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Ninguém nos quer ouvir 

Reagem os extraparlamentares em relação a Covid-19

Previna-se da Covid-19

Novos embaixadores da RSA em Moçambique e Tanzânia

 z Geraldine Fraser Moleketi e Lesedi Billy Masetlha são os escolhidos 
para acautelar os interesses da África do Sul na SADC

Espiões de 
Ramaphosa 
para Cabo 
Delgado
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Conflito em Cabo Delgado na base de 
escolhas de Ramaphosa para diplomacia

O conflito em Cabo Delgado e as suas ramificações regionais fo-
ram decisivas para as escolhas, pelo presidente sul-africano Cyril 
Ramaphosa , dos novos chefes de missão da África do Sul em Moçam-
bique e Tanzânia . Fontes sul-africanas consideram-nos, na práti-
ca, enviados especiais do presidente, com o estatuto de embaixador.

Geraldine Fraser 
Moleketi, de 60 
anos de idade, 
será a nova em-
baixadora da 

África do Sul em Moçambique. 
Segundo apurado junto de fon-
tes sul-africanas, pertence à co-
munidade indiana sul-africana.

Geraldine Fraser Moleketi 
foi ministra da Administração 
Pública (1999-2008), tendo an-
teriormente desempenhado o 
cargo de vice-ministra do De-
senvolvimento Social (1996-
1999). No ANC, partido do 
Governo, desempenhou cargos 
de topo, nomeadamente o de 
membro do Comité Executivo 
Nacional. O seu marido, Jabu 
Moleketi, também exerceu fun-
ções ao nível do Governo, como 
vice-ministro das Finanças.

Geraldine Fraser Moleketi é 
apontada como ligada à ala radi-
cal do Partido Comunista da Áfri-
ca do Sul (SACP), envolvendo-se 
no combate político muito jovem 
em Claremont, sua terra natal, 
próximo da Cidade do Cabo .

Em 1980, durante o cur-
so na Universidade de Western 
Cape, decidiu abandonar o país, 
auto-exilando-se no Zimbabwe. 
Foi eleita para o Comité Cen-
tral do (SACP) em 1988. Dois 
anos depois, em Julho de 1990, 
regressou à África do Sul com 
a legalização do SACP, con-
tribuindo para a instalação do 
partido a nível nacional e parti-
cipando nas negociações entre o 
Partido Nacional , no Governo, 

e o ANC , de Nelson Mandela .
Entre 1994-2008, foi tam-

bém deputada. Já no ANC, na 
sequência da demissão do Pre-
sidente Thabo Mbeki em Setem-
bro de 2008 , GFM foi um dos 
14 membros do Governo que 
apresentou a demissão, apesar 
de posteriormente ter recua-
do, mostrando-se disponível a 
permanecer do cargo. Contu-
do, acabou por ser substituída.

Desempenhou também 
funções no Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), a partir de 
2009, como directora do De-
mocratic Governance Group 
. Posteriormente, até 2016, 
foi enviada especial do Banco 
Africano de Desenvolvimento 
(BAD) para questões de Géne-
ro, baseado na Costa do Marfim.

É figura pouco consensual 
entre os quadros de diplomatas 
sul-africanos, que apontam para 
indícios de crueldade no seu pas-
sado de “guerrilheira”, durante o 
qual recebeu treino da URSS e de 
Cuba, nomeadamente episódios 
de tortura de prisioneiros nos cen-
tros de detenção que o ANC pos-
suía em Angola, antes de 1990, 
onde Geraldine Fraser Moleke-
ti residiu durante alguns anos.

Lesedi Billy Masetlha, de 
66 anos de idade, ex-director do 
Serviço Secreto Sul-Africano 
( South African Secret Servi-
ce - SASS ) e antigo conse-
lheiro presidencial, será nome-
ado embaixador na Tanzânia, 
vizinho norte de Moçambique 

e país-chave na resolução do 
conflito em Cabo Delgado.

Lesedi Billy Masetlha teve 
um mandato atribulado no SASS 
nos anos 2000, acabando por 
ser demitido pelo Presidente 
da República. Foi acusado de 
ter forjado e-mails e de espiar, 
sem a devida autorização, uma 
figura sagrada do ANC, Saki 
Macozoma. Lesedi Billy Ma-
setlha alegou que este e outros 
membros do ANC estariam em 
conluio com serviços de inteli-
gência estrangeiros, incluindo 
britânicos, norte-americanos e 
israelitas. O processo terminou 
nos tribunais e num inquérito 
parlamentar e Lesedi Billy Ma-
setlha acabou por ser absolvido.

Lesedi Billy Masetlha ade-
riu ao ANC, então ilegal, em 
1975, tendo partido para o exí-
lio na Zâmbia em 1979. Entrou 
igualmente no Comité Executi-
vo do ANC em finais de 2012.

Apesar da valorização da 
questão de Cabo Delgado por 
parte da “troika” da Comuni-
dade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) com a 
presença de Moçambique, as 
sucessivas cimeiras têm termi-
nado sem consenso quanto a 
medidas de contenção conjuntas.

As relações entre Moçambi-
que e a Tanzânia atravessam um 
momento de tensão, com aumen-
to do contingente militar tanza-
niano na fronteira comum, para 
impedir o retorno dos “jihadis-
tas” ao seu território, “varrendo” 
o problema para o território mo-
çambicano. O Presidente tanza-
niano John Magufuli foi um dos 
ausentes mais notados da tomada 
de posse do presidente moçam-
bicano, Filipe Nyusi, em 2019.

A escolha de dois diplo-

matas sul-africanos para Mo-
çambique e Tanzânia é atri-
buída por fontes consultadas 
sobretudo ao conflito em Cabo 
Delgado e respectivos efeitos 
para a África do Sul e região.

Enquanto potência regio-
nal, a posição da África do Sul 
será determinante na respos-
ta ao apoio pedido por Mo-
çambique, designadamente da 
SADC, na qual a União Afri-
cana (UA) delegou a decisão.

A falta de recursos dos mem-
bros da SADC, acentuada pela 
actual crise sanitária e econó-
mica causada pela pandemia de 
Covid-19, soma-se a divisões 
internas sobre a abordagem 
ao conflito em Cabo Delgado.

O Zimbabwe e a Tanzânia 
lideram as duas alas na SADC 
sobre Cabo Delgado: o primei-
ro com uma posição favorável 
ao envolvimento regional; o 
segundo contra iniciativas que 
possam disseminar o problema 
pela região. A posição da África 
do Sul será decisiva na harmo-
nização das diferentes posições.

Contactos entre responsáveis 
dos governos de Moçambique e 
Zimbabwe sobre a situação em 
Cabo Delgado acentuaram-se 
desde início do ano, depois de, 
conforme apurado, Júlio Jane 
, director do Serviço de Infor-
mações e Segurança do Estado 
(SISE) se ter deslocado a Harare 
para entregar uma mensagem de 
Filipe Nyusi a Emmerson Mnan-
gagwa , presidente zimbabueano.

A cooperação militar entre 
os 2 países é antiga e a presen-
ça em território moçambicano 
da Zimbabwean Defence Force 
(ZDF) chegou a atingir os 7.000 
homens nos anos 1980 , empe-
nhados no apoio à Frelimo no 

combate à Renamo . Na década 
seguinte, com a contenção do 
conflito civil, tropas zimbabue-
anas foram colocadas ao longo 
do corredor da Beira, situação 
que poderá agora repetir-se.

Na actual situação de pan-
demia, com restrições à circu-
lação em vários países, o cor-
redor da Beira voltou a ganhar 
importância estratégica para o 
Zimbabwe, contrastando com 
a menor relevância dos portos 
da África do Sul e Tanzânia.

Em paralelo, o Zimbabwe 
tem vindo a aumentar a sua de-
pendência energética em relação 
a Moçambique, com a importa-
ção de electricidade e combus-
tível, a partir do porto da Beira 
e de cereais, sobretudo milho, 
por via ferroviária, em resultado 
do colapso da economia do país, 
agravado pela situação de seca.

Para Pretória, é particular-
mente relevante no conflito do 
norte de Moçambique a actu-
ação da empresa militar pri-
vada Dyck Advisory Group 
(DAG), ao serviço do Governo 
de Moçambique, e cujo contra-
to foi recentemente renovado.

O “forcing” em curso dos 
EUA sobre a participação do 
esforço em Cabo Delgado po-
derá transformar a província 
numa região fortemente milita-
rizada. À luz da lei sul-africana, 
a presença de mercenários do 
país em Moçambique é ilegal 
porque não foi previamente 
aprovada e os operacionais da 
DAG correm o risco de serem 
detidos no regresso à origem.

A RAS foi já objecto de uma 
referência num dos últimos co-
municados do Estado Islâmico/ 
ISIS, ameaçando retaliar contra 
o país em caso de envolvimen-
to, mas a influência efectiva 
no terreno do ISIS é, não obs-
tante a propaganda, diminuta.

A DAG é dirigida e parcial-
mente detida por Lionel Dyck 
(LD), coronel na reserva, que 
serviu na força aérea da antiga 
Rodésia do Sul (hoje Zimba-
bwe), mas que manteve intactos 
contactos activos com o regime 
de Robert Mugabe e com Em-
merson Mnangagwa. Conforme 
reportado, a DAG desencadeou 
acções de recrutamento de mer-
cenários para combate no terre-
no, tendo sido avançado um total 
de 90 operacionais para desdo-
bramento em Cabo Delgado. Os 
mercenários pertencem à MINE-
TECH Zimbabwe, fundada por 
Lionel Dyck, filial do grupo bri-
tânico de desminagem e seguran-
ça privada MINETECH Interna-
tional. (África Monitor/Zambeze)

Geraldine Fraser Moleketi Lesedi Billy Masetlha
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Extraparlamentares acusam Governo de 
autoritarismo no combate à Covid-19

Os partidos da oposição sem assento na Assembleia da 
República têm exigido sua inclusão nos processos decisivos 
e de construção do país, defendendo ser factor-chave para 
o fortalecimento da democracia. No entanto, nos esforços 
do combate à covid-19 e de mitigação do impacto desta do-
ença, parte dos extraparlamentares ouvidos pela nossa re-
portagem pouco ou nada fazem no terreno como parte do 
seu contributo, incluindo alguns com assento no parlamen-
to, limitando-se em criticar as acções em curso e alegam 
falta de recursos e de banalização de propostas e sugestões 
a melhorar no contexto da covid-19 pelo partido no poder.

São mais de 50 par-
tidos políticos exis-
tentes no país dos 
quais, pelo menos 
23, inscreveram-se 

nas últimas eleições gerais. A 
estes o presidente Nyusi pediu 
envolvimento nos esforços do 
combate contra a propagação 
da Covid-19, durante encon-
tro mantido em Abril passado.

A participação passiva dos 
extraparlamentares chamados 
a intervir no desafio do novo 
coronavívus anui a opinião de 
que haja mais interesse nos 
processos eleitorais em que 
há partilha dos fundos do Es-
tado destinados ao financia-
mento da campanha eleitoral.

O novo coronavírus co-
meçou na China, passou para 
a Europa, depois para a Amé-
rica do Norte e do Sul, África 
e Índia, para além de alegada 
segunda vaga de infecções que 

deverão chegar a cada mo-
mento e é já manifesto que o 
controlo da Covid-19 está aci-
ma das capacidades de países 
ou Governo sendo a África o 
continente cujo impacto pode 
apresentar alguma gravidade.

Alguns extraparlamentares 
que falaram ao ZAMBEZE 
usam a falta de recursos para 
justificar a  sua fraca actuação 
no terreno. No entanto, por ou-
tro lado, acusam o Governo de 
ignorar sugestões da oposição 
da necessidade de se adoptar 
mecanismos que melhorem ou 
aliviem o custo de vida dos 
moçambicanos em virtude do 
estado de emergência em curso. 

Frelimo é que inviabili-
za nossa actuação - AMUSI

O Partido Acção do Movi-
mento Unido para a Salvação 
Integral (AMUSI), criado em 
2015, diz que a crise econó-
mica gerada pelo impacto da 

Covid-19 na sequência da sus-
pensão de actividades reflecte-
-se, sobretudo, no pacto cida-
dão e cabe ao Governo uma 
intervenção de raiz, uma vez as 
doações e apoios são direccio-
nados ao Governo para o efeito.

Por outro lado, o líder do 
AMUSI, Mário Albino, acusa o 
partido no poder de inviabilizar 
acções da oposição, perseguin-
do seus membros, uma acção 
repudiável e que limita traba-
lhos de sensibilização no terre-
no para além de comprometer 
a consolidação da democracia.

No entanto, Albino diz ha-
ver acções de sensibilização a 
partir da estrutura do partido, 
nos postos administrativos, 
localidades e bairros a expan-
dir medidas de prevenção da 
Covid-19, sendo de destaque 
nas províncias de Nampula, 
Niassa, Zambeze, Maputo.

“Há algum trabalho em 
curso, mas o problema é que 
existem partidos que se unem 
contra a democracia, pensan-
do que estão a fazer mal ao 
partido, mas prejudicam a so-
ciedade. Partido comunista no 
poder impede a actuação plena 
de outros partidos”, disse Albi-
no para depois acrescentar que 
“entendemos que a mitigação 
do impacto da Covid-19 seja 
um processo não completo, era 
preciso de muito mais, uma 
vez vivemos num país em que 
mais da metade dos moçambi-

canos vivem de renda não for-
mal, e neste momento em que 
as rendas estão condicionadas 
é o que está a gerar a crise”

Governo partidariza a Co-
vid-19 e ignora programas de 
produção alimentar - PIMO

O Partido Independente de 
Moçambique – PIMO indica 
que a gestão da Covid-19 não 
pode ser partidarizada tal como 
está a ser, e acrescenta que não 
se deve olhar para o isolamen-
to social isoladamente como a 
principal forma de combater à 
doença, sem se incluir meios de 
subsistência das famílias, tra-
tando-se de um cenário a durar 
fora do estado de emergência.

Ya-qub Sibindy do PIMO 
aponta como resposta para 
prover sustento aos moçam-
bicanos a concepção do Pro-
grama de Emergência para a 
Produção Alimentar (PEPA), 
que essencialmente visa en-
corajar o regresso da popu-
lação para a produção no 
campo, um projecto sugerido 
pelo PIMO aquando do encon-
tro com o presidente Nyusi.

“Se o Governo tivesse nos 
ouvido, de Março até aqui, já 
teríamos produzido a cesta-
-básica no país e estaríamos a 
colher tomate, cebola, batata 
e todos os legumes possíveis 
e cereais como milho para 
distribuir entre as populações 
que estão confinadas nas ca-
sas”, argumentou Sibindy.

Propomos sustento de famí-
lias e não sustentabilidade das 
empresas apenas - PODEMOS

Povo Optimista para o 
Desenvolvimento de Moçam-
bique – PODEMOS, por seu 
turno, diz que as medidas em 
curso pecam por não assistir 
as populações com um mínimo 
possível para que as pessoas se 
aguentam já que são obriga-
das a ficar em casa. De acordo 
com o líder do PODEMOS,  
Albino Forquilha, não se pode 
pensar apenas na sustentabi-
lidade das empresas, uma vez 
esta preocupação não responde 
efectivamente a todos os mo-
çambicanos que vivem a crise  

“No nosso primeiro posi-
cionamento que fizemos, pro-
púnhamos que houvesse caba-
zes familiares, mas esta ideia 
não surtiu efeito, o apoio que 
o Governo está a ter pensa na 
componente empresarial, nas 
micro, pequenas e médias em-
presas, mas não somos todos 
que estamos enquadrados nes-
tas empresas, isso visa os que 
estão a trabalhar e ao Estado 
que recebe algum imposto.”

Há limitações no terreno mas 
não em termos de ideias - IMD

Para o Instituto de Promo-
ção da Democracia (IMD), é 
preciso que se reconheça que 
os partidos sem assento no 
parlamento debatem-se, entre 
outros desafios, com falta de 
recursos financeiros para mo-
bilizarem acções de grande 
vulto no terreno, mas estes têm 
contribuído em ideias sempre 
que chamados para o efeito.

Dércio Alfazema do IMD 
argumenta que no combate 
à Covid-19 vale tudo, não se 
limitando em acções de dis-
tribuição de máscaras de pro-
tecção. Alfazema indica que 
mesmo os partidos na Assem-
bleia da República, apesar dos 
recursos advindo do próprio, 
não têm demonstrado uma in-
tervenção efectiva no terreno.  

“Não podemos olhar mui-
to para os partidos sem repre-
sentação parlamentar, mesmo 
os partidos com representação 
no parlamento estão a agir 
dentro de limitações. O pro-
blema é a questão de recursos 
e meios para se fazerem ao 
terreno e sensibilizar as popu-
lações, e da incapacidade de 
poderem contar com os órgãos 
de comunicação social para 
passarem suas mensagens, 
mas têm estado abertos para 
colaborarem neste processo”

LUÍS CUMBE
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Para liquidação das dívidas do estado com privados

Agentes económicos denunciam 
esquemas de corrupção em Sofala

Um número ainda não especificado de agentes económi-
cos que são credores do Estado moçambicano na província 
de Sofala estão de costas voltadas com o Estado na provín-
cia, pelo facto destes estarem a ser submetidos a vários tipos 
de esquemas de corrupção para ter acesso ao reembolso dos 
seus valores monetários devidos pelo Estado. Segundo Stela 
Pinto, Secretária do Estado na província, os agentes econó-
micos, que denunciaram estes actos malignos aos represen-
tantes do Estado, queixaram-se de ser vítimas de cobranças 
ilícitas em percentagem como sendo uma das principais pré-
-condições para verem as suas dívidas liquidadas pelo Estado. 

Falando numa reu-
nião pública que 
teve lugar, na últi-
ma segunda-feira, 
na sala da Associa-

ção Comercial da Beira, com 
os empresários locais que são 
credores do Estado na provín-
cia, com vista a dar uma sa-
tisfação aos credores do Esta-
do, disse que este problema já 
tem uma solução a vista e que 
dentro de dias será resolvido.

A governante começou por 
justificar que, entre os vários 
motivos que ditaram o atraso 
no processo de liquidação de 
dívidas do Estado há mais de 
cinco anos, a corrupção não 
será colocada de lado. Em al-
gumas audiências por ela con-
cedidas para a resolução deste 

problema, fez saber, os credo-
res diziam mesmo que, entre 
pagar os seus funcionários to-
dos e mandar para rua porque 
não se consegue ter um serviço 
pela pressão de alguém, prefe-
riam entrar neste jogo para não 
perder aquele serviço e entre-
gar os ditos “por centos” em 
gesto de corrupção para poder 
se manter. A chefe do executivo 
de Sofala, disse ainda que, dos 
empresários em causa, alguns 
afirmaram também que, para 
o pagamento da dívida, era 
preciso prometer alguma parte 
para que o seu processo seja 
devidamente encaminhado. 

A timoneira acrescentou 
ainda que outros empresários 
também acabaram dizendo 
que não compactuam com es-

tas práticas mas não se sentem 
confortáveis em poder fazer 
as denúncias, poderiam mui-
to bem colaborar mas não se 
sentem confortáveis. Segun-
do Stela Pinto, de entre várias 
questões que foram apresenta-
das a representação do Estado, 
sempre foram acolhidas para 
uma reflexão interna que vai 
culminar com a responsabili-
zação exemplar dos supostos 
infractores como sempre, para 
que, nos próximos tempos que 
se possa evitar estes tipos de 

situações, que na verdade pre-
judicam a imagem do Estado.

Por seu turno, Lénio Men-
donça, director dos Serviços 
províncias da Economia e Fi-
nanças de Sofala, classificou 
as dívidas que o Estado têm 
com o sector privado em três 
categorias, sendo o primeiro 
grupo com contrato visado 
pelo Tribunal Administrativo 
e que aguardavam pelo pa-
gamento e que já estão sendo 
pagas através da deliberação 
do Conselho de Ministros; o 

segundo grupo de dívida com 
e sem contrato e consequente-
mente sem visto do Tribunal 
Administrativo mas que forne-
ceu os produtos e serviços ao 
estado e dos fornecedores sem 
nenhum documento, somente 
com testemunhadas pelos sec-
tores credores de terem divi-
das com os privados sem con-
tratos e que os serviços foram 
prestados ao estado que serão 
geridas ao nível das provín-
cias, dentro de uma semana.   

JORDANE NHANE

Manica

Um agente da Polícia da República de Moçambique encontra-se 
detido nas celas do Comando Distrital de Sussundenga, província 
de Manica, acusado de emprestar o seu fardamento a um agente 
de policiamento comunitário para assaltar e extorquir a popula-
ção local na calada da noite, alegadamente porque está fiscalizar 
o cumprimento do estado de emergência naquele ponto do país. 

Trata-se de Miguel 
Fernando, mem-
bro da PRM desde 
1988, antes da sua 
detenção, não só 

ostentava a patência de Subins-
pector da polícia, como também 
ocupava o cargo de Comandante 
de Pelotão, no Comando Distri-
tal de Sussundenga, onde com 
frequência disponibilizava a sua 
farda aos civis para fazer cobran-
ças ilícitas aos proprietários dos 

estabelecimentos de venda de 
bebidas alcoólicas que se encon-
travam encerrados em cumpri-
mento do estado de emergência. 

Em conexão com crime, 
encontra-se detida uma cidadã, 
por sinal também membro da 
PRM, que participava nas in-
cursões em companhia de dois 
agentes de policiamento comu-
nitário, em que, segundo apu-
rou a nossa reportagem, os me-
liantes extorquiram dezenas de 

agentes económicos, num valor 
aproximado aos 60.000.00MT 
(Sessenta mil meticais). 

Esta informação foi con-
firmada pelo chefe do departa-
mento das Relações Públicas 
da PRM em Manica, Mário Ar-
nança, afirmando que a detenção 
deste cidadão ocorreu graças a 
denúncia do presidente do Con-
selho Comunitário de Seguran-
ça daquele distrito, este que re-
cebia com frequência queixas 
da população de extorsão por 
parte de supostos impostores. 

Mário Arnança disse aos mi-
crofones do semanário Zambeze 
que devido a proactividade da 
polícia, os supostos malfeitores 
não conseguiram levar mais de 
30 dias a lograr os seus intentos, 
tanto que se encontram detidos, 

inclusive os membros da corpo-
ração com vista a desencorajar 
actos criminais dentro da PRM 
ao nível da província de Manica. 

“De facto é um comporta-
mento repugnante, não é aceite 
nas fileiras da polícia, por isso 
a policia agiu, conseguiu reco-
lher para não denigrir a imagem, 
isso vai denigrir de certa forma 
a imagem da polícia e a polícia 
conseguiu tomar essas provi-
dências, de facto para corrigir 
este tipo de comportamento, to-
dos serão responsabilizados 
criminalmente”, disse Arnança. 

Questionado sobre a falha 
no interior da corporação numa 
altura em que crescem os casos 
criminais que envolvem mem-
bros da polícia da República de 
Moçambique em Manica, ao que 

Mário Arnança respondeu, “não 
está a falhar nada, de facto este 
é um comportamento individual 
de pessoas e a polícia tem conse-
guido estancar, tem conseguido 
recolher aos calaboiços a todos 
que vão prevaricando, portan-
to não estamos a falhar nada, é 
um comportamento individual”. 

Durante o passado fim-de-
-semana, a polícia em Manica 
deteve um cidadão de 30 anos 
de idade, por sinal condutor de 
transporte semi-colectivo de 
passageiro, indiciado de tentar 
subornar um agente regulador 
de trânsito num valor de 100Mt 
(Cem maticais), para escapar da 
infracção por ele cometido, em 
que transportava passageiros 
acima do estabelecido durante 
o estado de emergência no país. 

KELLY MWENDA

Agente da PRM detido por “alugar” farda para malfeitores
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MATSAMBANE  KUPHANE

Experiência norueguesa de transparência plena

Gás …riqueza e futuro 
soberano nacional 

“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; Não, não; porque 
o que passa disto é de procedência maligna “ (Mateus 5: 37). 
Cristo advertiu os seus discípulos a que falassem e procedessem 
com clareza, verdade e sinceridade. Onde a verdade impera, há 
benefício. Progresso, fartura e vitória; onde impera e domina a 
mentira e a falsidade, há dor, sofrimento, miséria e a pobreza. 
Onde os políticos-governantes se caracterizam pela mentira e 
pela fraude, sacrifica-se o povo e a verdade, pois os políticos 
alegando o nome e na capa de “conveniências” ou de imacu-
lados “interesses nacionais”, distorcem a verdade. Fazem-no, 
pois, porque, orgulhosos e “plenipotenciados”, preferem a fal-
sidade que aparentemente os faz de importantes absolutistas.

Nestas linhas, 
p r e t e n d e m o s 
trazer a experi-
ência da Norue-
ga neste capítu-

lo da gestão desta riqueza dos 
hidrocarbonetos. Isto porque 
existem casos referenciais de 
países bafejados por estas ri-
quezas que não são exemplo 
algum de uso correcto e be-
néfico de tais recursos divina-
mente providenciados. São as 
elites que delas se beneficiam 
e com poucos investimentos 
produtivos e replicadores dos 
benefícios de tais riquezas.

Noruega – uma experiência 
notável

A Noruega é um dos paí-
ses do mundo que usou e usa 
de forma  extremamente posi-
tiva estes recursos e a riqueza 
acumulada. Este país, assumiu 
que o grande crescimento eco-
nómico decorrente da explo-
ração destes recursos deveria 
ser orientados para a susten-
tação de um desenvolvimento 
racional e de longo termo. Tal 
atitude levou à consolidação 
da economia e a aumentar o 
número da população econo-
micamente activa e igualmen-
te dos benefícios decorrentes 
dessa riqueza. A Noruega se 
preocupou e se centralizou no 
crescimento económico e da 
qualidade de vida dos seus ci-
dadãos, investindo na estrutu-
ração infra-estrutural económi-
ca e social do país, controlando 
as suas despesas em relação ao 
PIB (Produto Interno Bruto), 
tornando-o financeiramente vi-

ável e estável. Este país evitou 
desastre económico e social e 
optou pelo desenvolvimento 
equilibrado, o que tem ocorrido 
em países com esta bênção em 
recursos económicos deste tipo.

A Noruega, localizado pró-
ximo do Pólo Norte, de um país 
pobre, gelado e dos mais po-
bres da Europa, de um país de 
fiordes, de criadores de renas, 
pouco povoado, cristão- pro-
testante (com forte luteranis-
mo, metodismo e a assembleia 
de Deus entre outras), é hoje 
um dos países mais ricos, 
próspero, estável e desenvol-
vido do mundo. Isto é graças 
à boa gestão dos seus recursos 
económicos. Isto se reflecte 
pelas boas políticas económi-
cas, financeiras, sociais e até 
culturais. A isto se ajunta uma 
activa intervenção e prática di-
plomática bem como um forte 
apoio e o intervencionismo no 
desenvolvimento internacio-
nal, por via das organizações 
internacionais multilaterais.

Gestão prudente - contra o 
megalomanialismo

A Noruega, tão rica que é, 
não caiu na megalomania fara-
ónica de alguns, tendo evitado 
as extravagâncias económicas 
de outros países ricos. Oslo, a 
capital desta petro-monarquia 
escandinava, é uma cidade mo-
desta, tranquila e segura com 
uma arquitectura modesta. É 
um país poupado, modesto, 
austero e cuidadoso. Ela é um 
reino defensor das suas rique-
zas, com perspectiva de fu-
turo, evitando a delapidação 

despesista e consumista hoje 
do dinheiro proveniente do 
petróleo e do gás. Este reino 
possui uma cuidadosa, sóli-
da, transparente e competente 
da gestão dos ganhos prove-
nientes dos hidrocarbonetos, 
por via do Fundo Soberano.

Os noruegueses decidiram-
-se por uma gestão prudente, 
rigorosa e coberta legalmente 
destes recursos todos provindos 
dos hidrocarbonetos. No início 
da década 80, o Partido conser-
vador e os dos sociais-democra-
tas, concordaram e adoptaram 
este princípio máximo: “Não 
se delapida o dinheiro do petró-
leo”. Patrice de Viviés, da Total 
Norge, referiu:”Esta geração de 
noruegueses, não se deve esque-
cer de que já foi pobre.(…) Con-
siderem que estas receitas, não 
vos pertencem, vós, sois sim-
plesmente guardiões, para bene-
fício das gerações vindouras.”. 
Às petrolíferas, note-se, foram 
impostas taxas fiscais em 778 
por cento (2006). O Fundo So-
berano, no entendimento norue-
guês, ele se destina a preparar e 
garantir a fase pós-petróleo. Em 
2006, por exemplo, este fundo 
era de 200 mil milhões de Euros 
(cerca de 45 mil Euros por habi-
tante). Deste valor, somente 4% 
desta riqueza é incorporado nos 
orçamentos anuais deste país.

Efeitos da boa gestão política
A prudência é o princípio 

basilar de gestão deste arca-
boiço económico-financeiro. 
O país se tornou numa Meca 
atractiva para suecos, alemães, 
dinamarqueses e outros, atraí-
dos pela estabilidade financeira 
e também pelo gordos e ultra-

-atractivos salários que oferece. 
Neste país, a inflação é contida e 
não possui défices orçamentais. 
E no meio dessa riqueza toda 
Terge Osmundsen, in “Mondag 
Morgen” escreveu:”A econo-
mia não pode ser dopada por 
esta prosperidade. A cidade de 
Stavanger, o coração petrolí-
fero do país, não pode cair no 
sobre-aquecimento, devendo 
precaver-se da “dutchdisease”, a 
doença holandesa. Na Holanda, 
a descoberta de gás natural nos 
anos 60, saldou-se numa brutal 
e inesperada entrada de divisas, 
que levaram à subida da cotação 
da moeda e arruinando a com-
petitividade entre os vários sec-
tores da indústria holandesa.”.

O nível de desenvolvimento, 
de prosperidade de estabilidade 
política, criou problemas colate-
rais, segundo Auke Lont “curio-
samente, no país, as pessoas se 
queixam muito de tudo e exigem 
sempre demais. Isto é, sem dú-
vida, um dano colateral de tanta 
riqueza e também, da boa gestão 
destes recursos.” Um país com 
bom nível de vida, de ensino, de 
investigação científica, de segu-
rança públicas, de serviços de 
saúde como a Noruega, é resul-
tado da boa gestão e do bom uso 
dos recursos provenientes des-
ta riqueza de hidrocarbonetos.

Isto se torna um caso sério de 
estudo para nós os moçambica-
nos. O Reino da Noruega, com 
toda esta riqueza, com o bom ní-
vel de qualidade de vida naque-
la monarquia, é um dos maiores 
contribuintes das organizações 
multilaterais como atrás referi-
do, possui ainda uma quota bas-
tante alta contribuitiva para o 

desenvolvimento internacional, 
isto, além de milhões de dólares 
que aplica nos acordos bilaterais 
com variados países, por via da 
NORAD (Agência Noruegue-
sa para o desenvolvimento In-
ternacional). Para sua honra, é 
ainda, para sua honra, prestígio 
e orgulho é a Noruega hospe-
deira do Prémio Nobel da Paz.

Prevenção cuidada de  
“Rovuma  desease”

Descrito este caso feliz da 
Noruega, esperamos que no 
nosso país, não se venha a criar 
a “doença do gás rovumense.”. 
Que haja uma gestão trans-
parente, correcta e projectiva 
de todos os ganhos que virão 
do gás do Rovuma. É ocasião 
para nos questionarmos e ques-
tionar sobre os ganhos é que 
o país teve e têm com o gás 
de Pande, já em exploração?

Esperemos que com este 
início da exploração do gás, 
não geremos uma nova classe 
, a dos político “neo-patrimo-
nialista” que enriqueçam “ga-
seados” com o gás do Rovuma. 
Com o advenho do gás, o que 
nós Moçambique iremos fa-
zer a gestão dos ganhos a par-
tir deste recurso? Iremos usar 
adequadamente, prevenindo os 
esbanjamentos desses ganhos? 
Iremos fazer uso, salvaguar-
dando as futuras gerações? Não 
iremos cair na tendência dos 
propalados casos da s Ematuns, 
ProIndicus, MAM’s? Como 
será a prestação de contas destes 
ganhos, que se desejam usados 
de forma responsável, racio-
nal e de benefício nacional? 
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Fumar dentro do carro pode matar

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

São muitos os 
cidadãos que 
d e m o n s t r a m 
enorme descon-
hecimento sobre 

os malefícios do tabaco em 
espaços fechados, nome-
adamente nos carros. Se 
perguntarmos a qualquer 
pessoa que usa o automóv-
el como meio de transporte, 
em especial o condutor, se 
conhece os efeitos nocivos 
do tabaco, responderá que 
sim e que sabe que o tabaco 
prejudica a saúde. Contu-
do, esta resposta afirmativa 
é dada na maior parte dos 
casos sem que se tenha a 
real dimensão dos danos 
que o tabaco pode causar.

Há países que demonstram 
m a i o r  p r e o c u p a ç ã o 
d o  q u e  o u t r o s  s o b r e 
este problema, o que se 
constata pelo seu constante 
empenho na divulgação de 
esclarecimentos usando 
os meios de comunicação 
disponíveis para promover 
palestras, debates ou fazer 
campanhas sob o lema 
“carros sem fumo”. Estas 
campanhas são promovidas 
por ligas, associações e 
outras organizações públicas 
ou privadas alertando sobre 
o tumor maligno que pode 
ser provocado pelo tabaco.

Na verdade, no nosso 
País, constatam-se algumas 
iniciativas relevantes contra 
os danos causados pelo 
tabaco, sendo já proibido 
fumar em recintos públicos, 

nos transportes colectivos de 
passageiros, salas de aulas 
de centros de formação, 
como é o caso das escolas 
de condução. Por outro 
lado, nos maços de tabaco 
é obrigatório fazer constar 
que o tabaco é prejudicial 
à saúde, sendo até proibido 
vender tabaco a menores de 
idade. Porém, no que se refere 
aos veículos de transporte 
particular, os cidadãos são 
livres de fumar no interior 
dos seus carros. Fumam 
mesmo sabendo que não 
só estão a prejudicar a sua 
saúde como também a gastar 
um dinheiro que poderia 
ser canalizado para outros 
benefícios. Se fosse feito um 
inquérito, algo que raramente 
se faz no nosso País, aos 
automobilistas que têm o 
vício do tabaco, para saber se 
alguma vez fumaram dentro 
do carro, descobriríamos, 
certamente, que muito poucos 
responderiam que não.

Decidimos, nesta semana, 
compartilhar com os leitores 
do Jornal Zambeze alguns 
conhecimentos sobre os 
malefícios do tabaco quando 
fumado dentro do carro.

1- São muito poucas 
as pessoas que sabem que o 
nível médio das partículas 
tóxicas libertadas pelo tabaco 
e respiradas numa viagem de 
carro é cinco vezes superior 
à  média das part ículas 
tóxicas no ar, mesmo em 
cidades muito poluídas;

2- Muitas são as pessoas 
que desconhecem que o 
considerado “fumo passivo” 
do tabaco é invisível, muitas 
vezes sem odor e que fumar 

dentro do automóvel liberta 
toxinas que ficam muito 
tempo suspensas no interior 
do habitáculo, sendo mais 
tarde respiradas por quem 
vier a estar dentro do carro. 
Isto significa que fumando 
um cigarro na viatura, 
mesmo estando sozinho, 
vai mais tarde afectar futuros 
passageiros que poderão ser 
a esposa ou marido, filhos e 
amigos. Em relação a estes 
casos dos perigos do tabaco, 
é costume vermos pessoas a 
fumar na presença de uma 
criança ou de um idoso. 
No entanto, estes mesmos 
fumadores não desconhecem 
que as crianças e os idosos são 
os grupos mais vulneráveis 
ao referido “fumo passivo”; 

3- S ã o  t a n t a s  a s 
pessoas que desconhecem 
que fumar dentro do carro 
provoca doença cancerígena 
por causa das toxinas que 
ficam no interior, mesmo 
depois de apagado o cigarro.

Pelo pouco que até aqui 
falamos sobre este tema, 
mesmo não  sendo nós 
especialistas ou entendidos 
em medicina ou saúde 
publica, dá para entender que 
ainda há um grande trabalho 
a ser realizado no nosso 
País no que diz respeito à 
educação e sensibilização dos 
moçambicanos em relação 
aos problema causados 
pelo tabaco. É necessário 
promover campanhas em 
volta dos hábitos de consumo 
de tabaco, em especial 
quando  a s  pes soas  s e 
movimentam usando o carro. 

O t ipo de campanhas 
a ser realizado não deve 

apenas incidir sobre os 
automobilistas ou sobre 
os passageiros, deve ser 
prevent ivo ,  a  começar 
por difundir  acções de 
sensibilização nas escolas. 
Por exemplo, em alunos cuja 
idade é mais propensa a pegar 
no cigarro para experimentar 
novas sensações, ou para 
imitar os adultos que fumam 
ou ainda para se exibirem 
perante outras crianças. 
Nes tas  campanhas  em 
crianças, nalguns países, 
sensibilizam-nas por forma 
a que elas sejam veículos 
ou meios influenciadores e 
ajudem a dissuadir os pais 
que fumam. Por exemplo, se 
a criança for capaz de dizer 
o seguinte: “Pai aprendi na 
escola que o fumo de cigarro 
mata. Como eu gosto tanto de 
ti e não quero que morras, por 
favor apaga o teu cigarro”.

As campanhas devem ainda 
alertar de que no carro há 
pessoas que não fumam mas 
que são afectadas por quem 
o faz. Dar a conhecer este 
facto, é de uma importância 
muito relevante, para que 
mesmo os que não fumam 
saibam que podem ser 
afectados. Há ainda outra 
forma de fazer campanha, 
não só distribuindo panfletos 
elucidativos, mas também 
distribuindo autocolantes 
para  pôr  no carro ,  em 
local que não prejudique a 
visibilidade do condutor, 
mas que avise as pessoas de 
que neste carro é proibido 
fumar. Noutros tempos que 
já lá vão, iniciativas deste 
tipo (referentes a distribuição 
de autocolantes) ,  eram 
feitas por exemplo, pelo 

ATCM, pelas Companhias de 
Seguros, e pelos Conselhos 
Municipais com pequenas 
mensagens colocadas nos 
dísticos que distribuem 
gratuitamente para afixar no 
vidro pára-brisas o imposto 
de circulação automóvel. 

A l g u m a s  m a r c a s  d e 
c a r r o s ,  a c t u a l m e n t e , 
deixaram de equipar os seus 
automóveis com isqueiros, 
uma contribuição para não 
incentivar os condutores 
a fumar dentro do carro. 

Neste tema que estamos 
abordando, não existe a 
pretensão de proibir que as 
pessoas adquiram o hábito 
de fumar cigarros, uma vez 
que não temos qualquer 
autoridade para o fazer, 
até porque nem mesmo o 
Estado tem. Entendemos 
que a vontade de fumar é 
uma decisão pessoal, mas 
pretendemos sim dar o nosso 
contributo advertindo de que 
fumar dentro carro é muito 
prejudicial para o próprio 
fumador, mas também para a 
família e outros passageiros.

Para terminar, queremos 
lembrar de que uma das 
terríveis doenças que tanto 
assusta as pessoas e que 
pré-anuncia a morte é o 
cancro. Pois bem, o fumo 
do tabaco provoca o cancro.

*DIRECTOR 
DA ESCOLA DE 

CONDUÇÃO 
INTERNACIONAL
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Mu ç u l m a -
nos de todo 
o  M u n d o 
celebraram 
esta sema-

na o Eid’Ul-Adh’há, que é a 
festa do Grande Sacrifício.

É nesse dia que os peregrinos 
de todo o Mundo, congre-
gados em Makkah, festeja-
ram por terem cumprido os 
rituais do Hajj (Peregrina-
ção), o quinto pilar do Isslam.

Os demais muçulmanos 
por esse Mundo fora, festeja-
ram este dia sacrificando um 
animal quadrúpede (apenas 
os que têm capacidade finan-
ceira), recordando o grande 
sacrifício do profeta Abraão, 
que em cumprimento de uma 
ordem divina se prontificou a 
sacrificar o seu filho Ismael.

O  Q u r b án  ( s a c r i f í c i o ) 
é um dos importantes ac-
tos de adoração no Isslam.

O Homem sempre sacrifi-
cou animais como ritual, mas 
muitos fazem-no em honra 
de seus ídolos ou espíritos, 
cumprindo recomendações 
de bruxos e curandeiros.

No Al-Qur’án, Deus or-
denou ao Profeta (S.A.W.) 
a sacrificar um animal ape-
nas para agrado Seu agrado.

Segundo relatos contidos no 
At-Tirmizi, o Profeta Muham-
mad (S.A.W.) durante o perío-
do em que esteve em Madina, 
sempre observou o ritual do 
Qurbán por esta altura, o que 
revela que a sua observância 
é independente do Hajj, pelo 
que cada crente deve obser-
var este ritual na terra onde 
reside, contanto que reúna as 
condições necessárias que tor-
nam a sua prática obrigatória.

O  Profe t a  Mu h am m a d 

(S.A.W.) disse: “Quem tem 
posses para fazer o Qurbán, 
mas mesmo assim não faz, 
então que não se aproxime do 
nosso local de Salaat (oração)”. 

Quando alguém interrogou 
o Profeta acerca da realidade 
do Qurbán, respondeu: “Isso 
é uma tradição do nosso pa-
triarca Abraão, e aquele que 
observa esta tradição será re-
compensado por cada pelo do 
animal sacrificado”. (Mishkat)

E acrescentou que nos 
três dias reservados a este 
ritual não há acção mais que-
rida perante Deus, do que 
o sacrifício de um animal.

É recomendável a todo aquele 
que pretenda sacrificar um 
animal, abster-se de cortar 
unhas, cabelo, barba ou pelos 
do seu corpo, do primeiro dia 
do mês de Dhul-Hijja, até ao dia 
em que o Qurbán é efectuado.

Ao longo de todo o ano 
foram reservados apenas três 
dias incluindo o dia do Eid, 
para o sacrifício, isto de acordo 
com o Imaam Abu Hanifa.

Mas segundo o Imaam Shafei, 
são três dias excluindo o dia do 
Eid portanto, o Qurbán pode 
ser feito durante quatro dias.

O Qurbán é obrigatório a 
todo o crente adulto, e que 
possua em dinheiro o equi-
valente a 360 miligramas de 
prata ou outros bens supér-
fluos de valor equivalente, 
independentemente de ser na 
forma de jóias ou mercadoria.

A hora de Qurbán é de-
pois da oração do Eid, mas 
caso a pessoa esteja numa 
povoação pequena onde não 
se faz a oração do Eid, pode 
fazer logo depois da aurora.

O Qurbán não é obrigatório 
para crianças que não tenham 

ainda atingido a puberdade, 
ou para diminuídos mentais, 
ainda que sejam abastados

Este ritual é feito com ani-
mais quadrúpedes, sendo o ca-
brito ou carneiro para 1 pessoa, 
e boi ou camelo, para 7 pessoas.

Quanto à idade dos animais, o 
cabrito e o carneiro não devem 
ter menos 1 ano, enquanto o boi 
deve ter pelo menos 2 anos; e 
o camelo, pelo menos 5 anos.

E todo aquele que se juntar a 
um grupo para fazer o Qurbán 
de um animal de grande porte, 
deve, no acto do sacrifício, 
ter a intenção de agradar a 
Deus e obter a Sua recompen-
sa, e não apenas o consumo 
da carne do animal abatido, 
muito menos a sua venda, sob 
pena de tal invalidar o Qur-
bán dos restantes integrantes.

O animal deve ser distri-
buído equitativamente pe-
los 7 integrantes. Para uma 
melhor distribuição a carne 
deve ser pesada, evitando-
-se a estimativa do peso.

É recomendável que cada 
porção que couber a cada in-
tegrante seja dividia em três 
partes, sendo uma para os 
pobres, outra para os familiares 
e vizinhos, e outra para sua 
casa isto é, para seus filhos e 
esposa. Mas se por necessidade 
entender guardar para si toda 
a porção, tal lhe é permitido.

A carne de Qurbán pode 
ser oferecida aos vizinhos, 
mesmo aos não-muçulmanos 
(Imdadul-Fatawa, Alamguiri)

O animal a sacrificar deve 
ser do melhor, não se devendo 
sacrificar um animal defeituo-
so, cego, manco, magro, com 
cornos quebrados, orelhas 
ou cauda cortados, sem den-
tes, que não consiga suster-se 

de pé e caminhar sozinho, 
etc. Mas caso o animal não 
tenha desenvolvido cornos 
o seu Qurbán é permitido.

Caso numa determinada 
zona os animais forem bas-
tante caros, pode-se fazer o 
Qurbán numa outra zona onde 
os preços são mais acessíveis.

É permit ido sacr i f icar-
-se animais castrados, aliás 
até é melhor, pois o Profeta 
Muhammad (S.A.W.) já sa-
crificou animais castrados.

Pode-se delegar alguém para 
sacrificar um animal em nos-
so nome, numa outra zona. 
Quando se estiver a sacri-
ficar um animal em nome 
de outrem, não é necessário 
mencionar o seu nome no mo-
mento do sacrifício, bastando 
para tal a intenção no íntimo.

Não se pode sacrificar no Qur-
bán animais de caça como gaze-
la, cudo, búfalo, etc., ainda que 
estejam em casa, domesticados.

Se alguém sobre quem o Qur-
bán é obrigatório, morrer nos 
dias a ele reservados, antes de 
o ter feito, fica isento da obri-
gação. Mas caso morra depois, 
sem que tenha feito o sacrifício, 
fica na dívida, devendo ser 
feito, o ou o seu valor entregue 
aos necessitados. (Alamguiri)

Se alguém, sendo rico, tiver 
reservado um animal para 
Qurbán, mas por qualquer 
razão deixou o tempo passar, o 
animal reservado deve ser en-
tregue em caridade nesse mes-
mo ano não devendo guardá-lo 
para o Qurbán do ano seguinte.

Não se deve fazer Qurbàn 
de quem quer que seja, sem 
seu consentimento. Caso seja 
feito, o Qurbán não será válido. 
E esse acto pode invalidar o 
Qurbán de outras pessoas que 

se tenham agrupado para aba-
ter um animal de grande porte.

O Qurbán é um ritual, deven-
do ser feito apenas para agradar 
a Deus. Caso alguém o faça 
para alarde, tal não será aceite.

O  a n i m a l  d e  Q u r b á n 
pode ser adquirido a peso.

No Qurbán é vedada a venda 
da carne, pele, ossos ou cor-
nos do animal abatido, sendo 
permitido guardar para usos 
pessoal, ou doar em caridade 
aos pobres. Também é interdita 
a entrega da pele ou da carne 
como pagamento aos trabalha-
dores envolvidos na degolação, 
esfolagem e talhe do animal.

No Isslam o marido e a es-
posa são independentes, não 
sendo obrigatório ao marido 
sacrificar um animal por parte 
de sua esposa, ou vice-versa. 
Todavia, qualquer deles pode 
fazê-lo voluntariamente. Caso 
a esposa seja rica, deve sacri-
ficar um animal recorrendo 
à sua própria riqueza, não 
sendo obrigada a fazer Qur-
bán a favor de seus filhos. 
Quando os filhos atingirem a 
maioridade e alguma estabili-
dade financeira, aí sim, devem 
fazer o seu próprio Qurbán.

Caso a pessoa seja rica, 
p o de ,  e  é  re comend áve l 
que faça o Qurbán da par-
te de seus pais falecidos.

Para finalizar, gostaria de 
desejar a todos os muçulma-
nos do Mundo em geral, e de 
Moçambique em especial, um 
Feliz Eid’Ul-Adh-há, e um 
Próspero e Feliz Ano Novo 
Isslâmico, que dentro de me-
nos de vinte dias terá início.

O s  m e l h o r e s  d e s e j o s 
de Paz e Progresso para a 
nossa Terra, Moçambique. 

EID’UL-ADH’HÁ MUBARAK 

ZAMBEZE
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Jaime nogueira Pinto

KELLY MWENDA 

China-EUA
De uma guerra-fria a outra

O governo ame-
ricano mandou 
fechar o consu-
lado da China 
em Houston, 

Texas; segundo um porta-voz 
do State Department, as razões 
são “proteger a propriedade 
intelectual americana” e “a 
privacidade dos americanos”. 
Os media chineses dizem que 
foram dadas 72 horas para o 
encerramento, enquanto os 
media locais reportaram fumo 
saindo do Consulado, possivel-
mente devido à queima de do-
cumentos pelos funcionários.

Este foi mais um episó-
dio numa escalada que dura 
há vários meses e se agudi-
zou com as acusações sobre 
a origem do Coronavírus. O 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros de Pequim consi-
derou o acto de Washington 
uma “provocação política uni-
lateral” e prometeu retaliar.

Por seu turno, o senador 
Marco Rubio, da Flórida, pre-
sidente da Comissão de In-
teligência do Senado, enviou 
uma mensagem do seu Twitter, 
aprovando o encerramento e 
acrescentando que o Consulado 
era “um centro de espionagem 
da vasta rede de espionagem 
do Partido Comunista Chinês”.

Perante esta e outras 
notícias quotidianas po-
demos perguntar-nos:  

– Estamos a caminho de 
uma nova Guerra Fria, Esta-
dos Unidos- República Po-
pular da China, ou já estamos 
perante um facto consumado?

– Quais as diferenças e se-
melhanças deste conflito com a 

outra Guerra Fria, que confron-
tou os EUA e a União Soviética?

– Em que medida é que a 
conjuntura actual – este ano de 
2020 e a pandemia Covid-19 – 
afectou e influenciou a situação?

Estas e outras possíveis 
questões ajudam-nos a fo-
car e analisar a questão que 
é determinante para a evolu-
ção da geopolítica mundial 
e para a sorte do Globo e da 
Humanidade. Tentemos uma 
aproximação às respostas.

A Guerra Fria EUA-URSS 
surgiu no imediato pós-guerra 
1939-1945, perante a inva-
são e ocupação pelas tropas 
soviéticas, na perseguição 
dos invasores hitlerianos de 
grande parte da Europa Cen-
tral e Oriental. Os países 
desta área eram países que, 
na sua maioria, tinham sido 
invadidos e ocupados pelos 
alemães – como a Polónia 
– ou eram satélites e aliados 
de Berlim – como a Hun-
gria e a Roménia. As tropas 
russas ocuparam-nos, como 
ocuparam parte da própria 
Alemanha e, a partir daí, foi 
fácil impor nos governos os 
partidos comunistas locais.

Mas também na Europa 
Ocidental, em países ocupa-
dos pelos alemães – como 
a França – ou que tinham 
sido aliados dos alemães e 
mudado de banda – como 
a Itália –, os partidos co-
munistas ligados às resis-
tências armadas obtiveram 
significativo apoio popular.

A Europa saiu esfranga-
lhada da Guerra, estava divi-
dida entre zonas de ocupação 

americana e soviética e eco-
nomicamente destruída. Aler-
tada por documentos como o 
“Longo Telegrama” de George 
F. Kennan, que depois sairia 
no Foreign Affairs, assinado 
“X”,a Administração Truman, 
a partir de 1948, criou, a ní-
vel do Executivo norte-ame-
ricano e de alianças externas, 
um complexo sistema para a 
confrontação com o comunis-
mo soviético. Até porque este 
via o capitalismo americano 
como o seu grande inimigo e 
queria, embora evitando uma 
confrontação bélica– que re-
ceava perder –, vencê-lo atra-
vés da estratégia indirecta.

Destas regras do jogo 
– sobretudo a partir do mo-
mento em que a nuclearização 
dos dois lados tornou a guer-
ra impensável ou quase–, os 
dois blocos, as duas grandes 
potências e respectivos alia-
dos, entravam na Guerra Fria.

Esta caracterizou-se pela 
confrontação ideológica nas 
áreas respectivas, através da 
propaganda, da espionagem, 
do aliciamento, mas, sobretudo 
por parte de Moscovo, usando 
os partidos e intelectuais mar-
xistas no Ocidente europeu 
e americano; e também por 
conflitos indirectos na Ásia, 
na África, na América Lati-
na, ajudando governos e opo-
sições armadas respectivas.

Traduziu-se numa arru-
mação bipolar do mundo – de 
todo o mundo – que esco-
lheu o seu lado. Havia ainda 
uns “Não Alinhados” que ia 
alinhando, consoante con-
veniências de circunstân-

cias, com um ou outro lado.
Ora nada disto se parece 

com a nascente Guerra Fria 
sino-americana. Aliás, foi no 
curso da Guerra Fria entre 
Moscovo e Washington que Ni-
xon e Kissinger, aproveitando 
a rivalidade entre os chineses 
e os russos pela liderança do 
movimento comunista interna-
cional, abriram aos chineses, 
numa iniciativa que surpreen-
deu o mundo. A partir daí, e 
com a morte de Mão, o regime 
chinês, graças à liderança de 
Deng Xiaoping, efectuou uma 
série de reformas económicas 
que seriam o ponto de partida 
para uma economia de capita-
lismo politicamente dirigido, 
mas que em três décadas trans-
formariam o país e criariam 
as bases de uma potência que, 
graças ao investimento estran-
geiro e à globalização, se tor-
nou a “fábrica do mundo” e a 
segunda economia mundial.

Capitalismo de direcção 
central ou “socialismo com 
características chinesas”, o fac-
to é que o modelo funcionou, 
desde Deng, com o monopólio 
político exercido pelo Partido 
Comunista, mas com significa-
tiva abertura no campo econó-
mico, gerando uma coisa que 
ao resto do mundo pode pare-
cer absurda, um país comunis-
ta governado por comunistas, 
mas com bilionários como 
Jack Ma, o dono da Alibaba.

Os norte-americanos e o ge-
ral dos analistas internacionais 
tiveram sempre a convicção de 
que o “capitalismo económico” 
acabaria por trazer a liberaliza-
ção política, como aconteceu 

com vários regimes militares 
ou autocracias pessoais no Oci-
dente. Mas não foi isso que se 
passou e está a passar com a 
China. Na verdade, o regime, 
além de comunista, foi sem-
pre radicalmente nacionalista, 
como é natural num Império 
muito antigo que, a partir do 
século XIX e devido ao atraso 
tecnológico, foi vencido, ocu-
pado e humilhado por várias ve-
zes, por europeus e japoneses.

Deng Xiaoping absorveu 
a lição da queda da União So-
viética – liberalização política 
prévia à liberalização económi-
ca – e não hesitou em usar de 
violência em Tiananmen para 
conter a tentativa de revolta 
dos estudantes e dissidentes. 
A partir daí, o liberalismo eco-
nómico controlado e a abertu-
ra ao mercado e às empresas 
continuou a coexistir com o 
monopólio do poder pelo Par-
tido Comunista Chinês – PCC.

Na China, claramente, a 
Política comanda a Economia, 
e o aparecimento de uma bur-
guesia industrial e financeira e 
de uma vasta classe média não 
alterou o controlo firme pelo 
PCC da política, da opinião, 
das redes sociais e de outros 
sectores da sociedade civil.

Só compreendendo bem 
estas condições se pode en-
tender a actual conjuntura e 
a confrontação ou guerra co-
mercial que eclodiu entre a 
América de Trump e a China 
de Xi Jinping, guerra comercial 
que a pandemia Covid-19 veio 
agudizar e politizar com uma 
possível nova Guerra Fria.

ZAMBEZEANUNCIE  NO
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Editorial
É preciso manter 

e fortalecer as 
instituições 

dougLas madJiLa

Não importa o quão miserável é um país, há sempre para 
além dos que o fazem, quem desconhece totalmente a 
miséria, pessoas que nele vivem muito bem sem pre-
cisar passar por maus bocados, tendo um trabalho ou 
emprego dignos que os permite ao menos respirar um ar 

puro. Poder-se-á numa correria de pensamento imaginar-se que estamos 
a tratar de cidadãos em terra alheia, os estrangeiros, visto que para o 
caso dos mais miseráveis países, o estrangeiro vive muito bem, mas 
não é deles de que estamos a falar, mas de cidadãos nacionais mesmo.  

O bem-estar é e deve ser a pretensão de todo e qualquer cidadão e não 
só, objectivo obrigatório de todo e qualquer dirigente alcançar o bem-estar 
comum na nação que dirige, então é já uma satisfação parcial quando 
se pode ter numa nação alguns cidadãos gozando do bem-estar. Porém, 
saindo um pouco para além do tema referente à distribuição da riqueza, 
existe um outro tema que suscita-nos debates quase que ao mesmo nível, 
o da participação na vida das nações, outro ingrediente forte neste cozido, 
miséria, porque nos países miseráveis, os cidadãos miseráveis, ainda com 
direito documental, realmente não participam da vida das suas nações 
de maneira alguma, talvez economicamente se considerarmos as mano-
bras exploratórias a que estão submetidos para garantir o seu sustento.

Fora os que promovem a miséria, inocente, propositada ou in-
competentemente, os donos dela nesse caso, existem os que já nos 
referíamos, só a conhecem na teoria e por acaso vivem analisan-
do a miséria mas não a vivem praticamente, e isso é muito bom.

Destacamos resumidamente três grupos, os donos da miséria, os 
analistas da miséria e os miseráveis, e voltamos então a questão par-
ticipação, onde já estava zero para os miseráveis, ponto para os que a 
analisam e vitória para os que a fazem, são os donos dela, logicamente 
que assim o interesse que seja país miserável desde que eles não sejam.

Mas e os analistas, qual será o seu sentimento perante tamanha 
desgraça, eis o debate da nação. Esses debates que envolvem análises 
nacionais encontramos muito para além de simples analistas, é onde 
estão as mais consagradas figuras da nação, líderes da reputação nacio-
nal e por vezes até internacional, os maiores entendedores da matéria 
a mais sensível, humanística, portanto, são as únicas e mais sonantes 
vozes de que a nação dispõe porque as miseráveis vozes que gritam 
choramingando fome nas zonas periféricas e suburbanas ecoam como 
um silêncio sonífero para os donos da miséria nas zonas principais.

Ora os doutores, escritores, analistas, activistas, pensadores e mais, 
sabem e muito melhor do que os próprios miseráveis da necessida-
de de se fazer chegar a voz da miséria aos ouvidos de quem pode 
acaba-la, porém, nem com isso em suas consciências brilhantes dão 
à voz para um grito miserável e por razões que a miséria desconhece. 

Os miseráveis só se limitam a chorar enquanto os analistas da miséria, os 
que vivem próximos a zona principal, não dão a voz para além de ruídos, 
ruídos esses que os permitem continuar na zona de conforto em que se 
encontram, sem precisar violentar os donos da miséria, o que é à essa altura 
o mínimo necessário, se há de facto uma pretensão em acabar com a mi-
séria, garantindo a boa imagem que os faz brilhar nos holofotes enquanto 
permanecerem por cima do muro e fingindo, aos olhos da miséria, que 
lutam pelo fim dela. Não é verdade que os analistas têm nojo da desgraça.

 Ora vejamos, esses analistas são inteligentes o suficiente para perceber 
que contestam há bastante tempo e coerentemente para isso se quer ter 
surtido algum efeito, isto significa, assim deviam analisar, que é hora de 
eles próprios arregaçarem as mangas e tomarem as rédeas ainda que isso 
os custe grandes sacrifícios, pois é sabido por todos que os nossos analistas 
tem reputação, competência e sensatez suficiente para que deles se espere 
glória, ainda que não se tenha certeza dessa glória. Mas se tem a certeza de 
que continuando como está sempre resultará em desgraça, miséria e fome.

Contudo, estamos agora com megafones e o objectivo nem é alcançar a 
zona principal mas sim a secundária, bem na zona dos analistas, sem choros e 
nem ruídos, mas num grito em uníssono, à necessidade nacional: mãos à obra.

O ruído das vozes 
mais sonantes num 

país carente de gritos

Há poucos dias foi publicado um artigo sobre a exploração 
do gás em Cabo Delgado e, após análise atenta, chega-se 
a conclusão que não havia praticamente nenhuma vanta-
gem para Moçambique e para todos os seus cidadãos, uma 
vez que só deixava interpretações e mensagens críticas e 

negativas que implicavam, que era essa a interpretação, que era melhor 
não explorar os campos de gás, porque só empresas estrangeiras explora-
doras e alguns políticos nacionais privilegiados beneficiariam da mesma.

O artigo sublinha que nenhum país do mundo se desenvolveu gra-
ças à exploração petrolífera, o que não corresponde a verdade, pois, 
porque se verificarmos a lista de países com este tipo de recursos, o 
seu nível económico e o seu desenvolvimento, perceberíamos que, 
se não tivessem tido esse privilégio, a sua situação económica se-
ria muito diferente e o seu nível de desenvolvimento seria de pouco 
pormenor, ou seja, seriam frágeis e possivelmente desestabilizados.

 O gás por si só não gera crescimento económico, gera recursos, 
ou seja, dinheiro que o Estado pode dedicar ao desenvolvimento 
económico e social do país, a sectores como a agricultura, as infra-
-estruturas, a energia e a água, a educação, a saúde, etc., que de ou-
tra forma não seria capaz de eliminar sem endividamento. O desen-
volvimento cria emprego e riqueza para os cidadãos e para o país.

 O artigo também comenta que o gás ou outros recursos naturais criam pro-
blemas étnicos, porque há migrações ou transferências de técnicos de outras 
regiões ou cidades, Beira, Quelimane, etc., que entendemos serem de outros 
grupos étnicos que não os que vivem nas áreas de exploração. Num mundo 
cada vez mais aberto e global, não podemos compreender esta abordagem 
étnica que só leva ao isolamento e, no final, aos confrontos entre moçambica-
nos. Acima de tudo, as etnias são o direito e as liberdades que os cidadãos têm 
de ter nascido em Moçambique, sem vantagens ou distinção de qualquer tipo.

 Pode ser interpretado, por esse raciocínio, que os recursos e os pos-
tos de trabalho só podem ser utilizados pelo grupo étnico que vive na 
zona da exploração de gás, ou seja, seria um património exclusivo dessa 
etnia, de modo a que direitos teriam os restantes moçambicanos so-
bre esses recursos ou seriam capazes de trabalhar nessas explorações?

Para controlar e criar riqueza utilizando recursos de gás, de forma 
transparente e para evitar vantagens ou corrupção, é necessário ter, 
manter e fortalecer as Instituições, baseadas num sistema democrático 
activo, que defenda os interesses dos cidadãos, de todos os cidadãos, 
sem privilégios ou vantagens. Moçambique tem um futuro e uma si-
tuação privilegiada pela frente, mas também um desafio a esta oportu-
nidade que deve ser capaz de gerir e demonstrar a sua capacidade de 
agir de forma a não desiludir as expectativas de todos os cidadãos.
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Da cidade da Matola

Associação Sathuma líder no 
reflorestamento do mangal no país

Comercial

Africa Report Moçambique: Cabo Delgado, 2017-2020

Na sequência dos AFRICA REPORT - Cabo Verde 2017, Moçambique 2018, Angola 2018 e Angola 2019, o Afri-
ca Monitor Intelligence anuncia o lançamento do AFRICA REPORT Moçambique - Cabo Delgado 2017-2020

O AM Intelligence, que vem seguindo o conflito no Norte de Moçambique desde a sua eclosão, 
com informação regular para os seus assinantes, disponibiliza agora informação e análise de re-
levância estratágica sobre as orígens do levantamento, a gestão interna da crise no topo da li-
derança da Frelimo a na Presidência, oferta de auxílio externo, resposta ao nível das FDS, mo-
mentos - chave do conflito, papel das empresas de segurança privada e perspetivas futuras.

Para mais informações, por favor contactar:

Patrícia Dias - patricia@africamonitor// +351 936 307 183

A associação Sathuma, da cidade da Matola, provín-
cia de Maputo, foi considerada líder no projecto de reflo-
restamento do mangal no país. Segundo o vice-ministro do 
Mar, Águas Interiores e Pescas, Henriques Bongece, o Go-
verno vai mobilizar recursos para construir uma sede dig-
na para a referida associação e bem como prevê plantar 
cinco mil hectares de mangal até o próximo ano de 2022.

As cerimónias 
centrais da co-
memoração do 
dia internacio-
nal da conserva-

ção do mangal decorreram, no 
último domingo (26 de Julho), 
no “quartel-general” da asso-
ciação Sathuma, cidade da Ma-
tola, localizada nas “barbas” da 
zona da famosa “Folha Verde’.

De acordo com o Presi-
dente da associação Sathuma, 
Zacarias Alberto Oficio, a sua 
associação existe desde 2014, 
conta actualmente com 14 
membros e dedica-se exclusi-
vamente ao plantio de mangal.  

Segundo o vice-ministro, 
Henriques Bongece, de for-
ma distinta, o governo saúda 
“o excelente trabalho levado 
a cabo pela associação Sathu-
ma em prol da conservação 
da biodiversidade marinha 
costeira, sendo pois grande 
exemplo de desenvolvimento 
de comunidade a ser seguido 
não somente aqui na Matola 
ou na província de Maputo”.

“Juntamo-nos hoje neste 
local para o plantio do mangal 
e demonstramos a preocupação 
do povo e Governo em relação 
ao mangal.O dia internacional 
da conservação do mangal, 26 
de Julho foi instituído pelas 
Nações Unidas em 2015,atra-
vés da sua organização para 

Educação,Ciência e Cultura, 
(UNESCO) para nos chamar 
a consciência sobre a necessi-
dade de olharmos com atenção 
para os mangais, maternidade 
dos peixes e do camarão que 
muito contribuem para a nossa 
segurança alimentar e capta-
ção de divisas através da sua 
exportação”, disse Bongece.

Por outro lado, para o mes-
mo governante, os mangais 
protegem as nossas cidades e as 
nossas casas dos ventos fortes, 
das tempestades, dos ciclones 
e de outros eventos naturais.

Ainda segundo Henriques 
Bongece, sendo Moçambique 
um país costeiro com uma 
enorme floresta de mangais, 
o Governo aprovou, em Abril 
passado, “a Estratégia de Ges-
tão do Mangal 2020-2024”, 
cujo propósito é valorizar acti-
vidades que o país vem levan-
do a cabo no uso sustentável 
dos ecossistemas, tendo como 
último fim trazer benefícios 
ambientais, sociais e econó-
micos para a nossa sociedade.

“Queremos construir uma 
sociedade sã e amiga do am-
biente, portanto é necessário 
que a própria sociedade saiba 
viver e conviver com a natu-
reza, tirando proveito dos seus 
benefícios, por isso, devemos 
dizer não ao abate do mangal, 
devemos lutar de forma vi-

gorosa para que estas árvores 
que a mãe natureza nos ofere-
ceu percorra gerações e gera-
ções”, exortou Bongece para 
de seguida acrescentar que a 
actividade de plantio de man-
gal não deve acontecer apenas 
nos dias de comemorações de 
datas festivas, mas sim em to-
dos os momentos, nesta senda 
o Governo do dia prevê que 
até o ano de 2022 “queremos 
no nosso país plantar cin-
co mil hectares de mangal”.

“Queremos pedir o apoio 
do Governo das empresas e 
das organizações, queremos 
fazer uma referência a esta as-
sociação a nível nacional, para 
isso pedimos, com toda a nos-
sa força, inteligência, apoio fi-
nanceiro para que consigamos 
construir uma sede para esta 
associação para que outras ve-
nham trocar experiência. Em 

2015, quando chegamos aqui 
quase toda essa área estava 
deserta, hoje já estamos a ver 
o resultado daquilo que fize-
mos ao longo dos cinco anos 
passados”, justificou Bongece.

Carbono líquido para 
melhorar o desenvolvi-
mento de mudas de mangal

Por seu turno, Ambró-
sio Manjate, representante da 
empresa moçambicana Bio-
chem, explicou que a sua ins-
tituição tem estado a aplicar 
o carbono líquido para o de-
senvolvimento das plantas, 
e do mangal em particular.

De acordo com Manjate, o 
carbono líquido é um conden-
sador do solo mas também é 
um bio estimulante que ajuda 
as plantas a melhorar a absor-
ção dos nutrientes do solo e 
que as vezes não estão disponí-
veis para o sistema das plantas.

“Ao aplicarmos o carbono 
líquido estamos a garantir que 
os nutrientes que o solo possui 
possam ser disponibilizados 
para que a planta possa fazer 
uma melhor absorção para 
além de que também estimu-
la a realização da fotossíntese 
das plantas”, explicou Manjate.

Excelso Maússe, represen-
tante da associação Natura, 
presente no referido evento, ex-
plicou, por seu turno, que a sua 
agremiação tem em curso um 
projecto de produção de mudas 
de mangal em viveiros, o refe-
rido projecto é em parceria com 
associação “Sathuma, Biochem 
e tem como objectivo principal 
aumentar a capacidade da flo-
resta do mangal, reabilitando 
as áreas degradadas, através do 
reflorestamento, nesse momen-
to temos mais de cinco plan-
tas em estufas”, disse Maússe. 

DÁVIO DAVID
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Clarifica Ministério da Função Pública 

Chefes dos quarteirões não devem 
cobrar taxas na emissão de declarações 

O pagamento das taxas para emissão de declaração 
dos bairros por parte dos chefes de quarteirões é ilegal, se-
gundo um documento emitido pelo ministério da Adminis-
tração Estatal e Função Pública (MAEFP), que acrescenta 
ainda que esses pedidos resultam de uma decisão empírica.

É uma preocupação 
de todos. Afinal, 
os cidadãos devem 
ou não efectuar 
os pagamentos 

para emissão de declaração 
de bairros para fins diversos?

 Alberto Chicanhane é re-
sidente no bairro George Di-
mitrov, na cidade de Mapu-
to, concretamente no distrito 
municipal KaMubukwana, 
preocupado com as cobranças 
estabelecidas pelos chefes dos 
quarteirões, submeteu várias 
petições em muitas institui-
ções públicas como Provedor 
de Justiça, Procuradoria da 
República, Gabinete Central 
do Combate à Corrupção e o 
Ministério da Administração e 
Função Pública a fim de obter 
esclarecimento sobre o assunto. 

“Em 2018, numa reunião 
dirigida pela secretária interi-
na do bairro George Dimitrov 
orientou aos chefes dos quartei-
rões para que passassem a co-
brar uma taxa de cem meticais 
para emissão de declarações 

para determinados fins, excep-
to do atestado de pobreza”, in-
troduziu Alberto Chicanhane, 
acrescentando que os chefes 
dos quarteirões acataram a di-
rectiva. Todavia, o curioso é 
o facto de as mesmas declara-
ções emitidas pelos chefes dos 
quarteirões não trazem nenhum 
carimbo e o mais caricato é 
obrigar aos chefes dos quar-
teirões para que cobrem uma 
taxa sabendo que não existe lei 
que estabeleça essa obrigação. 
Uma outra preocupação apre-
sentada pelo cidadão em epí-
grafe tem que ver com o facto 
de os secretários dos bairros 
recusarem-se a emitir declara-
ção do bairro sem que o mesmo 
passe pelo chefe do quarteirão.

 “ O meu documento de 
identificação traz todos dados 
sobre o bairro onde morro, nú-
mero da casa e o quarteirão, 
mesmo assim tenho que primei-
ro passar pelo chefe do quar-
teirão”, sublinhou a fonte para 
quem os cidadãos quando ne-
cessitam da declaração do bair-

ro passadas pelos secretários, 
estes desautorizam os dados 
constantes do bilhete de identi-
dade autêntico sob pretexto de 
que devem possuir os emitidos 
pelos chefes dos quarteirões, 
o que, segundo o mesmo, são 
documentos não uniformes e 
cujas taxas variam de cada che-
fe de quarteirão e dos bairros. 

Raul António, estudante na 
universidade Joaquim Chissa-
no, extinta ISRI, viu a sua si-
tuação de renovação da conta 
bancária embaraçada quando 
o banco lhe exigiu uma decla-
ração do bairro emitida pelo 
respectivo secretário. “ Abri a 
conta numa dessas feiras. Con-
tudo, quando quis renovar, me 
fora exigida uma declaração do 
bairro e na altura alugava no 
bairro de Magoanine e não foi 
fácil ter a posse da declaração 
porque o chefe do quarteirão 
dizia que não me conhecia”, 
contou Raul António, acrescen-
tando que as condições apre-
sentadas pelo chefe do quartei-
rão uma delas a apresentação 
de um declaração da anterior 
moradia. “Vivia na província 
de Niassa e vim a Maputo para 
fins académicos. Não sabia 
dessas exigências e foi graças 
ao bom senso do chefe do quar-
teirão que acabou me emitindo 
a declaração”, referiu a fonte.

PJ exige provas sobre assunto  

E preciso que se apresente 
provas que sustentem as irre-
gularidades constantes na sua 
queixa, o provedor de justiça 
refere em um documento que 
o cidadão reúna os seguin-
tes requisitos em que uni-
dade territorial ocorre essas 
situações, quarteirão, o bair-
ro e o tipo de taxas cobradas. 

Entretanto, o ministério da 
administração estatal e função 
pública escreve em resposta 
que, em Moçambique, não exis-
te aprovado decreto-lei que au-
torize os chefes dos quarteirões 
a exigir valores monetários em 
troca de uma declaração que lhe 
possibilite aceder ao secretário 
do bairro. “Se isso acontecer é 
uma situação ilegal e eventu-
almente saída de uma decisão 
empírica”, lê-se no documento 
que acrescenta ainda que, em 
Moçambique, não existe uma 
lei que obrigue o secretário do 
bairro a recusar-se a passar de-
claração do bairro a favor do 
cidadão residente na respectiva 
jurisdição e portador de docu-
mentos de identificação que ex-
pliquem que é residente desse 
bairro, alegadamente porque o 
cidadão não possui uma guia 
passada pelo chefe do quartei-
rão. O documento refere ainda 
que existe um lugar legítimo 

para que o cidadão devidamen-
te equipado com BI com dados 
respeitantes ao bairro, quartei-
rão e casa, dirija-se directamen-
te ao secretário do bairro para 
solicitar a declaração do bairro 
sem precisar possuir guia do 
chefe do quarteirão.”Este mé-
todo evita eventual corrupção 
activa e passiva no processo de 
solicitação e obtenção da decla-
ração do bairro dentro do terri-
tório moçambicano”, sublinha.

 

A versão dos secretários dos 
bairros

A taxa cobrada pelos chefes 
dos quarteirões para a obtenção 
da guia é usada para multipli-
car o papel, porque a nível da 
estrutura do bairro não disponi-
bilizamos esses serviços, disse 
uma secretaria do bairro cujo 
nome pediu omissão. A fonte 
fala ainda que uma parte dos 
valores cobrados pelos chefes 
dos quarteirões é canalizada 
nas estruturas que, por sua vez, 
é usada para aquisição de mate-
riais de limpezas para o bairro. 

“Os chefes dos quar-
teirões são obrigados a co-
brar esses valores porque o 
município assim exige. Te-
mos que cumprir”, disse.

Questionada sobre a dis-
paridade de preços praticados 
pelos chefes dos quarteirões, 
a dirigente explicou que a ta-
bela estabelecida no seu bair-
ro é de cem meticais e se os 
chefes dos quarteirões cobram 
mais que o estabelecido es-
tão perante uma infracção.

O que diz o decreto?
O decreto número 80/2004 

de 14 de Maio refere na secção 
dois no seu artigo nove sobre as 
competências do chefe do quar-
teirão. O documento indica que 
compete ao chefe do quarteirão 
a organização e dinamização 
dos trabalhos do quarteirão, a 
prestação de contas mensal-
mente ao secretário do bairro e 
aos moradores trimestralmente, 
divulgar e garantir a implemen-
tação das decisões emanadas 
dos órgãos superiores aos mora-
dores do quarteirão bem como 
zelar e colaborar na criação de 
uma convivência harmoniosa 
entre as famílias. Não há ne-
nhuma alínea que versa sobre 
a cobrança das taxas por par-
te dos chefes dos quarteirões.

ELTON DA GRAÇA  
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A mensagem da destruição das estátuas aos novos exploradores africanos

No acto do que podia se prever como crime e em que os seus 
protagonistas pelo assassinato do afro-americano George Floyd 
fossem julgados e condenados severamente, afinal o aconteci-
mento oferece-se como um pretexto de que as novas gerações 
europeias (brancas) estavam à espera para expressar o seu 
desconforto pelas acções dos seus antepassados colonizadores 
e exploradores, até hoje assumidos como heróis da civilização, 
destruindo as suas estátuas, num gesto que expressa a recusa 
às obras de herança dos seus dos antepassados exploradores.

Este gesto sinaliza uma 
verdade inaudita: 
de que as gerações 
vindouras podem 
repudiar o legado (ri-

queza, edifícios, dinheiro e outros 
bens) dos seus pais, avôs, bisavôs, 
trisavôs, tataravôs, etc. construído 
por práticas ilícitas, criminosas e 
prejudiciais às populações e ao 
Estado, práticas vigentes entre nós 
e executados até com o orgulho de 
se estar a deixar boas memórias 
aos seus descontentes familiares, 
comunitários e ao povo. Afinal, tal 
legado pode ser ilusório porque as 
futuras gerações podem se sentir 
desconfortáveis pela posse dos 
mesmos bens e desfazerem-se 
deles. Por outro lado, se esses 
descendentes não os devolve-
rem aos seus donos, podem ser 
confiscados pelas autoridades 
estatais. Então, mais vale viver 
honestamente, pois que será desta 
forma que as futuras gerações 
(familiares) se orgulharão de si 
do que pelos muitos bens ilícitos.  

Numa retrospectiva histórica, 
podemos referir a acção “civili-
zadora” portuguesa, genialmente 
enaltecida pela obra poética do 
soldado Luís de Camões, cuja 
estatua está erigida na Ilha de 
Moçambique, região escalada 
pelo poeta como integrante da 
expedição civilizacional aos 
“selvagens” negros africanos. 
Na sua memorável obra épica 
“Os Lusíadas”, o grande poeta 
zarolho canta o extraordinário 
heroísmo dos navegadores, co-
mandados pelo marinheiro capitão 
Vasco da Gama, assim como “As 
memórias gloriosas / Daqueles 
reis que foram dilatando / A fé, 
o império / E as terras viciosas 
/ De África e de Ásia andaram 
devastando / E aqueles que por 
obras valorosas / Se vão da lei da 
morte libertando”, valorizando as-
sim a obra colonizadora europeia. 

Quando na década 60/70, 
iniciou-se o processo de desco-
lonização, muitos colonialistas e 
colonos portugueses tiveram que 
abandonar os países africanos 
descolonizados, muitos dos seus 
filhos não os acompanharam 
física, política ou ideologica-
mente, deixando-os deprimidos 

e envergonhados, perderam todos 
dos bens de que orgulhosamente 
acumularam para os seus descen-
dentes criaram o estado de des-
conforto dos seus descendentes 
pelas suas práticas históricas, que 
não os autoriza a exigir qualquer 
indemnização. Por sua vez, os 
heróis do mar e de conquista, 
que estavam erigidos em estátuas 
nas capitais provinciais, foram 
todos destronadas, repousando, 
desconhecidos, nos museus. O 
poeta soltado ainda permanece em 
pé, no mesmo sítio, contemplado 
o mar, o meio possibilitador da 
expansão de conquista, engrande-
cimento e enriquecimento das me-
trópoles e seu inspirador literário. 

Acção de destruição das es-
tátuas dos heróis coloniais pode, 
um dia, evoluir para outros le-
gados coloniais, como edifícios, 
dinheiro e outros bens construídos 
por aqueles actos de exploração 
colonial. Os descendentes (filhos, 
netos, bisnetos, etc.) têm variadas 
formas de repúdio dos bens conse-
guidos por meios criminais entre 

as quais a recusa dos mesmos, a 
delapidação irresponsável com 
os amigos, a irresponsabilidade 
profissional, a marginalidade, o 
consumismo, a oposição ideoló-
gica, política e social, o consumo 
de drogas, etc. Muitas vezes, os 
pais não entendem como os seus 
filhos e familiares se comportam 
“irresponsavelmente”, não no que 
acham dever ser o uso ou apro-
veitamento devido a óptima sorte 
material proporcionada pelos seus 
progenitores. Há muitos destes 
descendentes endinheirados, que 

conseguiram a riqueza por meios 
ilícitos e criminais nas diferentes 
áreas como a economia, a política, 
a religião, etc. Às vezes, os filhos 
até podem aparentar estar a exer-
cer alguma actividade (sempre) 
empresarial honesta e de sucesso, 
mas, na verdade, não fazem mais 
que esbanjar os recursos inesgotá-
veis dos seus progenitores, sempre 

conectados ao poder partidário 
e governamental. Muitas destas 
empresas não produzem nenhum 
lucro, sustentando o seu aparente 
sucesso pelas fontes inesgotáveis 
de que têm acesso, por intermédio 
dos seus progenitores como agen-
tes privilegiados, em detrimento 
dos outros e do sofrimento das 
populações. Como o sentido de 
justiça é ontológico, ela acaba por 
irromper nos seus descendentes 
“empreendedores” e fá-los me-
nos diligentes e irresponsáveis 
para um trabalho esforçado, 

vivendo mais em esbanjamento 
dos recursos como forma de 
compensar o desconforto pelo 
“conforto” ilícito em que vivem. 

Muitos dos actos ilícitos e 
criminosos dos pais e suas or-
ganizações (políticas, religiosas, 
económicas, etc.), que se apegam 
freneticamente à acumulação 
exclusiva dos recursos de todo o 
tipo, fazem-no pelos seus herdei-
ros, como herança, uma atitude 
que seria oposta se reconhecessem 
que a justiça desses seus herdeiros 
pode os fazer sentir-se injustos e 
se desfazerem dos mesmos bens.

No nosso país, infelizmente, 
temos e vemos registos de acu-
mulação de riquezas de forma 
ilícita e criminosa, que pode ser 
vista nas construções gigantescas 
e luxuosas (residências, condo-
mínios, etc.), nos automóveis 
de último modelo, nas viagens 
em classes executivas a países 
estrangeiros de luxo para gastar 
dinheiro, na frequência a locais 
dos mais altos preços (hotéis e 
outras estâncias turísticas), nos 
muitos valores depositados nos 
bancos estrangeiros, nos bens 
imobiliários no estrangeiro, etc., 
tudo isso para alimentar o ego 
de se sentirem diferentes dos 
cidadãos comuns, o povo. Em 
todas as cidades, vilas e aldeias, 
são visíveis estes bens luxuosos, 
de que não se pode ter nenhuma 
dúvida de que resultam de actos 
ilícitos e criminosos pois nenhum 
salário, por mais alto que seja, e 
nenhuma actividade, por mais ren-

dosa que seja, pode proporcionar 
rendimentos que justifiquem estas 
construções, aquisições e formas 
de vida luxuosas onde o salário 
mínimo e os rendimentos das ac-
tividades de gente comum não são 
suficientes para custear refeições 
diárias simples (de farinha/arroz 
e caril/couve) no espaço de um 
mês. Por este estado, o destino, 
a médio ou a curto prazos destes 
bens, é que se faça a justiça através 
do desprezo dos mesmos e repul-
sa dos descendentes herdeiros 
pelos seus progenitores assim 
como a sua apropriação estado 
ou por outros. Há alguns anos, 
tomou-se conhecimento do que 
se chamou de “Dívidas ocultas” 
envolvendo membros familiares 
da proa político-económica, estan-
do muitos dos pais, mães e filhos 
presos, acusados da apropriação 
ilícita e criminosa dos valores 
monetários do Estado ou por ele.   

Em África, esta expressão do 
desconforto das novas gerações 
pelo legado conseguido por meios 
ilícitos dos seus progenitores, 
após as independências, parece 
estar já para se fazer presente, 
a curto prazo, tendo em conta 
a homilia do cardeal congolês 
Fridolin Ambongo Besungu, 
arcebispo de Kinshasa, capital 
da República Democrática do 
Congo, na celebração dos 60 anos 
de independência. Na sua inter-
venção, o cardeal, dirigindo-se 
aos seus concidadãos, disse, entre 
outras palavras que “as pessoas 
tentaram ganhar o poder não para 
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servir aos outros que estavam sob 
a sua responsabilidade, mas para 
ter os privilégios dos brancos” e 
que a “independência significava 
sonhar em ocupar lugares dos 
brancos, sentar-se em cadeiras 
brancas, desfrutar dos benefícios 
reservados aos brancos. Para 
muitos, significava não só o fim 
do trabalho forçado, mas o fim de 
todo trabalho duro” e que os novos 
governantes africanos “ocuparam 
os lugares brancos, mas, como não 
entendia nada do que os brancos 
faziam quando ocupavam este ou 
aquele lugar, já que não entendiam 
o exercício da autoridade ou o 
exercício dos cargos. Qualquer 
tarefa política, socioeconómica 
ou administrativa era vista como 
uma oportunidade de desfrutar 
de benefícios dos brancos. As 
pessoas tentaram ganhar o poder 
não para servir as pessoas sob a 
sua responsabilidade, mas para ter 
os privilégios dos brancos. Mas 
estes [os brancos], quando esta-
vam sentados nas suas cadeiras, 
não estavam só se divertindo: eles 
também trabalhavam. Entendiam 
o significado do seu trabalho. 
Por outro lado, nós deixamos de 
lado a ideia de servir aos outros 
e enfatizamos o prazer. Ao ob-
servar rapidamente os 60 anos 
que se passaram, vemos que este 
grande sonho do povo congolês 
se despedaçou progressivamente 
por causa de uma série de fac-
tos e eventos. Como podemos 
aceitar que, 60 anos depois da 
independência, o povo congolês 

continue empobrecendo a ponto 
de estar entre os mais pobres da 
terra, hoje? Temos que reconhe-
cer, queridos irmãos e irmãs, que, 
após 60 anos de independência, 
fracassamos vergonhosamente. 
Não conseguimos fazer do Congo 
um país mais bonito do que antes”.

Dito por um negro e africano, 
como é esta grande personalida-
de religiosa, estas palavras não 
podem ser sentidas e assumidas 
como racistas e muito menos 
expressão de baixa auto-estima 
do africano ou negro, mas de 
humildade, crítica e auto-crítica 
necessárias para, nós, africanos, 
reconhecermos as nossas falhas e 
limitações de modo a superarmo-
-las. Destas palavras, pode se 
perceber que o primeiro erro dos 
africanos, após a conquista da in-
dependência, foi na gestão do seu 
relacionamento com os europeus 
aqui residentes, os colonos, que 
acabaram abandonando os países 

descolonizados, deixando-os sem 
o mínimo do necessário capital 
de conhecimento em todos os 
domínios de arte técnica e admi-
nistrativa. É por isso que durante 
a luta por uma independência, em 
todos os países, a questão imediata 
ou prolongada para se dar tempo 
de mais preparação dos naturais, 
constituiu uma questão de debate 
profundo. Neste debate, muitos 
defendiam a permanência de euro-
peus para contribuírem, com o seu 
saber e trabalho, para a formação 
dos africanos, o que passava por se 
evitarem medidas radicais e amea-
ças que os forçassem a abandonar 
precipitadamente os países recém-
-independentes. Infelizmente, este 
cenário (de abandono) é que foi 
vivido, muitas vezes provocado 
pelos independentistas, para, 
confortavelmente, acontecer o 
que o cardeal Bezungu diz ter sido 
de que “qualquer tarefa política, 
socioeconómica ou administrativa 
era vista como a oportunidade de 
desfrutar de benefícios dos bran-
cos. As pessoas tentaram ganhar 
o poder não para servir as pessoas 
sob a sua responsabilidade, mas 
para ter os privilégios dos brancos. 
Mas estes [os brancos], quando es-
tavam sentados nas suas cadeiras, 
não estavam só se divertindo, eles 
também trabalhavam. Entendiam 
o significado do seu trabalho. Por 
outro lado, nós deixamos de lado 
a ideia de servir aos outros e en-
fatizamos o prazer”, conseguido 
por todo o tipo de práticas ilícitas, 
corruptas e criminosas em vez 
de um trabalho abnegado e uma 
vida simples e honesta, sem que 
com isso se recomende algum 
comunismo. A permanência dos 
europeus, e não colonialistas, era 
imperioso pois o termo “recons-
trução” dos países independentes, 
usado como o desafio dos novos 
estados e governos africanos, era 
para construção de sociedades 
capitalistas e não sociedades 
feudais / tradicionais em que os 
africanos viviam quando se deu 
a colonização. A sua expulsão, 
sob qualquer razão e pretexto 
evocados pelos novos dirigen-

tes africanos, impossibilitou as 
necessárias aprendizagens por 
parte dos africanos. Na África do 
Sul, a genialidade de Mandela 
evitou o colapso da maior po-
tência económica e financeira de 
África, baseando a sua filosofia 
e governação na reconciliação 
com os bóeres, detentores do co-
nhecimento, do capital e de todas 
as infra-estruturas económicas e 
financeiras. Mandela chegou a 
solicitar a sua permanência no 
país, entrando nas suas casas, 
de porta em porta, a dar-lhe a 
confiança pessoal e do seu go-
verno e os posteriores não em-
barcariam por medidas populistas, 
revolucionárias, que somente 
trariam guerras e sofrimento do 
povo que depois, se levantaria 
contra os próprios libertadores. 

A euforia inebriante e descon-
trolada dos novos governantes 
levou a circunstâncias injustifi-
cadas e medidas que forçaram 
os europeus, muito deles já natu-
ralizados africanos, a abandonar 
as ex-colónias e o resultado é o 
descrito pelo cardeal Bezungu 
como “a ausência do trabalho e 
a busca de benefícios e gozos” 
por meios ilícitos, corruptos e 
criminosos. Deve-se reconhecer 
que o ambiente de guerra-fria em 
que os africanos obtiveram as suas 
independências terá contribuído 
bastante para a criação de um am-
biente, segundo Boff, “utopista”, 
em que a utopia se transforma em 
“pura fantasia e fuga irresponsável 
da realidade que ofuscou os reais 
desafios do futuro, levando à 
tomada de medidas radicais que 
concorreram para a expulsão dos 
“brancos” porque o bloco do leste 
(comunista), que havia apoiado 
a luta pelas independências, 
contra o colonialismo, garantiria 
um apoio capaz de substituir os 
quadros capitalistas em todos as 
áreas profissionais e se criar um 
paraíso terrestre, o comunismo, 
cuja existência é agora viva nas 
memórias e nos registos deposita-
dos nas bibliotecas. O presidente 
Chissano, recentemente, afirmou 
que o governo marxista-leninista 
da Frelimo, após a independência, 
para a construção duma socieda-
de socialista / comunista, com o 
apoio dos irmãos “naturais” dos 
países socialistas, percebera que o 
tal socialismo não tinha muito que 
dar e a Frelimo começara, já com 
o presidente Samora, a se aproxi-
mar do Ocidente, dos capitalistas. 
Terá sido nesta nova abordagem 
governativa que o presidente 
Samora visitou os EUA, numa 
clara demonstração de falhanço 
na gestão política do período pós-
-independência, em que, pratica-
mente, todos os brancos abando-

naram o país e foram substituídos 
pelos brancos dos países dos 
países socialistas / comunistas.  

Sucede que tanto a linha socia-
lista como a capitalista adoptadas 
pelos novos governantes indepen-
dentistas africanos tinham / têm 
algo sinistro em si: a exclusão 
politica, económica e financeira, 
em que somente um grupo restrito 
dos militantes/ membros do par-
tido governante, do governo e da 
tribo e seus familiares é que têm 
os direitos de beneficiários e de 
acumulação de bens, relegando-se 
os outros, a maioria, à exclusão 
e marginalidade, por todo o tipo 
de recursos legais e ilícitos e 
criminosos (assassinatos). São 
estes bens acumulados ilícita e 
criminalmente e em exploração 
do povo, que constituem a herança 
dos seus descendentes: partidos, 
organizações de massa e seus 
membros, governantes e seus 
familiares, que criarão o descon-
forto dos seus descendentes her-
deiros e das gerações vindouras, 
que os rejeitará, derrubando as 
suas estátuas, apagando os seus 
nomes designativos de institui-
ções, praças e avenidas / ruas.

Se o valor da história é que as 
pessoas retirem lições do passa-
do, ainda que recente, para uma 
melhor vida presente e futura 
melhor, a destruição das estátuas 
coloniais deve desencorajar esta 
avidez dos pais e organizações 
de acumular ilicitamente os bens 
materiais, políticos, ideológicos, 
etc. julgando que dessa forma 
estariam a garantir o conforto dos 
seus descendentes e sucessores e 
o reconhecimento eterno deles. 
Na verdade, virá a ser um grande 
desconforto por aquilo que lhes 
é legado, sendo então, afinal, 
o enriquecimento resultante da 
exclusão e dos crimes praticados 
um acto de ignorância, egoísta 
e criminoso contra os próprios 
descendentes. Assim é, pois, 
herdar-se-lhes-á bens resultantes 
de extorsão, ilegalidade, corrup-
ção, crime, distorção da verdade 
(mentira), etc. e os seus serão 
pintados a negro nas folhas da 
nossa história. E isso já começou. 

Portanto, que pena valerá 
e vale o esforço de acumular 
riquezas que, no futuro, serão a 
causa de desconforto dos seus 
herdeiros e estes terão que se 
desfazer delas quando, antes, 
não lhes ser arrancados à força 
tal como aconteceu com os bens 
coloniais em África e com que 
que estão sendo arrancados e os 
seus protagonistas em prisões?
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EMOSE e Secretaria da Juventude e 
Emprego formalizam Prémio Jovem

A Secretaria do Estado para a Juventude e Emprego e a se-
guradora mor, EMOSE, assinaram um memorando de entendi-
mento que institui a criação de um prémio Jovem para as áreas 
de empreendedorismo, criação artística e inovação científica. 

O acordo foi as-
sinado na ca-
pital, na última 
quinta-feira, e, 
de acordo com 

a secretária permanente da Se-
cretaria do Estado da Juventu-
de e Emprego, Ivete Alane, o 
memorando assinado vai criar 
condições para a materializa-
ção do “Prémio Jovem Cria-
tivo”. Ainda, segundo ela, a 
institucionalização deste pré-
mio visa reconhecer jovens 
que, anualmente, se destacam 
nas áreas de empreendedoris-
mo, criação artística e inova-
ção científica em todo o país.

“Do Programa Quinquenal 

do Governo em 2020-2024, 
o enfoque para a juventude 
constitui umas das principais 
agendas da governação. Enco-
raja e enche-nos de satisfação 
ter o compromisso de grupos 
empresariais como a EMOSE 
que abraçou como sendo seu o 
Prémio Jovem Criativo”, disse 
Alane, convidando outras em-
presas a abraçar a iniciativa.

Entretanto, o Presidente do 
Conselho de Administração 
(PCA) da EMOSE, Joaquim 
Langa, explicou que estamos 
a testemunhar a assinatura do 
Protocolo de Cooperação e Par-
ceria entre a empresa de segu-
ros EMOSE e a Secretaria do 

Estado da Juventude e Empre-
go, representado pelo Instituto 
Nacional da Juventude (INJ), 
uma iniciativa para a promo-
ção dos anseios da juventude.

“A EMOSE não poderia es-
tar alheia, como uma seguradora 
do Estado, a EMOSE deve estar 
alinhada com as políticas públi-
cas do Governo e essa questão 
da habitação e do emprego, da 

promoção do empreendedoris-
mo juvenil é uma questão fun-
damental do nosso Governo e do 
nosso Estado, por essa via, esta-
mos a contribuir para a imple-
mentação dessas políticas, con-
cretamente no que diz respeito 
a habitação, e emprego para a os 
jovens, obviamente sem perder 
o sentido empresarial da nossa 
companhia”, observou Langa.

De acordo Joaquim Langa, 
no nosso país, é sim possível in-
vestir na habitação a baixo custo 
para os jovens “ao mesmo tempo 
que ajudamos o governo a tam-
bém repisar a sua função social 
de promover habitação e empre-
go para o povo moçambicano, 
em particular, para os jovens.
Este acordo é uma oportunidade 
de realizarmos essas funções”.

Por outro lado, falando do 
impacto da Covid-19, no sector 
económico, em particular nas 
pequenas e médias empresas, 
Joaquim Langa explicou que a 
EMOSE está a estudar a possi-
bilidade de apoiar com os seus 
serviços o impacto da pandemia 
na economia, tendo recordado, 
que recentemente “lançamos 
uma campanha de desconto de 
35% para o seguro das empresas 
transportadoras de pessoas e bens 
como forma de apoiar a minimi-
zação do impacto da Covid-19”.

DÁVIO DAVID

ZoomJosé MatlhoMbe
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No leito do grande rio
NBA e NHL estão de volta a DStv e GOtv

MultiChoice Group 
(MCG) e a The Walt Disney 
Company Africa anunciaram 
a assinatura de uma emocio-
nante parceria, que servirá 
de base à adição significativa 
ao desporto disponibilizado 
aos seus Clientes em todo o 
continente. O acordo resul-
tará na disponibilização de 
dois canais da ESPN (ESPN 1 
e 2) de 24 horas aos Clientes 
da DStv e GOtv a partir de 
29 de Julho, onde irão desfru-
tar o melhor do desporto dos 
Estados Unidos e do futebol 
europeu. O Canal ESPN 1 
estará disponível aos Clien-
tes DStv (a partir do pacote 
DStv Familia) e GOtv (pa-
cote Max) e o canal ESPN2 
estará disponível na DStv, po-
dendo ser visualizado a par-
tir do pacote Grande Mais. 

Ao apresentar 
todos os princi-
pais desportos 
dos EUA e fu-
tebol europeu, 

os Clientes da DStv e GOtv 
poderão agora ver as principais 
ligas americanas, incluindo a 
National Basketball Associa-
tion (NBA), a National Foot-
ball League (NFL), a National 

Hockey League (NHL) e a Ma-
jor League Baseball (MLB), 
através do ESPN e ESPN2. Os 
canais também contarão com 
futebol em directo da Liga de 
Futebol Inglesa  (EFL), Liga 
Holandesa e Major League 
Soccer (MLS), além de despor-
to local, incluindo a Taça das 
Nações da União de Futebol 
da África Ocidental (WAFU) 
e eventos e torneios de boxe. 

Os Clientes da DStv pode-
rão desfrutar do tão esperado 
regresso da NBA a 31 de Ju-
lho com dois jogos em directo 

nesse mesmo dia.. LeBron Ja-
mes e o LA Lakers repetem a 
sua rivalidade na cidade com o 
LA Clippers no ESPN e, mais 
tarde, Orlando Magic enfrenta 
o Brooklyn Nets. A tempora-
da regular da Major League 
Baseball (MLB) também terá 
destaque no ESPN, com jo-
gos entre o Oakland Athletics 
e os Colorado Rockies (29 de 
julho), e um impressionante 
triplo cabeçalho para o Bos-
ton Red Sox e o New York 
Yankees, de 1 à 3 de Agosto.

Durante a comunicação 

dos resultados financeiros do 
mês passado, a MCG reafir-
mou o seu compromisso de 
continuar a oferecer o melhor 
conteúdo disponível aos seus 
Clientes. Este acordo materia-
liza o compromisso assumido, 
permitindo que a empresa co-
loque à disposição dos Clien-
tes, uma oferta desportiva sem 
precedentes, consolidando a 
posição da MCG como a casa 
do desporto no continente.

“Como principal platafor-
ma de entretenimento audio-
visual de África, não hesita-
mos no nosso compromisso 
de garantir que continuamos 
a procurar o melhor conteú-
do disponível para deleitar os 
nossos Clientes, agora e no 
futuro. Esforçamo-nos em for-
necer conteúdo internacional 
de classe mundial e também 
o melhor em conteúdo local, 
oferecendo aos nossos Clientes 
fiéis uma selecção interminá-
vel de entretenimento excep-
cional”, afirma Calvo Mawela, 
CEO da MultiChoice Group.

“Desde reviver os melhores 
momentos da história do des-
porto até ver esses momentos 
a serem criados, o conteúdo 
apelativo e a personalidade úni-

ca da ESPN serão uma adição 
complementar à oferta despor-
tiva da MultiChoice Group”, 
diz Christine Service, Vice-Pre-
sidente e Gestora Séniorna Walt 
Disney Company Africa . “Es-
tamos entusiasmados por tra-
zer as conquistas e triunfos de 
atletas internacionais e locais, 
o nosso contar de histórias de 
qualidade e programação ino-
vadora a todo um novo público 
de fãs de desporto em África.”

Juntamente com a progra-
mação desportiva em directo, 
os telespectadores poderão 
ainda acompanhar os mais re-
centes filmes, séries, notícias, 
talk shows e documentários 
desportivos e programação 
de estúdio icónicos da ESPN. 

“Para além de ser a casa do 
desporto americano, a ESPN 
é também conhecida pela sua 
dedicação a excelente narra-
ção de histórias, algo com que 
nós como o contador mais es-
timado de Áfricanos podemos 
identificar” conclui Mawela. 

A Multichoice está presen-
te em Moçambique há 25 anos. 
É líder de mercado, oferece 
o maior investimento em en-
tretenimento e busca oferecer 
o melhor aos seus Clientes.

Impar oferece equipamento de 
protecção contra a Covid-19 à PRM

A Seguradora Ímpar 
teve a oportunidade de ofe-
recer ao Departamento da 
Polícia de Trânsito equipa-
mento de protecção contra 
a Covid-19. Assim foram 
oferecidas 4000 unidades de 
protecção contra a Covid-19, 
nomeadamente 3000 viseiras 
e 1000 máscaras reutilizáveis. 

Em representação 
da Seguradora 
Ímpar esteve pre-
sente Dra. Célia 
Ferreira, Direc-

tora da Área Automóvel e da 
parte do Ministério do Interior 
a Dra. Jenny Thembo, Chefe 
do Departamento de Saúde. 
O acto serviu para promover 
e discutir alternativas possí-
veis de colaboração entre as 
instituições. A Ímpar possui 

uma relação muito próxima 
com a Polícia de Trânsito.

Ao longo do anos a segu-
radora tem apoiado a criação 
e implementação de campa-
nhas de segurança rodoviá-
ria, que visam sensibilizar as 
comunidades através de um 
trabalho muito próximo das 
escolas, alunos, professores 
e encarregados de educação.

“Este ano seria a 11ª. cam-
panha de segurança rodoviária. 
Infelizmente, face a Pandemia 
Covid-19 não será possível 
apoiar ou promover este even-
to. Mas como este não é o mo-
mento para lamentarmos mas, 
sim, encontrar alternativas cria-
tivas no sentido de continuar 
a cooperar com as instituições 
relevantes do país como é a 
Polícia de Trânsito” conside-
ramos oportuno contribuir com 

algo importante nesta fase de 
forma a garantir a protecção 
da nossa Polícia e dos cida-
dãos em geral. - disse a repre-
sentante da Seguradora Ímpar.

“É importante continuar 
a colaborar e encontrar alter-
nativas para de forma segu-

ra promover a segurança das 
nossas comunidades. O agente 
da Polícia deve sentir-se pro-
tegido, confiante para poder 
exercer a sua actividade com 
total empenho. A comunidade 
também deve sentir-se segura 
ao ser abordado pelos agentes 

da nossa corporação”- disse a 
representante do Ministério do 
Interior. A Seguradora Ímpar 
trabalha em parceria com a Po-
lícia de Trânsito através do Mi-
nistério do Interior no apoio de 
diversas actividades como polí-
tica de responsabilidade social.
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ELSA MUTIANA E THEMBI MACAMO

mais tarde prorrogado por três vezes. Na sua comu-
nicação, Nyusi decidiu encerrar escolas, casas de 
diversão, igrejas, prática de desporto ou activida-
des físicas em locais fechados e aglomerados, etc.

Igualmente foi introduzido o sistema de rota-
tividade de funcionários em várias instituições 
do Estado, bem ainda de trabalhadores em em-
presas privadas. O novo corona vírus ditou a 
nova forma de ser e de estar das pessoas, o que 
levou a que mais gente ficasse em casa. Ali-
ás, esse é o lema adoptado no mundo inteiro: só 
sai de casa se tiver alguma actividade inadiável!

Entretanto, ficar em casa, sem nenhuma activi-
dade, trás consequências nefastas à saúde, como o 
sedentarismo.

Mas o que é sedentarismo?
O sedentarismo é a falta ou ausência de ac-

tividades físicas, que resulta em um gasto ca-
lórico reduzido. Uma pessoa é considerada se-
dentária quando não consegue gastar o mínimo 
de 2.200 calorias por semana com actividades 
físicas. Cientistas dizem que um indivíduo acti-
vo deve gastar no mínimo 300 calorias por dia.

O sedentarismo pode levar a perda de força físi-
ca; atrofia muscular; aumento de pressão arterial; 
problemas articulares; problemas cardiovascula-
res (enfarto ou AVC); diabetes do tipo 2; obesida-
de; distúrbios de sono ou mesmo à morte súbita. 

Segundo Eduardo Gune, Técnico de Saúde 
Geral, no Hospital Geral de Mavalane (HGM), 
destaca que o acumulo de gordura não é a única 
consequência do sedentarismo, ele também é res-
ponsável pela perda de força física, diabetes, hiper-
tensão arterial, insuficiência cardíaca, atrofia mus-
cular e em alguns casos pode levar a morte súbita. 

“Isso não significa que as pessoas devem deso-
bedecer o estado de emergência para praticar exer-
cícios físicos na rua como temos visto. O melhor é 
que fiquem em casa e tentem cuidar da alimenta-
ção, evitando o consumo de frituras, reduzindo o 
consumo de alimentos feitos na base da farinha de 
trigo, e outros alimentos considerados inimigos da 
saúde e consumam mais legumes, vegetais e fru-
tas, pois só assim irão reduzir o risco de desenvol-
ver essas patologias”, aconselha Eduardo Gune.

A Covid-19 e o sedentarismo
A covid-19 poderá contribuir para o aumen-

to de sedentários no país, ou seja, poderá au-
mentar o número de pessoas que não praticam 
exercícios físicos e que não gastam o mínimo 
de calorias recomendáveis, o que poderá causar 
consequentemente o aumento de outras doenças 
relacionadas a obesidade como  diabetes, hiper-
tensão, cardiopatias, doenças pulmonares e outras.

De acordo com especialistas, entre os efei-
tos colaterais das medidas de isolamento social 
adoptadas para conter à Covid-19, esta o aumento 

do sedentarismo, que pode contribuir para a de-
terminação da saúde cardiovascular mesmo em 
curtos períodos de tempo. Idosos e portadores de 
doenças crónicas tendem a ser os mais afectados.

Portanto, vê-se que a recomendação eficaz para 
conter a contaminação pelo novo coronavírus 
(isolamento social) é ao mesmo tempo prejudi-
cial à saúde. Daí que, de acordo com os pesqui-
sadores da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (FMUSP), o apelo feito por 
governantes e profissionais da saúde para que 
as pessoas “fiquem em casa” é valido na actu-
al conjuntura, porém deve vir acrescido de uma 
segunda recomendação: “não fiquem parados”.

Como as pessoas com 
doenças crónicas adaptam-se 
a actual conjuntura mundial 

Mesmo em tempos de confinamento, aqueles 
que necessitam da prática de exercícios físicos para 
o seu bem-estar não abandonaram a actividade.

Agostinho Ernesto Tomás, de 68 anos de ida-
de, residente no bairro da COOP, cidade de Ma-
puto, é treinador de atletismo, formado na Ale-
manha, e fundador do Centro de Reabilitação 
Física, com cerca de 42 alunos na sua maioria 
adultos e idosos com AVC, diz ser extrema-

Sedentarismo em tempos de pandemia

Fique em casa, mas 

não fique parado

Eduardo Gune

Isabel Augusto Mathe

A 22 de Março do ano corrente, Moçambique regista-
va o primeiro caso confirmado do novo coronavírus, ví-
rus que causa doenças respiratórias, que podem ir des-
de uma simples constipação a situações mais graves 
como pneumonia. O vírus, responsável pela Covid-19, 
foi pela primeira vez diagnosticado na cidade chinesa 
de Wuhan e, rapidamente, se alastrou pelo mundo todo. 

A vida mudou desde que o surto do novo coronavírus es-
palhou-se pelo mundo inteiro. Em toda parte, o dia-a-dia da 
humanidade nunca mais foi o mesmo. As pessoas estão cons-
tantemente a tentar adaptar-se a nova realidade imposta pela 
pandemia da Covid-19 que tem dizimado milhares de vidas.

 

O novo coronavírus, inimigo invisível e temido pelas 
pessoas, faz pairar o medo de uma possível contami-
nação por Covid-19, o que leva a seguir à risca todos 
os métodos de prevenção recomendados pelas auto-
ridades da saúde, tais como distanciamento, isola-

mento social, uso de máscaras faciais ou lavagem constante das mãos.
Tendo em consideração o perigo de saúde pública, o Presidente 

da República, Filipe Nyusi, decidiu declarar o estado de emergên-
cia, cujo início foi a 01 de Abril de 2020, com duração de 30 dias, 
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mente fundamental para os mesmos a prática de ac-
tividade física para a reconstituição da sua saúde. 

“Não podemos parar com as actividades físi-
cas, porque delas depende a recuperação dos nos-
sos alunos que na sua maioria são idosos com AVC, 
Diabetes e Obesidade. Parar com prática de exer-
cícios físicos significa trazer complicações para a 
saúde dos mesmos”, disse Agostinho Ernesto Tomás.

Tenho AVC, não posso entregar-
me ao sedentarismo

“Chamo-me Isabel Augusto Mathe, tenho 47 anos de 
idade e vivo no bairro Ferroviário, sou professora na Es-
cola Primária Completa das Mahotas, fui diagnosticada 
com AVC em 2012, desde então comecei a praticar exer-
cícios físicos para ajudar na minha reabilitação de forma 
que eu possa ter uma vida normal e não precise cons-
tantemente de ajuda para me movimentar, por isso não 
posso ficar em casa, não posso entregar-me ao sedenta-
rismo imposto por esta pandemia, porque seria muito 
arriscado para a minha saúde. Contudo, tenho cumpri-
do com todas as medidas de prevenção da Covid-19”. 

Tenho pressão arterial, por isso 
não posso abandonar a prática 

de actividade física
 “Sou Carla Manuel Ngonca, tenho 40 anos de ida-

de, e vivo no Bairro das Mahotas, pratico actividade 
física a dois anos por recomendação médica, desde 
que fui diagnosticada com pressão arterial. O médi-
co disse-me para praticar exercícios físicos pelo 
menos três vezes por semana. Apesar da actual 
conjuntura do país e do mundo decorrentes do 
isolamento social para travar a contaminação 
pela Covid-19, continuo exercitando o meu 
corpo, mas prevenindo-me da pandemia e, por 
isso, troquei o ginásio pelas ruas, mantenho 
1.5 m de distância das pessoas”, disse Ngonca.

Engordei 10 quilos!
Isabel Macamo, de 20 anos de idade, parou de 

exercitar o corpo e ganhou uns quilos a mais.
“Sou atleta há 3 anos, porém nos últi-

mos meses devido ao surto do novo 
Coronavírus, tive de interromper 
os treinos como uma forma 
de prevenir-me da infecção, 
o que me tem custado mui-
to caro uma vez que ganhei 
10 kilos só nesses últimos 
dois meses e meio, e tem 
me deixado agastada fisi-
camente e psicologicamen-
te”, contou Isabel Macamo.

Os malefícios do 
confinamento 
(isolamento 
social) 
transcendem a 
saúde física

É evidente que os ma-
lefícios do confinamen-
to decorrentes da co-
vid-19 transcendem 
a saúde física podendo 
fazer emergir alguns pro-
blemas sociais tal como ex-
plica o psicólogo Lóurman,

“Do confinamento decorren-
te do isolamento social (para 
travar a contaminação pelo co-
ronavírus) podem emergir di-
versos problemas psicológicos, 
dos quais o principal é o surgimento d e 
pensamentos disfuncionais, embora esses não se-
jam o real transtorno, mas sim a porta de entrada 
para o surgimento e desenvolvimento de compor-
tamentos de fórum psicológico. Sendo o seden-
tarismo caracterizado pela ausência ou redução 
da actividade física, as implicações psicológi-
cas desta condição são igualmente paralisantes”. 

O Dr. Lóurman explicou ainda que pre-
ocupações sobre o futuro, ansiedade e vio-
lência são comportamentos que podem ad-
vir do confinamento decorrente do coronavírus.

“Os pensamentos disfuncionais manifestam-se de di-
ferentes maneiras dependendo de cada indivíduo. Con-
tudo, olhando para o cenário actual em que o país vive “ 
o distanciamento social”, os principais sintomas des-
ses pensamentos são o sentimento de incerteza sobre 
o futuro, e diante dessa incerteza serão desenvolvi-
dos alguns comportamentos desajustados que irão 
contribuir para um quadro de ansiedade, violência 
e até aborto. Também podemos verificar o sen-
timento de medo de perda de autonomia, fonte 
de rendimento, entre outros. Este sentimento de 
medo, por sua vez, vai desencadear um trans-
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Lóurman Lourenço, psicólogo

Isabel Macamo
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Dica de beleza

Biscoito de coco 
com cerejas

Os biscoitos de coco com cereja são fáceis de prepa-
rar, saborosos e práticos, você pode prepara-los para sua 
família. E para quem adoptou uma dieta saudável ou 
aboliu o açúcar por causa da diabete, pode substituir o 
açúcar em pó pelo açúcar mascavo ou mel de abelha, a 
farinha de trigo pela farinha de aveia.
Ingredientes
• 500g de Manteiga
• 2 chávenas de farinha de trigo 
• 3 ovos
• 100g de Açúcar em pó
• 250g de coco ralado
• 2 colheres de custard
• 1 pitada de fermento
• Vanilla a gosto 
• Cerejas
Modo de preparar
Numa batedeira bate a manteiga, o açúcar e as gemas 
até ficar cremoso. De seguida tira da batedeira e acres-
centa o restante dos ingredientes. Amasse até ficar uma 
mistura homogénea, numa mesa lisa coloque a massa e 
estique com um rolo e corte com um cortador de massa 
(redondo). Passe pelas claras de ovo e no coco ralado e 
coloque a cereja no centro. Leve ao forno pré-aquecido 
na temperatura de 140 graus durante 10-15 minutos, tire 
do forno e deixe esfriar. Delicie-se.

Cansada de fazer procedimentos 
estéticos usando químicos para tirar 
aquela rugazinha no rosto? Comece a 
usar a casca da banana, pois é, a casca 
da banana é um óptimo aliado para combater as rugas, acne e manchas na pele e deixar a pele do rosto lisa como a de um bebé, isto porque os seus antioxidantes, associados a todos 

os nutrientes contidos nela, fazem da 
casca da banana um  anti-idade, ou seja, um rejuvenescedor. O tratamento acontece por meio do 

contacto com a parte interna da casca 
da banana. Pegue um pedacinho e mas-
sageie o rosto por 3 minutos, aguarde 
10 minutos até a superfície secar com-
pletamente, depois é só lavar com água 
e já está. Faça isso, pelo menos, uma 
vez por semana.

Máscara de Banana

torno já conhecido pe-
los indivíduos, o pânico”. 

“Em suma, os indivíduos po-
dem procurar um profissional de 
saúde mental para que ele possa 
fazer a reaprendizagem ou uma 
desconstrução de crenças para 
que ele possa estar capacitado 
para lidar com esses pensamen-
tos. A meu ver, as pessoas de-
vem olhar para o confinamen-
to como uma oportunidade de 
reinventar-se, pensar e ou criar 
novos negócios, estreitar as re-
lações familiares”, concluiu.

Dicas para não se 
tornar sedentário
A principal dica para sair do 

sedentarismo é praticar activi-
dades físicas. Uma pessoa preci-
sa fazer ao menos 150 minutos 
de actividade física moderada 
a intensa por semana para ser 
considerada activa, de acordo 
com Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e das sociedades 
médicas, o correspondente a 
aproximadamente 22 minutos 
de exercícios físicos por dia. 

Ter uma alimentação saudá-
vel; preferir realizar pequenos 
trajectos caminhando; praticar 
a ginástica laboral, no caso de 
trabalhos em escritórios; trocar 
elevadores por escadas e reali-
zar actividades domésticas. São 
dicas adicionais para sair do se-
dentarismo e tornar-se activo. 
Mas antes de sair por aí se exer-
citando, consulte um médico.

E lembre-se, fique em 
casa, mas não fique parado.Carla Manuel Ngonca
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zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Lançado concurso internacional da linha 
de transmissão de energia para Malawi

O Governo de Moçambique lançou, na semana passada, 
um concurso público internacional para a contratação da en-
tidade que vai construir uma linha de transmissão de energia 
para o vizinho Malawi numa extensão de 220 quilómetros.

A linha de trans-
missão de ener-
gia a 400kv entre 
Moçambique e 
o vizinho Ma-

lawi vai ganhar forma com o 
lançamento na última quarta-
-feira, do concurso público in-
ternacional para a contratação 
da entidade que irá executar 
as obras da sua infra-estrutu-
ração, numa extensão de apro-
ximadamente 220 quilómetros.

Trata-se de uma empreitada 
que compreenderá 145quiló-
metros de linha de transporte 
no território moçambicano e 
outros 75quilometros comple-
mentares do lado do Malawi, 
e uma cela de chegada para 
a ligação na subestação de-
Phombeya, no país vizinho.

A informação foi avançada 
por uma fonte do Ministério 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia (MIREME), que garante 
que o mesmo já tem garantias 
de financiamento do Banco 
Mundial, Governo da Noruega, 
e da UniãoEuropeia/Coopera-
ção Financeira Alemã, através 
da KFW (banco alemão), num 
total de 127 milhões de dólares.

De acordo com João Cati-
ne, técnico da Electricidade de 
Moçambique(EDM) e respon-
sável do projecto da linha Mo-
çambique-Malawi, um outro 
concurso públicointernacional 

deveráser lançado “dentro de 
dias” para contratar a empresa 
que ira construir a nova subes-
tação de raiz que elevara a ten-
são existente no sistema centro-
-norte, no ponto de origem da 
Linha em Matambo, província 
de Tete, para o nível de 400kv 
e com capacidade de 500 MVA.

“Trata-se de uma potên-
cia suficiente para satisfazer 
a demanda de curto e médio 
prazo no Malawi, sendo que 
a conclusão de todo o pro-
cesso de selecção dos dois 
empreiteiros está previsto 
para Dezembro do presente 
ano”, assegurou João Catine.

Segundo apuramos, as refe-
ridas obras têm o início marca-
do para Março de 2021 e con-
clusão prevista para Março de 
2023, Catine sublinhou ainda 
que o Banco Alemão irá, igual-
mente, apoiar a EDM na insta-
lação de cabos da fibra óptica 
tanto na linha de interligação 
regional como noutras duas 
linhas de Alta Tensão existen-
tes na Região Centro do Pais.

“Pretende-se com a insta-
lação de cabos da fibra óptica 
de interligação, contribuir para 
a melhoria das comunicações 
entre as infra-estruturas de 
transporte de energia em Mo-
çambique”, explicou Catine.

O governo alemão doou 30 
milhões de euros, valor que irá 

contribuir para o empreendi-
mento de interligação regional 
e para o reforço das comuni-
cações internas nas linhas de 
transporte da EDM. O Banco 
Mundial, por seu turno, doou 42 
milhões de dólares a Moçambi-
que para o mesmo projecto en-

quanto que o Governo da No-
ruega canalizou ao projecto um 
donativo de 24 milhões de dóla-
res, através do Banco Mundial.

De salientar que os acordos 
de financiamento com os três 
parceiros do sector eléctrico já 
foram todos assinados com o 
nosso Governo e já declarados 
efectivos desde Julho. O pro-
jecto de interconexão entre os 
dois países permitira a ligação 
do Malawi ao Pool de Ener-
gia da África Austral (SAPP), 
permitindo o comércio bidi-
reccional entre os dois países.

A SAPP supervisiona o co-
mércio de electricidade entre 
os países membros da Afri-
ca Austral. Tal irá garantir a 
diversificação necessária no 
fornecimento de electricida-
de do Malawi e permitirá a 
exportação de qualquer exce-
dente de energia fora do pico.

O contracto de compra de 
energia correspondente e os ou-
tros acordos técnico-comercias 
entre a EDM e a concessioná-
ria de Electricidade do Malawi 
(ESCOM) foram assinados em 
Abril de 2019em Blantyre, no 
Malawi, na presença dos dois 

ministros que tutelam os secto-
res de energia nos dois países.

Com a implementação do 
projecto de interligação, o Ma-
lawi poderá participar com ou-
tro Estados Membros da Africa 
Austral (SADC) no comércio 
regional de electricidade, in-
cluindo importação e exporta-
ção para o mercado regional.

Espera-se que o aumento 
de disponibilidade de energia 
para o Malawi irá contribuir 
para melhores condições de 
vida para as famílias e empre-
sas daquele país, promoven-
do o desenvolvimento eco-
nómico sustentável de toda 
a região da Africa Austral.

O projecto de conectividade 
eléctrica entre Moçambique e o 
Malawi é considerado um pas-
so gigantesco nodesenvolvi-
mento deuma rede eléctrica en-
tre os países da Africa Austral, 
segundo especialistas do sector.

A região da África Aus-
tral tem enfrentado escassez 
de energia que ameaça afec-
tar o crescimento industrial 
numa região que possui al-
gumas das economias de 
crescimento mais rápido. 

DÁVIO DAVID
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Pablo Bechardas optimista com a 
mudança para o Nacional da Madeira

Dominguez e Kambala jogam no dia 
de regresso do futebol na África do Sul 

O jovem mo-
çambicano Pa-
blo Bechardas 
anunciado,esta 
segunda-feira, 

27 de Julho, como reforço da 
equipa portuguesa do Nacio-
nal da Madeira, em exclusivo 
ao LanceMZ, diz que a trans-
ferência para o clube luso é 
o reconhecimento do traba-
lho que tem vindo a desen-
volver e pretende aproveitar 
ao máximo a oportunidade 
de poder jogar na Europa.

“Enorme felicidade por as-
sinar com este grande clube que 
é o Nacional da Madeira. É um 
sentimento único e encaro este 
desafio com muito optimismo, 
tendo em mente que fiz sempre 
por merecer e essa é também 
uma forma de reconhecimento. 
Resta-me saber aproveitar esta 
oportunidade ao máximo, dar 
tudo pelo Nacional, respeitar a 

história e o grande clube que é 
e aproveitar o momento” real-
çou o jogador que está de malas 
aviadas para a ilha da Madeira.

Bechardas chega ao Na-

cional transferido do Cos-
ta do Sol e considera a mu-
dança o concretizar de um 
sonho e um passo importante 
na sua ainda curta carreira.

“Saltar do Costa do Sol 
para o Nacional significa dar 
um passo grande. Significa 
concretizar um sonho. Tam-
bém vejo este novo contrato 
como uma nova oportunidade 
de fazer mais e melhor sempre 
trabalhando duro. Quero fazer 
sempre por merecer tendo paci-
ência e fé porque só com esses 
elementos é que a gente conse-
gue atingir o sucesso de forma 
mais natural” disse Bechardas.

Sobre o futuro o jovem 
avançado das selecções na-
cionais de base diz que não 
gosta de prometer bons re-
sultados, mas garante traba-
lhar arduamente para ajudar 
o Nacional da Madeira a al-
cançar os objectivos traçados.

“Não sou uma pessoa que 
cria muitas expectativas, ape-
nas aproveito o momento. 
Aproveito ao máximo todas 
as oportunidades que a vida 

me dá e vou fazer por mere-
cer. Não gosto de prometer 
bons resultados. A garantia que 
deixo é que vou esforçar-me 
sempre e vou empenhar-me ao 
máximo para ajudar o Nacio-
nal a atingir os objectivos que 
forem traçados e esse é meu 
principal foco” frisou o jovem 
avançado de 18 anos de idade.

Pablo Bechardas chega à 
Madeira na próxima segunda-
-feira para assinar o contra-
to, segundo escreve o jornal 
desportivo português Record. 
O Costa do Sol confirmou o 
acordo na sua página do Fa-
cebook destacando que “re-
servou uma percentagem do 
passe do atleta para uma venda 
futura, tendo igualmente di-
reito de preferência sobre um 
eventual regresso do atleta ao 
Moçambola” (LANCEMZ).

As competições do ca-
lendário futebolístico 
da vizinha África do 
Sul retomam no dia 8 
de Agosto com a dispu-

ta das meias-finais da Taça (Nedbank 
Cup) local, que contarão com a en-
trada em acção de dois internacionais 
moçambicanos: o Bidvests de Domin-
guez joga contra o Mamelodi Sundo-
wns enquanto que o Baroka de Kam-
bala defronta o Bloemfontein Celtic.

Volvidos 3 dias, ou seja, no dia 11 
de Agosto, recomeça o campeonato 
sul-africano, que foi interrompido em 
Março último, devido à pandemia da 
Covid-19, para disputar os 54 jogos 
em falta que serão em Gauteng, entre 
as cidades de Pretória e Joanesburgo. 

O Presidente da Liga Nacional de 

Futebol da África do Sul (PSL), Irvin 
Khoza, confirmou que os jogos que res-
tam da presente temporada serão dispu-
tados à porta fechada e respeitando as 
regras pré-estabelecidas no protocolo 
sanitário do regresso às competições.

A decisão de retomar o futebol na 
“terra do rand” foi tomada por vídeo-
-conferência entre os associados da Liga 
Sul-Africana e anunciada em conferência 
de imprensa pelo Presidente do organis-
mo, realizada em Joanesburgo, em que 
disse que a retoma do futebol na África 
do Sul irá ajudar a elevar a boa disposi-
ção de todos para ultrapassarem os desa-
fios impostos pela Covid-19. Para além 
disso, Khoza aproveitou a conferência 
de imprensa para comunicar a todos di-
rectamente envolvidos sobre o plano de 
retoma das actividades a 8 de Agosto.

“Este anúncio ajudará a elevar o 
humor do país e também na mitiga-
ção de alguns dos desafios enfrenta-
dos pelo nosso país e pela comunidade 
global. Informamos nossos stakehol-
ders, incluindo o Ministro do Despor-
to, o MEC do Desporto em Gauteng, 
a SAFA (Federação Sul-Africana de 
Futebol), a SuperSport (detentora dos 
direitos de transmissão), Absa, Ned-
bank, GladAfrica e SAFPU sobre os 
planos” disse o Presidente da PSL.

O Campeonato Sul-Africano, deno-
minado Absa Premiership, é considerado 
o mais valioso e competitivodo continen-
te africano, jogando nele 3 internacio-
nais moçambicanos: Edmilson Dove no 
Cape Town, Kambalano Baroka FC e 
Dominguez no Bidvest (LANCEMZ).
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Leia Dongue pretende criar projectos 
desportivos na província de Maputo

Pio Matos Jr citado pela FIBA 
Africa em publicação sobre os 
melhores atletas da última década

A Federação Afri-
cana de Bas-
quetebol (FIBA 
Africa) elaborou 
uma lista com os 

10 melhores basquetebolistas 
masculinos da última década no 
continente africano, não estan-
do nela incluso nenhum atleta 
moçambicano, mas Pio Matos Jr 
recebeu uma menção honrosa. 

“Como mencionamos na 
FIBA Africa- Os 10 melhores jo-
gadores da última década (Parte 
1) – o número de jogadores foi tão 
grande que eles poderiam apare-
cer nesta lista” disse a FIBA Afri-
ca no seu portal oficial antes de 
começar a mencionar os basque-
tebolistas que podiam fazer parte 
da lista dos 10 melhores, incluin-
do o nome do base Pio Matos Jr.

A FIBA Africa para assi-
nalar o final da década (2010-
2020) decidiu fazer uma lista 
em 2 partes dos 10 basquetebo-
listas que em melhor forma se 
apresentaram na última década 
em quadras africanas por clu-
bes e/ou selecções nacionais. 

Pio Matos, de 29 anos de 

idade, joga actualmente no Fer-
roviário de Maputo onde é bi-
campeão em título do Campe-
onato Nacional de Basquetebol 
(2019 e 2018). Em 2015, ao 
serviço do Desportivo de Ma-
puto venceu seu primeiro cam-
peonato, num ano que foi tam-
bém considerado o jogador mais 
valioso da competição (MVP). 

Confira abaixo a lista dos 10 
melhores basquetebolistas do 
continente africano elaborada 
pela FIBA Africa em 2 partes: 

Parte 1: Souleneyman Diaba-
te (Costa do Marfim), Carlos Mo-
rais (Angola), Al-Farouq Aminu 
(Nigéria), Ike Diogu(Nigéria) 
e Salah Mejri (Tunísia). 

Parte 2: Abdelali Lahri-
chi (Marrocos), Chamberlai-
nOguchi (Nigéria), Gorgui 
Dieng (Senegal), Makram 
Bem Romdhane (Tunísia) e 
Eduardo Mingas (Angola). 

O organismo que gere a 
modalidade da bola ao cesto 
em África refere que a posi-
ção e distribuição dos nomes 
em ambas listas (parte 1 e 2) 
foi aleatória (LANCEMZ).

A jogadora de bas-
quetebol, Leia 
Dongue, diz que 
tem a ideia de 
criar projectos 

desportivos, mas não para o pós-
-carreira, como sugerido durante 
o encontro que manteve nes-
ta segunda-feira, 27 de Julho, 
com o Governador da Provín-
cia de Maputo, Júlio Parruque. 

A atleta internacional mo-
çambicana acredita que criar 
projectos enquanto está em ac-
tividade tem um impacto dife-
rente do de implementar quando 
já estiver retirada das quadras.

“Em relação a projectos que 
eu supostamente tenha relação a 

posterior ao fim da minha carrei-
ra para criar-se um movimento 
cá para província, é algo que eu 
já tenho pensado sim, mas não 

pensei para fazer no pós-carrei-
ra. Gostava de fazer isto agora. 
Acho que não tem o mesmo im-
pacto quando a pessoa ainda está 
no activo e quando já está no fi-
nal de carreira.” disse Dongue.

Dongue reconhece que 
já tinha projectos em man-

ga, mas faltava uma oportu-
nidade para exteriorizá-los 
e começar a implementar.

Oportunidade esta que pode 
sugerir com o apoio do Governo 
da Província de Maputo que 
pretende usar as estruturas 
desportivas já existentes nas 
escolas para investir e massi-
ficar a actividade desportiva.

“Queremos explorar ao má-
ximo a escola como uma base 
para promover o desporto. A 
escola tem a vantagem de es-
tar já estruturada: tem alunos 
e professores. A escola tem 
também alguns equipamentos 
como campos desportivos. É a 
partir desta base que queremos 
investir bastante para moldar 
os talentos” disse o Governa-
dor da Província de Maputo.

Júlio Paruque falou tam-
bém da parceria que se pode 
fazer com clubes da província 
de Maputo na requalificação 
dos equipamentos desporti-
vos existentes nas escolas.

“Nesta abordagem falamos 
também de alguns clubes de 
basquetebol que são referên-
cia na província de Maputo, 
na cidade da Matola no caso 
concreto, que são os clubes 
da Liberdade, do Fomento, 
etc., onde iremos continuar 
a juntar esforços para encon-
trarmos uma resposta mais 
definitiva de requalificação 
daqueles equipamentos de 
modo que tenhamos palcos 
autênticos de prática e projec-
ção dos nossos talentos” con-
cluiu Paruque (LANCEMZ).
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FFLC desafia novos escritores

Moçambique estreia-se na Netflix

Com o objectivo 
de desenvolver 
a expressão es-
crita, através da 
experimentação 

e da exploração de materiais 
linguísticos, a Fundação Fer-
nando Leite Couto (FFLC), 
em Maputo, acaba de lançar 
uma oficina literária de fic-
ção narrativa, denominada 
“Olhos que Deslumbram”.
Segundo a entidade organizado-
ra, a iniciativa consiste num “de-
safio aos novos escritores, jovens 
e adultos, a contarem estórias 
sobre lugares, eventos e perso-
nagens, reais ou imaginários, 
que os deslumbram em Maputo”. 
Pretende-se, ainda, instigar a 
preservação da memória his-
tórica e cultural da cidade de 
Maputo, através de textos em 
formato de crónica, conto e 
novela,todos sobre monumen-

tos, espaços culturais, jardins 
públicos, edifícios históricos, 
mercados emblemáticos, ba-
zares, figuras históricas e per-
sonagens icónicas de Maputo. 
Os escritosvão ser analisados 
por Conceição Siopa, Celso 
Muianga e Sara Jona, com 
vista ao apuramento de no 
máximo,12 seleccionados que 
serão anunciados no dia 14 de 
Agosto do corrente ano. Como 
resultado, será publicada uma 
colectânea com os autores e 
as suas respectivas estórias 
submetidas à oficina literária. 
Para participar, os interessados 
devem enviar um texto inédito, 
máximo de 5 páginas, folha 
A4, com 220 caracteres, ao 
endereço electrónico dispo-
nível no Facebook da Funda-
ção Fernando Leite Couto, até 
ao dia 7 de Agosto próximo.

E. Banze

O dia 29 de Julho de 2020 fica registado nos anais das artes na-
cionais, especialmente a sétima arte, como o dia da estreia de Mo-
çambique na maior Plataforma Mundial de Cinema, a NetFlix.

É com a longa-me-
tragem intitulada 
“Resgate: Quando 
o Passado Bate a 
Porta”, produzida 

pela Mahala Filmes Limita-
da, com a realização de Mi-
ckey Fonseca e Pipaz Forjaz, 
que o país passa a fazer parte 
da grelha de filmes NetFlix.

Em entrevista concedida ao 
Ministério da Cultura, Mickey 
Fonseca, não escondeu o seu or-
gulho e lisonjeio pela estreia de 
uma das suas realizações numa 
plataforma mundialmente re-
conhecida: “Resgate”foi muito 
bem recebido a nível nacional e 
isso foi emocionante para nós, 
porque fizemos o filme com 
muito sacrifício e meios pró-
prios. Estamos a levar o filme 
para o resto do mundo, de modo 
que todos possam ver”, disse.

A película, que conta com 
a participação de um elenco 
maioritariamente moçambica-
no, foi distinguida, em 2019, 
com o prémio de Melhor Ro-
teiro e Melhor Direção de Arte 
no Africa Movie Academy 
(AMA AWARDS), a mais im-
portante premiação de cinema 
africano, realizada na Nigéria.

No mesmo ano, após ter 
sido exibido em salas de ci-

nema nacionais, angolanas e 
portuguesas, bem como ter 
marcado presença em festivais 
no Burquina Fasso e no Zim-
babwe, “Resgate” recebeu o 
prémio CourageusFilmAward, 
no FilmFestZell, na Áustria.

A estreia de “Resgate” 
na NetFlix tinha sido inicial-

mente agendada para 1 de Ju-
lho corrente, mas deve de ser 
adiada, devido aos trabalhos 
de dobragem para o inglês, 
como forma de garantir maior 
visibilidade à escala mundial.

A longa-metragem, com 
duração de cerca de 100 mi-
nutos, narra a história do jo-
vem Bruno que, após quatro 
anos de prisão, tenta viver ho-
nestamente com a sua esposa, 
Mia, e sua filha ainda bebé.

Para tal, o jovem procura 
um emprego, de sucateiro, a 
sua especialidade, mas é sur-
preendido por um empréstimo, 
contraído pela sua falecida 
mãe. Pressionado pelas ame-
aças do banco, de despejá-
-lo da casa que herdou de sua 
mãe, Bruno vê-se a se envol-
ver, novamente, no mundo do 
crime, com a sua antiga qua-
drilha, para pagar a dívida.

“Resgate” é, também, um 

retrato dos crimes de rapto 
que abalaram o país. O fil-
me reflecte, de igual modo, 
a dura realidade dos proble-
mas de habitação e da falta 
de emprego nos centros urba-
nos, o que acaba empurran-
do os jovens a enveredar por 
uma vida dedicada ao crime.

O filme é, também, o pri-
meiro produto de cinema luso-
-africano a chegar à Netflix.

E. Banze
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Linha oferecida pelo BNI

Pequenas empresas não têm 
capacidade de buscar financiamento

A linha de crédito lançada pelo Governo moçambicano, 
através do banco nacional de investimentos (BNI), não é com-
patível para as necessidades das pequenas e micros. Esta afir-
mação é de Ussene Indobe, vice-presidente da Associação Na-
cional de Jovens Empresários de Moçambique (ANJE), que 
considera que os 2.5 milhões de meticais definido como mínimo 
para o acesso ao crédito está fora da realidade das empresas.

“A linha é boa, mas não 
está a espelhar a realidade das 
nossas pequenas empresas. 
Uma pequena empresa neste 
momento de crise nem está a 
precisar de 2,5 milhões, tal-
vez para manter as actividades 
da empresa precise de cerca 
de 700 mil”, explicou Ussene

A fonte avança afirmando 
que em Moçambique ainda se 
tem o medo do crédito porque 
as pessoas têm medo de endi-
vidamento e um “jovem nor-
mal” não conseguiria cumprir 
com as exigências mínimas 
para a obtenção de um crédi-
to de 2,5 milhões de meticais.

“Nós aconselhamos um 
modelo mais simples, é altura 
dos bancos começarem a ligar-
-se mais a algumas associações 
para uma melhor orientação a 
respeito de como é que esses 
fundos podem ser mais bené-
ficos. Porque analisando em 
linhas gerais, este crédito pode 
ser rentável para grandes em-
presas, mas para uma empresa 
que tem uma faturação anual 
de um milhão em tempos nor-
mais, neste tempo de crise tal-
vez consiga um lucro de 200 a 
300 mil, certamente que esta 
empresa não se vai endividar 
em 2,5 milhões, o risco deste 
crédito é muito alto e a taxa 
de juro vai variando de acordo 
com o risco do crédito”, desta-
cou o Vice-presidente da ANJE

Para Ussene, até mesmo em 
tempos normais, o crédito não 
é atractivo para os jovens, não 
espelha a capacidade de endi-
vidamento dos jovens, já para 
este momento de crise a situa-
ção torna-se ainda complicada 
“as taxas de juro também são 
altas, 8% de 2,5 milhões é mui-
to dinheiro. São essas peque-
nas análises que fazemos que 
acaba nos sendo muito difícil 
dizer que vale a pena”, disse.

Ussene refere ainda que os 
bancos fazem parte de uma elite 
e aqueles que consideram seus 

clientes também fazem parte de 
uma elite. Existem alguns em-
presários capazes de levar os 
2,5 milhões, mas os membros 
da ANJE, por exemplo, quan-

do se fala de 2,5 milhões é um 
dinheiro nunca visto por eles.

“Quando eu estiver dentro 
de uma elite, o meu cliente é 
elite, então vou criar produ-
tos que beneficiam a esta elite 
e quem vai dar lucro é a elite. 
Fizeram (o BNI) auscultação 
e encontraram necessidade de 
um grupo específico e que-
rem suprir a necessidade des-
te grupo”, começou por dizer. 

Acrescentou que “não é 
apetecível ao banco dar ao jo-
vem 200 mil meticais porque 
os lucros seriam reduzidos. 
Isto significa que quanto mais 
dinheiro o banco dá mais lu-
cro terá mas isso cria bolhas 
no sector, isso destrói os nos-
sos pequenos negócios, há um 
posicionamento muito fraco 
com relação às pequenas em-
presas, isso desorienta o país. 
Estamos a criar muitos polos 
e isso com certeza não será 
bom. Não criticamos a linha 
de crédito do BNI, mas pen-
samos que deve tentar fazer-
-se melhor para os jovens”.

A fonte frisou que é preci-
so que as pequenas empresas 
juntem-se as grandes e que 
haja a inserção dos jovens em 
algumas políticas, os jovens 
prefiguram 60% da população 
do país e é preciso influenciar 

FARCELIMA VUBIL

Manica
Órgãos do Estado capacitados em 
observância dos seus limites

O Ministério da Adminis-
tração Estatal e Função Públi-
ca em parceira com o Instituto 
para Democracia Multipartidá-
ria (IMD) procede a primeira ca-
pacitação do país, aos membros 
de representação do Estado e do 
Conselho Executivo provincial 
de Manica, centro de Moçambi-
que, em matéria da nova legisla-
ção sobre o paradigma da gover-
nação descentralizada provincial 
em vigor no território nacional.

A capacitação surge numa al-
tura em que o modelo de gover-
nação descentralizada provincial 
é novo, daí que urgiu capacitar 
os membros de representação 
do estado e do conselho execu-
tivo provincial, como os actores 
envolvidos neste recente figu-
rino, conhecer o seu campo de 
actuação e seus limites em ob-
servância do instrumento legal.

O director nacional-adjunto 
do desenvolvimento da ad-
ministração pública, Joaquim 

Chiro disse a imprensa que este 
acto visa munir aos agentes 
principais deste novo paradigma 
vigente nas províncias, o domí-
nio dos principais instrumentos 
legais para poderem levar a cabo 
o seu trabalho para evitar possí-
veis conflitos de competências.

“O que nós percebemos até 
ao momento é que se precisa-
va de esclarecer, como sabem 
o processo apareceu e estamos 
numa fase em que estamos a 
correr e nós sabíamos que era 
necessário capacitar as pesso-
as, problema existem em qual-
quer processo, de interpreta-
ção, por exemplo se eu não lhe 
disse até aonde deves seguir, 
você vai confundir como se es-
tivesse no governo provincial 
anterior”, disse Joaquim Chiro.

  O coordenador do pro-
grama no Instituto para Demo-
cracia Multipartidária, Dércio 
Alfazema, disse que a provín-
cia de Manica é pioneira desta 

capacitação, pois o acto será es-
tendido em outras províncias do 
país, pois segundo a fonte, ainda 
nota-se enormes desafios na in-
terpretação da lei sobre a des-
centralização provincial vigente 
desde o princípio do corrente ano.

 “É um processo novo, es-
tamos apenas há seis meses de 
implantação, mas esses mesmos 
seis meses não estão a ser exer-
cidos de forma adequado pois 
temos a questão da Covid-19, 
mas temos desafios relaciona-
dos com as finanças descentra-
lizadas, temos desafios relacio-
nados com toda uma estrutura 
de apoio para funcionamento 
de cada um dos órgãos, portan-
to estamos todos no processo de 
aprendizagem a que tirar lições 
de modo a que nos próximos 
dias ou nos próximos meses 
possamos funcionar com me-
lhor harmonia”, realçou Dércio 
Alfazema. (Kelly Mwenda)

o jovem a fazer algo. Nes-
te contexto, a Associação vai 
lançar em breve um progra-
ma denominado business link 
porque a associação entende 
que é preciso que haja alguma 
diversificação económica mas 
para que se adquire o conhe-
cimento necessário para fazer 
a diversificação económica 
é preciso que haja uma liga-
ção com as grandes empresas.

“Preocupamo-nos em pas-
sar a mensagem de que é pre-
ciso que se diversifique a eco-

nomia neste momento porque 
daqui há alguns anos teremos 
dois extremos: um extremo de 
pobreza absoluta e um extremo 
de enriquecimento acelerado 
e não teremos uma classe mé-
dia. Quando existirem cenários 
em que a sociedade é inserida 
dentro de um contexto econó-
mico, com certeza as barreiras 
serão quebradas e todo mun-
do irá crescer. Naturalmen-
te que não temos as mesmas 
habilidades, uns crescerão 
mais que os outros, mas todo 
mundo estará na estrada certa 
para crescer”, disse Ussene.

No contexto da ligação de 
pequenas empresas às grandes, 
a Associação vai desenvolver 
um programa de monitoria 
empresarial que vai ligar em-
presas pequenas e as grandes. 
Para tal, foram seleccionados 
jovens e com base nas duas 
maiores câmaras de comércio 
no país, França e Itália, serão 
seleccionados trinta mentores 
líderes de grandes empresas 

voltadas para o projecto de gás 
com o objectivo de juntar esses 
dois grupos para se entender 
o que a cadeia de valor da in-
dústria extractiva vai trazer de 
bom para a população. O ob-
jetivo é que a juventude acor-
de para as reais oportunidades 
que o país tem e trabalhar. 

Para fazer face à Covid-19, 
o vice-presidente da ANJE, re-
vela que o empreendedorismo 
é a arma para a erradicação 
da pobreza. “Neste momento 
os que estão em marcha lenta 
são aqueles que foram empre-
gados em uma determinada 
empresa, mas os autónomos 
estão a trabalhar, nos mercados 
por exemplo, estão a vender e 
numa crise como esta em que 
as fronteiras estão fechadas 
tornamo-nos menos dependen-
tes do sistema internacional, 
o mercado nacional começa a 
absorver mais produtos feitos 
a nível interno, esta pandemia 
ajuda-nos a concentrarmo-
-nos mais na produção local”.
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Mais de 50 empresas encerradas 
devido ao novo Coronavírus 

Mais de 50 empresas na sua maior parte do ramo de ho-
telaria e turismo suspenderam as suas actividades ao ní-
vel da província de Manica, centro de Moçambique, 
afectando 1048 trabalhadores devido aos efeitos da nova pan-
demia da Covid-19 que assola o mundo e o país em particular.

A informação foi 
revelada, esta 
quarta-feira, em 
Chimoio, em con-
ferência de im-

prensa, pelo director provincial 
de Agricultura e Pescas de Mani-
ca, Ernesto Lopes, na qualidade 
de porta-voz da segunda sessão 
ordinária do conselho Executi-
vo Provincial desta província, 
este que avançou que o novo 
Coronavírus causou igualmen-
te a suspensão de empresas de 
construção civil e de comércio. 

A fonte disse que, apesar 
dos efeitos nefastos da nova 

pandemia, o Governo confirma 
a reabertura de forma gradual de 
pouco mais de 35 companhias 
da província de Manica, que 
haviam sido paralisadas devido 
a Covid-19, estas que empre-
gam mais de 800 trabalhadores. 

“Essas empresas são as 
transformadoras, da área do 
comércio, indústria hotelei-
ra, agrícola, educação priva-
da, ajuda humanitária e cons-
trução civil”, disse.  

A segunda sessão ordi-
nária do conselho executivo 
provincial de Manica versou 
também acerca da comercia-

lização agrícola 2019-2020, 
neste caso desde o lançamen-
to da campanha a província já 
disponibilizou no mercado até 
então 620 mil toneladas de pro-
dutos diversos apesar da pan-
demia do novo Coronavírus.  

Ernesto Lopes afirmou que 
a província afrenta dificuldades 
de venda de culturas de ren-
dimento, com maior enfoque 
para o Gergelim, uma cultura 
bastante cultivada um pouco 
por todos distritos em Manica. 

“Esta cultura de rendimento, 
o seu preço de compra tende a 
registar redução na nossa pro-
víncia. Na campanha passada, 
tinha atingido o pico de 70 me-
ticais o quilograma, mas actual-
mente ronda os 40 meticais. Isto 
deve-se ao alastramento da Co-
vid-19, uma vez que os grandes 
exportadores para Índia estão 
com os armazéns lotados por 

não haver circulação”, explicou.
O sector da indústria e co-

mércio em Manica introduziu 
recentemente as cadernetas 
de comercialização durante 
as campanhas, esta que visa 
avaliar as reais quantidades 
dos produtos, uma estratégia 
considerada pelos produtores 
locais como viável para o con-
trolo comercial na província.

“Há muita procura de milho. 
Até agora, o preço ronda os 15 
meticais, um valor satisfatório. 
O apelo é de que os produtores 
não devem vender todo o cere-
al porque temos a componente 
alimentação que é fundamental. 
Primeiro temos que garantir a 
segurança alimentar e depois a 
renda”, apelou Ernesto Lopes.  

O governo da província 
central de Manica registou uma 
realização de 92 por cento dos 
100 por cento planificados da 

campanha agrária 2019-2020, 
em que era para se cultivar 
um milhão trezentos e vinte e 
cinco hectares para produzir 
três milhões e seiscentas to-
neladas de produtos diversos 
para melhorar a segurança ali-
mentar nesta parcela do país. 

 “Estamos na segunda épo-
ca e no início da preparação da 
outra época agraria. Tivemos 
chuvas regulares este ano, pro-
dução de insumos a tempo e 
hora e assistência técnica aos 
produtores atempados”, disse.

As autoridades governa-
mentais de Manica redobram 
por toda parte da província as 
mensagens de sensibilização 
a população para continuar a 
cultivar nesta época do sur-
to do Coronavírus, para evi-
tar a bolsa de fome durante e 
pós-pandemia nesta circuns-
crição do território nacional.  

A Gapi elevou o tecto do montante de crédito assegura-
do pelo Agro-Garante de 15 milhões para 20 milhões de 
meticais por operação. Este sistema de garantias ao agro-
-negócio, gerido pela Gapi-SI, beneficiou até ao momen-
to 120 Pequenas e Médias Empresas (PME) que obtive-
ram financiamentos na ordem de 360 milhões de Meticais.

O Agro-Garante 
foi refinancia-
do pela DA-
NIDA, sob co-
ordenação da 

Embaixada Real da Dinamar-
ca, com base numa proposta 
concebida pela Gapi-SI, para 
promover o crescimento eco-
nómico e o emprego no sec-
tor do agronegócio. Até 30 de 
Junho do ano corrente, as 120 
empresas beneficiárias desta 
facilidade tinham reportado a 
geração e/ou consolidação de 
um total de aproximadamen-
te 5750 postos de trabalho.

Os beneficiários são PME 

que operam em todo o país 
na provisão de insumos, na 
produção, conservação, arma-
zenamento, processamento, 
transporte e comercialização 
de produtos de origem vegetal 
(excepto florestas) ou avícola. 

A decisão da Gapi-SI em 
elevar o nível de crédito elegí-
vel ao Agro-Garante constitui 
uma resposta às constatações 
das crescentes dificuldades que 
estas PME vêm enfrentado no 
sector do agro-negócio, bem 
como para atenuar o efeito da 
desvalorização do Metical.

Os financiamentos fo-
ram atribuídos por institui-

ções financeiras-membros da 
Associação Moçambicana 
de Bancos, nomeadamente: 
Millennium-BIM, Moza Ban-
co (Banco Terra), FNB e BCI 
e pela Gapi, o que demonstra 
que “um sistema de garantias, 
como o Agro-Garante é tam-
bém um instrumento de miti-
gação do risco e de auxílio na 
melhoria da qualidade e expan-
são de soluções e diversidade 
dos serviços financeiros que a 
nossa população e os nossos 
empresários procuram”, asse-
gura Amiro Abdula, director 
de Financiamento da Gapi.

“O Agro-garante é um ins-
trumento nacional desenhado 
por técnicos nacionais, sob 
a coordenação da Gapi, para 
responder às necessidades es-
pecíficas e únicas do nosso 
mercado. O envolvimento da 
Associação Moçambicana de 

Bancos tem assegurado igual 
oportunidade a todos os ban-
cos interessados em utilizarem 
esta facilidade para apoiar a 
sua clientela”, explica Abdula.

“Com base na experiên-
cia do Agro-Garante, que é 
implementado desde 2015, a 
Gapi tem em carteira novos 
programas combinando finan-
ciamento e assistência técnica 
a pequenas empresas e que pre-
tende implementar em sectores 
e regiões mais relevantes para 
um desenvolvimento inclusivo 
do País e com particular enfo-
que em actividades geradoras 
de emprego, para tal apenas 
aguardamos algumas decisões 
de entidades reguladoras”, 
acrescentou Amiro Abdula.

Em Junho de 2019, a Gapi 
em parceria com a CTA e a 
Fundação Ambiente de Ne-
gócios (FAN) lançaram um 

mecanismo– designado por 
Fundo de Emergência para 
Reabilitação Económica - de 
financiamento de emergência 
às PME vítimas dos ciclones 
IDAI e Kenneth. No lança-
mento dessa iniciativa, o pre-
sidente da CTA, Agostinho 
Vuma, saudou o contributo 
inicial da Gapi num montan-
te de quase USD 1 milhão e 
apelou para que outros parcei-
ros contribuíssem no reforço 
desse instrumento para salvar 
pequenas empresas nacionais 
afectadas por calamidades.

“Os valores inicialmente 
alocados pela Gapi ao FEREN 
já foram integralmente alo-
cados. A ampliação e reforço 
deste fundo de emergência 
continua condicionado a auto-
rizações de entidades regulado-
ras”, concluiu Amiro Abdula.

Gapi-SI garantiu 360 milhões em crédito a 120 PME


