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Corredor da Beira

Chineses acusados de violação 
sexual de menores em Sofala

Pelo menos cinco crianças, com idades que rondam entre 
15 a 17 anos, foram vítimas de violações sexuais sistemáticas 
nos últimos cinco anos, envolvendo operários de nacionalida-
de chinesa, que estiveram engajados na reabilitação da Estra-
da Nacional número seis, corredor da Beira, entre a cidade 
portuária da Beira até ao distrito de Nhamatanda. Em nome 
do silêncio, os pais e encarregados de educação recebiam em 
troca vantagens financeiras, pagas pelos cidadãos chineses.

As obras de reabi-
litação dos cerca 
de 280 quilóme-
tros de extensão 
da EN6 foram 

confiadas a um empreiteiro chi-
nês. O Zambeze constatou que, 
pelo menos, cinco raparigas 
ficaram grávidas de operários 
chineses e que neste momen-
to encontram-se em parte in-

certa. A Polícia na República 
de Moçambique (PRM), em 
Sofala, não quis falar sobre o 
assunto a nossa reportagem, 
alegadamente porque a mesma 
não possui dados sobre estes 
e nunca teria sido contacta-
da por ninguém na qualidade 
de vítima a se queixar de uma 
suposta violação de menores, 
preferindo assim manter-se no 
silêncio para não colocar em 
causa as relações diplomáticas 
que o nosso país possui junto 
da República Popular da China.

Segundo fontes ouvidas 
pelo ZAMBEZE, tudo começou 
há cinco (5) anos, aquando do 
início das obras de reabilitação 
da Estrada Nacional Nº6, que 
passa pelos distritos localizados 
ao longo do corredor da Beira.

Testemunhas contaram que 

operários de nacionalidade chi-
nesa violaram e continuam a 
praticar violações sexuais con-
tra menores do sexo feminino 
que se encontram indefesos 
devido ao seu elevado estado 
de pobreza. Segundo fontes em 
contacto com a nossa reporta-
gem na condição de anonimato, 
cidadãos de nacionalidade chi-
nesa usam elevadas somas de 

valores monetários para aliciar 
as crianças com a finalidade de 
praticar violações sexuais, em 
alguns casos com o conheci-

mento dos pais e encarregados 
de educação dos menores, para 
evitar com que estes denunciem 
as autoridades policiais ao nível 
dos distritos onde são pratica-
dos estes actos com frequência.

No distrito de Nhama-
tanda, por exemplo, a nossa 
reportagem identificou e en-
trevistou uma menor de 17 
anos de idade que identifica-
mo-la nesta reportagem por 
Mazamanga, nome fictício.

Mazamanga disse ao ZAM-
BEZE que, em 2018, ela co-
nheceu um cidadão de nacio-
nalidade chinesa de mais ou 
menos 60 anos de idade, que 
logo a primeira, para enganar a 
mesma, exibiu uma nota de 500 
meticais e forçou a menor a en-
trar na sua viatura de trabalho 
para um acampamento locali-
zado na zona de Nkura, onde 
passou a manter frequentemen-
te relações sexuais com vá-
rios chineses até ficar grávida. 

Mazamanga disse ainda que 
aceitou manter relações sexuais 
com o suposto violador devido 
a promessas feitas pelo mes-
mo, que disse pretender con-
trair matrimónio com a menor 
e como recompensa a mesma 
iria se beneficiar de uma casa 
nova e valores monetários 
para sustentar os seus pais.

A menor chegou de ser ali-
ciada e oferecida um emprego 
como cozinheira no estaleiro 
da zona de Nkura, onde servia 
também de escrava sexual de 
outros operários chineses que 
faziam parte da equipa dos res-
ponsáveis daquele estaleiro.

 Actualmente, a menor ví-
tima de violação sexual tem 

uma criança de sexo feminino 
de dois anos de idade. Passados 
os dois anos do relacionamen-
to, pelo término do contrato nas 
obras da reabilitação da N6, a 
menor já não sabe o paradeiro 
do autor da violação sexual e 
nem sequer ficou com algum 
contacto do cidadão chinês, ten-
do apenas ficado com uma casa, 
feita pelo violador a favor da 
vítima para que os pais e encar-
regados de educação não enca-
minhassem o caso as autorida-
des de justiça em Nhamatanda.

 

Menor engravidada no extinto 
acampamento da portagem vive 

na miséria em Dondo

  Uma outra menor de 16 
anos de idade, Mantete, tam-
bém ficou grávida de um cida-
dão chinês que esteve em servi-
ço no extinto acampamento da 
portagem do Dondo em Sofala. 

Mantete não teve a mesma 
sorte da menor Mazamanga 

que foi aliciada por uma casa 
de alvenaria para esconder a 
verdade às autoridades poli-
ciais. Mantente, filha de uma 
família desfavorecida e prove-
niente de uma zona recôndita 
no Dondo, disse ter se envolvi-
do sexualmente com um “titio” 
Chinês de mais de 50 anos de 
idade, devido a fome e a misé-
ria que se passa na sua família. 

A vítima contou ainda que 
foram várias noites que a mes-
ma foi violada de uma forma 
recorrente em troca de valores 
monetários e insignificante que 
tinham como a sua finalidade de 
sustentar a sua família compos-
ta por 6 membros, entre pais e 4 
irmão que sobreviviam na base 
da actividade sexual da menor 
com o referido Chinês, como 
sendo uma fonte de rendimento. 

Visivelmente agastada, 
Mantete mostra-se arrepen-
dida e abandonada, e não sa-
bendo ainda como fazer para 
alimentar o seu bebé que nas-
ceu de uma violação sexual.

 

Marinheiros e Pescadores 
Chineses acusados da prática 

de violação sexual de menores 
na Beira 

Na deslocação feita pela 
nossa reportagem aos bar-
cos de pesca chineses atra-
cados, foram encontra-
dos preservativos usados.

Um número ainda não 
muito bem especificado de 
marinheiros e pescadores de 
nacionalidade Chinesa são 
apontados pela população da 
zonda de Dhama no bairro da 
Manga, concretamente 

Mazamanga, menor de 17 anos de idade, residente em 
Nhamatanda, que foi vítima de violação sexual

Estaleiro da Pedreira de Nkura em Nhamatanda, onde Chineses 
violam menores de idade na calada da noite.

Casa do tipo 3, construída por um cidadão Chinês violador de menor para 
silenciar os pais em Nhamatanda.

JORDANE NHANE
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KELLY MWENDA 

no bairro 21, unidade co-
munal “B” na zona da Chamba 
1, de estarem a praticar viola-
ções sexuais com menores de 
idade e da prática de actos de 
pornografias, em troca de mi-
seráveis valores monetários. 

Segundo um Marinheiro 
Moçambicano que denunciou o 
caso ao ZAMBEZE e junto da 
população local, contaram que, 
diariamente, os marinheiros e 
pescadores chineses atracados 
acidentalmente devido a fúria 
dos ventos fortes do Idai, no 
ano de 2019, na zona de Dha-
ma, são vistos a se deslocar 
para a zona de Chamba 1, com 
a finalidade de buscar menores 
de idade para a prática de viola-
ção sexual nos barcos atracados 
numa zona localizada a sensi-
velmente 3 milhas fora da área 
pertencente ao porto da Beira. 
Segundo as mesmas fontes, de 
uma forma clandestina por estar 

longe das comunidades locais, 
com o conhecimento dos pais 
e encarregados de educação, 
os violadores fazem filmagens 
e fotografam as menores em 
pleno actos sexuais, com ob-
jectivos ainda desconhecidos, 
aproveitando-se da inocência 
das menores que estão sendo se-
xualmente violadas, em troca de 
valores monetários que rondam 

entre 100 a 500mt. São menores 
com idades que rondam entre 
15 e 17 anos que, de uma for-
ma sistemática e recorrente, são 
violadas sexualmente por ope-
rários de origem Chinesa, des-
de a passagem do ciclone Idai 
naquela região da província de 
Sofala, a mais de 1 anos atrás.

Segundo contam fontes do 
ZAMBEZE, as menores são 

constantemente violadas se-
xualmente em troca de bens 
matérias e valores monetários 
como aliciantes para que as 
menores e juntos dos seus pais 
e encarregados de educação 
não denunciem estes casos às 
autoridades policiais afectos 
nesta zona onde ocorrem estas 
práticas malignas contra o de-
senvolvimento humano e har-
monioso da criança ao nível 
da província central de Sofala.

Numa escala feita pelo 
ZAMBEZE aos 4 quatros bar-
cos Chineses atracados de 
forma clandestina na zona de 
Dhama, acompanhado pelas au-
toridades que velam pelo Mar, 
foi possível encontrar alguns 
vestígios nos barcos de pesca, 
como foram os casos concre-
tos de preservativos usados.

Um líder da zona de Cham-
ba 1 e junto de um dos guardas 
de um  cemitério local, confir-

mou a existência da práticas 
de violação sexual nos barcos 
atracados na praia de Dhama, 
envolvendo cidadãos Chineses.

Polícia promete pronunciar-se 
oportunamente por falta de 

informação detalhada sobre o caso

A reportagem do ZAM-
BEZE contactou o gabinete de 
atendimento a mulher e criança 
vítima de violência doméstica, a 
chefe substituta daquele depar-
tamento, Sididi Paulo, que nos 
reconduziu ao departamento das 
relações públicas no comando 
provincial da PRM - Sofala, 
onde entramos em contacto com 
o seu respectivo chefe do de-
partamento, Daniel Macuácua 
que prometeu se preparar para 
pronunciar oportunamente em 
torno do assunto, alegadamen-
te por falta de dados comple-
tos sobre a matéria em causa. 

Mantete, menor de 16 anos de idade que foi vítima de violação 
sexual em Dondo.
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Testou positivo para Covid-19

Comandante da PRM 
quebrou o isolamento

O Chefe do Departamento das Relações Públicas 
no comando provincial da PRM em Manica, Mário Ar-
nança, afirma que o membro da corporação que tes-
tou positivo recentemente para o novo coronavírus e que 
teria quebrado o isolamento físico, encontra-se em confi-
namento em Mossurize por onde é comandante distrital. 

Mário Arnan-
ça disse, no 
passado fim-
-de-semana 
em confe-

rência de imprensa, que o co-
mando provincial enviou uma 

equipa para o terreno de modo 
a monitorar a situação para que 
não haja episódios de recusa de 
cumprir com as medidas de pre-
venção e combate a Covid-19 
por parte dos membros da PRM 
em Manica, facto que coloca 

em causa a imagem da polícia. 
A fonte considerou de com-

portamento degradante e ina-
ceitável nas fileiras da PRM, 
em que para além de fazer os 
civis cumprir a leis, os mem-
bros da policia devem ser os 
primeiros a obedecer aquilo 
que está estabelecido nos ter-
mos da lei moçambicana, pois 
não se justifica um membro 
da policia recusar a cumprir 
com as medidas de preven-
ção e combate a coronavírus. 

“Não podemos aceitar o 
incumprimento de forma de-

liberada de medidas de pre-
venção contra a Covid-19, 
a ser verdade, já foi enviada 
uma equipa para monitora a 
situação para não acontecer 
aquilo conforme o relato que 
estamos a acompanhar, mas 
creio eu que a situação já está 
controlada, acontecendo as-
sim não podemos falar da vida 
privada das pessoas”, disse. 

Arnança disse estar em 
curso uma campanha de sen-
sibilização dos membros da 
PRM de modo a cumprirem 
de forma voluntaria com o 
isolamento físico caso testar 
positivo para a Covid-19 de 
modo a não haver uma cadeia 
de contaminação desta doença 
que preocupa o pais e o mundo. 

Em Manica muitos agentes 
económicos, sobretudo os da 
área de restauração têm recla-
mado de excesso de zelo por 
parte da policia uma vez que 
estes agentes vendo bebidas 
alcoólicas como acompanhan-
te de refeições aos clientes, 
porem recebem ameaças por 
parte dos membros da PRM, 
entretanto Mário Arnança con-
sidera ser uma trabalho normal 
de fiscalização das medidas 
de prevenção do Coronavírus. 

“Não digo vida cara, mas 
sim é o cumprimento das me-

didas administrativas contra 
o Covid-19, a policia não está 
a dar a vida cara aos empre-
sários, mas sim está a contro-
lar as medidas traçadas para 
a protecção da Covid-19, o 
trabalho que está a fazer a po-
licia é monitorar a lotação de 
passageiros nos transportes se-
micolectivos é controlar o uso 
correcto das mascaras é con-
trolar a não a abertura de locais 
de lazer”, realçou Arnança. 

Recentemente o Zambeze 
em Manica recebeu denúncia 
por parte da alguns popula-
res do bairro 7 de Setembro 
na cidade de Chimoio, afir-
mando haver fraca patrulha 
policial naquele bairro, facto 
que está a propiciar o registo 
frequente de criminalidade na-
quela circunscrição, principal-
mente nos períodos noturnos. 

O chefe do departamento 
das Relações Públicas no co-
mando provincial da PRM em 
Manica disse que a polícia vai 
reforçar a patrulha no 7 de Se-
tembro, “a reclamação da po-
pulação de 7 de Setembro éle-
gítima, registamos com maior 
preocupação e vamos redimen-
sionar os nossos planos ope-
rativos com vista a estancar a 
onda de criminalidade naquele 
bairro”, disse Mário Arnança. 
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Renamo reagindo à previsão de instrumento para clarificação de competências 

Frelimo criou ambiente para 
descentralização tornar-se nado-morto  

O espírito da descentralização na concepção do então lí-
der da Renamo, Afonso Dhlakama, tinha em vista alargar o 
processo de desenvolvimento pela gestão plena do governo 
provincial, satisfazendo necessidades básicas dos moçambi-
canos, sublinha o porta-voz da Renamo, José Manteigas, em 
entrevista ao ZAMBEZE, reagindo aos instrumentos pre-
vistos para 10 de Agosto, devendo clarificar as atribuições, 
competências e funcionamento dos governadores e da figura 
de secretário de Estado, que foi imposta pela Frelimo. Para 
Manteigas, os instrumentos vêm descalçar a bota que aper-
ta no terreno, na sequência da implementação da descentra-
lização, que sobrepôs o interesse político-partidário ao inte-
resse nacional, transformando o processo em nado-morto.

Para a Renamo, a 
criação dos pos-
síveis instrumen-
tos para clarear as 
competências dos 

governadores e secretários de 
Estado denuncia uma tentati-
va de descalçar a bota que está 
a apertar no terreno, já que os 
governadores se sentem compe-
lidos pela figura do secretário de 
Estado, que faz questão de mos-
trar de forma legítima de que são 
superiores aos governadores.

Aliás, o porta-voz da per-
diz, José Manteigas, sublinha 
que o país tem leis demais e 
exequível, considerando que a 
sua implementação efectiva tra-
ria o desenvolvimento que se 
almeja. No entanto, aponta, o 
desafio passa pela filosofia dos 
princípios de governação do par-
tido Frelimo, baseada na corrup-
ção, nepotismo e clientelismo. 

Manteiga diz que a Freli-

mo criou condições para que 
implementação do projecto de 
descentralização fosse trans-
formado em nado-morto, uma 
vez nunca ter acarinhado este 
processo desde altura de nego-
ciações com o então líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama.

O também deputado da 
Renamo, na Assembleia da 
República, frisa que a descen-
tralização não começou com a 
proposta da Renamo nas nego-
ciações. O modelo de descen-
tralização com os governadores 
eleitos no pleito eleitoral, faz 
saber, é o mesmo com o das au-
tarquias criadas para de forma 
gradual prover transformação 
de vilas e povoações em novas 
autarquias. “O projecto foi con-
cebido para garantir uma maior 
autonomia às províncias, que as 
decisões fossem consentâneas 
com as grandes preocupações 
dos governos locais, resultando 

no rápido desenvolvimento das 
províncias”, frisou Manteigas.

Não se pode olhar para o 
desenvolvimento sob ponto de 
vista político, mas no espírito na-
cionalista, alude Manteigas, que 
orienta para criação de condições 
básicas para o povo, e não ao 
partido. A fonte diz que a Freli-
mo sobrepôs o interesse político 
partidário ao interesse nacional, 
com a criação da figura de secre-
tário de Estado, elemento estra-
nho ao projecto da descentrali-
zação na concepção da Renamo.

“Dentro das negociações, 
a revisão pontual da constitui-
ção tinha em vista o princípio 
da eleição dos governadores 
provinciais, e até aí não se co-
locava a possibilidade de nome-
ação de secretários de Estado”

A imposição de elementos 
estranhos no desenho da des-
centralização resultou na com-

plicação e falta de entendimento 
que se assiste em público, entre 
os governadores provinciais e 
secretários de Estado, porque 
a Frelimo politicamente acre-
ditava que a Renamo sairia vi-
toriosa no escrutínio de 2019.

“Só que agora o feitiço virou 
contra o feiticeiro, as guerrinhas 
internas são entre eles, porque o 
objectivo da criação do secretá-
rio de Estado era inviabilizar ou 
perturbar o normal funcionamen-
to dos governos provinciais”.

José Manteigas toma a títu-
lo de exemplo os casos em que 
projectos como de alargamento 
da rede de água parte da deci-
são do governo central, o que 
geralmente leva tempo indeter-
minado, o que, com a descen-
tralização, em que o governador 
provincial tem poder efectivo 
o desenvolvimento será veloz.

LUÍS CUMBE

Caso positivo cria ambiente 
de cortar à faca no IGEPE

A Presidente do Conselho de Administração (PCA) do 
Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), 
Ana Coanai, ordenou os funcionários daquela instituição 
a regressarem às actividades cinco dias depois da mesma 
ter sido encerrada pelo facto de um dos funcionários ter 
acusado positivo no teste da Covid-19. Entretanto, a PCA 
esteve nas instalações pelo facto de, segundo o que apura-
mos, ter vazado a informação da zanga dos funcionários.

A situação está a 
criar um ambien-
te de cortar à faca 
entre funcioná-
rios que alegam 

que os dirigentes estão a usar 
os funcionários como cobaias, 
uma vez que a “casa” foi de-
sinfectada na segunda-feira e 
dois dias depois são obrigados 
a ir trabalhar sem meios ade-

quados de protecção e nem in-
formações concretas da saúde.

Nesta sequência, os fun-
cionários acusam a gestão 
máxima de compra de duas 
máquinas para o controlo da 
doença na instituição, mas 
que acabaram desviadas para 
o uso domiciliar da PCA.

Contactada a PCA do IGE-
PE, Ana Coanai, confirmou à 

nossa reportagem um caso po-
sitivo na sexta-feira passada, 
no entanto diz se tratar de um 
funcionário que não vinha ao 
trabalho na vigência do plano 
de rotatividade. Coanai su-
blinha que as instalações não 
foram interditadas pelas auto-
ridades de saúde ao que, de-
corridos trabalhos de desinfec-
ção, entre segunda e terça-feira, 
houve regresso ontem ao normal 
funcionamento das instalações.

Coanai refutou as acusações 
de que tenha havido compra de 
instrumentos de controlo da Co-
vid-19, incluindo termómetros 
infravermelhos, e argumenta 
que o manuseio destes instru-
mentos requer capacitação, sob 
risco de gerar pânico entre fun-
cionários pela má interpretação. 

“As autoridades de saúde 
não interditaram nossas insta-
lações. Por isso, logo depois da 
desinfecção retornamos hoje 
(quarta-feira) ao trabalho. Não 
houve compra de nenhum ins-
trumento e, para quem quiser 
fazer o teste, recomendamos 
que vá a clínica ou unidade sa-
nitária. Nós também estamos 
apreensivos com esta situação 
toda”, argumentou Coanai.
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Temos que acabar com a impunidade

Amélia Muendane lança 
ofensiva contra corruptos

A presidente da Autoridade Tributária (AT), Amélia 
Nakhare, lançou, há dias, um vigoroso ataque contra a cor-
rupção instalada na instituição que lidera. Segundo Muen-
dane, não se pode permitir que funcionários da AT conti-
nuem a ser advogados ou contabilistas de corruptos que 
lesam o Estado, fragilizando de forma paulatina o sistema 
imunitário da economia e sociedade, desacelerando a imple-
mentação da agenda de desenvolvimento nacional, perpe-
tuando as desigualdades sociais e a pobreza ao distorcer as 
iniciativas do Governo através do vazamento dos recursos 
públicos provenientes da contribuição de cada moçambicano.

É um repto que vem 
de cima para bai-
xo, naquela que 
é, para vários es-
tudiosos, uma das 

instituições mais corruptas do 
país. Aliás, Muendane frisou 
que não se pode continuar in-
diferente ao cenário porque 
não orgulha a instituição e, por 
isso, o combate sem tréguas 
à corrupção foi e será sem-
pre um dos maiores desafios.

“Desde a proclamação da 
independência nacional que 
o Estado moçambicano vem 
implementando políticas e 
estratégias, visando uma me-
lhor organização do sistema 
tributário de modo a garantir 

maior eficiência na arrecada-
ção de receitas, para assegurar 
o funcionamento normal da 
economia. O que não nos pode 
surpreender, pois dinheiro é 
sinónimo de poder e poder é 
igual a soberania e a sobera-
nia não é negociável”, come-
çou por explicar Muendane.

A presidente da AT falava 
durante um retiro do Gabinete 
do Controlo Interno da insti-
tuição. Instou aos membros 
a liderarem a implementação 
das boas práticas, visando a 
promoção da moralidade e 
dos valores e princípios de 
integridade e do patriotismo 
para assegurar a responsabi-
lização dos corruptos e aca-

bar com a impunidade na AT.
“Até quando continua-

remos a perder processos a 
favor dos infractores? Até 
quando esconderemos a nos-
sa identidade por temer ser 
identificados como corrup-
tos? Até quando seremos 
exibidos em jornais nacio-
nais e internacionais como 
a instituição mais corrupta? 
Até quando os nossos filhos, 
irmãos e sobrinhos andarão 
disfarçados por temer represá-

lias?”, questionou Muendane.
Acrescentou que é preci-

so que os funcionários da AT 
dêem um ponto final a promis-
cuidade fiscal, e devolver as 
honras que estão a roubar dia-
riamente a cada moçambicano. 

“Até quando deixaremos 
de pensar que a fronteira e o 
posto de cobrança são a nossa 
machamba onde podemos co-
lher livremente o amendoim 
e comer impunemente? Até 
quando investiremos toda a 
nossa sabedoria para proteger 
os infractores e penalizar o Es-
tado? Até quando continuare-
mos em conflito de interesses 
cobrando imposto ao mesmo 
tempo que somos despachan-
tes, contabilistas e até advoga-
dos em defesa dos infractores? 
Até quando simularemos audi-
torias quando de facto estamos 
a forjar números para penalizar 
o contribuinte? Até quando… 
tanta altivez sem mérito? Até 
quando os que lutam contra 
este cancro generalizado serão 
os principais alvos a combater 
e a banalizar?”, questionou.

Nem tudo anda mal

Entretanto, Amélia Muenda-
ne apontou que nem tudo anda 
mal na AT. Segundo ela, para 
além da reformulação do código 
de conduta, aprovação da estra-
tégia para a promoção da inte-
gridade e da criação do gabinete 
de risco fiscal e aduaneiro, ob-
servou que de 2015 a 2019 fo-
ram igualmente processados na 
Autoridade Tributária 231 pro-
cessos disciplinares resultantes 
de desvio de fundos, coerção, 
envolvimento em contrabando, 
entre outras irregularidades.

 Porém, acrescenta a fon-
te, 231 processos continuam 
muito longe dos casos reais de 
corrupção na instituição e por 
isso há necessidade de se es-
boçar as directrizes que vão 
conduzir as reformas profundas 
no sistema de controlo interno.

“Temos o desafio de acabar 
com a impunidade, favoritismo, 
amiguismo, clientelismo, tráfico 
de influências no tratamento dos 
casos de corrupção na nossa ins-
tituição e assegurar um combate 
severo aos infractores”, disse ela.

Acusa Salomão Muchanga

Paz desligada da inclusão e justiça é 
um recreio de pequena escala

O Presidente da Nova Democracia (ND), Salomão Muchan-
ga, antevê novo(s) acordo(s) de Paz entre o governo da Frelimo 
e a Renamo nas vésperas das próximas eleições. Segundo Mu-
changa, todos acordos de Paz já assinados no país não passa-
ram de entretenimento, uma letra morta alegadamente porque 
o Povo, maior beneficiário dela, nunca foi incluído no processo.

Para Salamão Mu-
changa, não há 
dúvidas de que, 
em 2024, have-
rá assinatura de 

um novo acordo de Paz entre 
a Frelimo e Renamo a ter em 
conta o contexto político actual.

Muchanga lamenta que 
o nosso país infelizmente 
caracteriza-se por um perí-
odo de crise em quase tudo 
e confiança em quase nada. 

Em entrevista ao Zambe-
ze, Salomão Muchanga alerta 
que é, sem dúvida, um equí-

voco “colectivo” sem paralelo 
na história contemporânea de 
Moçambique celebrar a (uma 
suposta) paz definitiva em guer-
ra intermitente/ininterrupta.

“E perante este cenário de 
acordos em letra morta, nas vés-
peras das eleições em 2024 vão 
seguramente assinar o acordo 
de paz definitivíssima”, ironi-
za Muchanga, para de seguida 
justificar que eles “esquecem-se 
que a paz só se faz com inclusão 
e reconciliação, que a paz se faz 
com justiça. Uma paz desligada 
da inclusão e justiça é um recreio 

de pequena escala que faz dela 
um evento e não uma agenda”. 

Capitalismo opressivo 
explora nossas dificuldades

Os viciosos acordos de Paz 
nacional, para o nosso entrevis-
tado, são um jogo no qual “o 
capitalismo opressivo explora 
as dificuldades nacionais num 
expediente de infra- humani-
zação dos moçambicanos”. 

De acordo com o Presiden-
te da ND, o nosso país vive um 
conflito militar no centro, por 
um lado, e terrorismo por outro. 
A situação de Cabo Delgado 
ameaça destruir o projecto de 
Estado e o modelo de sociedade 
na Constituição da República. 

“Os direitos humanos gros-
seiramente violados com os 
níveis de pobreza a aumentar 
entre perseguições, censura, 

raptos e baleamentos a obede-
cer o comando dos donos da 
situação”, desabafa Muchanga.

Segundo Salomão Muchan-
ga, estas guerras não tem razão 
de ser, pior ainda, sob olhar 
impávido de quem continua in-
diferente as vidas perdidas e ao 
sofrimento de toda uma Nação. 

“Isto furta o interesse na-

cional. Diz-se que a paz faz-
-se a dois, mas aqui não basta 
a Frelimo e a Renamo terá de 
ser a três, ou seja, os dois e a 
inclusão, o cidadão espera por 
isto para a paz sustentável”, 
alega Salomão Muchanga.

Para a fonte que temos vin-
do a citar, enquanto a guerra 
premiar, os seus protagonistas 
farão disso um desporto político 
mais nobre que o “moçambola” 
em que o sonho da paz é acor-
dado pelo barulho das armas.

“Mariano Nhongo é uma 
manifestação inequívoca de 
um acordo falhado cuja re-
solução é um diálogo since-
ro sem aparatos demagógicos 
que o Presidente Nyusi  e seu 
querido parceiro não podem 
evitar”, alerta Muchanga. 
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Que ganhos se obtiveram na 
década de Segurança Rodoviária 
(2011/2020) que está a terminar? 

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

A Segurança Ro-
d o v i á r i a  f o i 
identificada a 
nível mundial 
como um dos 

desafios mais críticos que os 
países enfrentam, principal-
mente, por ser um problema 
de âmbito multi-sectorial, 
pelo que, as Nações Unidas, 
por assunção dos Governos 
de vários países, declara-
ram o período 2011 a 2020, 
a “Década de Acção para 
a Segurança Rodoviária”.

Como em Moçambique os 
acidentes de viação também 
constituem grande preocu-
pação e uma prioridade entre 
outras, o Governo aderiu a 
este apelo e estratégia da ONU 
de, nesta década já referida, 
desenvolver planos e esforços 
para combater os acidentes 
rodoviários. Uma vez que o 
período de 10 anos está pra-
ticamente a terminar, é tempo 
de preparar para apresentar 
contas, uma vez que estas vão 
ser solicitadas pelas Nações 
Unidas para se fazer um balan-
ço geral e ver qual foi o nível 
de comprometimento de cada 
nação nesta batalha universal.

Em 2010, no nosso País, 
o número de acidentes nas 
nossas estradas era assustador 
e aproximava-se aos 5000. 
Desde então foram sendo 
tomadas algumas medidas 

para travar ou tentar reduzir 
drasticamente a sinistralidade 
rodoviária. A primeira medida 
foi a de procurar promover 
uma sensibilização a nível 
nacional sobre a gravidade 
deste problema. Foi nesta 
base que em Julho de 2009 o 
Presidente da República de 
Moçambique presidiu um co-
lóquio sobre segurança rodo-
viária sob o lema “Segurança 
Rodoviária uma Prioridade 
Nacional”. Também, para rea-
vivar a memória dos cidadãos 
e das instituições públicas e 
privadas sobre este propósito 
de combater a sinistralidade 
rodoviária, em 2017, o Mi-
nistério de Transportes e Co-
municações, convocou, a nível 
nacional, muitos participantes 
para um Simpósio de Seguran-
ça Rodoviária. Neste simpósio 
voltaram a ser assumidos co-
metimentos com a finalidade 
de estimular as medidas e os 
princípios de prevenção de 
acidentes nas vias públicas. 

Como já havia a percep-
ção de que os problemas da 
insegurança rodoviária não 
são apenas preocupação do 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações ou da Polícia de 
Trânsito, entendeu-se que para 
se fazer o desenvolvimento 
de uma abordagem coerente 
da Segurança Rodoviária era 
necessária uma colaboração 

entre as diversas instituições 
do Governo, Sociedade Civil 
e Parceiros, daí que, em 2011, 
depois de um longo período de 
preparação, publicou-se o Pla-
no Estratégico Multi-sectorial 
de Segurança Rodoviária para 
a década de acção 2011/2020. 
Nesta mesma senda de o País 
se preparar para ter eficiência 
num combate cerrado contra 
os acidentes rodoviários, em 
Junho de 2012 ficamos a co-
nhecer a “Política Nacional de 
Segurança Rodoviária”. Neste 
instrumento, referente à polí-
tica de segurança rodoviária, é 
indicado, dada a sua importân-
cia, o Organograma Geral de 
Agentes em que, entre outras 
entidades, surge em primeiro 
lugar, o Primeiro-Ministro, 
em segundo lugar o Conselho 
Nacional de Viação e, em ter-
ceiro lugar, uma Unidade de 
Coordenação de Implemen-
tação. São estas as entidades 
que no nosso País assomam 
o topo da hierarquia, com a 
incumbência de zelar pela im-
plementação e controlo das ac-
ções a desenvolver na luta con-
tra os acidentes rodoviários.

Em 2015 Moçambique foi 
chamado a participar numa 
conferência mundial sobre se-
gurança rodoviária sob o lema 
“Tempos e Resultados”, com 
vista a avaliar nos primeiros 
5 anos da Década 2011/2020 

o que cada país tinha con-
seguido fazer para mitigar o 
índice de acidentes de viação. 

Convém lembrar que um dos 
objectivos das Nações Unidas 
era o de cada país conseguir, 
como meta traçada, reduzir 
as mortes e lesões no trânsito 
em 50%. Neste âmbito, a Or-
ganização Mundial da Saúde 
traçou uma linha de orientação 
estratégica indicando que o 
combate devia ter uma forte in-
cidência nas seguintes acções: 

_ A condução sob influên-
cia de álcool e outras drogas;

_ Uso de celular ao volante;
_ Excesso de velocidade;
_  Não  us o  de  cap ace-

te pelos condutores de ve-
í c u l o s  d e  d u a s  r o d a s ;

_  N ã o  u s o  d e  c i n -
t o  d e  s e g u r a n ç a ;

_  Nã o  u s o  d e  d i s p o -
s it ivos  de  retenção para 
c r i a n ç a s  n o s  v e í c u l o s ;

_ Segurança dos pedestres.
Nalguns destes factores aca-

bados de indicar pudemos 
constatar que foram imple-
mentadas no nosso País ac-
ções de mitigação, talvez não 
suficientes para se conseguir 
reduzir em 50% o nível dos 
sinistros rodoviários, conforme 
exortação das Nações Unidas. 
Porém, noutros destes factores, 
mesmo não dispondo de dados 
estatísticos, pelo que temos 
vindo a observar, sabemos que 

poucas acções foram realizadas 
no nosso ambiente rodoviá-
rio, uma vez que uma grande 
parte dos cidadãos continua 
a patentear comportamentos 
desviantes nas nossas estradas 
e mantém-se uma impunidade 
cuja realidade é indesmentível.

Seja como for, é tempo de 
fazer um balanço das acções 
realizadas para se saber quais 
foram os ganhos e quais foram 
os constrangimentos enfrenta-
dos, antes de Moçambique ser 
convidado para apresentar o 
seu balanço numa conferência 
mundial que certamente irá 
ser realizada. Entendemos que 
o senhor Primeiro Ministro, 
como timoneiro principal deste 
assunto, deve pedir atempada-
mente contas à Unidade de Im-
plementação e Coordenação da 
Política Nacional de Segurança 
Rodoviária. Por outro lado, 
posteriormente, a sociedade 
civil que de certa forma repre-
senta o público ou os cidadãos, 
parte muito interessada sobre 
a sinistralidade nas nossas 
estradas, deveria ser também 
informada pela publicação dos 
resultados apurados, uma vez 
que é ela a principal vítima 
da insegurança rodoviária.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Pedro ivo CarvaLho

O S e r  Hu m a n o 
tem, ao longo 
da sua vida na 
Terra, duas das 
m a i o r e s  r e s -

p o n s a b i l i d a d e s . 
A primeira está ligada ao 

Criador e aos Seus ensina-
mentos, isto é, a responsabili-
dade relacionada ao serviço e 
à obediência à Deus, traduzi-
dos na adoração e na crença 
n’Ele como Senhor Absoluto. 

A segunda responsabilida-
de é a relacionada à sua liga-
ção com os outros Humanos.

Infelizmente, nos dias que 
correm, a relação da maioria 
das pessoas com o seu Criador 
está quebrada, isto é, os ensina-
mentos celestiais que lhes foram 
sendo transmitidos ao longo de 
milénios pelos muitos profetas 
e mensageiros que passaram 
pela face da Terra, estão na sua 
maior percentagem ignorados. 

E ainda que haja alguns que 
não tenham quebrado por com-
pleto essa relação, tal é apenas 
na aparência, pois tão ténue é 
essa relação, que corre o risco 
de se romper por completo se 

lhes for feita alguma exigência, 
um apelo ou uma insistência 
em nome da religião à que 
eles aderem e se identificam.

Já não há respeito algum pela 
religião, nem pela Grandeza 
de Deus, nem amor pelos Seus 
mensageiros. Já não se lhes 
pode chamar ou despertar em 
nome de Deus, pois tudo isso 
deixou de ter qualquer efeito neles.

Reivindicam estar a seguir 
a religião enquanto esta não 
chocar com os seus vícios, 
paixões e objectos de prazer.

Quando sentem que os prin-
cípios religiosos colidem com as 
suas paixões, ao invés de reflectir 
sobre a justeza desses princí-
pios, preferem apegar-se mais 
às suas paixões, e até mesmo 
se insurgirem contra a religião.

Para esses, o conceito de lícito 
e ilícito deixou de existir, e até 
mesmo o de Paraíso e Inferno, 
pois isto não é matéria que os co-
mova, e no mínimo uma lágrima 
se lhes escape por temor à Deus. 

E não só essa relação com Deus 
e Seus ensinamentos está rompida, 
como até mesmo a relação com os 
seus semelhantes está quebrada.

Eles apenas olham para os bene-
fícios pessoais, como os interesses 
políticos e económicos, pois no seu 
dicionário as únicas palavras que 
têm significado são: poder, força 
política e bem-estar económico.

Não é do seu interesse saber 
para onde a raça humana está 
caminhando, se é para o ego-
ísmo, para o suicídio, para a 
violência, para a destruição, ou 
para o sucesso e o bem-estar.

Ficam preocupados quando os 
preços da cerveja, do vinho, do 
whisky e outras bebidas embria-
gantes sobe, não lhes interessando 
que no Mundo a imoralidade e a 
perversão estejam a aumentar. 

Não lhes interessa que as pesso-
as se estejam a esquecer de Deus, 
ou que os vícios e o ganho ilícito 
proliferem e tendam a aumentar 
de forma vertiginosa. Para eles 
não constitui preocupação que 
as acções que provocam a ira 
divina que se irá abater sobre 
as pessoas proliferem por todo 
o lado, pois estão demasiado 
focados nas receitas e nos seus 
negócios, muitas vezes obscuros.

E caso alguém lhes diga que 
o Mundo caminha para a des-

truição, que a injustiça e a opres-
são tornaram-se comuns, que a 
rede de agiotas está a espalhar-
-se, que o Mundo tornou-se 
um simples mercado no qual 
só há compradores e vendedo-
res, nada disso lhes diz respeito.

É já altura de nos preocuparmos 
com o rumo que o Mundo toma. 

É imperioso que tenhamos 
noção das nossas responsabili-
dades, tanto as que nos ligam 
ao nosso Criador, como as que 
nos ligam à criatura, pois a 
sua observância constitui uma 
obrigação moral e humana.

Temos que trabalhar para 
o bem-estar da Humanidade. 
Não nos podemos limitar aos 
encontros para “comes e bebes”, 
ou para assuntos de interesse 
económico e político, pensando 
apenas no interesse da nossa 
família, pois se continuarmos a 
pensar dessa forma, certamen-
te que Deus nos questionará!

É importante que nos esforce-
mos para dar o nosso contributo 
para a erradicação os males 
sociais, para o estabelecimento 
da paz e do bem-estar, para 
eliminar a corrupção, a injusti-

ça, a imoralidade e o aumento 
das qualidades animalescas.

Infelizmente, ao invés disso, 
há quem fique com ódio apenas 
de ver uma outra pessoa, no lu-
gar de se sentir satisfeita. E que 
pena que nos estejamos a matar 
uns aos outros devido ao ódio 
que temos nos nossos corações.

Nos dias que correm fica-se 
satisfeito pelo nascimento de um 
rinoceronte no jardim zoológico, 
mas fica-se irritado com o nas-
cimento de um bebé humano.

Devemos apoiar os pobres, 
os órfãos, as viúvas e os men-
digos, tomando acções tenden-
tes a evitar que as pessoas se 
firam ou contraiam doenças, 
seja por via da limpeza do am-
biente em que vivemos, seja pelo 
simples gesto de remoção das 
ruas, estradas e caminhos, de 
tudo o que possa ferir alguém,

Saibamos que toda a Hu-
manidade é criatura de Deus, 
e todos são servos do Cria-
dor, sendo uma mesma famí-
lia humana, pelo que nos de-
vemos apoiar uns aos outros. 

 E  a o s  m e d i a  c a b e  o 
seu papel  posit ivo nisso. 

As duas maiores responsabilidades 
do ser humano 

A grandeza de Iker Casillas

Quando Iker Ca-
sillas aterrou no 
Porto, em 2015, 
todos sabíamos 
quem ele era. Aos 

34 anos, carregava nas luvas um 
vastíssimo currículo de títulos 
e de prestações desportivas ao 
mais alto nível. Ainda assim, 
alguma imprensa espanhola ca-
ricaturou a escolha do galáctico. 
Vinha para se reformar, tinha 
desistido de ser ambicioso, estava 
acabado. Iker devolveu as ato-

ardas com trabalho e tornou-se 
num cidadão do Porto, do Norte, 
do país que o acolheu de forma 
calorosa. E continuou a ganhar.

Quem gosta de futebol (dos 
golos e das jogadas vividos 
de forma saudável e genuína 
e não quem é acometido de 
devaneios psicóticos que cau-
sam cegueira) não pode deixar 
de sentir alguma tristeza com 
a partida de um profissional 
com as qualidades desportivas 
e humanas de Iker Casillas.

Por aquilo que fez dentro 
do campo e fora dele, o maior 
guarda-redes da história de 
Espanha, como o qualificou o 
Real Madrid, clube onde debutou 
com nove anos, terá sempre o 
nome inscrito na lista dos mais 
notáveis desportistas a passar 
pelo nosso país. Pela dimensão 
planetária que deu a uma Liga 
com complexos de inferiori-
dade, mas, também, pela pro-
jecção turística que emprestou 
à cidade do Porto e ao Norte, 

que não se cansava de elogiar.
Iker não nos devia nada. Mas, 

depois de o coração lhe ter pre-
gado um susto, em 2019, ensi-
nou-nos algo tremendamente 
simples: que a grandeza de um 
atleta que consegue viver 30 anos 
no pico da exigência competitiva 
também se manifesta nas fragili-
dades que são de todos nós. Iker, 
o santo, passou a ser apenas Iker, 
o pai e marido que preza a vida 
mais do que tudo o resto. A forma 
sóbria, digna e respeitosa como 

passou pelo futebol português 
merece nota, porque é rara e 
deve ser replicada. Daqui a uns 
anos, talvez poucos se recordem 
que Iker Casillas, guarda-redes 
idolatrado ao longo dos anos por 
milhões em todo o Mundo, ado-
rava passear de bicicleta pela Foz 
do Douro. Mas talvez essa vá ser a 
sua melhor recordação do Porto: 
a de uma cidade generosa que 
permitiu que um ícone planetário 
pudesse fundir-se na paisagem, 
tornando-se quase num anónimo.
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Jaime nogueira Pinto

KELLY MWENDA 

Para alguns pensa-
dores, no rasto de 
James Burnham, 
a Guerra Fria 
nunca terminou, 

pois quando se deu a queda 
do Muro de Berlim em 1989, 
e depois a queda do comu-
nismo nos países da Europa 
Oriental e na União Soviéti-
ca, a China não foi atingida.

O facto de haver uma di-
visão profunda, ideológica 
e geopolítica, entre Pequim 
e Moscovo, fez com que a 
derrota do comunismo so-
viético não tivesse alterado 
o poder e a determinação 
na China dos herdeiros de 
Mao-Tsé-Tung que, apesar 
de uma política de abertura 
económica, não tinham aban-
donado, nem o monopólio do 
poder pelo partido Comunista 
Chinês, nem,segundo os se-
guidores de Burnham, os ob-
jectivos de domínio mundial.

Para estes, os dirigentes 
chineses terão tornado o sis-
tema mais eficiente, passando 
do socialismo maoísta, um 
socialismo de miséria, para 
um capitalismo de direcção 
central, mas não abandonan-
do os velhos objectivos leni-
nistas de dominação mundial.

Assim, para estes analis-
tas, o progresso económico in-
terno e as suas consequências 
sociais e políticas não teriam, 
como acontecera na Europa 
Ocidental do século XIX, de-
terminando uma transforma-
ção política liberalizante, em 
termos de direitos humanos, 
liberdade de opinião e inde-
pendência dos cidadãos e das 
empresas em relação ao poder 
político. Depois dos aconteci-
mentos de Tiananmem viu-se 
que não seria assim. E com a 
chegada ao poder de Xi Jin-
ping, e o reforço dos seus 
poderes no quadro do Execu-
tivo partidário e governante, 
essa tendência, se alguma vez 
existiu, terá expirado de todo.

Não partilho, historica-
mente, a ideia dos discípulos 
de Burnham que a China de 
Deng XiauPing manteve pro-
jectos de domínio mundial; 
houve sim a preocupação de 
um nacionalismo defensivo de 
reparar o que era visto como 
as humilhações históricas e 
criar força económica, libera-
lizando a economia e a RPC 
nunca até hoje procurou criar 
partidos “chineses” ou expor-
tar o seu modelo ideológico.

Mas tudo muda: esta 
“guerra” começou por ser, 
uma competição económica. 
Pequim, nos últimos quaren-
ta anos, em que a média anu-
al ponderada do crescimento 
económico chinês foi de 9,5%, 
merecendo do Banco Mundial 
ser classificada como “a mais 
rápida expansão sustenta-
da de uma grande economia 
na História” e que permitiu 
à China duplicar, de oito em 
oito anos, o PNB e tirar 800 
milhões de chineses da po-
breza extrema, tornou-se a 
segunda economia mundial.

É claro que, à medida 
que a economia se desen-
volveu também as taxas de 
crescimento foram baixan-
do, passando de 14,7% em 
2007 para 6,6% em 2018.

Sendo um poder hegemó-
nico sem rivais, durante os 
anos pós Guerra Fria, os Esta-
dos Unidos começaram a sen-
tir o desafio chinês; como, a 
partir de 1900, os ingleses co-
meçaram a olhar para o cresci-
mento económico alemão, que 
servido por uma grande capa-
cidade industrial ia facilitar as 
ambições de Guilherme II e 
converter a Alemanha numa 
potência imperial, dentro do 
pensamento da expansão, da 
Weltpolitik. Daí que Londres 
alterasse as suas alianças, 
esquecendo os tradicionais 
rivais – Rússia e França – e 
passasse a considerar aAlema-
nha como inimigo principal.

Também a partir de 2017 
– e depois de alguma apro-
ximação ao líder chinês -Do-
naldTrump lançou ou aplicou 
uma série de tarifas sobre 
produtos chineses – ao que os 
chineses retaliaram; estas me-
didas cruzadas, atingiram du-
ramente o comércio sino-ame-
ricano.Trump seguia e segue 
uma política proteccionista, 
para recuperar a indústria e 
os empregos para a América.

Por outro lado, a Chi-
na, sobretudo a partir do ano 
2000, iniciou uma estratégia 
de penetração nos mercados 
externos – Europa, Américas 
e África. No caso africano, o 
fim da Guerra Fria tinha feito 
diminuir o interesse estratégi-
co dos europeus por África, já 
que não havia URSS a conter 
e nos anos 90, em relação ao 
continente africano, o inte-
resse de Bruxelas focou-se, 
especialmente, nas questões 
político-culturais de promo-
ção do modelo democrático 
e dos Direitos Humanos, dei-
xando cair os aspectos econó-
micos e vitais do desenvolvi-
mento. Tudo isto apesar de 
uma intensa retórica quer a 
partir de Bruxelas, quer bila-
teralmente, sobre as relações 
euroafricanas de cooperação.

No pós-Guerra Fria, os 
alemães concentraram os seus 
esforços na Europa de Leste, 
enquanto franceses e ingleses 
baixavam significativamen-
te o empenho, quer militar, 
quer financeiro, no Continen-
te africano, com o governo de 
Paris, a desvalorizar o CFA e 
a diminuir significativamen-
te o número de militares es-
tacionados na Francofonia.

Foi por estas alturas que 
os chineses apareceram, es-
sencialmente procurando in-
vestir e adquirir posições nos 
recursos energéticos, minei-
ros e criar mercados para as 
suas empresas de construção 
e obras públicas. Além disso 

Pequim usou inteligentemente 
o seu apoio financeiro e o in-
cremento de relações com os 
países africanos, para os levar 
a abandonar o reconhecimento 
de Taiwan. Uma operação de 
inteligence importante e bem 
sucedida já que havia, entre os 
países africanos, uma razoá-
vel quantidade de Estados que 
mantinham relações diplomá-
ticas com Taipé. O que acabou.

Por outro lado, politi-
camente, os chineses apro-
veitaram as ausências de 
americanos e europeus para 
ganharem terreno, como su-
cedeu nos finais da guerra 
civil angolana, quando en-
traram em força no apoio fi-
nanceiro ao país na ausência 
de americanos e europeus 
para a reconstrução angolana.

Deste modo, para além 
de oferecerem créditos e ser-
viços de construção e obras 
públicas a preços competiti-
vos, muitos países de África-
aumentaram os seus débitos 
com Pequim, que por seu tur-
no procurou em troca ganhar 
influência político-económica.

Os Estados Unidos, sob 
a Administração de Trump 
adoptaram uma posição per-
cebida, quer pelos aliados 
europeus, quer pelos países 
da Ásia e África, como iso-
lacionista. Assim, enquan-
to os europeus recuavam e 
os americanos se isolavam, 
os chineses avançavam.

Perante estes isolacionis-
mos americano e o “eurocen-
trismo” europeu, os chineses 
aproveitaramos “vazios”. E 
não só em África. A partir da 
Beltand Road Initiative (BRI), 
lançada pelo Presidente Xi 
Jinping em 2013, inspirada 
nas Estradas da Seda que, há 
dois mil anos, no tempo da 
Dinastia Han cobriram a Ásia 
Central. O plano da nova Silk 
Road divide-se em uma Silk 
Road terrestre e uma maríti-
ma. A terrestre, criando uma 

grande rede de caminhos-de-
-ferro, autoestradas, pipelines 
que se estenderão, a partir da 
fronteira chinesa para Oeste – 
pela Eurásia - e para Sudoeste 
– para a península indiana. Pa-
ralelamente a esta Estrada da 
Seda Terrestre, há uma Estrada 
da Seda Marítima que se esten-
derá pelo Sueste Asiático, mas 
também para o Oceano Índi-
co e para as costas de África.

 Mais de 60 países já ade-
riram ao projecto e firmaram 
acordos, que, entre outros ob-
jectivos apontaram para uma 
progressiva aquisição de posi-
ções, por exemplo na gestão de 
portos nas regiões abrangidas.

Este projecto tem suscita-
do oposição na Ásia, entre os 
tradicionais inimigos e rivais 
da China como a Índia e o 
Japão, que se esforçaram dis-
cretamente por refrear o entu-
siasmo de alguns vizinhos, 
lembrando-lhes a dependên-
cia política que pode vir na 
sequência dos financiamentos 
diversos para infraestruturas.

Na Europa, começou por 
haver reacções díspares, com 
países como a Itália, o Lu-
xemburgo e Portugal a firma-
rem acordos preliminares com 
projectos BRI e outros como 
a França, mais cautelosos 
em que o Presidente Macron, 
chegou a dizer que os Acor-
dos BRI poderiam criar “Es-
tados vassalos” de Pequim.

Mas na realidade, o facto 
de os chineses disponibili-
zarem créditos significativos 
e fazerem aquisições, num 
tempo em que os norte-ameri-
canos se retraíram e os euro-
peus se acham profundamente 
divididos e com graves pro-
blemas para manter a própria 
União, entre a contestação dos 
movimentos identitários e os 
custos humanos e económi-
cos da pandemia, a posição de 
Pequim parecia forte. Até que 
ponto a Pandemia veio alterar 
e agravar esta competição?

China-EUA

De uma guerra-fria a outra 
2/ a competição económica
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Editorial
Fim do estado de 
emergência não é 

fim do surto

dougLas madJiLa

O quotidiano actual obriga-nos a enveredar por caminhos que 
inevitavelmente pressupõem desafios maiores, já não bastam a 
ninguém as heranças genéticas que permitem o consumo de oxi-
génio que consequentemente garante a vida. O mundo está tão 
tecnologicamente violento, que há bastante tempo coisas como 
oxigénio transcenderam a dependência natural, ultrapassou-se o 
desafio de produzir ou conserva-lo, passou de possibilidade, é até 
uma obrigação sanitária, a ponto de ser absurda essa incapacidade.  

O oxigénio é dos mais básicos exemplos que nos pode servir de espelho, 
devolvendo-nos a imagem real dos desafios a que somos convocados, o 
mundo depende do homem. Porque criamos fronteiras, contribuir para 
um mundo melhor é fazer bem a sua parte enquanto cidadão pertencen-
te a uma nação, Moçambique e os moçambicanos não são excepção.

Cientes de que a semelhança dos outros precisamos ser um país 
normal, estruturamos a nação, bem ou mal, logo após o alcance da 
independência, aplicando ideologias que julgamos adequadas de acor-
do com os tempos e assim abraçamos a luta pelo desenvolvimento, e 
hoje Moçambique é algo conhecido como um país, uma nação, e o 
mais importante, dos moçambicanos e isso não é um ‘faz de contas’.

Mas são os tempos da Covid-19 que nos levam a olhar para 
o país como ‘faz de contas’. Antes mesmo de chegarmos ao 
ponto Covid-19, vejamos, nos princípios da década noventa, 
assinou-se um Acordo de Paz no país e passam-se vinte anos 
ainda se fala de tantos e novos acordos para alcançar a paz em 
Moçambique, portanto, por vinte anos a paz é um ‘faz de contas’.

E mesmo por falarmos da não paz, olhemos para guerra de terras 
existente no país de Mondlane, assunto esse que se encontra na mesa de 
actualizações. A terra é propriedade do Estado, e é por lei inalienável, 
mas a maioria da minoria que nessa problemática de habitação detêm 
qualquer que seja parcela de terra, comprou e pagou caro, isto é, a terra 
compra-se e vende-se e, diga-se, essa aquisição não é para todos, apenas 
para os que podem, porém o país faz de contas que a terra é inalienável.

E porque mexemos na lei, é também de lei que o ensino primário 
em Moçambique é gratuito, é da responsabilidade do Estado, mas todo 
cidadão paga até um pouco mais do que o suposto valor da matrícula 
para garantir vaga do seu educando mesmo na primeira classe e o país 
faz de contas que a educação básica é da responsabilidade do Estado.

Ainda mais profundo em relação a lei, a Assembleia da Repú-
blica, órgão soberano que ilustra a representatividade popular, 
para além da sua pobreza em grupos políticos que espelhem 
tal representatividade, transmite também desconfiança, pois a 
disparidade numérica permite que haja decisões tomadas por 
um só grupo e o povo faz de contas que está representado.

E é também fazendo de contas que lidamos com questões sensí-
veis, como a Covid-19. A letargia que aos poucos se vem notando 
em relação ao combate à pandemia, vulnerabiliza todos os esforços 
aplicados para o efeito, o não esclarecimento do modelo de relaxa-
mento de medidas denuncia o desleixo com que lidamos com assuntos 
pertinentes e, agora o país até faz de contas que combate à pandemia

Não podemos, já não devemos agir tal como há quarenta 
anos, em que todas as agendas não passavam de tentativas, ou 
seja, nunca sabemos o que vai dar, a esperança é que dê cer-
to. Isso que funcione com grandessíssimos desafios, com os 
quais pretendamos catapultar Moçambique para além de si.

Contudo, muito para além da Covid-19, aliás basta deste tema 
como único problema que enfrentamos, precisamos levar as 
mãos a consciência e repensarmos em como mudar de postu-
ra, tornarmo-nos numa sociedade melhor, capaz de fazer frente 
aos seus desafios sem que isso signifique necessariamente es-
tender a mão ao mundo e fazer de contas que somos coitados 
que na verdade não somos, apesar de pobres. Nós podemos!

O país faz de 
contas

A partir de hoje abre-se uma nova fase na vida dos moçam-
bicanos, habituados ao estado de emergência que vingou 
durante cerca de três meses duríssimos. Dura realidade que 
obrigou a um novo aprender saber estar e conviver com re-
latos de contaminações e mortes no globo, até que melhores 

dias sejam bem-vindos e as vacinas e outros meios de combate e controlo 
sejam de domínio público e hospitalar.

Depois da emergência vem outra fase, a fase que inicia hoje, que sig-
nifica novos desafios para os dias que se seguem. E como disse o PR há 
dias, o fim do estado de emergência não é o fim do surto, daí que não seja 
permitido qualquer facilitismo neste novo ciclo, onde os pequenos passos 
serão avaliados constantemente, não permitindo que os moçambicanos 
relaxem nas medidas de contenção.

Convenhamos. Os três meses foram um autêntico martírio a todos os 
níveis. A Covid-19 bloqueou a arena social, a arena económica, houve 
muitos abusos, muitas concessões e, sobretudo, o Mahindra ganhou fama 
por ter sido aquela viatura usada pela polícia para emboscar os violadores 
e lhes sacar as suas parcas quinhentas violando também este os princípios 
éticos da instituição. No meio deste mal, há que sublinhar que de forma 
geral os moçambicanos são muito lúcidos, e têm demonstrado certo res-
peito com as normas institucionalizadas, afinal o estado de emergência 
não é o fim do surto, não é o fim da necessidade de controlo nem o fim 
à necessidade de todos seguirmos num esforço muito cívico de perceber 
que depende da nossa forma de estar e do nosso altruísmo estancar a evo-
lução desse surto, assumindo que os pequenos passos vão ser avaliados 
permanentemente, ressaltando a preocupação de controlo e de contenção, 
sob pena de se perder aquilo que se tem ganho até agora.

Abre-se uma nova fase e ainda bem que o estado de emergência termi-
nou, porque a continuar este seria banalizado e depreciado, incitando ao 
desrespeito, e deixando de poder ser utilizado no futuro, numa situação 
hipotética de uma nova calamidade nos meses próximos. A nova fase é 
bastante crucial para todos. Convida ao respeito. Convida ao altruísmo 
e, sobretudo, convida a um cada vez maior controlo das nossas acções, 
porque três meses de emergência serviram de lição. Não deve haver con-
templações. Os desvios devem ser combatidos energicamente. A batalha 
é dura, mas os serviços de saúde vão vingar. Um dia. Leve o tempo que 
levar, mas o homem sairá vencedor nesta batalha dura. Como o conseguiu 
em anteriores pandemias nos séculos passados. Voltamos a repetir. A 
bola está do nosso lado. Cada moçambicano e em cada lar as medidas de 
prevenção devem ser o prato do dia. Pena que os mercados do Zimpeto e 
do Xipamanine voltaram ao perigo de contágio. As estruturas responsá-
veis dinamizaram a confusão. Estes locais devem urgentemente receber 
outra dinâmica de vida, porque o perigo de contaminação espreita. Era 
uma vez (mais) uma pandemia que teimava em destruir o mundo. Assim 
termina o editorial! 

ZAMBEZE  | 9Quinta-feira, 06 de Agosto de 2020



| NACIONAL |

Distrito de Sussundenga

Crescem casos de 
desnutrição infantil aguda 

O distrito de Sussundenga, na província central moçambi-
cana de Manica, registou nos primeiros seis meses do presente 
ano 592 casos de desnutrição infantil aguda, um aumento de 
196 casos se comparado com o igual período do ano passado em 
que o distrito arrolou 396 casos, ainda assim aquela região teve 
50 crianças em situação de desnutrição crónica no primeiro 
semestre do presente ano, contra 67 do igual período de 2019.

A informação foi 
facultada, esta se-
gunda-feira, pela 
directora dos Ser-
viços Distritais 

de Saúde, Mulher e Acção So-
cial de Sussundenga, Elsa Tra-
buco, no lançamento da semana 
mundial do aleitamento mater-
no exclusivo ao nível daquele 
distrito da província de Manica. 

 Elsa Trabuco afirmou que o 
sector da Saúde, Mulher e Ac-
ção Social, em Sussundenga, 
está preocupado com registos 
de desnutrição crónica e aguda 
no distrito, tratando-se de doen-
ças evitáveis no seio da comuni-
dade materna, estas patologias 
contribuíram para a ocorrência 
de 109 casos de crescimen-
to insuficiente em crianças de 
idades abaixo de cinco anos. 

A fonte acrescentou que o 
crescimento insuficiente em 
petizes é causado pelo facto de 
as mães daquele distrito intro-
duzirem outro tipo de alimen-
tação ao invés do leite materno 
aos seus filhos antes de comple-
tarem seis meses de vida, facto 
que resulta igualmente para ou-
tras patologias como é o caso 
da desnutrição crónica e aguda.

“O que está por detrás do 
não aleitamento materno exclu-
sivo são as tradições, quando 
nós fazemos análise descobri-
mos que dizem porque a crian-
ça está a chorar muito, quando 
chora então introduzem o ali-
mento porque está com fome, 
vamos dar papa e uma papa não 
aquela própria para o consumo, 
só fazem uma farinha e sal e dão 
criança e essa começa a desen-
volver desnutrição”, explicou. 

Para colmatar esta situação, 
Elsa Trabuco disse que a sua di-
recção e parceiros desenvolvem 
palestras constantes às mães 
após os partos, sobretudo no 
posto administrativo de Dom-
be, por onde as famílias passam 

dificuldades de alimentação, 
pois estas perderam as suas ma-
chambas e gados na passagem 
do ciclone tropical Idai nos me-
ados do mês de Março de 2019. 

“Este ano nós estamos a 
trabalhar na base, temos feito 
demonstrações culinárias nos 
centros de reassentamentos 
e também nas regiões mais 
recônditas de modo a que as 
mães aprendam a confecionar 
os produtos que eles produzem 
porque nós sabemos os hábitos 
e tradições benéficas da nossa 
comunidade, eles pensam que 
quando vendem e compram pei-
xe seco mais óleo, já basta, sem 
saber que aquilo que eles estão 
a vender é que eles precisam 
mais para poder nutrir a elas 
e aos próprios bebés”, disse. 

Preocupada com os ca-
sos de desnutrição crónica e 
aguda no distrito de Sussun-
denga, a Save The Children 
Internacional, em Moçambi-
que, construiu três centros de 
aconselhamento das mães para 
as questões de aleitamento ma-
terno exclusivo e crescimento 
saudável das crianças no pos-
to administrativo de Dombe, 
sendo que os centros estão 
avaliados em 3.780.000.00MT 
(Três milhões e setecen-
tos e oitenta mil meticais). 

Trata-se de segmento de 
programa de resposta às con-
sequências do ciclone tropi-
cal Idai, levado a cabo pela 
Save The Children Interna-
cional em Moçambique, esta 
que construiu três centros em 
igual número de locais, sendo 
um para o centro de saúde de 
Dombe-sede e outros nas loca-
lidades de Dárué e Matarara. 

A directora provincial de 
programas na Save The Chil-
dren em Manica, Ana Dulce 
Chiluvane, afirmou que os 
centros de aconselhamento 
de saúde infantil contruídos 

têm a capacidade de receber 
diariamente mais de 200 mu-
lheres pós-partos e em ges-
tação para o atendimento in-
tegrado, sabendo que muitas 
mulheres frequentam os cen-
tros de saúde para consultas. 

Ana Dulce Chiluvane 
acrescentou que a Save The 
Children sabe que ao nível do 
país a taxa de má nutrição in-
fantil ainda continua alta, como 
também as questões de hábitos 
alimentares levam com que al-
gumas crianças cresçam sem a 
saúde adequada, por isso que 
foi urgente construir estes cen-
tros para que as mães possam 
amamentar os seus bebés nos 
primeiros seis meses de vida. 

“O bebé desde o momento 
que se forma e logo que é con-
cebido, ele tem que ser trata-
do de forma saudável, então, 
para além do aconselhamen-
to, as mães no momento de 
aleitamento, elas ao longo da 
gravidez, elas também rece-
bem ensinamento sobre como 

alimentar-se de forma saudável 
para que as crianças nasçam 
saudáveis, por que encontramos 
alguns bebés que podem nas-
cer de forma prematura e com 
baixo peso a nascença, então 
se isso não for tratado desde a 
fase de gravidez, elas nascerão 
muito mais fracas”, explicou. 

Algumas mães interpeladas 
pela nossa reportagem no cen-
tro de saúde de Dombe-sede, 
em Sussundenga, mostram-se 
satisfeitas pela implantação 
daquelas infra-estruturas fi-
nanciadas pela Save The Chil-
dren, acreditando que estas 
vieram para sanar muitas dú-
vidas que as mesmas detinham 
sobre alimentação infantil. 

Selina Armando Muchanga, 
de 35 anos, é mãe de três fi-
lhos, sendo o último tem apenas 
cinco meses de vida, disse ao 
semanário Zambeze em língua 
Ndau que os seus primeiros fi-
lhos saborearam Xima antes dos 
seis meses. “Aqui nós temos re-
cebido vitamina e nos ensinam 

a dar leite do peito durante seis 
meses, o que antes não fazíamos 
na nossa comunidade”, disse. 

Após receber os ensinamen-
tos dos profissionais de saúde 
em Dombe, esta segunda-feira, 
Zélia Carlos conta igualmen-
te que maior parte das mães 
naquela região da província 
de Manica tem o hábito de 
introduzir outros alimentos 
ao bebé cedo. “Antes quan-
do nascíamos os nossos fi-
lhos, dávamos aquilo que tem 
em casa, porque basta chorar 
muito, mesmo papa, arroz, ou 
Xima dávamos”, explicou. 

Recorde-se que este ano 
a Save The Children Interna-
cional em Moçambique e par-
ceiros construíram 100 casas 
convencionais com estruturas 
resilientes, oferecidas a igual 
número de famílias afectadas 
pelo ciclone tropical Idai em 
Março do ano passado na loca-
lidade de Matarara, posto ad-
ministrativo de Dombe, distrito 
de Sussundenga em Manica.

KELLY MWENDA
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Nacionalismo e tendências emancipalistas moçambicanas

Historiografia,  historismo  
e  a História política
“O único temporal que o homem pode influenciar, mesmo interferir ou mudar, é o futuro. Porque, de facto, o presente é 
em si mesmo, já passado, no momento em que ocorre; e o passado, ainda que ofereça dados para o futuro; (o passado) 
não pode ser alterado. (…)  O futuro é o único espaço temporal que se pode influenciar.”. - Severino Ngoenha, in “Por uma 
dimensão moçambicana da consciência histórica (1992)”

Moçambique, com as actuais fronteiras terrestres, é consequência da Conferência de Berlim 
(15-11-1884/ 26-02- 1885), onde as potências políticas e económicas da altura, a Inglaterra, a Ale-
manha e a França, com a presença de outras 14 nações, onde desenharam as fronteiras entre as 
suas colónias. A forma actual das fronteiras moçambicanas derivam da delimitação final acor-
dada a 14-11 - 1890, por força do “Tratado de Limites”, entre Portugal  e a Inglaterra, que no seu 
artigo 4º se lia: “O Governo de Sua Majestade Fidelíssima, Raínha do Reino Unido da Grã-Bre-
tanha e Irlanda e o Rei de Portugal e dos Algarves (…) se comprometem a reconhecer os limites 
territoriais indicados na Convenção de 20 - 08 - 1890; isto é, que desde a data do presente convé-
nio (…), nenhuma das partes fará tratados, aceitará protectorados ou exercerá acto algum de so-
berania nas esferas de influência da outra no termos da convenção.”. Mesmo com estes acordos, 
Portugal teve contendas derivadas da cobiça inglesa, sobre o Sul de Moçambique e da bela baía 
de Lourenço Marques (actual Maputo), que só se solucionou com a intervenção do presidente 
francês, Mac- Mahon, sobre os direitos da Coroa portuguesa, derivando a actual delimitação”.

O p a s s a d o 
h i s t ó r i c o

Não sa-
ber o que 
ocorreu no 
p a s s a d o 

priva-nos de algo importante 
para a História. O presente sem 
tais referências não é completo. 
A História é uma fonte impor-
tante de lições factuais. O tra-
tamento de factos e de aconte-
cimentos do passado, tal e qual 
o foram, quando, como e com 
e por quem, baseado na verda-
de e evidências factuais. Mes-
mo que isso seja, ou possa ser 
desagradável, inconveniente e 
incómoda. A História é prota-
gonizada por pessoas reais com 
todas as suas virtudes, defeitos, 
imperfeições ou até  incongru-
ências. Page Smith, in “O His-
toriador e a História”, escreve: 
“(Os Hebreus) eram tão im-
placáveis com os seus heróis, 
quanto com os seus vilões, (…), 
quanto aos seus inimigos (…) 
não tinham nada a ganhar, com  
falsificações e deturpações “, 
garantindo a visão cronológi-
ca factual. A factualidade, a 
fiabilidade, a autenticidade, a 
conformidade eram protegi-
das e defendidas para o porvir. 

Nacionalismo patriótico em 
Moçambique

O nacionalismo moçam-
bicano, no sentido activo do 
termo, iniciou tímido, inter-
namente e na diáspora. Estas 
manifestações, além de inter-
namente, surgiram também, 
por exemplo, na África do Sul, 
nas Rodésias  do Norte e na 
do Sul, como na Niassalândia 
e  no Tanganhica.  No Tanga-
nhica, os macondes, em 1958, 
criaram a  “Tanganyika - Mo-
zambique Makonde Union”, 
os macondes e os macuas no 
Zanzibar, fundaram o “Zanzi-
bar - Mozambique  Makonde 
and Macua Union. Na Rodésia 
do Sul, emergiram o “Portu-
guese East Africa Society” e 
a “Tete East Africa Globe So-
ciety”. Em 1962, estes grupos 
se uniram e criaram o “Mo-
zambique African National 
Congress” em Salisbúria (hoje 
Harare). Em Bulawaio, surgiu 
a “União Nacional Democráti-
ca de Moçambique”. No Tan-
ganyika foi criado o “Mozam-
bique African National Union”. 
Há referências da criação da 
UNAMI, composta  por  natu-
rais de Tete maioritariamente 
residentes  na Rodésia do Sul. 
Todas estas iniciativas, embora 
ténues, tinham entre elas o con-
dão nacionalista e sentimentos 

de auto - determinação de to-
mar controlo da sua História.

A FRELIMO criada

Nessa sequência histórica, 
é criada a Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), 
isto em Dar -es- Salaam, Tan-
zânia, a   25 - 6 - 62, da fusão de 
três movimentos nacionalistas, 
a Manu, Udenamo e Unami. 
Eduardo Mondlane foi eleito 

seu Presidente, com o objecti-
vo de libertar o país do colonia-
lismo português. Iniciava uma 
nova era de luta pela libertação 
do país, de forma madura, or-
ganizada, estratégica e politi-
camente delineada. Estas são 
factualidades históricas ine-
gáveis. A 25 de Setembro de 
1964, a Frelimo iniciou a luta 
armada de libertação nacional 
com um ataque em Chai, Pos-
to administrativo português, e 
outro ataque havido em Cóbué, 
Niassa. Com este início da luta 
contra o colonialismo, a Freli-
mo foi clarificando e consoli-
dando a sua linha política e ide-
ológica, passando e evoluindo 
de “nacinalismo primário” ao 
“nacionalismo revolucionário”, 
segundo Christian Geffray.  
Geffray acrescenta que neste 
processo, “nasceu um insaná-
vel conflito interno (…) pela 
evolução de um carácter de 
aspiração anti - colonial, para 
uma acção revolucionária com 
a clarificação dos objectivos, 
estratégias e métodos de luta.” 

Samora Machel, em Novembro 
de 1971 afirmou: “Nós dizemos 
que no curso da nossa luta (…) 
tem sido saber transformar a 
luta armada de libertação na-
cional em Revolução. (…) O 
objectivo é conquistar a inde-
pendência nacional completa 
e instalar um Poder Popular 
para o benefício dos moçam-
bicanos. Aqui se acha a razão 
e a explicação da nossa luta.”.

Dissidências, traições e 
capitulações

Com estas evoluções e ma-
turações ideológicas internas 
na Frelimo, surgiram contra-
dições e desencontros político 
- estratégicos, que descamba-
ram em deserções. João Pau-
lo Guerra, in “Memórias das 
Guerras Coloniais”, Ed. Afron-
tamento, (1974), escreveu: “Na 
Frelimo, através de sucessivas 
dissidências, saíram “dirigen-
tes” (…) que procuravam dis-
putar a liderança da luta. (…) 
Em Junho de 1965, foi anuncia-

MATSAMBANE KUPHANE
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da em Lusaka a criação do Co-
remo (Comité Revolucionário 
de Moçambique), presidido por 
Adelino Guambe, ex - líder da 
Udenamo e dissidente da Fre-
limo desde Maio de 1963. (…) 
Note-se que o Coremo era a fu-
são de uma “parte” da Udenamo 
com a chamada União Nacional 
Democrata de Monomotapa e 
com o dito Congresso Nacio-
nal Africano de Moçambique 
(nova designação do partido Ki-
lidom). “. Iniciava o surgimen-
to de “grupelhos”, querendo-se 
paralelos e opostos à Frelimo. 

Das histórias destas dissi-
dências surgiram grupos ten-
tativos de intervenção e acção 
políticas e  Keith Swift, citando 
Neil Bruce, in Conflit Studies, 
London, 1974, ( Don Nelson, 
Cape Town, 1974) , alista os se-
guintes: (1) União Nacional de 
Monomotapa - Udenamo Mo-
nomotapa, também criada  por  
Adelino  Guambe, na sequência 
do seu descontentamento por 
não haver sido eleito presidente 
da Frelimo e pela sua expulsão 
deste movimento. Tentou re-
constituir a Udenamo. (2) Keli-
mane Freedom Party (Kilidom), 
que foi criado em 1962 em Sa-
lisbúria , Rodésia), por moçam-
bicanos aí residentes. (3) Frente 
Unida Anti- Imperialista Popilar 
Africana de Moçambique (FU-
NIPAMO). Segundo Neil Bru-
ce, in Portugal Wars in Africa,  
esta foi uma tentativa de unir a 
Udenamo à Manu, em oposição 
à Frelimo, baseada no Malawi, 
que foi depois mal sucedida. (4) 
Movimento para a Libertação 
de Moçambique (MOLIMO), 
que foi criado em 1970, por 
dissidentes da Frelimo, tendo 
se baseado em Nairobi, Quénia, 
com Almeida Magaia na lide-
rança. (5) Partido Popular de 
Monomotapa (PAPOMO), uma 
outra criação de Adelino Guam-
be, após a sua expulsão da Ude-
namo - Monomotapa. (6) União 

Nacional Africana da Rombézia 
- UNAR, que foi criada no Ma-
lawi e que se dizia defensor da 
independência da região entre 
o rio Rovuma e o rio Zambeze.

Estes são factos episódicos 
ocorridos nesta epopeia liber-
tária do país. Houve episódios 
registados na história nacional, 

como a dos dissidentes da Freli-
mo, que em Kampala, Uganda, 
ousaram anunciar a dissolução 
da Frelimo, ou no Cairo em 
que David Mabunda (ex- se-
cretário - geral da Frelimo) e 
Paulo Gumane (ex - Frelimo), 
anunciaram a restauração da 
Udenamo, tendo a eles se jun-
tado Fanuel Malhuza, outro 
dissidente. Estes também não 
tiveram sucesso nas suas pre-
tensões políticas, tendo ficado 
excluídos ao longo do processo.

A História - a memória colectiva

Estes são factos episódicos 
reais ocorridos nesta luta pela 
emancipação do país.  Diz o 
Dr Rui Baltazar, in Savana, 01 
- 07 - 2011, “A historiografia 
oficial do nosso passado mais 
recente (…) é caracterizada por 
uma abordagem simplista e re-
dutora da nossa história, procu-

rando centrar - se numa visão 
codificada (ou melhor dizendo, 
catecismizada) de períodos, 
acontecimentos e personagens, 
configurados com objectivos 
eminentemente políticos, igno-
rando ou até mesmo distorcen-
do outros acontecimentos de 
diferentes graus de importância, 

mas que também influenciaram 
o processo histórico moçambi-
cano. (…) A análise crítica que 
a tudo isto tem de se fazer é ta-
refa para os historiadores (…) 
de memórias que vão emergin-
do, de mérito variável, uns mais 

genuínos que outros, mas todos 
importantes. Assinalo esta preo-
cupação, tão só para prevenir e 
alertar contra os riscos de se as-
sumir sobre a nossa história, uma 
postura limitada, excludente e 
maniqueísta, para servir interes-
ses imediatos, mas que a longo 
prazo, podem conduzir a extre-

mos opostos de contestação (…) 
transformando monumentos pre-
tensamente erguidos para a eter-
nidade, em pedaços de calhaus 
e poeira, perdidos e dispersos. 
(…)” Trazer à memória colecti-
va dos moçambicanos, persona-

gens, movimentações, conluios 
e conspirações que são outras 
pistas para reencontrarmos o 
passado e melhor o investigar, 
se quisermos equiparmo-nos 
para compreender o presente e 
sabermos enfrentar os desafios 
do futuro. (…) Não deixar de 
prestar a devida atenção aos con-
textos mais amplos. (…) Uma 
realidade histórica não resiste à 
controvérsia (factual, descriti-
va, aclaradora e contraponente). 
(…) Os que viveram essa época 
não têm a menor dúvida de que, 
nessa altura, praticamente todos 
os moçambicanos se identifica-
vam com a Frente de Libertação 
de Moçambique, do Rovuma ao 
Maputo, exceptuando (…) pe-
quenas franjas discordantes que, 
mesmo essas, se deixavam em-
polgar pela luta pela independên-
cia (…) e possuírem uma pátria e 
de poderem se tornarem sujeitos 
da sua História. (…) Mas fossem 
quais fossem os acidentes de per-
curso, que possam ter ocorrido, 
mais não foram do que retardar e 
interferir no processo, mas nunca 
alterando ou pondo em causa o 
desfecho que finalmente teve.”. 

No Povo buscámos a força

A fechar, perante estes factos 
ocorridos no processo de luta, 
terminámos com extractos de 
um poema de Jorge Rebelo, “No 
Povo Buscamos a Força” que 
enquadra estas movimentações 
havidas no percurso e no proces-
so político moçambicano, como 
as deserções e os “partidarites” 
ocorridos : “ Dos que vieram/ e 
connosco se aliaram/ muitos tra-
ziam sombras no olhar/ motivos 
ocultos (intenções estranhas)/ 
para alguns deles, a razão da luta/ 
era só ódio: um ódio antigo(…) 
Para outros, era uma bolsa/ bolsa 
vazia (queriam enchê-la/ Enchê-
-la com coisas sujas/ inconfes-
sáveis/ (…)/ Outros viemos/ 
lutar para nós e ver aquilo/ que 
o povo quer/ realizado/ (…) “. 
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CITT promove acesso à água 
potável no distrito de Molumbo

O Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias 
para o Desenvolvimento Comunitário (CITT), uma instituição 
tutelada pelo Ministro que superintende a área da Ciência e 
Tecnologia, facilita o acesso a água potável 15.500 habitantes 
do no distrito de Molumbo, na província da Zambézia, com 
a instalação de cinco fontenários nos povoados de Mongessa, 
Nengreia, Macuva, Muguluia e Namalumbe.  

Esta acção enqua-
dra-se na im-
plementação do 
Projecto Vila Sus-
tentável de Mo-

lumbo (PVSM), uma iniciativa 
do Governo de Moçambique 
através do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, Ensino Su-
perior e Técnico Profissional 
(MCTESTP) e conta com o 
financiamento do Banco Is-
lâmico de Desenvolvimento 
(BID), do Fundo de Solidarie-
dade Islâmica para o Desenvol-
vimento (FSID) e do governo 
moçambicano.

O PVSM, que é uma inicia-
tiva de desenvolvimento comu-
nitário integrado, abrangendo 
as áreas de agricultura, saúde, 
educação, água e saneamento, 

género e HIV, é implementado 
desde 2014 e desde então, têm 
sido desenvolvidas acções de 
transferência de tecnologias e 
conhecimento, visando o me-
lhoramento da qualidade de vida 
pelas comunidades. Prevê-se 
que este projecto alcance mais 
de 62 mil pessoas em 20 povo-
ados do distrito de Molumbo.

Dados de acesso à água 
pelas comunidades abrangi-
das por este projecto, indicam 
que os habitantes chegavam a 
percorrer diariamente cerca de 
seis quilómetros para aceder a 
água imprópria para o consu-
mo humano. Com a colocação 
destes fontenários, as comuni-
dades mostram-se satisfeitas, 
tal como deixa expresso Mar-
tinho António, que diz estar 

feliz pelo facto de passar a ter 
água próximo à sua casa e re-
duzir as longas distâncias que 
percorria por dia. “ Hoje a vida 
mudou na comunidade com a 
entrega dos fontenários” disse.

Joana Carlo, também bene-
ficiária da iniciativa, revela que 
antes da entrada do projecto, 
em Molumbo, a comunidade 
tinha de ir ao rio para lavar a 
roupa e carregar água para o 

consumo. “ Hoje estou satisfei-
ta porque as crianças já podem 
tomar banho e beber água a 
vontade. Ter água potável aqui 
perto para nós é um grande ga-
nho, é uma conquista” referiu.

O projecto prevê ainda 
construir seis fontenários em 
outros povoados com difí-
cil acesso a água potável. Os 
fontenários construídos são 
geridos pelo Comité de Ges-

tão de Água, uma junta criada 
pela comunidade no âmbito 
da implementação do PVSM.

O distrito de Molumbo 
situa-se a nordeste da provín-
cia da Zambézia e conta com 
cerca de 300 mil habitantes, 
sendo que a maioria se de-
dica à prática da agricultura 
e ao comércio transfrontei-
riço com o vizinho Malawi.

Quinta-feira, 06 de Agosto de 202014 |  ZAMBEZE  

ZoomJosé MatlhoMbe



O N D E    O    N E G Ó C I O    S E    R E E NC O N T R A

No leito do grande rio
ONU Mulheres e BCI oferecem 13 000 
máscaras ao Município de Maputo

Vitória Diogo quer maior cooperação 
entre produtores de açúcar em Xinavane

A ONU Mulheres e o BCI 
doaram, na sexta-feira (31), 
um lote de meios de protecção 
contra a Covid-19, composto 
por 13 mil máscaras faciais, 
às autoridades municipais 
de Maputo. Numa cerimónia 
presidida pelo edil da capital 
do país, Eneias Comiche, o 
acto ocorreu no âmbito das 
celebrações do 31 de Julho, 
dia da Mulher Africana, que 
este ano coincidiu com o 58º 
aniversário da fundação da 
Organização Pan-africana 
das Mulheres, sob o lema 
“Unidade na Diversidade, 
Combate à violência e à Co-
vid-19, Rumo ao empodera-
mento da mulher”.

Intervindo no Átrio dos 
Paços do Município, o 
presidente do Conselho 
Municipal de Maputo 
salientou que, no actual 

contexto, exige-se “de todos 
nós esforços redobrados para 
reduzir a propagação da doen-
ça”. E prosseguiu: “uma vez 
mais, tal como os ideais dos 
fundadores da organização, a 

mulher é chamada a contribuir 
com a sua sabedoria e seu em-
penho, características que lhe 
são peculiares, nas acções de 
sensibilização para a prevenção 
e combate da pandemia”. 

A representante da ONU 
Mulheres, Marie Laetitia Kayi-
sire, afirmou que a ONU Mu-

lheres tem acompanhado com 
muita atenção e preocupação os 
efeitos que a pandemia da CO-
VID-19 tem causado no país. 
Referiu, ainda, que a institui-
ção que dirige conduziu uma 
análise sobre o impacto sócio-
-económico da COVID-19 na 
perspectiva do género, a qual 

afere que“as mulheres no sector 
informal da economia têm sido 
desproporcionalmente afecta-
das pela pandemia com enor-
mes perdas nos fluxos de ren-
dimentos, mesmo numa altura 
em que os números de casos 
confirmados ainda eram redu-
zidos”. Num outro desenvolvi-

mento saudou o BCI “por se ter 
juntado à iniciativa, marcando 
o início de uma trajectória de 
parceria que esperamos que 
seja contínua até que a pande-
mia seja controlada, passando 
para as iniciativas de amorte-
cimento dos choques financei-
ros entre as micro e pequenas 
empresas detidas por mulheres, 
bem como a recuperação eco-
nómica”.

Em representação do BCI, 
Tânia Sitoe, Directora Comer-
cial, frisou que as melhores 
soluções para fazer face aos 
desafios que se colocam, no 
actual cenário, vêm daqui. Re-
alçou, por isso, “o trabalho que 
as autoridades municipais es-
tão a desenvolver em prol do 
bem-estar dos munícipes desta 
urbe” e saudou as acções leva-
das a cabo pela ONU Mulheres, 
em especial as de protecção 
dos grupos de maior risco”, 
relembrando que o Banco está 
actualmente a desencadear em 
todo o país um plano de apoio 
à prevenção contra o novo Co-
ronavírus.

A Secretária de Estado na 
província de Maputo, Vitória 
Diogo, orientou os produtores 
de cana sacarina do distrito 
da Manhiça a dialogar mais 
entre si para a elevação contí-
nua da produção naquela re-
gião. Quer os produtores das 
fábricas, quer associativos ou 
familiares, são determinantes 
para a produção local, segun-
do sustentou aquela dirigente.

Vitória Diogo vi-
sitou, na última 
sexta-feira, 31 
de Julho, a fá-
brica Açucareira 

de Xinavane, onde se inteirou 
dos níveis de produção e pers-
pectivas daquela unidade fabril. 
A fábrica continua a operar sem 
constrangimentos maiores, ape-
sar da pandemia da Covid-19, 
abastecendo os mercados nacio-

nal e internacional. 
Para garantir maior quan-

tidade de matéria prima para 
produção de açúcar, a Açuca-
reira estabeleceu acordos com 
produtores de cana sacarina 
familiares ou associativos. 

De há dois anos a esta par-
te, as principais indústrias con-
sumidoras do açúcar no país 
são abastecidas pela Açucarei-
ra de Xinavane. A Secretária 
de Estado desafiou os gestores 
daquela unidade fabril a re-
crutar mais mulheres para as 
áreas técnicas, havendo algu-
mas nos sectores de engenha-
ria química e soldaduras, para 
além do sector de refinamento.

Entretanto, no decurso de 
uma visita que efectuou, na quin-
ta-feira, ao distrito da Manhiça, 
aquela dirigente recomendou 
aos chefes de secretaria, coorde-
nadores das Comissões de Ava-

liação de documentos e técnicos 
responsáveis pelo tratamento 
de informação classificada, a 
melhorar a gestão documental 
para garantir melhor serviço aos 
utentes dos serviços públicos.

Vitória Diogo falava no acto 
de abertura do Seminário de 
Gestão Documental e Tratamen-
to de Informação Classificada, 
que se realiza no âmbito da Boa 
Governação e Descentralização. 

A capacitação tem a particula-
ridade de  acontecer num perí-
odo de implantação dos órgãos 
e entidades descentralizadas.

Tal como recordou, a im-
plantação dos órgãos de Go-
vernação descentralizada visa 
responder aos programas gover-
nativos, assegurando a aproxi-
mação dos serviços públicos ao 
cidadão com rapidez e qualida-
de e exige a tomada de medidas 

organizativas pelo Estado, com 
destaque para a transferência de 
documentos e dossiers   (memó-
ria institucional) que garantam 
a continuidade dos diferentes 
serviços prestados pelo Estado, 
por forma a garantir que não 
haja rupturas nos procedimen-
tos, prazos e influenciem nega-
tivamente as decisões dos ór-
gãos sobre as petições em curso.

A Secretária de Estado na 
província de Maputo enfatizou 
que o processo é fundamental na 
gestão de documentos, daí que 
se exige discernimento, profis-
sionalismo, zelo e capacidade de 
reorganizar a memória institu-
cional de acordo com os valores, 
a missão e visão institucionais.

Diogo sublinhou que o ar-
quivo organizado permite loca-
lizar rapidamente os documen-
tos para análise, tramitação e 
facilita a tomada de decisões.



Financiado pela Cornelder de Moçambique

Nyusi inaugura Centro de 
Isolamento para doentes 
da Covid-19

O Presidente da Repú-
blica, Filipe Jacinto Nyusi, 
inaugurou, na sexta-feira, 31 
de Julho, na Cidade da Beira, 
o Centro de Tratamento de 
Epidemias, unidade sanitária 
cuja reabilitação contou com 
o financiamento da empre-
sa Cornelder de Moçambi-
que,  no âmbito do seu pro-
grama de responsabilidade 
social denominado “Juntos 
na Luta Contra a Covid-19”.

A reabilitação do 
Centro de Tra-
tamento de Epi-
demias da Beira 
tem em vista o 

reforço da capacidade de res-
posta das autoridades de saúde 

no tratamento das epidemias, 
incluindo a pandemia do novo 
coronavírus, permitindo assim, 
a recepção,  isolamento e trata-
mento de pacientes diagnostica-
dos positivos.

O Centro de Tratamento de 
Epidemias foi totalmente re-
abilitado e apetrechado, com 
um sistema centralizado de 
alimentação de oxigênio e ar-
-comprimido, componentes 
essenciais para a recuperação 
de doentes. Esta infra-estrutura 
dispõe ainda de quarenta camas, 
unidade de cuidados intensivos 
e farmácia. O projecto contem-
plou também a requalificação 
do sistema de drenagem e de 
abastecimento de água, cons-

trução do muro de vedação e 
apetrechamento da unidade sa-
nitária com camas hospitalares.

Falando à margem da ceri-
mónia de inauguração, Jan de 
Vries, Administrador- Delegado 
da Cornelder de Moçambique 
disse: “Estamos conscientes de 
que  o Governo está a desenvol-
ver um grande esforço, para pre-
venir e suster a pandemia, mas 
isso não basta. Somos todos cha-
mados a dar a nossa contribui-
ção para termos mais e melhores 
unidades de saúde, devidamente 
apetrechadas para o tratamen-
to dos pacientes da Covid-19 
ou de outras enfermidades”.

Para além da reabilitação 
da Unidade Sanitária inaugura-
da, o programa “Juntos na Luta 
Contra a Covid-19” contem-
plou o fornecimento de cinco 
ventiladores e diverso equipa-
mento hospitalar; Instalação 
do sistema de alimentação de 
oxigénio e ar comprimido no 
Centro de Saúde 24 de Julho, 
bem como uma campanha de 
produção de 60.000 máscaras 
distribuídas por vendedores 
dos principais  mercados da Ci-
dade, motoristas de transporte 
público e de longo curso, pes-
soas portadoras de deficiência 
e comunidades carenciadas.

Com vista a garantir o 
abastecimento contínuo de 
água às cidades de Maputo, 
Matola e ao município de Bo-
ane, na província de Maputo, 
a empresa Águas da Região 
de Maputo (AdeM), está a 
implementar o programa de 

manutenção de infra-estru-
turas, conferindo-lhes longe-
vidade do tempo de vida útil.

A acção, enqua-
drada na execu-
ção do Progra-
ma Acelerado 
e Integrado de 

Redução de Perdas (PAIRP), 
que visa imprimir mudanças 
profundas no desempenho e 
eficiência da empresa, tem por 
objectivo a optimização da 
prestação de serviços, através 
da rentabilização dos recursos 

disponíveis.
Os trabalhos de melhoria 

das condições de conserva-
ção das condutas, em curso, 
consistem, segundo explicou 
Arone Tivane, director de Pro-
jectos e Suporte Técnico da 
AdeM, consistem na reposição 
de abraçadeiras, nas condutas 
adutoras vandalizadas, bem 
como na melhoria das estru-
turas de suporte dos viadutos.

Com uma duração estima-
da de um mês, a actividade 
envolve, igualmente, o refor-
ço de cantoneiras e limpeza 
das condutas que se encon-
tram à superfície, com vis-
ta a protegê-las da corrosão.

Acresce-se ainda a este con-

junto de acções, a colocação, ao 
longo do traçado das condutas 
adutoras, de chapas de sinaliza-
ção sensibilizando as pessoas a 
não desenvolver quaisquer acti-
vidades, particularmente esca-
vações, junto às condutas, dado 
o perigo que isso representa.

“A manutenção das infra-
-estruturas tem por objec-
tivo garantir a integridade, 
segurança e longevidade da 
rede de modo a assegurar o 
fornecimento contínuo da 
água, em quantidade e quali-
dade”, referiu Arone Tivane.

Paralelamente a isto, um 
grupo de jovens, contratados 
com carácter sazonal, proce-
de à remoção do capim e resí-
duos sólidos depositados nas 
proximidades das condutas.

“A equipa de jovens que 
está a fazer a limpeza re-
gular vai, igualmente, co-
laborar com a empresa, na 
detecção e comunicação de 
situações de fugas de água e 
sabotagem dos equipamentos, 
por forma a que possamos agir 
atempadamente”, explicou.

Um dos trabalhadores sazo-
nais, Arnaldo Mate, considerou 
tratar-se de uma oportunidade 
para ganhar dinheiro e, deste 
modo, sustentar a sua família: 
“Estava desempregado e agora 
tenho esta oportunidade de aju-
dar a garantir o abastecimen-
to de água às pessoas e ainda 
ganhar dinheiro. Irei também 
ajudar a combater a vandali-
zação e sabotagem dos equi-
pamentos da AdeM”, finalizou.

O N D E    O    N E G Ó C I O    S E    R E E NC O N T R A
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AdeM reabilita infra-
estruturas para garantir 
abastecimento de água às 
cidades de Maputo e Matola



Ainda neste quinquénio 

SEJE projecta construção de cinco 
Centros de Formação Profissional 

A Secretario do Estado da Juventude e Emprego (SEJE) 
projecta a construção de mais de cinco Centros de Forma-
ção profissional no país, durante o presente quinquénio, com 
objectivo de dotar os jovens de competências de saber fazer 
para responder às exigências do mercado, poder criar o seu 
próprio emprego ou de poder trabalhar por conta de outrem. 

Segundo Secretário 
de Estado da Ju-
ventude e Emprego, 
Osvaldo Petersbur-
go, os centros de 

Formação Profissional serão 

construídos nas províncias de 
Nampula (na Ilha de Moçam-
bique), Zambézia (em Mor-
rumbela), Sofala (em Goron-
goza), Manica (em Chimoio) e 
Cabo-Delgado (em Muidundo).

Osvaldo Petersburgo falava 
durante a cerimónia de lança-
mento do projecto tele-forma-
ção, que visa continua forma-
ção profissional, em tempos da 
pandemia, através da televisão 
pública nacional que conta 
com apoio do Banco Mundial.

Na sua intervenção, o Se-
cretário de Estado da Juventude 
e Emprego disse que, com me-
morando assinado com a tele-
visão pública, a SEJE pretende 
levar aos moçambicanos aquilo 
que se faz nos centros de forma-
ção profissional, e também aos 
adolescentes e jovens o gos-
to pela formação profissional. 

“Ao terminar uma parte do 
ensino geral queremos que os 
adolescentes e jovens sigam o 
caminho da formação profis-
sional, sigam o caminho da a 
procura do querer saber fazer 
e acreditamos que com o ca-
minho da tele-formação po-
demos inculcar nos jovens o 
gosto pela formação profissio-
nal, uma juventude preparada 
para o presente e futuro onde 
o conhecimento passa a estar 
dentro da casa do cidadão”, 
disse Osvaldo Petersburgo.

ELSA MUTIANA

ELTON DA GRAÇA

| NACIONAL|

MIMAIO apreende 98 quilogramas 

Raia manta continua 
alvo de pescadores ilegais

Os rastos da pesca ilegal continuam e a fiscalização do 
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIO) 
intensifica suas acções com vista a repelir os pescadores ile-
gais. Mas não é tarefa fácil. Os malfeitores têm suas arti-
manhas, segundo o director nacional de operações e fisca-
lização no Ministério do Mar, Leonid Chimarizene, foram 
apreendidas, na última semana, 98 Quilogramas de raia 
manta, na província de Maputo, no distrito de Matutuíne. 

Leonid Chimarize-
ne diz que a apre-
ensão do pescado 
resultou de uma 
denúncia popular 

a que a equipa de fiscalização 
teve acesso. É a maior apre-
ensão registada em todos anos 
a olhar pelas quantidades.

Chimarizene disse ain-

da que houve tentativa de se 
identificar o pescador para 
sua responsabilização. Con-
tudo, este escapuliu-se e di-
ligências estão a ser levadas 
a cabo pela polícia para en-
contrar o cidadão em causa.

Refira-se que a raia manta 
faz parte das espécies marinhas 
em via de extinção, segundo 
a Associação Moçambicana 

Megafauna Marinha que exige 
medidas acutilantes para com-
bater o declínio da espécie. 
A Megafauna Marinha refere 
ainda que a população man-
ta perdeu-se a 88 por cento.

Leonid Chimarezene 
avançou ainda que, no perí-
odo em epígrafe, a equipa de 
fiscalização procedeu a des-
truição de seis chicocotas, 
redes nocivas a actividade 
piscatória, na praia de Da-
mas, na província de Sofala.

“A fiscalização intera-
giu com um total de 30 pes-
cadores usuários de chico-
cotas tendo sensibilizado 

os mesmos a abandonarem 
aquele tipo de artes”, disse,

O DINOP refere ainda que, 
na província de Tete, concre-
tamente no distrito de Cahora 
Bassa, foram apreendidas dez 
chicocotas, uma rede mos-
quiteira e um secador que os 
pescadores ilegais usavam 
para secar a kampeta, tendo 
ainda inspeccionado 15 redes 
de pescas e uma embarcação 
semi-industrial. Questiona-
do sobre o destino das artes 
nocivas à pesca, Chimarize-
ne referiu que a equipa de 
fiscalização daquele ponto 
procedeu a sua incineração.Defende autarca da vila de Boane

O modelo de gestão deve se 
rever nas estruturas de base

O presidente do municí-
pio da vila de Boane, Jacinto 
Loureiro, diz que a implemen-
tação do modelo de gestão 
deve se rever nas estruturas 
de base de modo a permitir 
o desenvolvimento da autar-
quia. Jacinto Loureiro diz ser 
necessário que a população 
eleja os seus líderes de base.

Para o efeito, Jacin-
to Loureiro admite 
que as estruturas de 
base devem prestar 
contas ao mesmo 

tempo que os líderes de loca-
lidade devem colaborar nes-
tes aspectos, dado que muitas 
vezes às estruturas falta argu-
mentos municipais. Temos que 
organizar a estrutura de base 
para que assumam o seu papel 
de liderança. Segundo Jacinto 
Loureiro, os líderes de base não 
podem permitir a construção de 
guetos num município que se 
pretende que seja cidade. Há 
chefes dos quarteirões que des-
conhecem o seu papel e permi-
tem construções desordenadas.

“Temos que criar serviços 
municipais mais próximos dos 
cidadãos. Esses serviços devem 
estabelecer um plano e uma es-
trutura. Se as autoridades não 
existirem estamos a desorgani-
zar o processo de desenvolvi-
mento”, anotou Loureiro, acres-
centando que a população deve 

eleger os seus líderes de base. 
Contudo, diz, é preciso encarar 
esses aspectos com coragem. 
Loureiro explicou que o municí-
pio da vila de Boane dispõe de 
um plano de estrutura urbana re-
sultado de um consenso mútuo. 

“Queremos uma cidade que 
coabite com agricultura, indús-
tria e turismo. Uma cidade que 
privilegie o verde. Ainda depara-
mo-nos com as construções de-
sordenadas por culpa das estru-
turas de base que desconhecem 
o seu papel”, referiu Loureiro. 

Numa outra abordagem, Ja-
cinto Loureiro diz que a vila de 
Boane tem áreas destinadas a 
prática da agricultura, daí que 
não é permitido a transformação 
para outros fins, dado que a ban-
deira daquela vila autárquica é o 
verde. “Boane está subir muito 
em termos de agricultura dado 
que o município implementou 
uma taxa para os espaços que 
não se estão a produzir”, disse.

Os que por alguma razão 
não cumprem com suas obri-
gações em espaços para agri-
cultura podem largar. “Noto 
que muitos que enfrentam difi-
culdades para explorar as áreas 
agrícolas têm optado por par-
cerias ou concessão da área. 
Há uma justificação cabível e 
os critérios de retirar terrenos a 
um cidadão são vagos”, referiu. 

E. Graça
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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

Brasileiros querem investir no 
agro-negócio em Moçambique

Empresários brasilei-
ros manifestaram, durante 
o Economic Briefing, orga-
nizado recentemente pelo 
Standard Bank, o interesse 
em investir no agro-negócio 
em Moçambique, dado o po-
tencial agro-ecológico e as 
oportunidades que o País ofe-
rece neste sector, considerado 
um dos mais promissores.

O evento, que de-
correu em forma 
de “webinar”, 
foi concebido 
especificamen-

te para empresários brasileiros 
baseados naquele país latino-
-americano, mas com empre-
endimentos ou interesses em 
Moçambique e tinha como ob-
jectivo apresentar o ambiente e 
as perspectivas macroeconómi-
cas, bem como as oportunidades 
de investimento existentes em 
diversos sectores no nosso País.

Na sua intervenção de aber-
tura, o administrador delega-
do do Standard Bank, Chuma 
Nwokocha, realçou o facto de 
o “webinar” decorrer numa al-
tura em que estão a ser feitos 
enormes investimentos no sec-
tor do gás na bacia do Rovuma, 
na província de Cabo Delgado.

“Estes investimentos cons-
tituem uma oportunidade 
ímpar para as empresas mo-
çambicanas e brasileiras, e es-
peramos que ajude a tomar as 
melhores decisões em relação 
às áreas de investimento”, disse.

Para a directora-geral do 
escritório do Standard Bank 
no Brasil, Natália Dias, os 
projectos de Gás Natural Li-
quefeito (GNL) que estão a 
ser desenvolvidos na bacia 
do Rovuma, e que vão colo-
car Moçambique na lista dos 
cinco maiores produtores e 
fornecedores deste importante 
recurso energético no mundo, 
têm potencial para dinamizar 
diversos sectores no País, tais 
como os de agronegócio, trans-
porte, logística, entre outros.

“É um momento históri-
co para Moçambique, por isso 
organizamos este evento para 
partilhar as informações sobre 
as oportunidades de investi-
mento, bem como a experiên-
cia do Standard Bank, que tem 
sido parceiro de diversas em-
presas multinacionais (incluin-
do brasileiras) e do Governo 
local”, sublinhou Natália Dias.

Durante o evento, os em-
presários brasileiros apresenta-
ram questões ligadas às taxas 
de juro aplicáveis ao sector, às 
ligações existentes entre os pro-
dutores, a indústria e o mercado 
consumidor, ao escoamento, 
aos incentivos oferecidos pelo 
Governo a quem pretende in-
vestir no sector, entre outras.

Na ocasião, para além de 
apresentar o ambiente e as 
perspectivas macroeconómi-
cas, o economista-chefe do 
Standard Bank, Fáusio Mus-
sá, falou da experiência do 
banco no agronegócio e par-

tilhou informações relevan-
tes sobre o sector no País. 

Referiu-se ao projecto 
“Sustenta”, promovido pelo 
Governo, através do Minis-

tério da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, como um 
claro indicador da vontade de 
alavancar e dinamizar o sec-
tor do agronegócio no País.

“Através deste projecto, o 
Governo fornece aos produto-
res técnicas e equipamentos 
agrícolas, na perspectiva de 
que as pessoas abandonem 
a enxada e as práticas rudi-
mentares, e passem a usar 
maquinaria moderna para a 
produção”, disse, acrescen-
tando que “numa fase inicial, 
o projecto Sustenta foi imple-
mentado em duas províncias 
(Nampula e Zambézia), e a 
partir deste ano passa a ser 
em todo o País. O objectivo é 
começar a transformar a agri-
cultura de subsistência numa 
agricultura mais mecanizada e 
mais virada para o mercado”, 
explicou o economista-chefe 
do Standard Bank aos poten-
ciais investidores brasileiros.

O Standard Bank é um 
dos poucos bancos da praça 
que está directamente envol-
vido em vários sub-sectores 
agrários de grande impacto ao 

nível do País, como por exem-
plo, o de cereais (milho para 
a produção de cerveja e ra-
ção para a indústria avícola), 
mandioca (para a produção 
de cerveja) açúcar (conven-
cional e orgânico), avicultura, 
tabaco, banana, entre outros.

Ao apoiar este sector, o 
banco acredita que estará, tam-
bém, a dinamizar outras áreas 
de negócio, incluindo produ-
tores, empresas de transporte 
e logística, pequenas e médias 
empresas (PME), grandes em-
presas, grossistas, retalhistas.

Importa realçar que o 
Economic Briefing, que foi 
apresentado numa sessão de 
videoconferência em respeito 
às medidas de prevenção da 
Covid-19 em vigor no Brasil 
e também em Moçambique, 
é um evento promovido pelo 
banco, para apoiar os empre-
sários no processo de tomada 
de decisão, através da parti-
lha das expectativas da evo-
lução da economia moçam-
bicana, regional e mundial. 
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Projecção do FMI

Economia moçambicana 
voltará a crescer acima 
de 7% em 2024

té 2014, quando 
terminou o man-
dato de Armando 
Guebuza, a econo-

mia moçambicana (Produ-
to Interno Bruto) crescia a 
um ritmo de 7%. Desde que 
Nyusi chegou ao poder, em 
2015, começou uma espiral 
de decréscimo que atingiu 
os 1,4 em Junho de 2020, in-
fluenciado negativamente 
pela guerra em Cabo Delga-
do, pelos ataques armados na 
zona centro e pela Covid-19.

Segundo as projecções do 
Fundo Monetário Internacio-
nal apresentadas na quinta-
-feira, o nível de crescimento 
de 7% só voltará a ser atingi-
do por volta do fim do manda-
to de Filipe Nyusi, em 2023. 
Quando Nyusi sair do poder, 
em 2024, o FMI espera que a 
economia atinja um nível de 
crescimento de cerca de 11%.

Mas o pior nível de cres-
cimento (1,4) que se verifica 
neste momento não é de todo 
má notícia. É que, segundo o 
FMI, a esse ritmo Moçambi-
que é o único país africano de 
língua portuguesa que poderá 
ter um crescimento económi-
co positivo este ano. A insti-
tuição espera que os países da 
África Subsaariana em geral 
registem uma contracção eco-
nómica na ordem de 3,2%.

Face à pandemia, o FMI tem 
uma receita igual para todos os 
países da África Subsaariana. 
Propõe que, a curto prazo, se 
deve encontrar um equilíbrio en-
tre o alívio das medidas para sal-
var a economia e para a diminui-
ção da propagação da Covid-19.

E propõe a longo prazo, de-
pendendo do estágio de recu-
peração, reformas estruturais 

para estimular investimentos de 
longo prazo, aconselhando aten-
ção ao ambiente, aos aspectos 
sociais e à boa governação dos 
projectos de infra-estruturas e 
a promoção duma recuperação 
sustentável, mais verde, inclu-
siva e favorável ao emprego.

O FMI mantém as perspecti-
vas para a África Subsaariana no 
contexto da Covid-19, uma con-
tracção económica de 3,2% na 
região este ano, ou seja, o dobro 
da previsão de Abril, equivalente 
a uma quebra de 7% face às pre-
visões feitas antes da pandemia.

“Para a região como um todo, 
prevemos uma recessão nas re-
ceitas de cerca de 3,2%. Agora, 
porque a população tenderá a 
crescer anualmente, então o im-
pacto ‘per capita’, ou seja, por 
indivíduo, vai corresponder a 
uma queda de rendimentos na 
ordem de 5,2%, o que é um gol-
pe duro para os padrões de vida 
e para o bem-estar da população. 
Gostava de frisar que essa é uma 
cifra que vai variar de pessoa 
para pessoa, dependendo das 
circunstâncias em que vivem e 
se conseguirem manter os seus 
empregos”, afirmou, há dias, 
em Maputo, o director do de-
partamento do FMI para África.

Entre os Países Africanos da 
Língua Portuguesa, Moçam-
bique é o único que vai regis-
tar um crescimento económi-
co positivo este ano, apesar 
dos efeitos do novo coronaví-
rus. Em 2021, o crescimento 
do país poderá atingir 4,2%.

Segundo o FMI, este ano os 
países africanos vão precisar de 
um financiamento de 102 mil 
milhões de dólares, e o FMI 
está com um défice de cerca 
de 44 mil milhões. (Redacção)

A

BIOFUND 
disponibiliza 3 
milhões de dólares

Com objectivo de assegurar os postos de trabalho e cobrir os 
custos salariais dos fiscais e pessoal indispensável para apoiar à 
fiscalização das áreas de conservação durante o período da crise 
provocada pela pandemia da Covid-19, a Fundação para Conser-
vação da Biodiversidade (BIOFUND) anunciou, nesta quarta-fei-
ra, 29 de Julho de 2020, um fundo avaliado em três milhões de dó-
lares (USD $3 milhões) que vai ajudar cobrir os salários de cerca 
de mil (1000) fiscais das áreas de conservação sob gestão pública 
e privada que viram cair as suas receitas em resultado da falta de 
visitantes desde que a pandemia de Covid-19 eclodiu no mundo.

Se por um lado a pan-
demia de covid-19 
tem influenciado de 
forma negativa nas 
receitas, nos diversos 

sectores de actividades, o turis-
mo é, por sinal, um dos sectores 
mais afectados devido às restri-
ções dos movimentos de entrada 
e saída bem como a circulação 
interna de pessoas. Assim, as 
incertezas são enormes para 
os operadores destes sectores.

Designado “BIO - Fundo 
de Emergência”, com o lema 
“Protegendo os Recursos Na-
turais em Tempos de Crise”, o 
apoio directo aos operadores 
das áreas de conservação vai ser 
implementado em duas fases, 
nas quais, a primeira irá provi-
denciar apoio directo ao sector 
público para cobrir os custos 
salariais de aproximadamente 
150 fiscais do sector público e a 
segunda 800 do sector privado.

 De acordo com Luís Ber-
nardo Honwana, Director Exe-
cutivo da BIOFUND, “o sector 
depara-se neste momento com 
grande problema de manter toda 
a estrutura de guarda dos nossos 
bens naturais, quando não tem, 
em contrapartida, as receitas 
que advêm do turismo”. Nes-
te sentido, Honwana considera 
que isto determina uma situa-
ção de crise, “e como solução, 
a BIOFUND decidiu criar este 
fundo para poder apoiar aos 
operadores das áreas de conser-
vação a prosseguirem com os 
seus trabalhos de fiscalização”.

 Por sua vez, Jorge Ferrão, 
membro do Conselho de Ad-

ministração da BIOFUND, su-
blinhou que “a primeira fase 
deste fundo de emergência e 
deve durar seis meses, e será 
seguida por uma segunda fase, 
mais abrangente em termos de 
duração e o apoio a ser pro-
videnciado, consoante a evo-
lução da pandemia no país”.

Ainda assim, embora esta 
acção seja temporária, sobre-
tudo para este período de cri-
se económica provocada pela 
pandemia, os operadores pri-
vados olham para a iniciativa 
da BIOFUND com enorme sa-
tisfação, pois grande parte das 
comunidades residentes juntos 
das áreas de conservação de-
pende directamente das recei-
tas provindas daquelas áreas.

 “Todas as áreas de conserva-
ção sob gestão do sector priva-
do, tem comunidades residentes, 
aos milhares cuja primeira opor-
tunidade de emprego é o opera-
dor que está ao seu lado, e depois 
vem a fauna bravia que pertence 
ao Estado e a todos nós”, defen-
de Pacheco Faria, representante 
da Associação Moçambicana de 
Operadores de Safari (AMOS).

O fundo implementado 
pela BIOFUND, em parceira 
com a Administração Nacio-
nal das Áreas de Conservação 
(ANAC) e Associação Moçam-
bicana de Operadores de Safari 
(AMOS) poderá beneficiar 19 
parques e reservas nacionais, 
20 coutadas oficiais e uma 
variedade de outras catego-
rias de Áreas de Conservação 
existentes em 14 importantes 
regiões ecológicas do país.

Pagamento dos fiscais das áreas de conservação

ZAMBEZE  | 19Quinta-feira, 06 de Agosto de 2020



| DESPORTO|

Comercial

Covid-19: 
Clubes do Moçambola recebem 
apoio da FMF com suporte da FIFA

Enquanto o Pre-
sidente da Re-
pública, Filipe 
Nyusi, não se 
pronuncia sobre 

o retorno das actividades des-
portivas no país, continuam 
a decorrer várias acções com 
objectivo de reunir todas as 
condições de ordem sanitária 
para o regresso do futebol, e, 
neste sentido, a Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF) 
vai apoiar os 14 clubes que 
fazem parte do “Moçambola”.

O apoio da FMF às equi-
pas que vão participar do 
Campeonato Nacional de 
futebol da primeira divisão 
versão 2020/2021, de acordo 
com um comunicado de im-
prensa do órgão, consiste em 
kits compostos por equipa-

mentos e produtos sanitários. 
O organismo que gere o fu-

tebol moçambicano refere que 
“ciente do seu papel e dever 
como órgão máximo do futebol” 
e com suporte da Federação In-
ternacional de Futebol (FIFA) 
comprometeu-se a apoiar 
os clubes do “Moçambola”. 

Refira-se que está a decor-

rer desde esta segunda-feira, 
3 de Agosto, inspecções aos 
14 clubes que farão parte do 
“Moçambola” por equipas do 
Ministério da Saúde e da Se-
cretaria de Estado do Despor-
to com vista a verificar o grau 
de implementação das condi-
ções sanitárias para o regres-
so aos treinos (LANCEMZ).

Zainadine Jr e Witi 
regressam aos jogos 
oficiais em meados de 
Setembro

O Marítimo de Zainadi-
ne Jr e o Nacional de Witi e 
Gildo arrancam a Liga NOS 
2020/2021 a 20 de Setembro, 
de acordo com a Liga Portu-
guesa, entidade organizadora 
dos campeonatos profissio-
nais do futebol português, 
que anunciou também o re-
tomar da segunda liga (Liga 
Pro) a 13 do mesmo mês.

O arranque dos 
c a m p e o n a t o s 
profissionais do 
calendário fute-
bolístico portu-

guês em meados de Setembro 
deve-se ao adiamento do sor-
teiro da Liga NOS e da Liga 

Pro, que passou de 9 para 28 
de Agosto, devido aos recur-
sos impostos por alguns clubes 
que ainda correm na Justiça.

A Liga Portuguesa de Fu-
tebol refere que as datas ora 
aprovadas carecem de confir-
mação por parte da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF). 

A equipa de Zainadine Jr. 
tem o lugar garantido na Liga 
NOS 2020/2021 depois de ter 
terminado em 11o lugar no 
último campeonato ao passo 
que o Nacional da Madeira de 
Witi participará no principal 
campeonato português após 
ter vencido a segunda liga e 
ascendido automaticamente 
à Liga NOS (LANCEMZ).

Machava, Afrin e Liga prontos 
para receber treinos em tempos 
da Covid-19

O estádio da Ma-
chava e os cam-
pos do AFRIM e 
da Liga Despor-
tiva de Maputo 

foram aprovados pelos inspec-
tores do Ministério da Saúde e 
da Secretaria de Estado do Des-
porto para a retoma aos treinos, 
após autorização do Presidente 
da República, no âmbito das ve-
rificações das condições sanitá-

rias de prevenção da Covid-19.
Como é de praxe, as equi-

pas que realizaram a inspecção 
deixaram ficar algumas reco-
mendações concluída a vistoria,  
destacando-se o condicionamento 
da sala de isolamento caso surjam 
casos positivos ao novo coronaví-
rus e a fixação de panfletos com 
indicações de como se portar de 
forma segura perante à Covid-19. 

O estádio da Machava re-

cebeu recomendação em espe-
cifico para a não utilização do 
túnel de acesso por ser fecha-
do, tendo que se usar uma outra 
via para ter acesso ao relvado.

Nesta primeira fase são apenas 
inspeccionados os locais onde os 
clubes irão realizar os treinos. No 
estádio da Machava irá treinar o 
Ferroviário de Maputo, no campo 
do AFRIN a Associação Black 
Bulls e no campo Liga Desportiva 
de Maputo treinará a equipa da casa.

As inspecções aos campos 
dos clubes que irão participar do 
“Moçambola” 2020/2021 come-
çaram com a vistoria ao campo 
do Costa do sol e ao 25 de Ju-
nho pertencente ao Ferroviário 
de Nampula. Nos próximos dias 
serão inspeccionados os restan-
tes campos com vista ao regres-
so aos treinos (LANCEMZ).
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Condições sanitárias de prevenção da Covid-19

Campo do Costa 
do Sol “chumba” na 
primeira inspecção

O Campo do Costa do Sol, 
campeão nacional de futebol, 
recebeu a equipa multissec-
torial de Inspecção das con-
dições sanitárias de preven-
ção à Covid-19 e a primeira 
avaliação foi negativa, ou 
seja o recinto foi reprovado 
e ainda não reúne condições 
necessárias para o início dos 
treinos, recebendo uma lis-
ta de recomendações que 
devem ser seguidas à risca. 

“Em princípio os balneários 
estarão fechados e vai se usar 
cacifos, então é preciso prepará-
-los colocado a numeração ou 
devida identificação dos mes-
mos”, disse Sidónio Chavisse, 
Inspector-geral do Desporto.

Aos “canarinhos” foi recomen-
dado que sigam à risca as reco-
mendações da Organização Mun-
dial de Saúde, como é o caso da 

colocação de limpa pés com subs-
tâncias desinfectastes. “É preciso 
fixar os dispensadores com desin-
fectantes que sejam automáticos 
ou então deverão colocar um balde 
com água e sabão”,  disse o repre-
sentante do Ministério da Saúde.

Outra nota deixada ficar pelos 
responsáveis pelo sector de saúde 
está relacionado com o facto de 
algumas salas serem diminutas, 
como é o caso das salas dos trei-
nadores. “Algumas salas devem 
estar encerradas, como é a sala do 
treinadores que é muito pequena, 
os técnicos vão ter que ter uma 
outra sala para fazer a troca de rou-
pas”, ajuntou o técnico do MiSAU. 

O protocolo que vai ser im-
plementado indica que as sessões 
de treinos serão feitas de forma 
faseada e sem público, ou seja 
numa primeira etapa irá treinar 
um terço do plantel, assim su-
cessivamente. (LANCEMZ) 

Costa do Sol e União Desportiva 
de Songo jogam as “Afrotaças” só 
depois de 17 de Outubro

A Confederação Afri-
cana de Futebol (CAF) 
actualizou o calendário 
de disputada dos jogos 
das meias-finais da época 
2019/2020 das duas prin-
cipais competições de 
clubes de África- A Liga 
dos Campeões Africanos 
e a Taça CAF- que termi-
narão a 17 de Outubro, 
significando isso que só 
depois dessa data o Cos-
ta do Sol e a União Des-
portiva de Songo pode-
rão entrar em acção nas 
“Afrotaças” 2020/2021. 

As meias-
-finais da 
Taça CAF 
serão dis-
putadas em 

Marrocos e sem público 
nas bancadas no formato 
“final four”, tendo início 
no dia 22 de Setembro do 
corrente ano. O Pirâmi-
des do Egipto joga contra 
o Horoya da Guiné en-
quanto no mesmo dia o 
RS Berkane do Marrocos 
defronta o HUSA tam-
bém do Marrocos, estan-
do a final marcada para 
o dia 27 de Setembro.

No que concerne à 
Liga dos Campeões Afri-
canos, não há um país para 
acolher a “final four” após 
a desistência do Cama-
rões de acolher a compe-
tição. Tendo em conta que 
as meias-finais colocam 
frente à frente duas equi-
pas do Marrocos contra 
outras tantas do Egipto, a 

CAF decidiu realizar os 
jogos da primeira-mão nos 
dias 25 e 26 de Setembro 
em Marrocos e a segunda-
-mão será disputada em 2 
e 3 de Outubro no Egipto. 

A final está agenda-
da para 16 ou 17 de Ou-
tubro em um país neutro 
caso chegue à decisão 
uma equipa do Marrocos 
e outra do Egipto. Caso 
as duas formações finalis-
tas sejam do Marrocos ou 
do Egipto o jogo será em 
seus respectivos países. 

O retorno aos jogos 
será feito mediante testa-
gem dos atletas, oficiais, 
desinfecção de instalações 
desportivas e a adesão 
aos protocolos preventi-
vos globais (LANCEMZ)
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Projecto social #FicaEmCasa

Alfa Thulana figura de cartaz 
Pioneiro do gospel con-

temporâneo no país, o cantor 
Alfa Thulana vai-se apresen-
tar, nesta sexta-feira, como 
figura de cartaz, do espectá-
culo musical, a ser transmi-
tido ao vivo nas redes sociais 
do Standard Bank e ainda 
pela Televisão de Moçambi-
que (TVM) e a Rádio Uni-
versitária da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM).

O artista, cujo es-
tilo musical é 
p r e d o m i n a d o 
pela fusão do 
jazz ao gospel 

contemporâneo, com influ-
ência de afro-fusion e funky, 
executa também músicas a 
capela, devido à sua devo-
ção pela harmonização vocal.

Trata-se do prosseguimento 
do projecto social #FicaEmCa-
sa, promovido pelo banco, em 
parceria com a televisão pú-
blica moçambicana e a UEM, 
visando disseminar mensagens 
sobre a prevenção da Covid-19 
e ainda proporcionar interac-
ção dos artistas com o público.

“Neste show vou fazer o 
casamento entre dois estilos, 
para agitar a noite de sexta-
-feira, nomeadamente o gos-
pel e o jazz, sendo que vou 
levar ao público mensagens 
de amor, esperança, fé e com-

paixão’’, referiu Alfa Thulana.
Para o músico, os shows 

live promovidos pelo ban-
co, constituem uma grande 
oportunidade para incentivar 
o convívio nas famílias, bem 
como veicular mensagens edu-
cativas sobre a prevenção da 
Covid-19, assim como em rela-
ção a outros aspectos da vida.

Por outro lado, conforme 
Alfa Thulana explicou, se não 
fosse por causa deste tipo de 
iniciativas os músicos não te-
riam trabalho, após todos os 
shows terem sido cancelados 
por causa do isolamento social.

Para enriquecer ainda mais 
a sétima edição do projecto so-
cial #FicaEmCasa, Alfa Thu-
lana vai partilhar o palco com 
duas conceituadas cantoras, 
designadamente Xixel Lan-
ga e Onésia Muholove. Xixel 
Langa é uma dinâmica voca-
lista de jazz. Filha do músico 
Hortêncio Langa, Xixel esteve 
destinada a brilhar em palco.

Refira-se que este projec-
to social tem contribuído para 
a dinamização da cultura, em 
particular a música, através da 
exposição dos artistas, numa 
altura em que está vedada a 
realização de espectáculos mu-
sicais. Em cumprimento das 
medidas decretadas no âmbi-
to do Estado de Emergência, 
devido ao novo Coronavírus.  

Rapper Dinho Gogo “brilha” no filme Resgate
O rapper matolense 

Dinho Gogo, mais conhe-
cido por Don Gogo, parti-
cipa na trilha sonora do fa-
moso filme moçambicano 
“Resgate”, com uma faixa 
musical da sua autoria intitu-
lada “nem tudo que brilha”.

A produção é do concei-
tuado produtor moçambicano 
Milton Gulli e conta ainda 
com a participação de Regina.

Em entrevista exclusiva 
ao Zambeze, Dinho Gogo 
explicou que a música “nem 
tudo que brilha” narra o his-
torial do filme Resgate. “Di-
gamos que é um resumo do 
filme em forma de música.
Foi uma iniciativa minha, vi 
a história no Facebook e es-
crevi a música, apresentei a 
produção do filme eles gos-
taram e deram-me o guião 

para que eu fizesse a música”.
Don Gogo explicou que 

a música retrata a realidade 
crua e nua dos sequestros no 
nosso país e justifica que in-
felizmente “é uma realidade 
triste e que muitas pessoas 
vêm enriquecendo a cus-
ta de pessoas inocentes”.

Quanto aos direitos auto-
rias, Don Gogo revelou que 
recentemente foi contactado 
a partir de Portugal para en-
tregar o seu nome oficial para 
o registo da referida música.

Actualmente, Dinho 
Gogo lamenta que teve que 
cancelar todos seus projec-
tos devido a pandemia do 
Coranavírus e que até en-
tão já lançou uma EP no 
mercado intitulado “Blood 
Pressure”. Dávio David.
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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

Devido à Covid-19

Obras do Centro Cultural Moçambique-
China estão comprometidas

Cerca de 400 trabalhadores moçambicanos foram despedi-
dos recentemente da obra de construção do Centro Cultural Mo-
çambique-China devido à Covid-19, o que poderá comprome-
ter os prazos de conclusão, inicialmente estabelecido para 2021.

A Ministra da Cul-
tura e Turismo, 
Eldevina Mate-
rula, visitou, na 
semana finda, 

as obras do CentroCultural 
Moçambique-China, empreen-
dimento que está a ser erguido 
no Campus principal da Uni-
versidade Eduardo Mondla-
ne (UEM), na cidade capital.

Apesar de tudo, na ocasião, 

Eldevina Materula mostrou-se 
satisfeita com o nível de exe-
cução das obras mas chamou 
atenção para a necessidade de 
se construir salas adequadas 
que respondam a especifici-
dade das diferentes manifes-
tações culturais, exortando os 
gestores da obra a acautelar 
toda a engenharia acústica.

Devido à Covid-19, a 
ministra Eldevina foi infor-

mada que 400 trabalhadores 
moçambicanos foram despe-
didos, o que levou ao abran-
damento do ritmo normal 
das obras. Este facto pode-
rá comprometer os prazos 
de conclusão, inicialmen-

te estabelecido para 2021.
Entretanto, o director do 

projecto, Cao Jinming garan-
tiu que foram assegurados 
todos os direitos dos traba-
lhadores e que logo que se 
retomar as obras, os mesmos 
poderão ser reintegrados.

“O Governo vai honrar 
com os seus compromissos. 
Construir um espaço desta 
dimensão não é fácil, seja em 
Moçambique ou em qualquer 
parte do mundo. Queremos 
também contar com o gover-
no chinês para a formação de 
Recursos Humanos para ges-
tão deste centro porque temos 
certeza de que este projecto 

vai dignificar o nosso País, a 
nível de infra-estruturas cultu-
rais”, disse EldevinaMaterula.

Importa salientar que o 
Centro Cultural Moçambi-
que-China é considerado o 
primeiro e único do género 
em África, pela sua grandeza 
e complexidade tecnológica.

O mesmo vai incorporar 
salas de informática e multi-
média, uma biblioteca, um an-
fiteatro para palestras, Galeria 
para exposição de obras de 
Arte e Artesanato, um Estúdio 
de gravação de música, uma 
editora discográfica, um espa-
ço para desfile de moda, dois 
parques de estacionamento.
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CAPACITAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNAÇÃO EM INHAMBANE

Governação descentralizada 
deve ser inclusiva 

O Director do Gabinete do Secretário do Estado da Provín-
cia de Inhambane, Ricardo Nhacuongue, referiu que a governa-
ção descentralizada deve ser inclusiva e ao serviço do cidadão, 
uma vez que só assim poderá contribuir para a manutenção da 
paz, consolidação da soberania e promoção do desenvolvimento.

Estes pronunciamen-
tos foram feitos no 
âmbito da sessão de 
abertura da forma-
ção dos membros 

da Assembleia Provincial, do 
Conselho Executivo Provincial 
e do Conselho de Serviços de 
Representação do Estado da Pro-
víncia de Inhambane, com ob-
jectivo de clarificar as matérias 
ligadas às atribuições, compe-
tências e funcionamento de cada 
órgão que compõe a governa-
ção descentralizada provincial.

Segundo Ricardo Nhacuon-
gue, a formação constitui um mo-
mento privilegiado para adquirir 
conhecimentos e aprofundar os 
mecanismos de coordenação 
entre os órgãos de Representa-
ção do Estado a nível da Provín-
cia e os Órgãos de Governação 
Descentralizada Provincial de 
forma a evoluir para uma inter-
venção respeitando a diversida-
de inerente a cada competência 
e área de actuação nos diversos 
domínios que norteiam a busca 
pelo bem-estar, desenvolvimento 
económico e social da popula-
ção da Província de Inhambane.

A fonte destacou ainda o pa-
pel da Assembleia Provincial, 
para quem constitui o órgão 

máximo da Governação Des-
centralizada Provincial, pois, 
dentre vários poderes pode 
aprovar regulamentos e aprova 
o plano e orçamento do Con-
selho Executivo Provincial.

“Deste modo, urge reforçar 
os conhecimentos dos membros 
do Conselho Executivo Provin-
cial sobre a Organização, Com-
posição e Funcionamento da 
Assembleia Provincial de modo 
a evitar possíveis cenários de 
atrito entre os membros da As-
sembleia Provincial e do Con-
selho Executivo Provincial”, 
referiu Ricardo Nhacuongue.

A formação é organizada 
pelo Ministério da Administra-
ção Estatal e Função Pública 
(MAEFP) em parceria com o 
Instituto para Democracia Multi-
partidária (IMD) e deve abranger 
80 participantes, sendo 60 mem-
bros da Assembleia Provincial, 
12 do Conselho Executivo Pro-
vincial e 8 do Conselho de Servi-
ços de Representação do Estado.

Por sua vez, Joaquim Chire, 
Director Nacional Adjunto de 
Desenvolvimento da Adminis-
tração Pública, no MAEFP refe-
riu que a formação constitui uma 
mais-valia para o sucesso na im-
plementação deste modelo de go-

vernação que por ser novo requer 
um treinamento permanente. 

“Estamos a iniciar um pro-
cesso novo e com novo proces-
so todos precisamos aprender 
todos os dias. Esta formação 
vai reforçar o conhecimento que 
já têm e permitir esclarecer dú-
vidas de modo a que haja uma 
maior sintonia entre os princi-
pais actores no sentido de poder 
interpretar os limites conferidos 
por lei”, referiu Joaquim Chire.

A formação vai abranger to-
das as províncias do país, sen-
do que Inhambane é a segunda, 
depois de Manica e decorre sob 
o lema “Por uma Governação 
Descentralizada, Inclusiva e 
ao Serviço do Cidadão” e visa 
dissipar dúvidas e incompre-
ensões sobre as atribuições e 

competências dos Órgãos de 
Governação Descentralizada 
Provincial e estimular a consul-
ta à legislação para melhorar o 
exercício da acção governativa.

Por sua vez, Hermenegildo 
Mulhovo, Director Executivo do 
IMD, destacou o facto da introdu-
ção deste novo modelo de gover-
nação provincial demandar por 
acções permanentes de aprimo-
ramento de modo a se clarificar o 
mandato de cada órgão e a se evi-
tar situações de conflito de com-
petências ao nível da província. 

“A governação descentraliza-
da é um marco importante para o 
reforço da nossa jovem democra-
cia. No entanto pelo facto de intro-
duzir novos actores é necessário 
clarificar em relação ao espírito 
legal, mandato e competências 

de cada órgão. Há desafios que 
se pretendem com o acréscimo 
do papel das Assembleias Provin-
ciais e com o elevar de expectati-
va do cidadão”, referiu Mulhovo, 
adiantando que esta nova vaga da 
descentralização poderá trazer li-
ções e aprendizados para as fases 
subsequentes ao nível distrital.

A formação decorre obede-
cendo todas as normas de proto-
colo de segurança para a preven-
ção da Covid-19, sendo que por 
dia são formados 20 participantes. 
No primeiro dia foram abrangidos 
os membros do Conselho Execu-
tivo Provincial e do Conselho de 
Serviços de Representação do 
Estado, sendo que nos dias subse-
quentes serão abrangidos os mem-
bros da Assembleia Provincial.

A formação enquadra-se no 
âmbito do memorando de enten-
dimento assinado, este ano, entre 
o MAEFP e o IMD cujo principal 
objectivo é dotar os membros 
dos órgãos de governação des-
centralizada de ferramentas e co-
nhecimentos que os possibilitem 
exercer o seu mandato de forma 
adequada. Na primeira fase da 
formação foram abrangidas lide-
ranças das Assembleias Provin-
ciais. As formações decorrem em 
todo o país com financiamento 
da União Europeia, Embaixada 
da Finlândia, Embaixada da Ir-
landa, Reino dos Países Baixos 
e estão sendo facilitadas por qua-
dros do MAEFP, do Ministério da 
Economia e Finanças e do IMD.
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