir um factor politica-
mente crı́tico para Moçambi-
que caso as baixas comecem a 
produzir repercussões polı́ticas 
internas nos vários paı́ses 
contribuintes da SAMIM, 
optando por reduzir a respec-
tiva participação no terreno.

A retoma dos trabalhos 
do projecto de gás natural em 
Afungi pelo consórcio da Área 
liderado pela Total, não deverá 
acontecer antes do 2º semes-
tre de 2023. Fontes do sector 
reportam que o processo per-
manece “sob monitorização” 
pelos franceses e que estão a 
ser preparados concursos para 
a (re)contratação das empre-
sas que irão trabalhar para o 
EPC (Engineering, procure-
ment and construction) a car-
go da joint-venture CCS (Mc-
Dermottt, Saipem e Chiyoda).

O operador onshore do 
consórcio da Áreas a norte-ame-

ricana ExxonMobil, é o ponto 
de contacto da Total na Área 4, 
dependente dos timings para a 
exploração do bloco de Mamba.

A perspectiva de retoma do 
complexo de GNL em Afungi 
passou agora para o segundo pla-
no face ao inı́cio da produção e 
venda do gás no bloco Coral Sul, 
através da plataforma flutauante 
(FLNG) já em funcionamento 
(AM 1377), com a produção na 
totalidade adquirido pela BP.

A Área 4, sobretudo o ope-
rador of shore, a Eni, está a for-
çar a instalação de uma segunda 
FLNG para o bloco Coral, zona 
norte, que faz parte do mes-
mo reservatório do Coral Sul, 
estando já em curso a análise 
Technip, JGC, Samsung).

Em virtude da localização 
e condições geológicas, estava 
inicialmente previsto que o gás 
fosse encaminhado por gasodu-
to para o complexo onshore de 
Afungi. No entanto, a falta de 
avanços em terra tem levado 
a Eni a defender a replicação 
do modelo exclusivamente 
of shore e a forçar o gover-
no a aceitar uma FLNG II.

Esta solução permitiria 
antecipar as receitas prove-
nientes do Coral “norte”, 
libertando-se dos constran-
gimentos da insegurança que 
condicionam o complexo parti-
lhado com a Área 1 em Afun-
gi. Num cenário deste tipo, o 
complexo de Afungi trataria 
exclusivamente do gás pro-
veniente dos blocos Prosperi-
dade (Área) e Mamba (Área 4).

As obras iniciais no “site” 
de Afungi terão de ser refeitas 
face à deterioração provoca-

da pela suspensão do projecto 
há c. 20 de meses, atrasando 
substancialmente a respectiva 
conclusão. Entre estas incluem-
-se o aeroporto, arruamentos, 
vias rodoviárias de circulação 
interna, residências para traba-
lhadores locais e expatriados e o 
porto e trabalhos de dragagem.

Na shortlist das empre-
sas que deverão retomar as 
obras após o levantamento da 
suspensão dos trabalhos consta, 
entre outras já com experiência 
em Afungi, a portuguesa Ga-
briel Couto. A Crystal Ventu-
res Limited (CVL), holding 
da Frente Patriótica do Ruan-
da (FPR), o partido-Estado do 
regime de PAUL KAGAME, 
é uma das empresas que já 
tem garantida a participação 
na retoma do “site” de GNL 
em Palma através da empre-
sa de construção do grupo 
CVL, NPD - ex-NPD CO-
TRACO - a principal empresa 
de obras públicas do Ruanda.

A decisão da Área 4 sobre 
uma segunda plataforma só 
deverá ter lugar em inı́cios de 
2023 e a sua operacionalização 
em alto-mar não deverá 
ocorrer antes de 2026.

A maioria dos parceiros do 
consórcio deverá acompanhar 
a proposta da Eni, apesar de 
ser economicamente menos 
interessante que o recurso a 
uma solução onshore no com-
plexo partilhado com a Área 
, , tendo em conta a relação 
entre o elevado investimen-
to e as receitas estimadas. O 
FLNG em operação custou 
cerca de USD 8.000 milhões, 
não sendo expectável que o 
custo de um segundo seja in-
ferior nas actuais condições 
dos mercados internacionais.

A decisão cabe sobretudo 
à Eni, operadora e responsável 
de todo o processo relaciona-
do com a FLNG a operar no 
Coral Sul e cujo resultado é 
entendido como um sucesso.

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 Área 4 com 
os quais iria partilhar infra-
estruturas e serviços de apoio 
do EPC (Engenharia, Apro-
visionamento e Construção).
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Dias difíceis na companhia de bandeira

Magala não tem solução para salvar LAM 
mas pede paciência dos moçambicanos

Falida! É a única descrição que se pode fazer da situação 
real das Linhas Áreas de Moçambique (LAM), companhia 
nacional de bandeira. Na segunda-feira passada muitos voos 
foram cancelados e outros remarcados por falta de aerona-
ves. Através de comunicado, completamente vazio, que a 
nossa redacção teve acesso, a LAM não explicou a razão da 
“indisponibilidade” de aeronaves.

“A 
LAM – Linhas Aéreas de Mo-
çambique comunica aos seus 
estimados passageiros e ao 
público em geral que devido 
à indisponibilidade de suas 
quatro aeronaves, por esta-
rem em reparação pontual, 
ocorrem hoje, segunda-feira, 
dia 5 de Dezembro de 2022, 
reprogramações dos voos.

 A indisponibilidade das 
aeronaves foi verificada pela 
manhã de hoje, o que causou 
constrangimentos à operação 
dos voos, motivo pelo qual 
não foi possível efectivar as 
partidas que estavam previstas.  

 Após a noção de que a 
intervenção nas aeronaves re-
quer mais tempo, procedeu-
-se à remarcação dos voos, 
havendo ainda a possibilidade 
de ocorrerem cancelamen-
tos, o que será comunicado 
aos passageiros afectados.  

 À medida que as aero-
naves forem recolocadas em 
operação, a companhia irá pro-
ceder à devida comunicação.

A LAM apresenta as sin-
ceras desculpas aos passagei-
ros por estes inconvenientes 
causados devido a constran-
gimentos de frota e coloca à 
disposição os seus contactos, 
através dos números 1737 e + 
258 839511737 para informa-
ções sobre a remarcação dos 
voos”, escreveu a companhia.

Esta quarta-feira, ques-
tionado sobre as estratégia 
para salvar a LAM, o Minis-
tro dos Transportes e comu-
nicações, Mateus Magala, 
disse não ter  soluções  para 
os problemas que enfermam 
a companhia de bandeira e 
pede paciência, convidando a 
todas forças vivas da socieda-
de a emitirem suas opiniões 
para salvar aquela companhia.

Mateus Magala reconhece 
que a companhia de bandeira 
enfrenta um problema secular 
e carece de uma análise pro-
funda e objectiva e segundo 
suas palavras com “cabeça 
fria” integrando todos sectores 
da sociedade, porque as Li-
nhas Aéreas de Moçambique 
é um problema colectivo, dai 
ser urgente que se inclua as 
diversas forças da sociedade 

de modo a se ter um caminho 
para resolução do problema.

Magala entende que, se re-
almente o país quer resolver 
o problema da LAM, de uma 
vez para sempre deve incluir 
todas opiniões desde as aca-
démicas e sociais, alias a fonte 
é céptico ao afirmar que a pri-

vatização não é cura de todas 
doenças, tendo em conta o ce-
nário que a empresa enfrenta.

Relativamente a liberaliza-
ção do espaço aéreo nacional 
para suprir o défice que a LAM 
enfrenta, a fonte indicou ha-

ver um estudo independente, 
informático e científico sobre 
as causas e soluções, haven-
do parceiros a ajudar nisso.

“Estamos num estado 
avançado, ainda ontem tive 
a oportunidade quase na sua 
forma final com as opções e 
temos que sentar reflectir en-

gajar todas as soluções e de-
terminar o caminho” disse

Sobre as opções constan-
tes no relatório aludido, Ma-
gala diz ser irresponsável 
da parte dele avançar as so-
luções constantes no docu-

mento antes de uma mesa 
redonda com a equipa do 
ministério dos transportes.

“ Estão lá todas opções 
desde a esquerda a direita-
em que há vozes que defen-
dem privatização e do outro 
lado a socialização por se 
tratar de uma empresa es-
tatal” disse para quem en-
tre estes dois extremos de 
ideias, há outras opções que 
podem ser parcerias públi-
cas-privadas, dai que todas 
as soluções são bem vistas 
dentro do status quo, nas pa-
lavras do ministro Magala.

Sobre as informações se-
gundo a qual a Air Ruanda 
pretende explorar o espaço 
aéreo nacional, Magala diz 
desconhecer tal informação 
até porque Moçambique tem 
suas linhas aéreas e os ou-
tros que estão autorizados a 
voar internamente como a 
cabotagem, voos regionais en-
tre outros acordos que promovam 
os voos no nosso espaço aéreo. 

“ Eu sei que estamos impac-
tantes e de certa maneira com ra-
zão dado que a situação que ocorre 
na LAM nem o governo está sa-
tisfeito, por isso que procura todas 
formas para resolver o problema “

Mateus Magala promete que 
até o primeiro semestre do próxi-
mo ano, o governo já estará cla-
ro sobre o caminho a seguir 
e a respectiva soluções para 
retirar as linhas aéreas de Mo-
çambique do seu actual estado.
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Acabou beneficiando os réus

Penas aplicadas só não são mais pesadas por 
causa do erro no Código Penal em vigor

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo condenou, 
Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente da República, 
Armando Guebuza, a 12 anos de prisão maior, por envolvi-
mento no calote das “Dívidas Ocultas”, que vinha sendo jul-
gado desde Agosto do ano passado. O referido caso consistiu 
no desvio de valores de empréstimos de, pelo menos, dois mil 
milhões de dólares, contratados alegadamente para projectos 
de pesca de atum e protecção costeira.

O tribunal con-
denou outros 
três arguidos 
p r ó x i m o s 
à família 

Guebuza, nomeadamente, Ma-
ria Inês Moiane, sua antiga 
secretária particular; Renato 
Matusse, ex- assessor pes-
soal; e Bruno Langa, amigo 

de Ndambi. Moiane será en-
carcerada por 11 anos. Lan-
ga e Matusse, por 12 anos.

No mesmo caso, o juiz 
Efigénio Baptista condenou o 
antigo director dos Serviços 
de Informação e Segurança 
do Estado (SISE), Gregório 
Leão , a 12 anos de prisão; a 
sua esposa, Ângela Leão, a 11 
anos; e António Carlos do Ro-
sário, ex-director de segurança 
económica no SISE, 12 anos.

Carlos do Rosário foi pre-

sidente do Conselho de Ad-
ministração das três empresas 
caloteiras, EMATUM, MAM E 
PROINDUCUS. Outro funcio-
nário do SISE, Cipriano Mu-
tota, foi condenado a 10 anos. 
Teofilo Nhangumele, que agiu 
como intermediário na fase 
de negociação, vai a prisão 
também por 12 anos. Outros 
condenados, a 11 anos cada, 
são Fabião Mabunda e Sérgio 
Namburete, participantes em 
várias operações do calote.

Penas brandas

O juiz Baptista disse que 
pesam sobre os condenados os 
crimes de peculato, associação 
criminosa, tráfico de influências 
e chantagem. “As penas aplica-
das só não são mais pesadas por 
causa do erro no Código Penal 
em vigor, que acabou benefi-
ciando os réus,” disse Baptista.

Oito arguidos foram postos 
em liberdade por não ter sido 
provada a sua culpa nos crimes.

 António de Rosário - 12 Anos de prisão Gregório Leão - 12 Anos de prisão

Ângela Leão - 11 anos

 Nhangumele 12 anos de prisão Sozinho Mutota - 10 Anos de prisão 

Armando Ndambi - 12 anos de prisão
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Renamo e MDM exibem trunfo de 
possível coligação para derrubar Frelimo

Ainda não foi desta que a Renamo e o Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM) vão anunciar publicamente 
a intenção de se coligarem para enfrentar a Frelimo nas 
próximas eleições gerais. Ossufo Momede e Lutero Simango, 
presidentes da Renamo e do MDM, respectivamente, estive-
rem reunidos, alegadamente para analisar os problemas que 
a sociedade moçambicana enfrenta.

À saída do en-
contro os pre-
sidentes dos 
maiores parti-
dos da oposi-

ção explicaram a questão de pos-
sível coligação não fez parte da 
conversa pese embora nas últimas 
semana houve sinal da aproxima-
ção entre os dois partidos no senti-
do de constituir coligação eleitoral 
o que não será novidade na histó-
ria da democracia moçambicana.

Recorda-se em 1999 a Rena-
mo avançou com uma coligação, 
então designada Renamo-União 
Eleitoral, na qual se juntou a par-
tidos extraparlamentares, nome-
adamente, Aliança Independente 
de Moçambique, Movimento 
Nacionalista Moçambicano, Par-
tido da Convenção Nacional, 
Partido de Unidade Nacional, 
Frente de Acção Patriótica, Par-
tido Popular de Moçambique e 
Frente Unida de Moçambique.

No mês passado, a Renamo 
e representantes de pelo menos 
10 partidos que actuam fora do 

Parlamento discutiram de for-
mar a coligação, nas autarquias, 
províncias e Governo central.

“Não saíram ainda deci-
sões conclusivas porque esta foi 
a primeira e vão suceder mais 
outras reuniões, no entanto, foi 
criada uma comissão que vai 
lidar com esta matéria”, expli-
cou Albino Forquilha, presi-
dente do Podemos, na qualida-
de de porta-voz do encontro.

De acordo com a fonte, neste 
momento há um entendimento da 
maioria dos partidos presentes da 
necessidade de se avançar com 
uma união de sinergias entre a 
oposição e a sociedade civil, de 
modo a criar uma alternativa para 
alternância governativa no país.

“Vamos avançar com a har-
monização das ideias existentes 
para que algum dia se possa dizer 
que sim, já podemos avançar com 
o objectivo”, concluiu Forquilha.

José Manteigas, porta-voz da 
Renamo, afirmou, por seu lado, 
que o partido está receptivo à coli-
gação, não por uma incapacidade 

de vencer as eleições sozinha, mas 
porque entende que o país preci-
sa de todos para poder avançar.

“A Renamo ainda não chegou 
ao poder, não porque não quer, 
mas por causa da fraude eleito-
ral que todos nós sabemos que 
este é o cancro que mina a nossa 
democracia”, referiu Manteigas.

Prematuro falar de coligação 

Entretanto, sobre uma possí-
vel coligação Lutero e Momade 
foram unânimes em afirmar que 
há um caminho a trilhar para que 

esse desiderato seja efectivo,  ten-
do em conta que na explicação 
dos dois partidos a coligação só 
poderá ocorrer depois de um tra-
balho árduo entre as duas partes.

“Ainda é prematuro que 
anunciemos a possibilida-

de de coligação” destacaram 
as duas formações políticas.

Para os dois dirigentes, os 
moçambicanos estão passando 
por enormes dificuldades, mor-
mente a função pública que se 
debate com contestação a volta 
da tabela salarial única que cul-
minou recentemente no anún-
cio da greve dos médicos em 
reivindicação dos seus direitos.

“Não se sabe o que está acon-
tecer nas enfermarias , porque 
mesmo quando é um atendimento 
normal, a população enfrenta difi-
culdade e hoje quando se fala da 

greve dos médicos é preocupante 
para nós “ disse imputando respon-
sabilidade ao governo da Frelimo 
por não ter conseguido resolver 
os problemas antecipadamente. 

É preciso o governo encontre 
uma solução e resolva a diferen-

ça de modo que os moçambi-
canostenham uma assistência 
adequada, pois é lamentável que 
um paciente vá ao hospital à ma-
drugada e o entendimento ocor-
ra depois de varias horas, isso é 
desumano, classificou Momade 
para quem o presidente nada 
está explicar ao povo moçambi-
canosobre o que está acontecer.

É preciso que a oposição 
trabalhe para empurrar aqueles 
que continuam a desgovernar 
o país e tenhamos uma gover-
nação que possa resolver os 
problemas dos moçambicanos. 

Os dois líderes vincaram 
ainda que o problema dos mo-
çambicanos deve ser resolvido 
por moçambicanos, dai que os 
dois dirigentes classificaram que 
o encontro procura uma forma 
de libertar os moçambicanos. 
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O Lobolo é 
uma forma 
de ser de 
uma socie-
dade, uma 

identidade, é como um ciclo na-
tural de vida, por qual ninguém 
se deve eximir. Indubitavel-
mente haverá quem encontre 
razões para se opor ao Lobolo, 
e ignorá-lo e não permitir que o 
Lobolo ocorra na sua família. 
Contudo, os opositores, aver-
sivos e os não praticantes do 
Lobolo caem sempre na con-
fl ituosa realidade de seus fi lhos 
se relacionarem com fi lhas de 
pais e famílias praticantes do 
Lobolo, causando e potencian-
do sentimentos pouco abona-
tórios, de arrogância, isto é, 
manifestação de complexos de 
superioridade vs inferioridade, 
civilidade vs estupidez; onde o 
estúpido /o inferior é sempre o 
praticante do Lobolo, é aquele 
que está amarrado a “tradições 
atrasadas” e “sem raízes cientí-
fi cas”, e o civilizado /o superior 
é aquele que não lida com tais 
tradições, ele renunciou tudo 
isso e aliou-se ao modo de vida 
daqueles que trouxeram a sua 
civilização para estas terras 
onde nasceram os nossos an-
cestrais e nossos pais imediatos. 

Por isso, em algumas ses-
sões de Lobolo ocorrem cená-
rios feios, deploráveis, de muita 

vergonha e pena, que transfor-
mam aquele que devia ser um 
extraordinário momento de 
lançar bases sólidas para uma 
união sã e duradoira em um 
ambiente de arruaceiros irracio-
nais, e todos, civilizados e estú-
pidos, superiores e inferiores, 
assumindo uma única identida-
de, de mal-educados, porque na 
vida há momentos em que todos 
somos verdadeiramente iguais.

Mas o que considero re-
levante analisar no fi m deste 
longo historial sobre o Lobolo 
é a justeza e legitimidade de al-
guém, neste caso um homem, 
jovem ou adulto, afi rmar cate-
goricamente que é marido de 
outro alguém, uma mulher, jo-
vem ou adulta, sem que tenha 
passado por um ritual familiar 
e socialmente instituído que o 
tenha outorgado tal estatuto. 
Como referia nos textos prece-
dentes, Lobolo é uma prática 
costumeira da sociedade mo-
çambicana e de tantas outras 
sociedades pelo mundo fora, 
diferindo em um ou mais as-
pectos e aproximando-se nos 
outros. A ideia é essencialmente 
fazer um gesto de gratidão pelo 
imensurável esforço e dedica-
ção dos pais na educação, ins-
trução e preparação da menina 
ou da mulher. Alguns antropó-
logos ocidentais que se dedi-
caram a descrever as práticas 

consuetudinárias dos africanos 
e moçambicanos avançaram 
outros prossupostos, chegando 
a dizer que o Lobolo represen-
tava troca e ou compensação; 
e, os mais sensacionalistas,os 
críticos da nossa terra, ousa(ra)
m falar de venda, isto é, que o 
Lobolo é um acto de vender 
fi lhas. Mas bem se sabe que 
não é nada disso, as pessoas 
simplesmente encontram uma 
oportunidade para mal-dizer, 
banalizar e sobretudo desacre-
ditar um acto de sentido mui-
to profundo e condição sem a 
qual uma mulher jamais sentir-
-se-á legítima esposa, segura 
e protegida na sua relação.

Lobolo não é nenhum acto 
de venda de mulheres. Ven-
dem seres humanos, crianças e 
adultos, pessoas tipifi cadas por 
lei, trafi cantes e coisa parecida. 
Lobolo não é compensação, 
porque não se pode compen-
sar um dever, uma obrigação 
natural dos pais de zelar, criar, 
educar, instruir, preparar, orien-
tar as suas fi lhas para a vida. 
Estas coisas não têm preço, 
não se deduzem em valores 
monetários nem em bens mate-
riais e ou patrimoniais. Lobolo 
não é troca, nada é capaz de 
substituir uma pessoa deter-
minada, neste caso uma fi lha; 
mesmo os bois que se exigem 
noutros casos, sobretudo nos 

países vizinhos, África do Sul, 
Zimbabwé, Eswatini, Botswa-
na…não substituem uma fi lha 
com sangue e feições próprias 
de uma família determinada.

Portanto, o Lobolo é um 
ritual de passagem pura e sim-
plesmente, que legitima o pro-
cesso de crescimento de duas 
pessoas, um homem e uma 
mulher, e outorga responsabili-
dades para as famílias e esposa-
dos, bem como ratifi ca os limi-
tes da actuação dos esposados 
na sua relação futura, assegu-
rando assim a proteção e segu-
rança de ambos; razão por que o 
pai da mulher, jovem ou adulta, 
diz em voz alta, no acto de rece-
bimento simbólico do valor do 
Lobolo, que “não sou nenhuma 
instituição bancária”, o que sig-
nifi ca que tudo o que se dá pelo 
Lobolo é para ser usado e pode 
acabar naquele mesmo dia, 
mas a mulher que se lobolo vai 
perdurar anos e anos e vai ge-
rar fi lhos e uma geração infi nita 
na família de quem lobolou. E 
no fi m de contas quem efecti-
vamente ganha com o Lobolo?

É relevante também olhar-
-se para o que se dá no Lobolo 
ou o que se pede. Muitos dis-
cutem isso, mas não discutem 
o resultado disso. É muito en-
ganador o argumento de que 
não se pode lobolar, porque o 
preço disso é muito doloroso 

e humilhante. Quem não lo-
bolou e quem não foi lobola-
da são adúlteros e seus fi lhos 
são bastardos; dói ouvir isso 
e dói mais saber que se está 
nesta situação, mas é a mais 
pura verdade. Uma mulher lo-
bolada tem total liberdade de 
solicitar auxílio dos pais e da 
família em caso de violação 
gravosa da sua integridade, si-
tuação contrária não acontece 
com uma mulher não lobola-
da, que está desprovida de tais 
privilégios socio-familiares.

Em suma, o Lobolo como 
todas as outras práticas costu-
meiras são desacreditadas por 
quem pouco ou nada sabe do 
seu valor substantivo e sim-
bólico. Os problemas do lar, 
do casamento não devem nem 
podem ser interpretados uni-
camente do ponto de vista do 
Lobolo, mas é preciso contex-
tualizar cada situação e agir 
com lucidez, racionalidade e 
serenidade. Não é lógico nem 
compreensível que não haja 
um gesto de reconhecimen-
to ou agradecimento aos pais 
por quem deseja unir-se com 
as suas fi lhas. Os casamen-
tos, civil e religioso, são outra 
coisa, de interesse da igreja e 
do governo, instituições que 
pouco ou nada sabem e pou-
co ou nada fi zeram por essas 
mulheres, jovens e adultas.

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (15)

RanDulani

Sobre os Usos e Costumes – 1. O lobolo ou “o Casamento Tradicional”
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Celebrou-se a 1 
de Dezembro, 
a q u i  e m 
Moçambique 
e no Mundo 

em geral, o Dia Mundial de 
Luta Contra a SIDA, data 
adoptada com o objectivo 
de alertar as pessoas para a 
necessidade de prevenção 
c o n t r a  o  v í r u s  H I V.

C o n t a b i l i z a m - s e 
actualmente no Mundo 
38.000.000 (trinta e oito 
milhões) de pessoas que 
vivem com o vírus do HIV, 
67% das quais vivendo no 
continente africano. Só em 
2019 foram infectadas pelo 
vírus mais de 1.000.000 
(um milhão) de pessoas.

De facto, a SIDA é uma 
realidade e uma ameaça ao 
desenvolvimento das nações, 
pois mau grado todo o esforço 
no seu combate, quase 40 
anos depois dos primeiros 
diagnósticos continua a afectar 
e ceifar vidas de milhões de 
pessoas, pelo que ninguém 
pode, nem deve considerar-
se imune a esta pandemia.

De acordo com as estatísticas 
da OMS, nota-se um aumento 
de casos na camada juvenil, 
o que de forma muito clara 
revela que não estamos 
a lograr o êxito desejado 
neste combate, a despeito 
de terem sido já gastos “rios 
de dinheiro”, supostamente 

pa r a  f a ze r  r eg r ed i r  o 
número de novas infecções.

Com este quadro, que 
futuro terá um país se a sua 
camada juvenil fi car infectada 
e debilitada pelo vírus HIV?

Este vírus, bem como 
os seus efeitos, o SIDA, 
não escolhem nem género, 
nem cultura, nem idade, e 
nem mesmo religião. É um 
desafi o com que cada um de 
nós se confronta, pelo que 
não podemos ignorar esta 
pandemia, ou assumirmos 
uma atitude semelhante à da 
avestruz que quando enfrenta 
alguma adversidade enfi a a 
cabeça na areia, esperando 
que o mal passe. Se agirmos 
como a avestruz estaremos 
e n g a n a n d o - n o s  a  n ó s 
mesmos, convencidos que a 
doença só afectará os outros.

O Iss lam res t r inge a 
a c t i v i d a d e  s e x u a l  a o 
c a s a m e n t o ,  p r o i b i n d o 
igualmente  o  consumo 
de drogas e de álcool. 
M a s  n ã o  o b s t a n t e ,  a 
nossa juventude teima em 
engajar-se numa faixa da 
sociedade que glorifica o 
sexo lascivo e as actividades 
promíscuas, isto na fase 
mais vulnerável da sua vida.

Devemos ajudar e encorajar 
a nossa juventude a enveredar 
por uma vida casta e pura. 
Mas para que o combate seja 
efectivo e possamos atingir 

algum êxito, é importante 
q u e  n o s  p r e p a r e m o s 
adequadamente para nos 
comunicamos de forma mais 
aberta com os nossos fi lhos.

D e v e m o s  t r a n s m i t i r 
conhecimentos relacionados 
à  educação sexual  aos 
nossos jovens, não obstante 
estes, bem como as nossas 
crianças ainda na idade 
i n f an t i l ,  d e senvo lvam 
conceitos diferentes do que 
lhes é ensinado pelos pais 
e educadores, centrando as 
suas atenções ao que vêm 
na televisão, no cinema, 
em revistas e também na 
internet e outras opções 
de comunicação social.

Para algumas das nossas 
crianças talvez não se afi gure 
sufi ciente dizer-lhes apenas 
que se devem abster da prática 
de sexo fora do casamento 
por tal ser contrário aos 
ensinamentos religiosos, 
mas também advertir sobre os 
perigos advenientes da prática 
de sexo antes do casamento, 
das doenças sexualmente 
transmissíveis (as vulgo 
DTS), do SIDA, da gravidez 
precoce de adolescentes, etc.

Devido a desintegração 
mora l  da  soc iedade  e 
à  c h a m a d a  r e v o l u ç ã o 
sexual, a responsabilidade 
d o s  p a i s  a u m e n t o u .

Há vários motivos que 
concorrem para que as nossas 

crianças se envolvam na 
prática de sexo precoce, sendo 
as mais comuns a infl uência 
e pressão por parte de seus 
amigos e companheiros, 
recorrendo ao argumento 
“todos praticam sexo” o que 
leva os menos precavidos a 
envolver-se em actos sexuais 
para os quais ainda não estão 
devidamente preparados nem 
física, nem emocionalmente.

A prática de sexo libertino 
por vezes ocorre devido à 
falta de alternativas que 
permitam refrear o ímpeto 
sexual dos nossos jovens e 
adolescentes. Por vezes tal 
pode ocorrer devido à alguma 
desafeição em suas casas, 
pois a desatenção por parte 
dos pais e educadores muitas 
vezes leva-as a procurar 
digamos, um ombro amigo 
fora do ambiente familiar, 
tornando-se então presas fáceis 
frente a “predadores” que 
pululam na nossa sociedade. 

O ímpeto sexual exerce 
pressão sobre eles em todos 
os locais, seja na escola, nos 
locais de lazer, e mesmo 
na casa dos pais, onde nos 
dias que correm têm um 
maior acesso à literatura e 
imagens eróticas, e por vezes 
até mesmo obscenas, que 
promovem a promiscuidade, e 
também frente aos televisores 
q u e  e x i b e m  i n ú m e r a s 
cenas de sexo livremente 

transmitidas sob a forma de 
novelas, publicidade, etc.

E  a s s i m  t o r n a - s e 
para  e les  mais  d i f íc i l 
controlar o ímpeto sexual. 

E  é  a s s i m  q u e  s e 
colhe o que se semeia. 

Deus diz  no Qur ’án, 
C a p .  1 7 ,  Ve r s .  3 2 :

“Não vos aproximeis do 
adultério / fornicação, pois é um 
acto vergonhoso e um mal que 
abre caminho a outros males”.

Como já é sabido, o HIV 
é um vírus transmitido por 
via sanguínea, e por via 
das relações sexuais, sejam 
as homossexuais ou as 
intersexuais. Este vírus ataca 
e destrói o sistema imunitário 
do organismo da pessoa 
infectada, não havendo cura.

O adultério / fornicação, 
prática de relações extra-
maritais ou pré-maritais, 
assumo foros de epidemia 
n a  n o s s a  s o c i e d a d e .

As relações sexuais libertinas 
expõem os parceiros ao perigo 
de contracção de doenças 
contagiosas que podem ser 
fatais, como é o caso da SIDA.

Essas doenças não só 
afectam os próprios doentes, 
debilitando-os fisicamente, 
m a s  t a m b é m  a f e c t a m 
os seus filhos e netos. 

E não nos esqueçamos 
que afectam sobretudo a 
sociedade e o País na forma 
de queda de produção. 

 Dia mundial 
de combate ao Sida
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No ano 
de 2011 
foi pu-
blicado 
o ac-

tual Código da Estrada. 
Importa referir que o an-
terior Código da Estrada 
era de 1954. Durante a 
vigência deste código, até 
ao ano de 2011, houve vá-
rias alterações na legisla-
ção rodoviária que tinham 
por fi nalidade ir ajustado 
o Código da Estrada às 
necessidades do País, ao 
desenvolvimento das re-
gras, à modernidade dos 
veículos e às técnicas de 
condução modernas. Des-
de 1954, durante 67 anos, 
houve muita publicação 
de legislação solta que de-
vido à sua dispersão era 
de difícil manuseio, daí ter 
havido a necessidade de 
reunir toda esta legislação 
avulsa para ser integrada 
num único instrumento 
legislativo, tornando a sua 
consulta mais fácil. Por 
outro lado,Moçambique 
não é um País isolado, 
está integrado numa co-
munidade de países afri-
canos cuja legislação 
deve ser harmonizada. 
A preparação do actual 
Código da Estrada come-
çou no ano 2006 e cul-
minou no ano 2011 com 
a sua publicação, através 
do Decreto-Lei 1/2011.

Não foi nada fácil pre-
parar o actual Código 
da Estrada depois de 67 
anos, mas também não se 
pode dizer que se tratou 
de uma tarefa tão difí-
cil, uma vez que já não é 

preciso reinventar a roda, 
isto é, sobre qualquer as-
sunto rodoviário existem 
regras já publicadas nou-
tros países, de fácil aces-
so, que apenas em certos 
aspectos precisam de ser 
adaptadas às especifi ci-
dades do ambiente ro-
doviário moçambicano.

Quando se publicou 
o Código da Estrada de 
1954, em simultâneo, pu-
blicou-se o Regulamento 
do Código da Estrada. Po-
rém, quando se publicou 
o Código da Estrada de 
2011, fi cou por publicar 
o respectivo regulamento. 
Esta publicação foi sen-
do adiada ao longo de 11 
anos. Trata-se deuma la-
cuna na nossa legislação 
que tem causado muitos 
transtornos a tal ponto de 
muitas vezes recorrer-se 
ao Regulamento de 1954 
para solucionar este vazio 
na legislação. No entanto, 
recorrer a um regulamento 
do Código da Estrada re-
vogado é ilícito, principal-
mente quando se aplicam 
multas servindo-se das re-
gras do passado que dei-
xaram de estar em vigor.

A comissão que foi 
constituída no INATRO 
para os trabalhos de ac-
tualização do Código da 
Estrada vigente, deve,em 
simultâneo, debruçar-se 
também sobre as normas 
do Regulamento do Có-
digo da Estrada. Há mui-
tos artigos deste Código 
que, em certos aspectos, 
não têm vindo a ser apli-
cados por se aguardar a 
publicação do respectivo 

Regulamento do 
Código de Estrada

cassamo  lalÁ* soBRe o amBiente RoDoViÁRio

regulamento. Na verda-
de, são vários os artigos 
do actual Código da Es-
trada que aguardam pelo 
regulamento e vamos 
dar exemplos de alguns. 
Ver o nº7 do artº24, o 
nº1 do artº59, o nº2 do 
artº60, o nº1 do artº78, 
o nº7 do artº91,entre 
muitos outros. 

Pensamos que a tal 

comissão que foi incum-
bida de actualizar a nossa 
legislação rodoviária,no 
que ao regulamento diz 
respeito, está certamente 
ciente de que este traba-
lho não pode continuar a 
ser adiado, mas também 
sabemos que o INATRO 
tem na sua posse as direc-
tivas comunitárias sobre 
a legislação rodoviária, 

incluindo as do Acordo 
Tripartido das comuni-
dades dos países africa-
nos (SADC, COMESA e 
EAC) a que Moçambique 
aderiu, que irão ajudar e 
facilitaresta tarefa de ac-
tualizar a legislação ro-
doviária do nosso País.

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

ÇÃO INTERNACIONAL
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Douglas maDjila

Editorial
Direitos Humanos. 

Eis a questão!

O mundo celebra a 10 de Dezembro, o Dia Internacional dos Di-
reitos Humanos, e já se passaram mais de setenta anos desde 
que as Nações Unidas declararam a Carta dos Direitos Huma-
nos, ou seja, foi a partir de 1948 que a efeméride passou a ser 
universalmente consagrada, marcando um gigantesco horizonte 

na história dos Direitos Humanos e na Humanidade. Os Direitos Humanos são 
inerentes a todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, 
origem étnica, língua, religião ou qualquer outra condição, abarcando todas 
as pessoas, sem qualquer discriminação. Os Direitos Humanos são normas 
que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Esses 
direitos regem a forma como as pessoas vivem em sociedade e se relacio-
nam entre si, bem como as suas relações com o Estado e vice-versa, sendo 
daí que a aplicação dos Direitos Humanos seja uma responsabilidade e uma 
obrigação de todas as autoridades do Estado, obrigadas a cumprir as regras.

Quase todos os países do mundo apesar das constantes violações já assinaram 
a Carta dos Direitos do Homem, incluindo Moçambique, que ao aceitar e assinar 
o referido documento assumiu a responsabilidade e a obrigação de aplicar no 
nosso país as orientações da Carta dos Direitos do Homem das  Nações Uni-
das. A liberdade e a justiça são os pilares da democracia e a base da paz social 
e do desenvolvimento económico e bem-estar da sociedade. Os  responsáveis 
pelas instituições, autoridades, funcionários públicos têm a responsabilidade 
de colocar os meios necessários e sufi cientes para cumprir o compromisso que 
Moçambique assumiu ao assinar a Carta dos Direitos do Homem, razão pela 
qual não podemos continuar a olhar para outro lado, violando as obrigações 
plasmadas no documento em alusão. É necessário comprometermo-nos e tomar 
as decisões necessárias para dar uma volta positiva e promover acções que per-
mitam cumprir o disposto na Carta dos Direitos do Homem, explicar, informar 
e preparar os membros das Forças de Defesa e Segurança, bem como outros 
grupos que de uma forma ou outra exerçam autoridade, e isto se constituiria 
num avanço importante,  preparando os jovens para a liderança do amanhã.

Devemos fazer um esforço em comum, cidadãos, políticos, Governo, insti-
tuições, meios de comunicação, no sentido de darmos um passo defi nitivo e 
conseguirmos, através dos esforços em causa, uma nova imagem de Moçam-
bique como país e como sociedade, onde os Direitos Humanos sejam respei-
tados e se evite situações comprometedoras, injustas ou mesmo criminosas, 
como as vividas em algumas ocasiões, que prejudicam a nossa credibilidade e 
confi ança, tanto por parte da nossa sociedade, como de outros países ou insti-
tuições internacionais. Devemos ser críticos dos abusos e da indiferença que 
os cidadãos sofrem às vezes, porque como sociedade não podemos aceitar as 
injustiças, não podemos ser cúmplices da impunidade e do silêncio. A crítica, a 
denúncia e a defesa dos Direitos Humanos dos cidadãos devem ser aceites, mas 
não com perseguições. As pessoas não devem se esconder ou ser desprezadas, 
se realmente queremos viver em verdadeira democracia incarnada no cumpri-
mento escrupuloso da Carta Universal dos Direitos do Homem e nos compro-
missos que devem ser cumpridos pelas instituições, assim como pelo Estado.

Douglas maDjila

Para Elísio Macamo o governo do dia e o presidente 
concretamente, recusam-se a benefi ciar-se de uma 
assessoria gratuita perseguindo e ou rejeitando as 
liberdades, de expressão concretamente, mas o mesmo 
pensador, nesse âmbito das liberdades perseguidas 

apela aos cidadãos que não deixem de fazer a sua parte, portanto de 
exercer a cidadania, isso pressupões que o cidadão nunca desista de 
Moçambique, ou melhor, que nunca desista de si. Nessa percepção, 
a de Macamo, é imperioso que se assessore a governação ainda que 
tal assessoria não tenha sido solicitada, o exercício da cidadania 
nos contextos apregoados por Macamo, são tão relevantes que 
transcendem a vaidade pessoal, seja tal vaidade por parte dos diri-
gentes, seja por parte dos cidadãos, o foco deve ser Moçambique.

Começaríamos então por apelar ao presidente que evite dirigir-se 
aos seus com palavras tão obscenas que os reduz ao tamanhos de 
insectos que sequer é possível vê-los bebendo água, chama-los in-
sultuoso portanto, vergonhoso da boca presidencial, servi-los água 
até seria carismático se o fi zesse directamente, ou seja, num debate 
cara a cara, caso tivesse se deslocado ao tal grupo e desenvolves-
se uma conversa pública e amigável com os manifestantes, com 
certeza o comentário seria também amigável. Portanto, essa forma 
de se dirigir aos seus, ainda que não se aperceba senhor presidente 
não é o que pretende, é uma força resultante do impacto cansativo 
ou esgotante desse mesmo assunto que o faz agir de tal maneira.

Qualquer indivíduo que passe da presidência no continente 
africano, nada o faltará até a sua morte desde que tenha dirigido 
um país que não dê primazia à clivagens pessoais ou de lideran-
ça que resultem em perseguições vingativas, ainda que hajam 
estes problemas, um sistema de justiça justo e logicamente nada 
pessoal, não permite que em toda uma nação brinque-se de gato 
e rato por questões meramente pessoais logo, essa é a primeira 
via presidente, se deixa blindar a justiça nacional, o elemento 
primeiro dessa justiça é a independência da mesma. Isso lho 
permitirá agir sem cometer gafes porque procura preservar outras 
gafes, isso lhe permitirá agir como um Presidente da República.

Presidente, como vem agindo fi ca difícil a saber de quem 
é presidente, se manda vir com os seus, por se queixarem 
de qualquer que seja o problema nacional, então está a dei-
xar claro que não é a si que devem recorrer mas, é a si que 
elegeram. Pois é, nem todos os problemas são trazidos 
por si mas todos eles devem ser resolvido por si, aguenta.

Mas então quem cria os problemas que deveis resolver se 
sequer os conheceis ou então os conhece? Se não, há quem os 
faz. Moçambique é um território de uma fl oresta mergulhada em 
águas gigantes capaz de atrair todo tipo de tubarões e cada um 
sobreviver fartamente do que cá existe, perigoso. É muito mais 
perigoso porque esses tubarões raciocinam e são até capazes de 
fazer raciocinar o ser humano e assim o fazem, portanto, presi-
dente está naturalmente fora de si, dizendo esses absurdos, está 
com certeza a raciocinar conforme a maestria dos tubarões, eles 
te criaram esses problemas e eles mesmos fi ngem que te ajudam 
a geri-los te dando o falso apoio que os agrava ainda mais, é dito 
“neocolonialismo da maneira mais crua”, cabo-delgado jamais 
acabará, o teu povo até te odiará e enquanto, estais entretido, pelos 
tubarões diga-se, em viagens que parecem de trabalho quando não 
passam de um turismo presidencial inútil, essa é a agenda deles.  

A agenda do 
ocidente
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A eterna rivalidade entre 
Rússia e Estados Unidos

A rivalidade 
foi inicia-
da logo 
após a 
Segunda 

Guerra Mundial, conflito 
que aconteceu entre 1939 
e 1945. Ao final desse con-
flito, EUA e URSS saíram 
como as duas grandes po-
tências mundiais e essa 
situação contribuiu para o 
surgimento de um cenário 
de polarização. A polari-
zação do sistema interna-
cional baseia-se no caráter 
anárquico do sistema inter-
nacional e nas relações de 
poder estabelecidas entre 
os Estados. Nesse contex-
to, a polaridade é entendida 

como a concentração dos 
recursos de poder capa-
zes  de influenciar, criando 
um ou vários polos de po-
der capazes de influenciar 
o comportamento de ou-
tros  actores internacionais 
no século XXI que levou 
ao surgimento da hipótese 
também da não polaridade.  

A Rússia apesar de ser 
anão economicamente com-
parativamente aos EUA tem 
conseguido equilibrar o po-
der a nível do sistema inter-
nacional, pois é um gigante 
militar. E esse equilibrio tem 
trazido a estabilidade entre 
os Estados, pois as duas po-
tências tem conseguido criar 
influências nos Estados fra-

cos. Ademais, importa re-
ferir que a rivalidade entre 
EUA e Rússia é eterna devi-
do ao sistema internacional 
que é anárquico arena de 
luta pelo poder e influência.

Recentemente a Rússia 
invadiu a Ucrânia, como 
forma de descontentamento 
do avanço da Nato no Leste 
Europeu e por questões geo-
políticas entre os dois países 
envolvidos, portanto, inte-
resses, territoriais, culturais, 
e económicos motivaram a 
invasão da Rússia à Ucrânia. 
Portanto, este cenário leva-
-nos a concluirmos que as 
duas potências tem estabe-
lecido relações conflituosas 
e são assimétricas, no senti-

do da inferioridade da Rús-
sia na dimensão económica. 

Isso não obstante, o foco 
da temática relativa à Rús-
sia na mídia ocidental que 
demoniza Vladimir Putin, 
entendendo como agres-
siva sua política externa. 
Os argumentos utilizados 
referem-se à actuação da 
Rússia, no sentido de estrei-
tamento das Relações com 
os países de sua esfera de 
influência, ex-republicas 
da URSS, com alguns dos 
quais criou uma União 
Económica Eurasiana.

O ataque a Ucrânia por 
parte da Rússia, trouxe uma 
posicão clara dos EUA, 
de condenar e dar apoio à 

Ucrânia, embora que não 
seja um apoio directo por 
causa da localização geo-
grafica da Ucrânia que não 
se localiza perto dos EUA 
e nem abriga uma base mi-
litar americana. É verda-
de que as duas potências 
criam e continuam a criar 
influêcia no mundo, mas 
dificilmente podem entrar 
em conflito directo devi-
do as armas nucleares que 
possuem, pois os Estados 
com armas nucleares nun-
ca podem entrar em con-
flito directo, a única coisa 
que podem fazer é criarem 
condições para uma guerra 
por procuração, como a que 
está acontecer na Ucrânia. 

ZoomJosé MatlhoMbe
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A empresa Águas da Região Metropolitana de Maputo 
(AdRMM) alcançou, de Janeiro até Novembro último, uma 
cobrança de 226 milhões de meticais, uma meta considerada 
histórica, num ano em que todos os objectivos estabelecidos 
foram integralmente cumpridos.

No mesmo 
período, os 
níveis de 
f ac tu ração 
s i t u a r a m -

-se nos 100%, à semelhança 
das metas de produção, distri-
buição e manutenção, apesar 
de ainda persistir a necessida-
de de mais investimentos, de 
modo a assegurar uma resposta 
cabal às exigências dos clien-
tes e consumidores da Região 
Metropolitana de Maputo.

Apesar destes resultados, 
conforme explicou o presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) da AdRMM, Castigo Ál-
varo Cossa, a empresa ainda en-
frenta alguns desafios, tais como 
a mitigação do consumo ilegal, 
a vandalização dos órgãos do 
sistema, entre outros, embora 
haja um esforço redobrado para 

a sua erradicação, através do 
Programa Acelerado e Integrado 
de Redução de Perdas (PAIRP).

“Os resultados, em 2022, re-
forçam a importância da nossa 
empresa, mesmo em situações 
de extrema adversidade. Manti-
vemos, com êxito, a continuida-
de do negócio, assegurando que 
famílias, empresas, hospitais, 
mercados e outras instituições 
fossem servidos com maior ní-
vel de excelência”, disse Cas-
tigo Álvaro Cossa, que falava 
sexta-feira, 2 de Dezembro, na 
cidade de Maputo, na cerimó-
nia de abertura do Colectivo de 
Direcção Alargado da empresa.

Durante o ano prestes a fin-
dar, a AdRMM apostou na ca-
pacitação e desenvolvimento 
de competências dos seus co-
laboradores, dentro e fora do 
País, assim como na promoção 

do género, o que permitiu um 
crescimento do número de mu-
lheres em funções de gestão, 
que aumentou 23% em rela-

ção à média dos últimos anos.
“Foi, também, possível 

estabelecer melhores condi-
ções de trabalho, através da 

melhoria do ambiente labo-
ral, meios e incentivos no 
sentido de estimular os re-
cursos humanos”, concluiu. 

Milhões de meticais em 2022: 
Águas de Maputo cobra valor histórico

O Ministér io 
da Ciência, 
Tecnologia 
e Ensino 
S u p e r i o r 

(MCTES) reúne durante dois 
dias, em Maputo, técnicos liga-
dos ao sector de produção das 
Estatísticas nas Instituições de 
Ensino Superior  (IES) Sedes 
e dos Serviços Provinciais de 
Assuntos Sociais (SPAS)  da 
região Sul, e do Órgão Central 
das do MCTES, para Harmoni-
zar  o processo de  produção de  
Estatísticas e Indicadores  do 
subsistema de Ensino Superior.

A ser replicado na região 
centro, província de Sofa-
la e  a Norte na província de 
Nampula, pretende — se com 
a realização do Seminário de 
Estatísticas e Indicadores do 
Ensino Superior, estabelecer 
mecanismos de recolha, pro-
cessamento e difusão dos da-
dos, observando o prazo para 
garantir a satisfação dos uten-
tes dos  produtos estatísticos.

Intervindo por ocasião da 

cerimónia de abertura do Se-
minário de Estatísticas e In-
dicadores do Ensino Superior 
ao nível da Região Sul, a Se-
cretaria Permanente (SP) do 
MCTES, Nilsa Miquidade, 
disse que a governação do en-

sino superior em nosso país, 
exige que se garanta a produ-
ção e difusão de informação 
estatística em tempo opor-
tuno e de forma sistemática. 

Todavia, persiste o desafio 
de assegurar a materialização 

deste desiderato, o que requer 
a produção de estatísticas fi-
áveis e com qualidade, em 
tempo oportuno e num forma-
to flexível consoante os objec-
tivos traçados aos diferentes 
níveis de tomada de decisão;

“Aliás, como forma de 
corrigir todo o processo do 
ciclo de produção das esta-
tísticas do ensino superior, 
desde a adequação de instru-
mentos de recolha de dados, 
seu preenchimento correcto 
pelos produtores primários e 
o envio nos prazos consigna-
dos pelo Sistema Estatístico 
do MCTES, para posterior 
análise e difusão, realiza-
mos este seminário do qual 
temos que sair todos coesos, 
com um único propósito e 
bem claros do que devemos 
fazer, quando e como fazer 
doravante”,  destacou a SP.

Importa referir que a rea-
lização do seminário visa me-
lhorar o processo de produção 
de estatísticas do subsistema 
de ensino superior, desde a 
adequação e instrumentos de 
recolha de dados, seu preen-
chimento correcto pelos pro-
dutores primários e o envio nos 
prazos consignados pelo Sis-
tema Estatístico do MCTES, 
para posterior análise e difusão. 

MCTES harmoniza produção de 
estatísticas e indicadores do Ensino Superior
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Reflectindo sobre o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos 

No dia 10 de Dezembro é comemorado o Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos, data instituída pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1948. Segundo a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), os direitos podem 
ser organizados em três grandes categorias: Políticos, Civis e 
Sociais. 

No exercí-
cio de seus 
direitos e 
liberdades, 
todo o ho-

mem estará sujeito apenas às 
limitações determinadas pela 
lei, exclusivamente com o fim 
de assegurar o devido reco-
nhecimento e respeito dos di-
reitos e liberdades de outrem 
e de satisfazer as justas exi-
gências da moral, da ordem 
pública e do bem-estar de uma 
sociedade democrática. Ela 
estabelece ainda oito princi-
pais valores que devem ser 
praticados por todos os povos: 

Paz e solidariedade univer-
sal;  Igualdade e fraternidade;  
Liberdade;  Dignidade da pes-
soa humana; Protecção legal 
dos direitos;  Justiça;  Democra-
cia;  Dignificação do trabalho.” 

São tantas violações dos 
direitos à vida, à saúde e à 
protecção social; violências 
baseadas em género e amea-
ças aos direitos sexuais e re-
produtivos; repressão de mi-
litantes, censura da imprensa.

São tantas violações dos 
direitos à vida, à saúde e à 
protecção social; violências 
baseadas em género e amea-
ças aos direitos sexuais e re-
produtivos; repressão de mi-
litantes, censura da imprensa.

1.323 activistas dos direitos 
humanos foram assassinados 
entre 2015 e 2019 no mundo 
(Alto Comissariado da Orga-
nização das Nações Unidas). A 
maioria na América Latina: 993 
execuções. No Brasil, 174 pes-
soas foram mortas por defender 
os direitos humanos. Guerras, 
conflitos internos, pobreza, mi-
séria, fome, desemprego, traba-
lho escravo, concentração de 
renda, racismo, xenofobia, vio-
lência de género, homotransfo-
bia, assombram populações in-
teiras. Dezenas de milhares de 
pessoas continuam a fugir da 
violência, da pobreza e da de-
sigualdade. A Covid-19 agra-
vou a situação já precária de 
pessoas refugiadas e migrantes.

Desastres, exacerbados 
pelo aquecimento global e 
por instabilidade climática, 
afectam severamente, para 

milhões de pessoas, o exercí-
cio dos seus direitos à vida, à 
alimentação, à saúde, à mora-
dia, à água e ao saneamento.

A destruição da natureza 
impacta directamente nos di-
reitos humanos: secas, tempes-
tades, alagamentos, incêndios, 
ondas de calor. Somente em 
2020 foram mortos 227 am-
bientalistas (Relatório A última 
linha de defesa - ONG Global 
Witness). O Brasil aparece 
na quarta posição, com 20 as-
sassinatos. Levantamento da 
Comissão Pastoral da Terra 
aponta que até o final de Agos-
to de 2021, 11 pessoas foram 
mortas por defenderem seus 
territórios, o meio ambiente, o 
acesso à terra e a água. Com 
o problema da subnotificação, 
os números são ainda maiores.

A violência com base no gé-
nero (violência doméstica, vio-
lência sexual, estupros, femi-
nicídios) é extremamente alta 
em todo o mundo. Muitos cri-
minosos continuam impunes. 
Algumas autoridades praticam, 
elas mesmas, essa violência. É 
urgente agir para eliminar todas 
as formas de violência e práti-
cas danosas contra todas as mu-
lheres. Para alcançar a justiça 
de género, é preciso deter os re-
trocessos dos direitos das mu-
lheres e das pessoas LGBTQI+.

Toda a espécie humana tem 
direito à vida e à liberdade, à 
dignidade, à paz, à educação, 
à saúde, direito à defesa e ao 
justo julgamento. Esses, entre 
outros direitos, devem ser ga-
rantidos, independentemente 
da nacionalidade, cultura, sexo, 
religião, idioma ou ideologia.

Direitos Humanos não 
são uma invenção ou um pri-
vilégio de alguns, mas sim o 
reconhecimento de que as-
pectos fundamentais da vida 
devem ser garantidos a todos. 
Por isso, em 1948, foi redi-
gida a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos.

Hoje 193 países são sig-
natários da Organização das 
Nações Unidas, consequen-
temente da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos. 

 “O mundo existe para to-
dos, porque todos nós, seres 

humanos, nascemos nesta terra 
com a mesma dignidade. As 
diferenças de cor, religião, ca-
pacidade, local de nascimento, 
lugar de residência e muitas 
outras não podem antepor-se 
nem ser usadas para justificar 
privilégios de alguns em de-
trimento dos direitos de todos. 
Como comunidade, temos o 
dever de garantir que cada 

pessoa viva com dignidade e 
disponha de adequadas opor-
tunidades para o seu desen-
volvimento integral” (Papa 
Francisco, Fratelli tutti, 118).

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos

Considerando que o re-
conhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros 
da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis 
é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo,

Considerando que o despre-
zo e o desrespeito pelos direitos 

humanos resultaram em aptos 
bárbaros que ultrajaram a cons-
ciência da Humanidade e que o 
advento de um mundo em que 
os homens gozem de liberda-
de de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo 
do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta 
aspiração do homem comum,

Considerando essencial que 

os direitos humanos sejam pro-
tegidos pelo Estado de Direito, 
para que o homem não seja com-
pelido, como último recurso, à re-
belião contra tirania e a opressão,

Considerando essencial pro-
mover o desenvolvimento de re-
lações amistosas entre as nações,

Considerando que os povos 
das Nações Unidas reafirmaram, 
na Carta, sua fé nos direitos hu-
manos fundamentais, na dignida-
de e no valor da pessoa humana 
e na igualdade de direitos dos ho-
mens e das mulheres, e que deci-
diram promover o progresso so-
cial e melhores condições de vida 
em uma liberdade mais ampla,

Considerando que os Es-
tados-Membros se compro-
meteram a desenvolver, em 
cooperação com as Nações 
Unidas, o respeito universal aos 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a observância 
desses direitos e liberdades,

Considerando que uma 
compreensão comum desses di-
reitos e liberdades é da mis alta 

importância para o pleno cum-
primento desse compromisso,

A Assembléia Geral proclama

A presente Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos 
como o ideal comum a ser atin-
gido por todos os povos e todas 
as nações, com o objectivo de 
que cada indivíduo e cada órgão 
da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esfor-
ce, através do ensino e da edu-
cação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela 
adopção de medidas progressivas 
de carácter nacional e interna-
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cional, por assegurar o seu reco-
nhecimento e a sua observância 
universais e efectivos, tanto entre 
os povos dos próprios Estados-
-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição.

- Todas as pessoas nas-
cem livres e iguais em digni-
dade e direitos. São dotadas de 
razão e consciência e devem 
agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade.

 - Toda pessoa tem capacidade 
para gozar os direitos e as liber-
dades estabelecidos nesta Decla-
ração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, lín-
gua, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacio-
nal ou social, riqueza, nascimen-
to, ou qualquer outra condição.

- Toda pessoa tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal.

 - Ninguém será mantido em 
escravidão ou servidão, a escravi-
dão e o tráfico de escravos serão 
proibidos em todas as suas formas.

- Ninguém será submetido à 
tortura, nem a tratamento ou casti-
go cruel, desumano ou degradante.

 - Toda pessoa tem o direito de 
ser, em todos os lugares, reconhe-
cida como pessoa perante a lei.

- Todos são iguais perante a 
lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual protecção da 
lei. Todos têm direito a igual 
protecção contra qualquer dis-
criminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação.

- Toda pessoa tem direito a re-
ceber dos tributos nacionais com-
petentes remédio efectivo para os 
actos que violem os direitos fun-
damentais que lhe sejam reconhe-
cidos pela constituição ou pela lei.

- Ninguém será arbitraria-
mente preso, detido ou exilado.

- Toda pessoa tem direito, em 
plena igualdade, a uma audiência 
justa e pública por parte de um tri-
bunal independente e imparcial, 
para decidir de seus direitos e de-
veres ou do fundamento de qual-
quer acusação criminal contra ele.

. Toda pessoa acusada de um 
ato delituoso tem o direito de 
ser presumida inocente até que 
a sua culpabilidade tenha sido 

provada de acordo com a lei, em 
julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias à sua defesa.

. Ninguém poderá ser culpado 
por qualquer acção ou omissão 
que, no momento, não constituíam 
delito perante o direito nacional 
ou internacional. Tampouco será 
imposta pena mais forte do que 
aquela que, no momento da práti-
ca, era aplicável ao ato delituoso.

- Ninguém será sujeito a inter-
ferências na sua vida privada, na 
sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques à 
sua honra e reputação. Toda pessoa 
tem direito à protecção da lei con-

tra tais interferências ou ataques.
 13. Toda pessoa tem di-

reito à liberdade de locomo-
ção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado.

2. Toda pessoa tem o direito 
de deixar qualquer país, inclusi-
ve o próprio, e a este regressar.

1.Toda pessoa, vítima de per-
seguição, tem o direito de procurar 
e de gozar asilo em outros países.

2. Este direito não pode ser 
invocado em caso de persegui-
ção legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por 
actos contrários aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas.

1. Toda pessoa tem di-
reito a uma nacionalidade.

2. Ninguém será arbitra-
riamente privado de sua na-

cionalidade, nem do direito 
de mudar de nacionalidade.

1. Os homens e mulheres 
de maior idade, sem qualquer 
retracção de raça, nacionalida-
de ou religião, têm o direito de 
contrair matrimónio e fundar 
uma família. Gozam de iguais 
direitos em relação ao casamen-
to, sua duração e sua dissolução.

2. O casamento não será vá-
lido senão com o livre e pleno 
consentimento dos nubentes.

1. Toda pessoa tem di-
reito à propriedade, só ou 
em sociedade com outros.

2.Ninguém será arbitraria-
mente privado de sua propriedade.

 - Toda pessoa tem direito à 
liberdade de pensamento, cons-
ciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de 
religião ou crença e a liberdade 
de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela práti-
ca, pelo culto e pela observân-
cia, isolada ou colectivamente, 
em público ou em particular.

- Toda pessoa tem direito à 
liberdade de opinião e expres-
são; este direito inclui a liber-
dade de, sem interferência, ter 
opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias 
por quaisquer meios e inde-
pendentemente de fronteiras.

1. Toda pessoa tem di-
reito à liberdade de reu-
nião e associação pacíficas.

2. Ninguém pode ser obrigado 
a fazer parte de uma associação.

1. Toda pessoa tem o direito de 
tomar parte no governo de seu país, 
directamente ou por intermédio de 
representantes livremente escolhidos.

2. Toda pessoa tem igual 
direito de acesso ao ser-
viço público do seu país.

3. A vontade do povo será a 
base da autoridade do governo; 
esta vontade será expressa em 
eleições periódicas e legítimas, 
por sufrágio universal, por voto 
secreto ou processo equivalente 
que assegure a liberdade de voto.

- Toda pessoa, como membro 
da sociedade, tem direito à segu-
rança social e à realização, pelo 
esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada 
Estado, dos direitos económicos, 
sociais e culturais indispensáveis 
à sua dignidade e ao livre desen-
volvimento da sua personalidade.

1.Toda pessoa tem direito 
ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à pro-
tecção contra o desemprego.

2. Toda pessoa, sem qualquer 
distinção, tem direito a igual re-
muneração por igual trabalho.

3. Toda pessoa que trabalhe 
tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe asse-
gure, assim como à sua família, 
uma existência compatível com 
a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, ou-
tros meios de protecção social.

4. Toda pessoa tem di-
reito a organizar sindicatos 
e neles ingressar para pro-
tecção de seus interesses.

- Toda pessoa tem direito a 
repouso e lazer, inclusive a limita-
ção razoável das horas de trabalho 
e férias periódicas remuneradas.

1. Toda pessoa tem direito a 
um padrão de vida capaz de asse-
gurar a si e a sua família saúde e 
bem estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais in-
dispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou ou-
tros casos de perda dos meios de 
subsistência fora de seu controle.

2. A maternidade e a in-
fância têm direito a cuidados 
e assistência especiais. Todas 
as crianças nascidas dentro 
ou fora do matrimónio, goza-
rão da mesma proteção social.

1. Toda pessoa tem direi-
to à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obri-
gatória. A instrução técnico-
-profissional será acessível a 
todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito.

2. A instrução será orientada 
no sentido do pleno desenvolvi-
mento da personalidade humana 
e do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A ins-
trução promoverá a compreen-
são, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais 
ou religiosos, e coadjuvará as 
actividades das Nações Unidas 
em prol da manutenção da paz.

3. Os pais têm priorida-
de de direito n escolha do gé-
nero de instrução que será 
ministrada a seus filhos.

1. Toda pessoa tem o direito 
de participar livremente da vida 
cultural da comunidade, de fruir 
as artes e de participar do proces-
so científico e de seus benefícios.

2. Toda pessoa tem direito à 
protecção dos interesses morais 
e materiais decorrentes de qual-
quer produção científica, literária 
ou artística da qual seja autor.

- Toda pessoa tem direi-
to a uma ordem social e inter-
nacional em que os direitos 
e liberdades estabelecidos na 
presente Declaração possam 
ser plenamente realizados.

1. Toda pessoa tem deveres 
para com a comunidade, em que 
o livre e pleno desenvolvimento 
de sua personalidade é possível.

2. No exercício de seus di-
reitos e liberdades, toda pessoa 
estará sujeita apenas às limitações 
determinadas pela lei, exclusi-
vamente com o fim de assegu-
rar o devido reconhecimento e 
respeito dos direitos e liberda-
des de outrem e de satisfazer às 
justas exigências da moral, da 
ordem pública e do bem-estar 
de uma sociedade democrática.

3. Esses direitos e liberda-
des não podem, em hipótese 
alguma, ser exercidos con-
trariamente aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas.

- Nenhuma disposição da 
presente Declaração pode ser 
interpretada como o reconheci-
mento a qualquer Estado, grupo 
ou pessoa, do direito de exercer 
qualquer actividade ou praticar 
qualquer ato destinado à destrui-
ção de quaisquer dos direitos e 
liberdades aqui estabelecidos.
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Exposição do empoderamento da mulher 
apresentado na FFLC, CCBM e no FEIMA

“Não a Violência contra as Mulheres e Rapari-
gas” é uma exposição de fotografias que pretende tra-
zer para mais perto o dia-a-dia de mulheres e homens 
que sentiram a sua vida tocada pela iniciativa Spotlight. 

Uma expo-
sição que 
pode ser 
v i s i t a d a 
em diver-

sos pontos, as mensagens 
foram levadas a três centros 
culturais da cidade de Mapu-
to, nomeadamente, Fundação 
Fernando leite Couto, Centro 
Cultural Brasil Moçambique 
(Instituto Guimarães Rosa) 
e Feira de Artesanato, Flores 
e Gastronomia de Maputo. 

Cada um desses locais teve 
uma forma peculiar e diferente 
de captar, cada espaço tem a 
sua beldade, assim apresenta-
ram diversas formas de capta-
ção de imagem nesses lugares, 
apresentando sem se esquecer, 
as mulheres, os homens e os tra-
balhos que cada um desenvol-
via ao longo desses episódios. 

Na Fundação Fernando 
Leite Couto, juntaram alguns 
dos sorrisos de mulheres que 
viram o seu bem-estar e auto 

estima aumentarem por ini-
ciativas de empoderamento 
económico para as mulheres. 

No Centro Cultural Brasil 
Moçambique, sabendo que a 
mudança é feita por todas e 
todos, captou-se as expres-
sões de homens que se tor-
naram defensores e membros 
de masculinidades positivas. 

Na Feira de Artesanato, 

Flores e Gastronomia de Ma-
puto, foram mostradas acções 
de sensibilização para elimi-
nação da Violência Baseada 
no Género, lideradas por ac-
tivistas, mentoras e mentores, 
das dezenas de Organizações 
da Sociedade Civil que le-
vam a 13 distritos de Gaza, 
Manica, Nampula e, agora 
Cabo Delgado, informações 
essenciais para respeitar to-
dos os direitos da Mulher. 

Nesta exposição, mostram 
apenas um pouco do muito 
que sabem ser possível, quan-
do são investidos esforços 
em conjunto na eliminação 

de todas as formas de vio-
lência contra as Mulheres e 
Raparigas de Moçambique. 

Importa referir que este 
projecto não se trata apenas 
de tirar os sorrisos, as expres-
sões de homens que se tornam 
defensores desta causa e nem 
de acções de sensibilização 
para eliminação de Violên-
cia Baseada no Género, mas 
também de alguns formações 
para mulheres que queiram 
recomeçar e se tornar em-
poderadas economicamente. 

Sarudzai Saize de 26 
anos, juntou-se à iniciativa 
Spotlight em 2021 e recebeu 

formação em Gestão Empre-
sarial, Finanças e Poupança. 
Pouco depois, abriu o seu sa-
lão de cabeleireiro e tornou-
-se presidente do grupo de 
poupança da sua comunidade. 

“Quebrei o ciclo de violên-
cia na minha vida e tornei-me 
uma inspiração para outras mu-
lheres da sua aldeia”, Sarudzai. 

As actividades de empo-
deramento económico das 
mulheres são uma parte im-
portante de uma abordagem da 
eliminação da Violência con-
tra as mulheres e raparigas. As 
abordagens de empoderamen-
to económico têm o potencial 
de prevenir a violência e ser 
um elemento integrante da 
jornada de recuperação das so-
breviventes, contribuindo para 
o avanço de normas, atitudes e 
comportamentos igualitários. 

Desde 2019, através da ini-
ciativa Spotilgt, mais de 9.000 
mulheres e jovens mulheres fi-
zeram parte de actividades de 
empoderamento económico. A 
participação socio económica 
das mulheres, para além do im-
pacto directo no seu bem-estar, 
dignidade e auto estima, tem 
ainda um efeito inspirador e 
multidisciplinar na sociedade. 

silVino Miranda
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Comunicadores refl ectem sobre 
desafi os na actualidade

Porquê a comunicação tem sido infestada pelas fakeNews que 
em algum momento disseminam informações não verdadeiras, 
a Directora Geral da Agência Criattus alerta para  a necessidade 
de uma estratégia que vise  travar tais fenômenos,  tendo em con-
ta que o advento da redes sociais embora tenha suas vantagens 
, as pessoas não raras vezes tem feito um mau uso das mesmas.

Para Linda Fer-
nandes que fa-
lava no acto da 
abertura confe-
rência lusófona 

das ciências de comunicação 
explicou que as pessoas têm 

acesso as redes sociais como 
um recurso para tomar deci-
sões que melhorem suas vi-
das, dai que os profi ssionais 
de comunicação precisam de 
ferramentas para apoiar aos 
usuários e  que esses instru-

mentos não promovam o di-
visionismo ou desinformação. 
Mas, que sejam  instrumentos 
para apoio de decisões funda-
mentais  em relação as suas 
vidas,  negócios e seus países. 

A conferência lusófona das 
ciências de comunicação, se-
gundo Linda Fernando preten-
de discutir formas e estratégias 
inovadoras de usar tais ins-
trumentos como um factor de 
vantagem e não pedra de arre-

messo a imagem das pessoas.
“A comunicação tem es-

tado a infl uenciar de várias 
formas no processo de desen-
volvimento e as dinâmicas 
sociais em Moçambique e 
nos países falantes de língua 
portuguesa, dai que surgiu 
essa oportunidade para que 
de forma responsável possa-
mos usar a comunicação como 
um elemento agregador e que 
construa,no lugar de gerar 

mais confl itos” disse a fonte 
Vale destacar ainda se-

gundo a fonte que as redes 
sociais têm em si vantagens 
que em pouco tempo conse-
guiram criar condições para 
que as pessoas tivessem aces-
so a informação em tempo útil 
e isso é uma vantagem muito 
enorme. Mas, aí está no enten-
dimento da Linda Fernando 
que questiona sobre como este 
factor de vantagem pode gerar 
soluções locais aos problemas 
que enferma a nossa nação?

Fernandes assegura que 
boa parte da informação que é 
produzida sobre o nosso país 
é produzida fora e que muitas 
vezes conduz a tomadas de de-
cisões nalgumas vezes erradas.

Os instrumentos que a 
tecnologia nos oferece deve 
servir para que os moçambi-
canos usem-na de forma res-
ponsável e positiva,  até por-
que nas palavras da Directora 
Da Criattus o único país que 
temos é  esse Moçambique.

“ A imagem degradada 
de um país compromete a to-
dos nós “ disse fi nalizando.

De referir que a conferên-
cia lusófona das ciências de 
comunicação decorre desde 
ontem e está previsto para hoje 
a apresentação de dois painéis  
cujos temas é a comunicação 
organizacional e a tecnologia 
de informação e comunicação. 

Comercial

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

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

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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No leito do grande rio
Millennium bim reeleito 
“Banco do Ano” pela TheBanker 

O Millennium bim foi distinguido, pela 15ª vez, com o 
Prémio “Banco do Ano de Moçambique 2022”, atribuído 
pela conceituada revista internacional ‘TheBanker’ do 
Grupo Financial Times. Com esta distinção, o Banco con-
solida a sua posição de instituição financeira mais premia-
da do país.

Este galardão é 
atribuído com 
base numa aná-
lise, bastante 
criteriosa, que 

tem em conta indicadores de 
gestão, inovação na criação e 
promoção de novos produtos e 
serviços e estratégia de negócio.

Asolidez do balanço, a qua-
lidade dos resultados do Banco, 
bem como a sua capacidade de 
inovar com um crescimento 
muito significativo nos servi-
ços digitais, foram as razões 
que sustentaram a atribuição 
do prémio. Por outro lado, os 
júris destacaram também o 
importante contributo do Ban-
co através do seu programa 
de responsabilidade social.

Os prémios da revista da 

‘TheBanker’ são uma refe-
rência comparativa na banca 
internacional e demonstram, 
mais uma vez, a capacidade 
do Millennium bim em res-
ponder aos desafios da econo-
mia, promovendo a inovação 
e o desenvolvimento do siste-
ma financeiro moçambicano.

Para o Presidente da Comis-
são Executiva do Millennium 
bim, José Reino da Costa, “este 
reconhecimento internacional 
traduz o trabalho desenvolvido 
por todos os Colaboradores do 
Banco, na implementação de 
uma estratégia orientada para 
os Clientes Particulares e Em-
presas, com um investimento 
forte na proximidade e desen-
volvimento de novas soluções 
de produtos e serviços que se-

jam relevantes para os nossos 
Clientes. Por outro lado, refor-
ça o nosso compromisso com 
Moçambique, enquanto agente 
activo no desenvolvimento eco-
nómico e financeiro do país.”

Este reconhecimento reafir-

ma a posição do Millennium 
bim, como o Banco mais pre-
miado de Moçambique, com 
destaque para oito nomeações 
internacionais só em 2022,atri-
buídos pela Euromoney, The-
Banker e Global Finance.

O objectivo do Banco é 
continuar a prestar um ser-
viço de qualidade aos seus 
Clientes Particulares e Em-
presas e manter a sua es-
tratégia de expansão, sóli-
da, inovadora e sustentada.

Prova de golfe realizada em Moçambique foi um sucesso

Maputo re-
cebeu, no 
s á b a d o , 
dia 3 de 
D e z e m -

bro, uma prova piloto de golfe 
designada ‘THE GOLF CUP 
MILLENNIUM BIMCFAO’. O 
torneio, que teve lugar no Cam-
po de Golfe da Polana, teve uma 
grande adesão de participantes 
revelando-se um enorme sucesso.

Por serem os patrocinadores 
da competição, o Millennium 
bim e a CFAO deram o nome a 
este torneio que se espera que 
venha a ser de referência em 
Moçambique, sendo este pri-
meiro piloto um ensaio para a 
realização de um campeonato 
de golfe em 2023, à semelhança 
do que já acontece em Angola.

Ao todo participaram 40 
equipas (80 jogadores) de mais 
de 30 empresas e instituições de 

diferentes áreas, desde tecnoló-
gicas, Oil&Gas, bebidas (água e 
cerveja), empresas de distribui-
ção alimentar, operadoras mó-
veis e seguradoras, entre outras. 

Subiram ao pódio a equi-
pa do Millennium bim que 
conquistou o 1º lugar; a equi-
pa da Quizque chegou ao 2º 
lugar; e a equipa da Heineken 

que conseguiu o 3º lugar.
A prova teve como foco as 

empresas, marcas e empresários, 
utilizando a competição de golfe 
como um espaço de network e 

palco privilegiado para o desen-
volvimento de relações e troca de 
conhecimento.Cada empresa ou 
organização teve a oportunidade 
de inscrever mais de uma equipa, 
constituída por dois jogadores 
amadores, com handicap devida-
mente aferido pela organização 
ou outro órgão perfeitamente 
reconhecido e ligado ao golfe.

A organização esteve a car-
go da Adigeste, empresa com 
uma vasta experiência nesta área 
e que, em Angola, promove a 
realização de eventos de golfe 
desde 2014, sendo reconheci-
da pela aposta na qualidade. 

O torneio, com saídas de duas 
equipas de dois jogadores, de 10 
em 10 minutos, todas do tee 1, foi 
jogado em 18 buracos, e deacor-
do com as Regras de Golfe apro-
vadas pela R&A Limited e ainda 
as Local Rules, definidas pela 
Comissão Técnica do torneio.

Competição contou com 40 equipas de mais de 30 empresas
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No leito do grande rio

Tempus Global Group apresenta em Moçambique 
resultados da 2ª da Pesquisa Nacional de Benefícios e 
Gestão do Capital Humano

A Tempus Global Groupapresentou, no dia 29 de 
Novembro,os resultados da 2ª edição da Pesquisa Nacional 
de Benefícios e Gestão do Capital Humano, que pretende 
avaliar as organizações do ponto de vista dos Recursos Hu-
manos (RH).Nesta edição, o estudo incluiu também uma 
amostra feita a trabalhadores.

A Pesquisa reali-
zou-se em to-
das as provín-
cias do país, 
à excepção da 

Zambézia, comMaputo e Cabo 
Delgado a registarem a maior 
representatividade. A edição 
deste ano registou um aumento 
de 30% no número de participa-
ções comparativamente a 2021, 
que teve 140 participações.

Dos resultados do estudo, 
evidencia-se o facto de 66% dos 
trabalhadores nas organizações 
participantes apontarem o se-
guro de saúde como o benefício 
que mais valorizam. Na lista de 
benefícios que colhem maior 
preferência segue-se o 13º sa-
lário, o seguro de vida, o subsí-
dio de formação e o seguro de 
funeral (no caso das ONG) e o 
14º salário (no sector privado).

A Pesquisa indica, ainda, 

que 64% das organizações não 
fazem diferenciação entre os 
benefícios de gestores e colabo-
radores e que mais de 80% dos 
líderes nas organizações par-
ticipantes são moçambicanos.

A Pesquisa é qualitativa, 
gratuitae foca-se em quatro pi-
lares da Proposta de Valor ao 
Trabalhador (EmployeeValueP
roposition),nomeadamente:Co
mpensação & Benefícios, Car-
reira, Ambiente de Trabalho 
e Cultura.Todos os dados são 
tratados de forma confidencial 
em linha com as melhores prá-
ticas do mercado e de acordo 
com a lei geral de proteção de 
dados, de forma a que nenhuma 
organização ou trabalhador seja 
identificado individualmente.

A apresentação dos resul-
tados da 2ª edição da Pesquisa 
Nacional de Benefícios e Ges-
tão do Capital Humanoteve 

lugar no RadissonBlu Hotel, 
em Maputo,e contou com a 
participação de mais de 100 lí-
deres de RH. Durante a sessão 
de apresentação dos resultados 
realizou-se, ainda, um painel 
de debate sobre o tema “Com-
pensação & Benefícios como 
chave de motivação, lealda-
de, produtividade e atracção 
de talentos de alto potencial”.

A grande vantagem das or-
ganizações participarem nesta 
Pesquisa passa pelo benchma-

rking da organização, ou seja, 
pela adopção de boas práticas 
conseguindo um melhor de-
sempenho no mercado, compa-
rativamente à concorrência. As 
organizações envolvidas no es-
tudo têm, ainda, a possibilidade 
de participar noElite Employer 
2023 – um programa pionei-
ro concebido para certificar e 
reconhecer as melhores orga-
nizações para se trabalhar em 
Moçambique, baseado na infor-
maçãomensurável da pesquisa. 

Brevemente, a Tempus Global 
Group irá anunciar ao merca-
do os Elite Employer 2023.

A Pesquisa Nacional de 
Benefícios e Gestão do Capital 
Humano é uma iniciativa da 
Tempus Global Group, patro-
cinada pela Hollard Moçam-
bique e pela Sanlam, com o 
apoio da Câmara do Comércio 
e Indústria França-Moçambi-
que, CTA - Confederação das 
Associações Económicas de 
Moçambique, e MozParks.

Ernst &Young firma parceria com AIESEC para 
capacitação de jovens moçambicanos 

A Ernst &Young 
(EY) assinou, 
na quinta-feira, 
dia 1 de De-
zembro, um 

memorando de entendimento com 
a AIESEC - Associação Interna-
cional de Estudantes de Econo-
mia e Ciências Comerciais, nas 
instalações da EY, em Maputo. 

Esta parceria tem como princi-
pal objectivo desenvolver e imple-
mentar um conjunto de programas 
ligados ao EY Ripples, um projecto 
de responsabilidade corporativa 
que através das habilidades, co-
nhecimento e experiência dos co-
laboradores da EY, pretende ajudar 
e impactar positivamente a socie-
dade, para que todos possam ter 
um futuro equitativo e sustentável. 

No âmbito deste acordo, um 
dos três programas a ser implemen-
tado será o ‘Spark’, um projecto 

destinado a jovens dos 14 aos 17 
anos. Serão realizadas palestras, 
avaliações e conversas com pro-
fissionais de diversas áreas, para 
que os jovens se sintam inspirados 
e motivados para o futuro. Os ado-
lescentes do ensino secundário irão 
ter ainda a oportunidade de visitar 
os escritórios da EY, onde poderão 

acompanhar o dia-a-dia dos diver-
sos departamentos da Consultora. 

A pensar nos jovens universitá-
rios e recém-licenciados em econo-
mia, gestão e engenharia, esta par-
ceria irá também lançar o programa 
‘Accelerate’, atribuído a jovens 
com idades compreendidas entre 
os 20 e 25 anos. Os inscritos terão 

a oportunidade de participar em 
sessões de treino em habilidades 
técnicas nas suas áreas de actuação.

Para Paulo Reis, Sócio-Gerente 
do Escritório EY em Maputo e 
também líder do departamento 
de Auditoria, é importante que as 
empresas e outras entidades acom-
panhem e tenham um papel activo 
no processo de inserção dos jo-
vens no mercado de trabalho. Se-
gundo aquele responsável, “esta 
parceria com a AIESEC será uma 
oportunidade para que os jovens 
explorem e desenvolvam as suas 
capacidades, de forma a estarem 
mais bem preparados para o seu 
primeiro emprego”,reforçando que 
“através deste programa se está a 
apostar na formação profissional 
dos jovens, contribuindo para que 
todos tenham uma carreira pro-
missora e para que o país tenha 
mais profissionais qualificados”.

O terceiro progra-
ma a ser desenvolvido será 
o‘ClimateIdeationClinics’, um pro-
jecto focado nas mudanças climáti-
cas, um dos temas mais discutidos 
na actualidade. O principal objecti-
vo passa por aprender e identificar 
soluções inovadoras sobre mudan-
ças climáticas nos sectores da EY. 
“Não podemos ignorar os proble-
mas associados às mudanças climá-
ticas”. “É importante que contorne-
mos este desafio através da criação 
de soluções e serviços de sustenta-
bilidade”, referiu ainda Paulo Reis.

Presente em Moçambique des-
de 2000, a AIESEC é uma organi-
zação global, não-governamental 
e sem fins lucrativos liderada por 
jovens.Tem como objectivo con-
tribuir para o desenvolvimento 
pessoal e profissional através de 
programas de liderança, estágios e 
experiências globais de intercâmbio. 

Trabalhadores valorizam sobretudo seguro de saúde
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Access Banklança nova plataforma 
de transferências internacionais de dinheiro

O Access BankMozambique acaba de lançar o Access Africa. 
Trata-se de uma plataforma de transferências internacionais 
que, a partir dos balcões do Banco em Moçambique, permite 
aos clientes e não clientes da instituição enviar e receber dinhei-
ro de e para todas as subsidiárias do Grupo, no continente afri-
cano. A plataforma permite também o envio de fundos para a 
Europa e a China, onde o Access Bank detém fortes parcerias.

Este novo ser-
viço foi criado 
com o objecti-
vo de facilitar 
o pagamento 

de bens e serviços entre as sub-
sidiárias do Access Bank, limi-
tando o risco associado às tran-
sacções transfronteiriças com 
base em dinheiro. Visa tam-

bém manter os laços sociais, 
proporcionando aos turistas, 
expatriados e profissionais um 
mecanismo de conexão finan-
ceira com os seus ente-queridos.

Constituem corredores de 
envio e recebimento países 
como o Gana, Nigéria, Gâm-
bia, Serra Leoa, República 
Democrática do Congo, Ru-
anda, Zâmbia, e outras nações 
em África, Europa e Ásia.

No âmbito da celebração das 
festas do Natal e do fim de ano 
que se avizinham, a Cornelder de 
Moçambique (CdM), concessio-
nária dos terminais de contentores 
e de carga geral do Porto da Beira, 
ofereceu, segunda-feira, 5 de De-
zembro, produtos alimentares a 
um total de 10 orfanatos e centros 
de acolhimento da cidade da Bei-

ra, capital da província de Sofala.
Os produtos vão beneficiar 

mais de 600 crianças órfãs, des-
favorecidas e idosos dos orfa-
natos e centros de acolhimento 
Melanie Center, Centro de Aco-
lhimento de Nhangau, Kedesh, 
ADESMO, Aldeia SOS, Lar 
Sitoe, São Jerónimo Emilia-
no e Associação Esperança.

A entrega dos produtos foi 
feita pelos colaboradores da 
empresa que, de forma soli-
dária, juntaram-se para tornar 
possível esta iniciativa, deno-
minada “Natal Solidário”, que 
é promovida há mais de 10 
anos, ajudando a aliviar o so-
frimento de crianças e idosos 
em situação de vulnerabilidade.

Natal solidário: Cornelder beneficia mais 
de 600 crianças órfãs e idosos vulneráveis

O Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo distinguiu re-
centemente a HEINEKEN Mo-
çambique pela sua contribuição 
no empoderamento da Juventu-
de. De acordo com o CMCM, 
a empresa apoia diversos pro-
jectos que visam a massificação 
de oportunidades e reconheci-
mento de jovens destacados.

De acordo com o Director 
Geral da HEINEKEN Mo-
çambique, Roelof Segers, as 
iniciativas da empresa, con-
solidando o seu pilar de sus-
tentabilidade, que tem como 
pilar, o desenvolvimento da 
comunidade onde o grupo está 
implantado. Uma das acções 
de que a empresa toma como 
desafio, são as de conscien-
cialização da juventude para o 
consumo responsável do álcool. 

“Lançamos um projecto de-
nominado ““KWALÉ a Ideia”, 
onde promovemos sentadas 
com jovens, que é o público que 
mais consome os nossos produ-
tos, e entender quais são as suas 
sensibilidades e como percebem 
sua relação com o álcool. Como 
uma das maiores produtoras de 
cerveja do mundo, temos a res-
ponsabilidade de sensibilizar as 

pessoas sobre como consumir 
as nossas bebidas, e sobre os 
possíveis danos como conse-
quência da ingestão descontro-
lada de álcool” Disse Segers.

O desenvolvimento do pro-
jecto KWALÉ a ideia, mereceu 
uma distinção da HEINEKEN 
pela Associação Internacio-
nal de Estudantes em Ciências 
Económicas e Empresariais - 
AIESEC, que também foi par-
ceira de execução do projecto 
que atribuiu cerca de cento e 
cinquenta mil meticais aos ven-
cedores do desafio proposto.

O projecto decorreu numa 
altura em que empresa acaba 
de lançar no mercado nacio-
nal, a cerveja Heineken 0.0, 
sem álcool na sua composição, 
com objectivo de oferecer uma 
bebida que pode ser consumi-
da em todas ocasiões e cultura.

“Porque estamos compro-
metidos com a saúde e bem-es-
tar da juventude e da sociedade 
no seu todo, apoiamos a realiza-
ção da corrida das Acácias de-
nominada “FNB Maputo 10K” 
que juntou mais de 3000 partici-
pantes. O nosso apoio significa 
um incentivo a pratica do des-
porto para uma vida saudável.”

Empoderamento da Juventude
HEINEKEN Moçambique recebe distinção do CMCM e AIESEC

Alberto Júnior, Director 
de Retalho no Access Bank 
Mozambique, refere que esta 
plataforma“foi totalmente pen-
sada para facilitar a vida, não 
só dos clientes do Banco, como 
do público em geral, sendo 
que as pessoas não precisam 
ter uma conta no Access para 
efectuarem as transferências ou 
receberem dividendos, desde 
que cumpram com os requi-
sitos previstos no regulamen-
to da lei cambial”, explicou.

Para aceder ao serviço, 

os clientes devem preen-
cher um formulário atribu-
ído pelo Banco, podendo 
enviar e receber até o equi-
valente a 300 mil meticais.

Com mais este serviço 
inovador, o Access Bank Mo-
zambique mantém nítida a sua 
visão de ser o Banco Africano 
mais respeitado do mundo, mo-
vimentando-se com o intuito de 
acrescentar valor aos seus clien-
tes e fornecer soluções inova-
doras para os mercados e as co-
munidades onde o Banco opera.
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Banco de Moçambique atento 
ao branqueamento de capitais 

O Banco de Moçambique decidiu, mais uma vez, au-
mentar a taxa de juro de referência (prime rate), calcula-
da mensalmente, tornando mais caro o custo de financia-
mento, por entre críticas de que o banco central não está a 
prestar a devida atenção a aspectos que afectam o país, 
como branqueamento de capitais e apoio ao terrorismo.

Com efeito, a 
a s s o c i a ç ã o 
Moçambica-
na de Bancos, 
anunciou que 

a taxa de juro de referência 
(‘prime rate’) para as operações 
de crédito em Moçambique su-
biu de 22,5% para 22,6%, va-
lor a vigorar neste Dezembro.

Apesar de a subida anun-

ciada esta sexta-feira ser ligei-
ra, o facto é que, regra geral, 
as alterações à taxa de juro de 
referência têm sido no sentido 
ascendente, havendo suges-
tões de que o Fundo Monetá-
rio Intrnacional (FMI), deve 
ajudar Moçambique a redu-
zir o custo de financiamento.

Para Eduardo Sengo, eco-
nomista e director executivo da 

Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), “apoiando a facilitação 
do ambiente de negócios e a re-
dução do custo de financiamen-
to, o FMI vai apoiar o desenvol-
vimento do país no seu todo e o 
sector privado em particular”.

Desvio em Fundo de Gestão de 
Calamidades de Moçambique 

leva Banco Mundial a suspender 
financiamento

Referiu que um dos gran-
des aspectos neste momento 
em Moçambique tem a ver com 

o financiamento, “o custo de 
financiamento está muito alto 
e inibe o crescimento dos sec-
tores primários e secundários, 
bem como a diversificação da 
economia, de uma forma geral”.

Por seu turno, o economista 
João Mosca, diz que o Banco 
de Moçambique não está preo-
cupado com isso, e recordou o 
facto de o país ter sido colocado 
na lista cinzenta do Grupo de 
Acção Financeira Internacional 
(GAFI), por ainda não ter elimi-
nado as deficiências na luta con-
tra o branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo.

“Há mais de 10 anos que 
Moçambique está classifica-
do como um país de alto risco 
em termos de financiamento de 
terrorismo” realçou aquele eco-
nomista, anotando que as au-
toridades governamentais “es-
conderam, porque interessa as 
elites que essa situação persista”.

Os aumentos da ‘prime 
rate’ têm estado associados à 
subida da taxa de juro de po-
lítica monetária (taxa MIMO, 
que influencia a fórmula de 
cálculo da ‘prime rate’) pelo 
banco central, por forma a 
controlar a inflação.(VOA)
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Samuel Eto’o agride homem 
à saída do estádio no Qatar

O agredido é um youtuber argelino que apresentou queixa do 
antigo futebolista, atual presidente da federação dos Camarões.

Samuel Eto’o, 
antigo fute-
bolista e atual 
presidente da 
Federação Ca-

maronesa de Futebol, foi fil-
mado a pontapear um homem, 
que caiu no chão, num inciden-
te na segunda-feira que levou 
o agredido a apresentar quei-
xa contra o antigo avançado.

Nas redes sociais, Eto’o 
é identificado a perseguir um 
adepto que o filmava e, ape-
sar da intervenção de várias 

pessoas, que o tentaram parar, 
consegue atingir com um pon-
tapé o cidadão argelino Saduni 
SM, um youtuber que filmava 
o ex-jogador. O argelino ga-
rante ter apresentado queixa 
contra o atual presidente da 
federação camaronesa (FECA-
FOOT), referindo que, além 
da agressão, tem danos mate-
riais na câmara, que ficou par-
tida após o pontapé de Eto’o.

O incidente ocorreu no final 
do jogo entre Brasil e Coreia 
do Sul (4-1), a que Eto’o as-

sistiu como presidente da FE-
CAFOOT, além de também ser 
um dos embaixadores da FIFA

-Marroquinos festejam vitória 
histórica no Mundial 

Fãs de Marrocos festejam 
o triunfo da seleção de futebol 
na praça da Puerta del Sol, em 
Madrid, esta terça-feira    terça-
-feira, Marrocos ganhou 3-0 
nos penáltis depois de 120 mi-
nutos de jogo onde os golos 
não passaram de intenções.

É a primeira vez que Mar-
rocos, ou qualquer nação árabe, 
chega aos quartos de final do 

Campeonato Mundial de futebol. 
Portanto, os fãs não se contiveram 
nos festejos, no país e fora dele. 

Até o Rei de Marrocos, 
dentro do carro, foi apanha-
do no meio das jubilosas co-
memorações que decorriam 
nas ruas da capital, Rabat. 

No Qatar, os jogadores vito-
riosos saltaram e cantaram ao lado 
dos apoiantes, à porta do hotel. 

Em Paris, os fãs da seleção 
pararam o trânsito. França é o 
país europeu onde vive o maior 
número de marroquinos - mais de 
um milhão de emigrantes e seus 
descendentes. As celebrações 
também agitaram algumas cida-

des em Espanha, onde residem 
mais de 760 mil marroquinos.

Os espanhóis levaram as 
mãos à cabeça perante a ter-
ceira grande competição inter-
nacional consecutiva em que 
são eliminados nas grandes 
penalidades. Foram afasta-
dos do Mundial de 2018 pela 
anfitriã Rússia, também nos 
oitavos-de-final, e do Europeu 
de 2020, pela Itália, nas meias-
-finais. A novidade é que, desta 
vez, a bola não entrou na baliza 
do adversário uma única vez.

Portugal é o próximo alvo a 
abater. Marrocos defronta a sele-
ção das quinas no sábado à tarde.

Comercial
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Alusivo aos 45 anos da OJM

Faculdade de Educação Física e Desporto reconhece Joel Libombo

Os heróis reconhecidos ainda vivos 

 A faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade 
Pedagógica de Maputo, homenageou, no dia 28 de Novembro 
passado, durante a realização do primeiro Congresso daquela 
instituição do ensino superior, o professor Joel Matias Libombo.

A homenagem 
consistiu na 
d e s i g n a ç ã o 
do salão no-
bre daquela 

faculdade que passou a chamar-
-se, Salão dos Grandes Actos, 
Professor Joel Libombo.  

Igualmente, Joel Libombo 
foi quem fez a inauguração da-
quela sala, tendo no seu interior 
colocado, um grande quadro de 
pintura com várias figuras de 
modalidades desportivas. 

Na sala, foi tam-
bém colocada uma gran-
de fotografia do professor.

No seu discurso, o director 
daquela faculdade, Professor 

Doutor, Sílvio Saranga disse 
dentre outras coisas, o seguin-
te:  “ Esta casa seja o farol do 
desporto em Moçambique”. 

Saranga agradeceu, igual-
mente, a todos que contribuí-
ram para a realização do pri-
meiro Congresso e por aquele 
momento ímpar e histórico. 

 A efeméride teve como 
lema “ Congresso Nacio-
nal de Educação Física, ac-
tividade Física e Desporto 
- Reencontro de Gerações, 
Desafios e Perspectivas para 
Educação Física e Desporto”. 

 Professor Prista, amigo e 
colega do professor Joel Li-
bombo, enalteceu as qualidades 

daquele que foi um dos pri-
meiros professores de Edução 
Física de Moçambique inde-

 José MatlhoMbe

O Posto Admi-
nistrativo da 
Machava, dis-
puta a partir 

do dia onze do mês passado 
de Novembro, o torneio qua-
drangular alusiva aos 45 anos 
da OJM, celebrado no pas-

sado dia 29 de mes passado.
 O torneio é’ compos-

to por 14 equipas e, até dia 
quatro do mês em curso, es-

tavam divididos em quatro 
grupos. Salientar que as equi-
pas de Machava-sede, São 
Damaso vão disputaro ter-

ceiro lugar enquanto que as 
equipas de Trevo e Singatela 
disputarão meste domingo, 
dia onze, o primeiro lugar. 

Machava em torneio quadrangular

pendente, após a independência 
nacional., dizendo que, “ Houve 
altura que se tentou vender o edi-
fício para a construção de pré-
dios e, eu disse que isso só será 
possível se passarem por cima 
do meu cadáver”, disse Prista.   

 Em gesto de agradeci-
mento, professor Joel chamou 
a sua esposa, filho, familiares 
e alguns amigos presentes na 
cerimónia, para juntos, cantar 
uma canção da igreja Pres-
biteriana, sua congregação 
que diz o seguinte: Nikhensi-
le Hosi, (Agradeço Senhor).  

Esta cerimónia antecedeu a 
que teve lugar no Malawi jun-
tamente com a Lurdes Mutola 
realizada durante a cerimónia 

de abertura da 10ª edição dos 
jogos da zona V do Conselho 
de Desporto da União Africa-
na (AUSC), que decorreu na-
queles pais vizinho. 

Joel Matias Libombo, de 
seu nome, foi um dos primeiros 
professores de Educação Física 
depois que o país ficou indepen-
dente e, mais tarde foi chamado 
pelo então-presidente da Repú-
blica, Joaquim Chissano para 
assumir a pasta de ministro da 
Juventude e Desportos. Alias, 
foi o primeiro a ser nomeado 
ministro da Juventude e Despor-

tos em Moçambique, logo que 
se criou aquele ministério. An-
tes, o ministério estava acopla-
do no ministério da Educação. 
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Sessão inaugural de “Ler é uma Festa” 
partilha histórias de Fernando Couto  

No início da noite de quinta-feira, Fernando Amado Cou-
to partilhou os livros que o marcaram, personagens literários 
que o ajudaram a moldar a sua personalidade e de modo geral 
a sua relação com a leitura. Esta é a primeira secção inau-
gural de “Ler é uma Festa”, que já vai na sua quinta edição. 

Fernando Cou-
to partilha que a 
sua relação com 
os livros nasceu 
em tenra idade, 

tudo começou na casa dos Couto 
na Cidade da Beira, que segundo 
ele naquela altura existiam duas 
coisas que os filhos de Couto não 
deviam pegar, os livros do pai e 
a outra a cristaleira da sua mãe. 

Fernando e seus irmãos tinham 
uma tarefa, limpar os livros de seu 
pai, nessa actividade começa a des-
cobrir e a conhecer alguns autores, 
Fernando em particular foi vítima de 
um dos vícios que haviam na cida-
de da Beira naquela época, que era 
de visitar as livrarias todos os dias 
apos o horário de serviço, Fernando 
frequentava este lugar com seu pai. 

“Meu pai levava-me sem-
pre com ele para visitar as livra-
rias, aquilo era uma experiência 
em que os intelectuais trocavam 
impressões, falavam sobre polí-
tica. Eu tinha de ficar ali senta-
do a ler banda desenhada, então 
essa questão de livraria passou a 
ser um hábito”, disse Fernando. 

Através dessas chupadas, para 
além de ler banda desenhada, come-
ça a aventurar-se em outros géneros 
literários, por outro lado, por não 
haver televisão surgiam outros há-
bitos, as noites de frio em casa dos 

Couto, seu pai contava histórias, al-
gumas lidas, outras inventadas por 
ele e este hábito de ouvir histórias 
contadas por ele, tornou-se mais 
tarde o hábito dos filhos Couto.

Fernando Couto afirmou que 
após tantas idas e vindas de leitura 
em livros de aventura, banda de-
senhada, o primeiro livro que leu 
e despertou a sua atenção foi “O 
crime do Padre Amaro”, porque 
em parte abordava a questão de 
um crime protagonizado por pa-
dre, não obstante, a parte também 
erótica que o livro apresentava. 

Ademais, foi lendo alguns 
clássicos como o caso do livro 
“O Valente Soldado Chveik” de 
Jaroslav Hasek, um livro que 
conta a história de soldados che-
cos que tinham uma posição ne-
gativa em relação a Áustria du-
rante a primeira guerra mundial.

“O Valente Soldado Chveik é 
um livro que marcou a minha ge-
ração e que ate hoje foi visitar a 
sua história, um livro que até mes-
mo os meus filhos ainda o lêm, 
e que sempre achamos grandes 
piadas no livro”, refere Fernando. 

Acrescenta ainda que na casa 
dos Coutoa havia muita poesia, 
seu pai tinha discos de declama-
ção de poemas, sobretudo do po-
eta português Eugénio de Andra-
de, sendo este o artista que teria 

marcado a sua infância. O ouvir a 
poesia para os filhos Couto foi to-
cante e importante para a constru-
ção futura de um grande legado. 

Na infância, Fernando já ti-
nha conhecimentos de leitura, 
mas foi na universidade onde 
adquiriu ainda mais conheci-
mentos líricos, sobretudo, o co-
nhecimento de uma posição po-
litica, naquela época não havia 
apolíticos, havia pessoas que eram 
da direita, pessoas ligadas ao parti-
do comunista e a extrema-esquerda. 

“Por ter conhecimentos cla-
ros de política na universidade, 
digo que o que mais me seduziu 

foi a extrema-esquerda, aquela 
questão de ter um livrinho ver-
melho no bolso era muito impor-
tante, porque tinha citações que 
davam para tudo, ainda hoje te-
nho algumas citações na cabeça”. 

Um mês da sua vida naque-
le ambiente estudantil, Fernando 
percebeu que devia comprar “O 
Capital”, sem ler o capital de Karl 
Marx não podia sobreviver na-
quele tipo de ambiente, pois tinha 
uma mesada muita baixa e devia 
saber gerir os seus recursos, nes-
sa altura percebeu que o livro de 
Karl Marx era mais importante 
que os manuais de Direito e outros. 

“Tive que abdicar de qua-
se um terço da minha mesada 
para ter o capital de Karl Marx 
e consegui chegar a página 10, 
de onde nunca mais passei”. 

Naquela época havia livros 
que os dividiam, alguns liam o 
processo histórico, outros liam o 
livro vermelho. Importa referir que 
ainda naquele tempo, o movimento 
estudantil foi um grande aliado no 
processo da luta de libertação de 
Moçambique, pois em alguns da 
cidade que não houvesse grandes 
problemas conflituosos, existiam 
grandes massas de intelectuais que 
faziam criticas em alguns aspectos. 

silVino Miranda

O Xiquitsi encer-
ra, nos dias 9 e 
10 de Dezem-
bro, a Tempo-
rada de Mú-

sica, com a 3ª Série de Concertos.
Para o primeiro dia, 9 de 

Dezembro, está programada a 
Noite de Família, às 19h30, na 
Igreja Santo António da Pola-
na, cuja Direcção Orquestral está 
a cargo de Estêvão Chissano e 
Ágata Ricca na Direcção Coral. 

A segunda noite será o con-
certo de Encerramento do Ano 
Lectivo, no Cine Teatro Scala, 
às 19h, com Direcção Orques-
tral sob comando da fundado-
ra do Xiquitsi, Kika Materula.

 A 3ª Série de Concertos traz so-
listas de grande gabarito do núcleo 
musical moçambicano, que se vão 
juntar à orquestra, tornando o mo-
mento histórico, por juntar no mes-

mo palco e num único concerto três 
nomes sonantes da música nacional.

O concerto de sexta-feira será 
totalmente clássico e o de sábado 
voltado para ritmos moçambica-

nos. Dentre o rico repertório dos 
solistas convidados para o concerto 
de sábado, estão no alinhamento os 
seguintes temas que serão orques-
trados: “Nwahulwana” e “Sapatei-

Xiquitsi 2022 encerra temporada com 
nomes sonantes da música moçambicana

ro”, de Wazimbo; “Tsunela Papai”, 
“Vulavula Nkata”, “N’kosikazi”, 
de Aniano Tamele; “Hosi”, “Filho”, 
“Salane”, “Original”, de Marlene 
Preta Negra. Os arranjos são dos 
alunos e professores do Xiquitsi.

 Wazimbo, Aniano Tamele e 
Marlene juntam-se a grandes no-
mes que já passaram pelo Xiquit-
si, como Gabriel Chiau, irmãos 
Willy e Aníbal, Dilon Djindji, 
Lenna Bahule, Stewart Sukuma, 
Xixel Langa, Banda Kakana, Del-
tino Guerreiro, Hortêncio Langa, 
Mingas, entre outros músicos. 

O Xiquitsi também já or-
questrou músicas de grandes 
escritores moçambicanos, desig-
nadamente: Mia Couto, Paulina 
Chiziane e usou a voz de Calane 
da Silva para declamar poesia.

 Solistas: Wazimbo – Voz, 
Aniano Tamele–Voz, Marlene Pre-
ta Negra –Voz, Direcção Orquestral 
: Kika Materula e Estevão Chissa-
no; Direcção Coral : Ágata Ricca

Quinta-feira, 08 de Dezembro de 202222 |  zambeze  



| cultura|

“A mulher na Defesa da Pátria” de 
Teresa Taimo lançado no Clube Militar 

Depois da publicação de “A Refugiada”, Teresa Tai-
mo lança “A mulher na Defesa da Pátria”, conta atra-
vés de crónicas, alguns anseios no teatro operacio-
nal em Cabo Delgado, uma dramática história a qual 
busca a imagem da mulher e leva em conta alguns aspectos 
a qual podemos destacar, a objectivação sexual, o precon-
ceito, e a concepção estereotipada da mulher no meio social. 

“A Mulher 
na De-
fesa da 
Pátria” 
traz um 

novo paradigma de escrita, não 
propriamente fi ccional como nos 
seus dois primeiros livros, pois 
traz algo completamente dinâmi-
co, refl exivo, capaz de fazer pen-
sar sobre toda uma construção da 
mulher em prol da defesa da pátria. 

Tal como as suas duas obras 
anteriormente já publicadas, Te-
resa Taimo continua a apresentar 
uma questão comum em todas 
elas, a preocupação valorativa para 
com a imagem social, individual e 
colectiva da mulher moçambica-
na na defesa da pátria, a partir de 
uma perspectiva infl uenciada pelo 
seu carácter militar, pela qual ex-
plora como pesquisadora cultural. 

Tudo isso e mais estão 
dispostos nos cinco capítu-
los deste ensaio, Teresa Taimo 

leva-nos a visitar e questionar 
conceitos, crenças e caminhos, 
deixando uns em particular em con-
fronto com outros, que soem os sis-
temas culturais e de pensamentos. 

Quitéria Guirengane, prefa-
ciadora desta obra afi rmou que 
ao receber o convite da Alferes 
Teresa, para prefaciar o livro, en-
carou como a pátria a chamar por 
nós, sente-se honra, não só por 
fazer o prefácio, como também o 
de apoiar o processo da sua redac-
ção e organização do seu parto.

É simultaneamente uma home-
nagem e celebração as mulheres 
que nas forcas de defesa e segu-
rança, no activismo, no teatro ope-
racional norte, no desporto ou na 
saúde, na educação ou em qualquer 
outra frente de combate entregam 
as suas vidas na defesa da pátria. 

“Um exemplo notório de 
que há milhares de formas de se 
afi rmar na defesa, e que em to-
das elas a mulher assume um lu-

gar determinante que não pode 
continuar a ser nivelada por bai-
xo”, disse Quitéria Guirengane. 

Ao mesmo tempo que a escri-
tora celebra essas mulheres, destaca 
o véu sobre as tendências que pre-
cisam ser corajosamente enfrenta-
das para tornar a defesa um lugar 
seguro para mulheres e homens. 

A maioria das histórias con-
tadas neste livro, destaca o tea-
tro operacional norte, não para 
funções combatíveis, geralmente 
para logística, saúde e inspecção, 
mas o contexto prático da guer-

ra, as obrigou a assumirem com 
bravura noções básicas de defesa. 

Este ensaio é segundo Guiren-
gane, de leitura obrigatória para 
mulheres e homens, para que as mu-
lheres se inspirem nas referências 
combatíveis de hoje e os homens 
desconstruam estereótipos de que 
só o homem pode defender a pátria.

Ainda neste livro, Teresa nave-
ga sobre um assunto tabu e convida 
os decisores a repensar a signifi cân-
cia, o lugar e o poder da mulher por 
detrás da defesa da pátria. Taimo 
poderia trazer um cenário idealista 

sobre conquistas, mas o seu com-
promisso com a pátria, obriga a es-
critora a problematizar como e por-
que as mulheres chegam as fi leiras. 

É preciso ouvir as vozes da pe-
riferia e questionar continuamente 
sobre as responsabilidades que a 
mulher na defesa da pátria assume, 
para impor disciplina, confi ança e 
responsabilização. Seria esta uma 
nova luta de libertação das mulhe-
res? Não! Uma luta de libertação 
das mentes de todas e todos nós 
para que a independência das mu-
lheres seja de facto total e completa.

Festival Standard Bank Acácia Jazz: Uma memorável 
exibição de música moçambicana e norte-americana

silVino Miranda

Maputo vi-
veu, sexta-
-feira, 2 de 
Dezembro, 
uma noite 

badalada de emoções e animação 
proporcionada pela IV edição do 
Festival Standard Bank Acácia 
Jazz, que teve como fi guras de car-
taz dois músicos norte-americanos, 
nomeadamente o teclista Jeff Lor-
ber e o saxofonista Everette Harp.

A esta grandiosa festa do jazz, 
juntaram-se o renomado guitarris-
ta moçambicano Jimmy Dludlu e 
a jovem artista promessa do afro-
-fazz nacional Leyna Souto, que 
não deixaram os seus créditos em 
mãos alheias. A jovem esmerou-se 
na sua actuação, o que lhe valeu 
um convite dos músicos norte-
-americanos para colocar a sua 
voz no tema que encerrou o show.

O festival, que teve a dura-
ção de um pouco mais de quatro 
horas, arrancou com a actuação 
da Leyna Souto. A jovem artista 
apresentou seis temas, com nota 

alta, fazendo jus à sua promes-
sa: uma memorável exibição.

Visivelmente feliz, Leyna Sou-
to disse ter adorado fazer parte do 
festival. “O público foi receptivo 
às minhas músicas. Foi o máxi-
mo. Curti o momento. A banda 
esteve à altura do show. O públi-
co embalou nas minhas músicas, 
daí que posso concluir que actuei 
como se fosse uma veterana”.

A seguir à Leyna, foi a vez 
de Jimmy Dludlu subir ao palco. 
Com o seu estilo característico, 
o famoso guitarrista moçambi-
cano tocou, dançou e interagiu 
calorosamente com o público, in-
cendiando o festival com uma ex-
celente execução de diversos 

temas sobejamente conhecidos.
Momentos após a actuação, 

Jimmy disse: “Hoje eu não fi z 
nenhum show. Os meus alunos é 
que fi zeram. Parabéns à Escola 
de Comunicação e Artes (ECA) 
da UEM. Parabéns ao Standard 
Bank e a todos os artistas que fi -
zeram parte do festival. Nós esta-
mos aqui para representar a nossa 
bandeira que é o Festival Standard 
Bank Acácia Jazz e o País”.

O encerramento do show esteve 
a cargo do quinteto norte-america-
no, no qual destacaram-se o teclista 
Jeff Lorber, o saxofonista Everette 
Harp, o baterista Lionel Cordew e 
o guitarrista Tony Pulizzi. O agru-
pamento marcou em grande a sua 

primeira apresentação em Moçam-
bique ao executar com maestria vá-
rios temas desenvolvidos a partir do 
hard bop, com infl uência do blues.

Os pouco mais de mil espec-
tadores que encheram a tenda 
instalada no Campus da Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) em Maputo, para as-
sistir ao show, deleitaram-se ao 
som dos músicos que preenche-
ram o alinhamento do concerto.

Abordada no decurso do es-
pectáculo a ministra da Justiça, 
dos Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, Helena Kida, indicou 
que o País estava a precisar de 
espectáculos de qualidade com a 
participação de músicos moçam-
bicanos: “Jimmy é um artista de 
mão cheia e esteve acompanhado 
por jovens, daí os meus parabéns 
aos mentores da iniciativa e que 
venham mais eventos como este”.

por sua vez, o embaixador dos 
Estados Unidos da América, Peter 
Hendrick Vrooman, que também 
estava entre o público, manifestou 

a sua satisfação pela realização do 
festival envolvendo músicos mo-
çambicanos e norte-americanos: 
“Gostei da performance dos ar-
tistas moçambicanos e  também 
dos norte-americanos”, afi rmou.

Os promotores do Fes-
tival Standard Bank Acácia 
Jazz mostraram-se bastan-
te satisfeitos com esta edição. 

O administrador delegado do 
Standard Bank, Bernardo Aparício, 
fez uma avaliação positiva do even-
to, salientando a forte aderência do 
público, a boa organização, a boa 
qualidade do som, assim como a ex-
celente performance dos músicos.

Bernardo Aparício acrescen-
tou que tem sido uma marca do 
Standard Bank promover eventos 
com protagonistas renomados a 
nível global: “Fizemos isso com 
o ténis, trazendo tenistas com 
ranking mundial e temos agora o 
jazz e vamos continuar a organizar 
eventos que coloquem Moçam-
bique na rota mundial, quer do 
desporto quer da cultura”, frisou.
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Nampula: 

Nova Democracia elabora
estratégia para eleições

O partido mo-
çambicano 
Nova De-
m o c r a c i a , 
constituído 

maioritariamente por jovens, 
vai realizar o seu primeiro 
congresso, de 15 a 17 de De-
zembro corrente, em Nampu-
la, para entre outros assuntos, 
traçar a sua estratégia para as 
eleições municipais de 2023 
e as gerais de 2024.Na agen-
da também a decisão sobre a 
sua participação na coligação 
eleitoral que está a ser orga-
nizada pela Renamo, disse o 
porta-voz Dércio Rodrigues.

“Moçambicanos não 
têm motivo para feste-

jar o Dia da Juventude”, 
diz Quitéria Guirengane

Nesse ponto, o Nova De-
mocracia, que integra figuras 
que foram influentes no Parla-
mento Juvenil, um movimento 
de advocacia em prol dos direi-
tos e prioridades da juventude, 
como Salomão Muchanga e 
Quitéria Guirengane, conside-
ra bem-vinda a coligação elei-
toral patrocinada pela Renamo.

Contudo, Rodrigues dis-
se que a coligação tem de ser 
muito forte, porque só assim 
é que se pode tirar a Freli-
mo do poder, ou conseguir 
bons resultados eleitorais, 
tal como aconteceu nas re-
centes eleições em Angola.


