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egídio Plácido

Calton Cadeado analisa situação de Cabo Delgado

O grande erro foi recorrer aos 
russos antes da SADC

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse, 
sem especificar o tipo de intervenção, que a Comunidade 
de Desenvolvimento da Africa Austral (SADC) está a pre-
parar planos para intervir no conflito em Cabo Delgado. 
Recorda-se que em Agosto passado, no final da Cimeira 
de Chefes de Estados e de Governo da SADC, realizado em 
Maputo de forma virtual, o presidente de Moçambique, Fi-
lipe Nyusi, lançou um vigoroso apelo para que a região to-
masse medidas necessárias para acabar com o terrorismo.

Sobre esta possí-
vel intervenção 
regional, o Zam-
beze conversou 
com o académi-

co Calton Cadeado, especialis-
ta em relações internacionais, 
para quem a possibilidade de a 
região se envolver, em apoio a 
Moçambique é um “reconheci-
mento da cooperação mútua de 
protecção perante uma ameaça 
que já se diz que é externa”.

Ademais, Calton Cade-
ado acrescenta que Moçam-
bique não terá tomado me-
lhores opções na gestão do 
conflito, visto que recorreu 
ao apoio das empresas priva-
das de segurança da Rússia, 
ignorando apoio regional.

A SADC está a preparar-
-se para ajudar Moçambique 
no conflito em Cabo Delgado. 
O que isso pode significar?

Isso pode significar que a 
SADC está a responder pelo prin-
cípio de um por todos e todos 
por um. Está a cumprir o pac-
to de defesa e segurança. Pode 
não estar a cumprir em termos 
da operacionalização de forças 
neste momento, mas isso é o re-
conhecimento da cooperação 
mútua de protecção perante uma 
ameaça que já se diz que é ex-
terna, esse é o primeiro aspecto.

O segundo aspecto, pode 
significar que Moçambique (su-
blinho, pode) está a conseguir 
transmitir a mensagem de prin-
cípio de sacrifícios partilhados. 
Moçambique partilhou no seu 
passado para a libertação da Áfri-
ca do sul, para a libertação do 
Zimbabwe, da Namíbia e mes-
mo na luta pela independência 
de Angola, se formos a ver os 
jornais da época. Mas mais do 
que isso, podemos dizer que Mo-
çambique pode estar a conseguir 
passar a mensagem de que é pre-

ciso que recuperemos o período 
áureo de partilha e solidariedade.

Por último há que acreditar 
que eventualmente Moçambique 
pode estar a conseguir passar a 
mensagem de que esta luta não 
pode ser vista simplesmente como 
de Moçambique. É uma ameaça 
comum e que pode chegar a qual-
quer país da SADC, e por isso a 
organização deve se envolver.

Dr. Moçambique não terá 
perdido o timing? Se formos 
a fundo, em 2017, quando o 
terrorismo eclodiu em Cabo 
Delgado, o Estado moçam-
bicano dizia que era apenas 
um grupo de malfeitores e, só 
mais tarde se percebeu que 
era uma agressão externa, ali-
ás, o presidente sublinhou isso 
há pouco tempo em Pemba.

Você tem razão, mas vamos 
dar, também, meia razão ao Go-
verno. Como? Em 2017 a SADC 
já começava a falar de terrorismo, 
mas Moçambique começou pri-
meiro a conhecer o problema de 
dentro. Moçambique não podia 
correr para assumir a posição de 
terrorismo sem antes ter as evi-
dências. Repara que mesmo o 
presidente da República disse que 
agora já temos mais informações 
que nos permitem assumir com 
grande convicção de que trata-se 
de um problema de terrorismo 
internacional. Portanto, naquela 
altura ainda eram apenas rumo-
res e especulações. Repara que o 
Comandante-Geral primeiro dis-
se, “se vocês não se entregarem, 
o Estado vai agir”. Não dizia que 
eram terroristas e, agora voltamos 
a mudar o discurso. Significa que 
no princípio estávamos a correr 
com a carroça em frente dos bois, 
e depois parámos para analisar a 
situação, e chegamos à conclusão 
e com mais dados que nos permi-
tem dizer que trata-se terrorismo.

Repare que a estratégia pri-

meiro foi defensiva, colocar a po-
lícia a ir para frente do combate 
para proteger os cidadãos. Depois 
com evoluir da situação foi en-
contrada a estratégia ofensiva, em 
que as forças armadas já apare-
cem, a inteligência aparece com 
muito mais presença para poder 
perceber o problema. Verdade é 
que o grande erro não é esse de 
timing, o grande erro de Moçam-
bique foi ter corrido primeiro para 
as empresas privadas de seguran-
ça, na Rússia. Isso sim é que po-
derá ser uma grande questão para 
a SADC, uma grande pergunta ou 
grande embaraço para Moçam-
bique sobre qualquer discussão 
sobre Cabo Delgado. A pergunta 
poderá ser: porque vocês foram 
primeiro para Rússia no lugar 
de vir para aqui na SADC, prin-
cipalmente no momento em que 
a SADC já estava a insistir que 
o problema erra de terrorismo?

Nas reuniões técnicas que 
existiram no órgão de Coopera-
ção e Defesa e Segurança, entre 
os militares, polícia, inteligência 
já havia essa pressão. O presiden-
te de Angola quando era presiden-
te da Troika já falava de terroris-
mo, mas Moçambique não estava 
ainda a ver terrorismo. Portanto, 
a pergunta embaraçosa não é o 
timing mas porque Moçambique 
porque foi primeiro para Rússia?

Há dias foi assinado um 

memorando entre a Total 
e o Estado moçambicano 
que visa garantir segurança 
dos empreendimentos pe-
trolíferos. Não estará este 
memorando a dar razão 
aos que dizem que o proble-
ma de Cabo Delgado tem a 
ver com os megaprojectos?

Essa é uma vertente, sem 
dúvida, não se pode ignorar. Os 
negócios de gás e de petróleo são 
muito lucrativos, e têm sempre a 
dimensão da maldição dos recur-
sos, mas é uma parte, não é a prin-
cipal. Quando você tem recursos 
naturais corre sempre este risco 
de terrorismo. As teorias de cons-
piração dizem que estas situações 
de instabilidade são propositadas 
para justificar a presença de em-
presas privadas de segurança. Al-
gumas teorias de conspiração di-
zem que essa é uma instabilidade 
na teoria da desordem para poder 
dar o atestado de incompetência 
ao Estado para poder se contratar 
as empresas de segurança privada 
de segurança para por essa via 
poder lucrar ainda, porque as em-
presas privadas quando entrarem, 
o dinheiro continua a girar no 
mesmo circuito da proveniência 
da empresa que está a explorar o 
recurso. Além disso, alguns falam 
da possibilidade desse negócio 
ser uma espécie de porta de en-
trada de endividamento do país. 
Portanto, tudo será um circuito 

de entrada e saída de dinheiro de 
volta para o país de proveniência. 
Mas isso, sublinho, são teorias de 
conspiração e não estamos a dizer 
que são o caso de Cabo Delgado.

De qualquer dos modos, sem 
mesmo acreditar na teoria de 
conspiração, tenho motivos para 
ter um olho de desconfiança, 
para não olhar para este acordo 
como uma simples prestação de 
serviços como está sendo dito: 
A Total vai ajudar Moçambi-
que e que Moçambique vai ter 
uma parceria com a Total em 
questão de segurança para ver 
mais do que está sendo dito.

Mais do que conflito em 
si, há uma crise humanitá-
ria sem precedentes. Não há 
aqui algum receio de num 
futuro breve envolver to-
das províncias próximas?

Já está a envolver. A crise 
humanitária não é só na cidade 
de Pemba onde tem muita popu-
lação, sobretudo jovens que não 
tem uma renda, não tem nenhu-
ma ocupação e que perante esta 
situação precisam de um apoio 
psicológico, de um atendimento 
urgente, inclusive para não cair 
em depressões que podem dege-
nerar em problemas de instabi-
lidade dentro da própria cidade 
de Pemba. Nós já vimos isso no 
passado, inclusive aqui na cidade 
de Maputo, quanto houve afluxo 
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No meio a crise humanitária sem precedentes

PR fuma cachimbo da paz 
com bispo de Pemba

Nas últimas semanas o bispo da Diocese de Pemba, Dom 
Fernando Luiz Lisboa, esteve sob fogo cruzado na sequência 
do seu posicionamento em relação à forma como os desloca-
dos de Guerra, em Cabo Delgado, estão a ser tratados. Luiz 
Fernando Lisboa tem vindo a denunciar a crise humanitária 
e apatia do Estado em prover segurança para os cidadãos, o 
que levou a círculos de propaganda ligados ao partido Frelimo 
a acusar o religioso de ser um dos financiadores do terrorismo 
que desde Outubro de 2017 desgraça aquela região do país.

Contra a cor-
rente, esta se-
gunda-feira, 
Filipe Nyusi, 
p r e s i d e n t e 

da República teve um encon-
tro de cortesia com o bispo 
de Pemba, no qual as parte 
tiveram como pano fundo a 
situação humanitária de Cabo 
Delgado. A saída do encontro, 
Nyusi disse a jornalistas que 
o mesmo serviu para desfa-
zer alguns equívocos e perce-
ber as opiniões divergentes.

“Foi um encontro bom, a 
avaliar pela rica informação 
partilhada, uma vez que a Igreja 
Católica está enraizada na pro-
víncia”, disse o presidente da 
República tendo acrescentado 
que o religioso tem informa-
ções importantes e úteis para 
a população de Cabo Delgado.

Recorda-se que a campa-
nha contra o Bispo de Pem-
ba levou com que o Papa 
Francisco enviasse uma 
mensagem de conforto e de 
encorajamento pelo traba-
lho que tem vindo a realizar.

“Recebi uma chamada do 
Papa Francisco que me deu 
muito conforto. Durante a cha-
mada, o Papa Francisco ex-
pressou a sua proximidade ao 

Bispo (de Pemba) e ao povo da 
região de Cabo Delgado. Ele 
disse que está acompanhando 
os acontecimentos na nossa 
província com grande preo-
cupação, e que está constante-
mente rezando por nós. O San-
to Padre também me disse que 
se houvesse algo mais que ele 
pudesse fazer, não devemos 
hesitar em pedir-lhe. Ele está 
pronto a caminhar connosco. 
Eu exprimi para ele a minha 
profunda apreciação pelo ges-
to do telefonema e disse-lhe 
quanto lhe agradecemos quan-
do no dia 12 de Abril ele rezou 
por Cabo Delgado no Domin-
go de Páscoa durante a Bênção 
do Urbi et Orbi. Disse-lhe que 
a sua referência à crise huma-
nitária na nossa província fez 
com que outras pessoas tam-
bém tomassem conhecimento 
da nossa situação. Começá-
mos a ver mais congregações, 
algumas organizações (huma-
nitárias), indivíduos - tanto 
locais como externos, come-
çando a ajudar na nossa situ-
ação. Eu disse: Santo Padre, o 
senhor colocou Cabo Delgado 
no mapa do mundo. E ele sim-
plesmente comentou em italia-
no, ‘Che bello!’ (Que lindo!) 
”, contou o Bispo de Pemba.

  

É preciso responsabilizar 
acusadores do Bispo 

– Raul Domingos
Para o político Raul Do-

mingos, o encontro entre Fili-
pe Nyusi e o bispo de Pemba 
foi útil na medida em que vai 
apaziguar os nervos, mas diz 
ser fundamental responsabili-
zar-se os acusadores do bispo 
de Pemba, de que esteja a fa-
vorecer os insurgentes. Por ou-
tro lado Domingos anota que  
Nyusi devia usar do encontro 
como oportunidade para reco-
nhecer diante das populações 
o verdadeiro papel que desem-
penha o bispo, em acções de 
assistência humanitária. “É o 
mesmo bispo que dá todo o tipo 
de apoio às populações fugidas 
das arruaças dos confrontos”

 

Acarinhar os esforços do bispo 

– André Madgibire

Para o Secretário-Geral 
da Renamo, mais do que cri-
ticar o bispo de Pemba, os 
moçambicanos, incluindo o 
Governo deviam acarinhar o 
apoio prestado pelo clérigo 
católico naquela província, 
uma vez estar patente uma as-
sistência deficitária no terreno.

“Apesar dos ataques que o 
Bispo sofreu vímos durante o 
encontro com o Presidente a 
capacidade de perdoar, e quere-
mos pedir que pessoas como ele, 
a sociedade civíl possam apoiar 
as pessoas em Cabo Delgado, 
e não só, mas também noutros 
pontos onde há deslocados”

Os ataques ao bispo visam 
silenciá-lo 

-Abílio Forquilha, 
O analista político, en-

quadra os ataques ao bispo de 
Pemba à falta de governação 
democrática no país.Lamenta 
o existirem ainda instituições 

e/ou dirigentes incapazes de 
tolerar opiniões conträrias as 
ideias do partido no poder. 
Para Forquilha é comum que 
o bispo de Pemba não tenha 
razão de esconder o que está 
acontecer naquela província, 
contra a vontade dos governan-
tes. Forquilha sublinha que os 
ataques aquele representante 
da igreja Católica têm em vista 
silenciá-lo, como tem sido apa-
nágio do Governo da Frelimo.

“Se os comentários do 
Bispo de Pemba fossem o si-
lêncio ou de apoiar os esfor-
ços do Governo, penso que 
ninguém iria insurgir-se, mas 
eles viram como todos vemos 
a situação humanitária sem o 
apoio necessário das popula-
ções, numa luta da qual são 
inocentes”, precisou Forquilha.

Frelimo deve redimir dos erros 
cometidos

– Yá-qub Sibindy
Para Yacub-Sibiny, não 

basta Nyusi simular uma vi-
sita de cortesia ao Bispo de 
Pemba, é preciso que venha a 
público se redimir dos insultos 
e ameaças ao clérigo católico 
e à dignidade da igreja Cató-
lica, proferidos por via dos 
seus conselheiros privados.

“Apesar de que perdoar 
faz parte da sua moral como 
cristão, deixou claro que ele 
como pessoa perdoa, no entan-
to, o encurtar palavras naquele 
encontro de grande cortesia, 
pode significar humildade, mas 
não burrice”, frisou Sibindy

de população deslocada, saturou 
a cidade de Maputo depois criou 
problemas que deram origem ao 

primeiro protesto pôs indepen-
dência (de grande magnitude) 
a ponto de paralisar a cidade de 

Maputo em 1993. O mesmo pode 
se dizer da cidade de Nampula 
onde temos muita população.

Mas o grande perigo hu-
manitário está associado à se-
gurança. E qual é o perigo da 
segurança? É a possibilidade 
que as pessoas que estão a fazer 
instabilidade se infiltrarem nos 
campos de reassentamento, po-
dem fazer inteligência, ou então, 
a partir dai criarem condições 
para ocorrência de actos de ins-
tabilidade na dimensão violenta.

Então tem razão o Presi-
dente da República, quan-
do diz que o conflito de 
Cabo Delgado é mais do 
que um conflito militar…

É um conflito militar, social, 
que pode degenerar em várias 
coisas. É um conflito sócio eco-
nómico, e não é por acaso que 
se criou a Agência de Desen-
volvimento Integrado do Norte. 
Isso é uma resposta que temos 
que aplaudir, porque é um re-
conhecimento implícito e táci-
to de que o problema de Cabo 
Delgado não se resolve somente 
com a dimensão militar, securi-
tária, resolve-se com a dimen-
são desenvolvimentista. Aliás, 
isso já vem sendo dito há muito 
tempo, só que eu não concordo 
muito com a forma como o de-
bate está sendo feito. O debate 
não está sendo feito na direc-
ção correcta, na minha forma 

de ver, mas é o reconhecimento 
de que essa é uma condição que 
deve ser explorada: segurança 
e desenvolvimento. Não há de-
senvolvimento sem segurança, 
como também não há segu-
rança sem desenvolvimento.

Como deveria ser 
conduzido o debate?

Este debate devia ser con-
duzido numa interligação que 
envolve primeiro a seguran-
ça. O que eu noto é um de-
bate que envolve primeiro o 
lado económico e social. Para 
mim tem que ser o lado de 
segurança porque neste mo-
mento, o que urge é seguran-
ça e não desenvolvimento.
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Urge acomodar reevindicações da Junta Militar  
antes do término do processo de DDR

O líder da auto proclamada Junta-Militar, Mariano Nhon-
go continua a rejeitar mediação de forças vivas da sociedade, 
incluindo do estrangeiro, para dialogar com o Governo bem 
como para uma possível concertação com a Renamo. No en-
tanto, Hermenegildo Mulhovo, director executivo do Istituto 
para Democracia Multipartidária (IMD), em entrevista ao 
ZAMBEZE, considera que a fragmentação da Renamo em 
contramão ao processo de Desmilitarização, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) dos homens residuais da Renamo põe 
em causa os esforços de busca de paz no país, e repudia a exis-
tência de  forças que ainda acreditam no uso de força para 
fazer aceitar suas reenvidicações, transcorridos trinta anos 
de implementação da democracia multipartidária no país.

Para além de 
ignorar a me-
diação dos di-
ferentes acto-
res, Mariano 

Nhongo insiste em protagoni-
zar ataques contra população 
indefesa, no centro do país, 
pressionando o Governo no 
sentido de ceder às suas exi-
gências. A princípio Maria-
noNhongo foi ignorado pelo 
Governo incluindo a própria 
Renamo que o apelidou de 
desertor e indisciplinado. 

“Nós estamos disponíveis 
para falar com eles e ouvir o 
que está mal neste processo de 
inclusão, reconciliação e tole-
rância”, declarou Filipe Nyusi, 
na altura em Savane,  no mes-
mo dia que Mariano Nhon-
go voltou a frisar que o DDR 
não tem pernas para andar.     

Para Hermenegildo Mu-
lhovo devem existir esfor-
ços no sentido de persuadir a 
Junta-Militar à mesa de diá-
logo, para acomodar reevin-
dicações antes do término do 
processo de DDR. Por outro 
lado, considera fundamen-
tal que se encontrem as reais 
motivações que levaram a de-
sertação dentro da Renamo. 
Mulhovo pensa que a demo-
cracia só sairá a vencer se de 
facto a Junta-Militar estiver 
inclusa no processo do DDR, 
ou seja, se for desmilitariza-
da e reintegrada na sociedade.

“São reenvidicações que 
estão corelacionadas com a 
dimensão de inclusão. É ne-
cessário olhar-se para Mariano 
Nhongo e consciencializá-lo 
para os mecanismos que exis-
tem e que foram conquista-
dos aos longo dos 30 anos da 
nossa Constituição e que lhe 
dão possibilidade de iniciar o 
diálogo com os diferentes ac-

tores”, argumentou Mulhovo.

Prevalecem desafios após 30 
anos de multipartidarismo

Num outro desenvolvi-
mento Hermenegildo Mulho-
vo, destaca que com a introdu-
ção do multipartidarismo no 
país, os moçambicanos, fun-
damentalmente, passaram a 
gozar de direitos e liberdades 
fundamentais na participação 
política, a introdução da Lei 
do Associativismo que criou 
espaço para o surgimento de 

organizações da sociedade ci-
vil, alargando de certo modo 
espaço cívico de participação 
do cidadão, entre outros, no 
entanto, reconhece desafios 
de ordem de implementação 
do conteudo da Constituição, 
visto como o instrumento que 
traz liberdades aos cidadãos.

Paar este, o país continua 
com deficiência na defesa de 

dignidade humana, igualdade 
e liberdade na participação 
política nas suas dimensões. 
Os processos eleitorias conti-
nuam de acordo com Mulhovo 

aquém de ordem qualitativa e 
material, que não são vistas 
com como tendo maior integri-
dade por todos actores, o que 
segundo Mulhovo, leva a que 
os resultados destas eleições 
não sejam aceites por todos.

“É necessário que existam 
níveis de confiança elevados 
das instituições demcráticas 

para conferir maior qualidade 
à nossa própria democracia. 
Por outro lado temos um ni-
vel de intolerância política 
elevada em determinadas re-

giões do país, o que denun-
cia grande constrangimento”

Liberdade de imprensa e de 
expressão

Mulhovo considera que o 
processo de implementação 
da Constituição é comprome-
tida por um grupo de indiví-

duos e instituições que in-
viabilizam a consolidação da 
nossa democracia. Aliás, olha 
para o ataque ao semanário 
Canal de Moçambique como 
um grande revês para a dem-
cracia, para além pôr em cau-
sa a confiança nas instituições 
democráticas. “E é necessário 
que entidades competentes 
esclareçam e responsabilizem 
todos os actores que estive-
ram por detrás deste acto, pois 
so assim o Estado poderá con-
tribuir para a consolidadação 
da nossa própria democracia”

Assume por outro lado 
que a inclusão social é ele-
mento chave nos desafios da 
descentralização, acordos de 
paz e reconciliação nacional, 
e garante de sustentabilidade 
destes processos. Um outro 
dado aflorado por Mulhovo 
na causa da tensão política no 
país está na revisão de pacotes 
eleitorais que geralmente têm 
sido desenhados em proces-
sos rápidos, não permitindo 
maturidade sob ponto de vis-
ta de produção e maturação 
de leis, estas feitas sempre 
em cada processo eleitoral.

“Este é o momento em 
que o país deve reflectir no 
sentido de garantir que as 
próximas reformas eleitorias 
sejam mais abertas e inclusi-
vas, pois reformas autênticas 
são garantidas pela participa-
ção de todos moçambicanos” 

Hermenegildo Mulhovo do Instituto para Democracia Multipartidária assevera;
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Comunidades de Cateme recusam 
“ninharias” da mineradora VALE

elton da graça 

Na edição número 919 publicamos uma notícia com o títu-
lo Mineradoras ludibriam Comunidades, na qual abordamos, 
numas das linhas da reportagem, sobre as diferenças abismais 
existentes na alocação de fundos para a reabilitação das resi-
dências das comunidades de Cateme e 25 de Setembro, na re-
cém criada cidade de Moatize, província de Tete. Entretanto, 
nesta semana através de uma nota de esclarecimento, a em-
presa Vale afirma que respeita e cumpre com todos procedi-
mentos legais e que, todos os dias trabalha para melhorar a 
qualidade de vida das comunidades onde opera, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável e equilibrado das mesmas.

Sobre o reassen-
tamento das 
c o m u n i d a d e s 
em Cateme e 
25 de Setembro 

na qual avançamos que hou-
ve diferença na atribuição de 
valores para a manutenção de 
residências, a Vale refere que 
a diferença dos valores atri-
buídos para a reabilitação das 
mesmas prende-se com o facto 
de, no bairro 25 de Setembro, 
as residências necessitarem de 
intervenções profundas e mais 
complexas enquanto na Cate-
me trata-se apenas de correc-
ções de manutenção. Adiante, 
lê-se na nota que a empresa 
dispôs-se a proceder a todos 
os trabalhos de manutenção.

 Contudo, por deliberação 
da direcção do comité com-
posto pelo governo local e pela 
comunidade, ficou acordado o 

pagamento de valores para as 
intervenções fossem realizadas 
pelos proprietários das residên-
cias. Ainda na nota, a minera-
dora avança que tem uma forte 
componente de responsabilida-
de social, e anualmente investe 
em projectos de responsabili-
dade social que abrange áreas 
como a educação, agricultura, 
meio ambiente, desporto, cul-
tura e capacitação de mão-
-de-obra entre outras acções. 
A Vale não esclarece a razão 
dessas diferenças. Contudo, 
as comunidades de Cateme, as 
que se sentem lesadas admitem 
que o processo de atribuição de 
valores é controverso, devido 
as diferenças, que até esta par-
te não tem tido fundamento. 

São 189 mil meticais para 
a reabilitação das casas em 
Cateme, disse Horácio Levi-
no, membro da comunidade 

Orçamento de reabilitação de residências no centro da discórdia:

de Chibanga e correspondente 
da sociedade civil naquela ci-
dade carbonífera de Moatize. 
Horácio Levino contou que 
desde, 2012 que as 712 famí-
lias aguardam pela reabilita-
ção de suas residências cujo 
desfecho só Deus sabe quando. 

“Quando fizemos o levan-
tamento de residências, a Vale 
prometeu alocar mais fundos 
para a reabilitação das residên-
cias devido a distância” disse 
Horácio Levino, anotando que 
ficou demasiado surpreso quan-
do a Vale, numa acção de de-
sonestidade, convocou pessoas 
para participarem da reunião 
que ao mesmo tempo obrigaria 
as comunidades a assinarem o 
compromisso de receberem os 
189 mil meticais. As comuni-
dades recusam-se a assinar as 
convocatórias da Vale porque 
de igual modo sentimos que 
servem de isca para nos pre-
judicar. As comunidades ainda 
segundo Leveno não assina-
ram nenhum documento para 
a canalização desses fundo, 
daí  esse mau relacionamen-
to aparente com a empresa. 
“Não há boas relações com as 
comunidades. A Vale não vem 
às nossas comunidades, o que 
sucede é quando há uma reu-
nião, a comunidade é que vai 
ao encontro” vincou leveno

Uma fonte do governo 

provincial de Tete fez sa-
ber que as comunidades de 
Cateme submeteram o pro-
cesso ao governador e a Se-
cretaria do Estado de modo 
a dirimir os conflitos existen-
tes. Mas, até esta parte não 
houve uma resposta positiva.

 

Há iniciativas de RS isoladas-
KUWUKA/JDA

Para a organização da so-
ciedade civil Kuwuka/JDA, as 
mineradoras têm acções de res-
ponsabilidade social. No entan-
to, o problema assenta no facto 
de as mesmas estarem dispersas 
e a fraca divulgação. O represen-
tante da Kuwuka, Zito Covane 
dissertou que de quando em vez 
as iniciativas de responsabilida-
de social não se têm reflectido 
aos anseios das comunidades o 
que de algum modo coloca-os 
em conflito com as empresas de 
exploração mineira, disse Co-
vane adiantando que na comu-
nidade 25 de Setembro, houve 
um episódio em que um mer-
cado foi rejeitado pelo executi-
vo provincial na altura dirigido 
pelo governador Paulo Auade, e 
também pela comunidade, que 
até os dias que correm recusa-
-se em ocupar por não reunir os 
padrões exigidos pelas mesmas.

“Temos um outro episódio 
de um complexo desportivo 

abandonado porque o emprei-
teiro não seguiu todas as normas 
de qualidade para sua manu-
tenção. O complexo está numa 
zona propensa a inundações e 
pequena chuva ficam alagadas” 
exemplificou Covane para quem 
as empresas devem harmonizar 
os seus planos de responsabi-
lidade social de modo a evitar 
conflitos e desenvolver acções 
de forma unilateral. No âmbito 
da responsabilidade social deve 
haver acordos de desenvolvi-
mento local no âmbito da res-
ponsabilidade social com um 
plano de cinco anos. Esse acordo 
de desenvolvimento local é assi-
nado pelo governo, empresas e 
comunidades como testemunhas. 

Porque deve haver este acor-
do de desenvolvimento local? A 
esta questão Zito Covane argu-
menta que o ADL permite que 
as comunidades façam a mo-
nitoria as acções das empresas 
e sejam evitadas situações de a 
comunidade rejeitar algumas ac-
tividades, porque os anseios das 
comunidades vão se reflectir nas 
acções das empresas. Os conflitos 
entre as empresas e comunidades 
ainda segundo Covane podem 
não estar ligados à responsa-
bilidade social. Mas, há outras 
questões profundas como o reas-
sentamento que acaba ignorando 
vezes sem conta os recursos de 
sobrevivência das comunidades.
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Oito mortos e vários feridos num 
acidente na zona de Boane

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

As televisões 
anunciaram 
recentemente 
um acidente 
rodoviár io 

que, no momento da colisão, 
entre  dois  ve ícu los  de 
transporte público, causou 
oito mortes e muitos feridos 
entre graves e l igeiros.

Passaram-se poucos dias 
e este acidente que envolveu 
veícu los  de  t ranspor te 
d e  p a s s a g e i r o s  j á  f o i 
praticamente esquecido pela 
nossa sociedade. Nós, que 
constituímos a sociedade 
moçambicana, de tanto 
conviver com os acidentes 
ro doviár ios ,  apagamos 
rapidamente das nossas 
memórias a violência diária 
do nosso ambiente rodoviário 
porque já a consideramos 
como uma fatalidade própria 
do destino em que nada há 
a fazer. A dor causada por 
esta violência que ocorre 
nas nossas estradas só não 
é esquecida pelos familiares 
dos que perderam a vida e dos 
que ficaram feridos, uma vez 
que, as senhoras e os homens 
continuam a lamentar pelos 
maridos ou pelas esposas que 
perderam. Choram também 
os filhos que ficaram órfãos. 
Choram ainda as mães e 
os pais que não mais irão 

poder contar com a presença 
dos filhos que perderam 
de forma tão inesperada. 

A situação que promove esta 
espécie de indiferença pelos 
crimes violentos causados 
pelos veículos motorizados 
f icou actualmente mais 
acentuada, uma vez que a 
nossa preocupação principal 
é procurar não morrer pela 
pandemia da Covid 19, o que 
deve ser impedido a todo 
o custo. Não queremos de 
maneira nenhuma figurar nas 
estatísticas da Organização 
Mundial da Saúde como sendo 
dos países que pouco fez ou 
faz para enfrentar a pandemia, 
o que nos poderia muito 
envergonhar, apunhalando 
gravemente o nosso orgulho. 
Queremos sim demonstrar que 
fizemos um trabalho excelente 
e até conseguimos superar 
países com outras condições 
que Moçambique não possui. 
Os nossos dirigentes estão 
empenhadíssimos no alcance 
deste tipo de vitória que, bem 
analisado, poderá, com mérito, 
vir a ser um orgulho dos 
moçambicanos perante o 
Mundo. Mas será que todas 
as outras preocupações, 
todas as outras doenças ou 
perigos que estatisticamente 
até são mais funestos para os 
moçambicanos, como é o caso 

da sinistralidade rodoviária, 
devem ser tão secundarizados?

Estat ist icamente,  está 
provado que os motoristas 
dos transportes públicos e 
privados de passageiros são 
os que mais contribuem para 
um aumento assustador de 
mortes e feridos. São os que 
mais prejuízos criam para 
as empresas e para o Estado 
moçambicano. As perguntas 
que se  colocam são as 
seguintes: Que política possui 
o Governo para combater 
este problema? Existe alguma 
estratégia de prevenção 
para que os motoristas de 
transporte de passageiros 
melhorem a sua forma de 
conduzir de modo a saberem 
evitar os acidentes? Ou será 
que nada se pode agora fazer 
porque todos os esforços 
estão virados para a Covid19?

No ano de 2018, o então 
Ministro dos Transportes 
e Comunicações, convocou 
vários intervenientes directa 
ou indirectamente ligados 
à segurança rodoviária, 
incluindo as escolas de 
condução, para manifestar 
grande preocupação com os 
acidentes rodoviários que não 
paravam de crescer. A sua 
inquietação era a de saber o 
que é que estava tão mal e o 
que é que deveria ser feito 

para combater com eficácia 
esta calamidade que tanto 
luto e tantos prejuízos estava 
causando aos cidadãos e ao 
país. Na ocasião, tivemos a 
iniciativa de opinar ao Senhor 
Ministro Carlos Mesquita 
de que no nosso ambiente 
rodoviário quase tudo não 
estava bem, uma vez que 
continuávamos a não aplicar 
nem a Política Multi-sectorial 
nem o Plano Estratégico que 
estavam delineados para 
enfrentar com algum sucesso 
a insegurança rodoviária. 
Manifestamos também a nossa 
opinião de que, nos tempos que 
correm, insistir em continuar a 
trabalhar sem seguir planos ou 
apenas recorrendo a iniciativas 
isoladas,  é  condenar a 
governação ao fracasso. Porém, 
para ir ganhando algum terreno 
no combate aos acidentes 
rodoviários, enquanto se 
procurava ir implementando 
os planos que já tinham sido 
traçados no papel, explicamos 
que havia uma resposta 
imediata para ir combatendo os 
acidentes nas nossas estradas, 
usando um método adoptado 
noutros países e até no nosso 
por empresas internacionais 
instaladas em Moçambique. 
A solução consistia em apostar 
numa formação especializada 
aos motoristas profissionais 

para combater a sinistralidade 
rodoviária, que é designada 
por condução defensiva. Para 
provar ao senhor Ministro 
e aos seus assessores ou 
aos dirigentes que lhe são 
imediata e hierarquicamente 
dependentes no seu ministério, 
o quão eficaz é esta formação 
no combate aos acidentes, 
oferecemos a custo zero, um 
curso de condução defensiva. 
Assim, poderiam testemunhar, 
na prática, a utilidade deste 
curso ao frequentá-lo, e, deste 
modo, com conhecimento de 
causa, poderiam decidir que, 
num prazo a ser estabelecido, 
a nenhum motorista de 
t r ansp or te  públ i c o  d e 
passageiros e a todos os que 
conduzem veículos do Estado, 
seria permitido trabalhar 
sem estarem certificados em 
condução defensiva. Tudo 
indicava que este plano de 
formar certos motoristas 
profissionais em condução 
avançada iria ser implementado, 
quando o problema das dívidas 
ocultas se agudizou, o que veio 
ofuscar esta iniciativa. Foi 
também desta forma que os 
mentores das dívidas ocultas 
amaldiçoaram o nosso País. 
E assim, “o vento tudo levou”.
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Há quase um 
a n o  q u e 
v i v e m o s 
uma situa-
ção extre-

mamente difícil, que co-
locou todo o Mundo em 
pânico e medo, devido ao 
à pandemia do COVID-19.

 Tem-se estado a falar 
muito do Corona Vírus, com 
versões diferentes, sendo 
algumas de entre elas con-
traditórias, o que indica que 
este vírus de facto baralhou 
a vida de todo o Mundo, 
e veio para “passear a sua 
classe” por muito tempo.

 O medo e o pânico 
dominam a todos, e a prova 
disso não são só as máscaras 
de diversas cores e feitios 
que passaram a fazer parte 
da indumentária das pesso-
as, inspirando a moda, mas 
também o confinamento das 
pessoas às suas casas, com 
medo até de saírem à rua, de 
apertar a mão, de abraçar, e 
também a redução signifi-
cativa dos ajuntamentos em 
estádios, praças e locais pú-
blicos, o fecho de discotecas, 
botecos, bares, tascas, etc. 

 Nã o  pre c i s amo s 
de viver com tanto medo. 
Precisamos sim, de com-
preender, de nos precaver-
mos e tirarmos lições de 
tudo o que nos acontece.

 O corona vírus veio 
ensinar e explicar muitas 

coisas que antes o Ser Hu-
mano não estava preparado 
nem mesmo para ouvir. Por 
exemplo, esta pandemia veio 
encerrar  discotecas, caba-
rés, casinos, clubes noctur-
nos, prostíbulos e outros 
antros de corrupção moral.

Acabou com a pouca-ver-
gonha nas praças. Ensinou-
-nos muitas coisas como por 
exemplo a etiqueta do espirro 
e da tosse, a importância da 
higiene, a constante lava-
gem das mãos, etc., coisas 
que o Profeta Muhammad 
(S.A.W.) já nos havia ensi-
nado há mais de 14 séculos.

O que se passa com os 
cinemas, os estádios, os te-
atros e as casas de espec-
táculos que andam vazios? 

S e r á  q u e  e s t e  v í r u s 
veio impor-nos uma vi-
v ê n c i a  d a  p i e d a d e ?

Quer parecer que nos ensi-
nou a ficarmos em casa e con-
viver com as nossas famílias.

O vírus corona obrigou a 
todos os líderes mundiais, 
os que se achavam “todos-
-poderosos”, a reconhecerem 
que existe um Poder Supre-
mo que controla o Mundo 
e os seus assuntos. Levou-os 
reconhecer que nós somos 
impotentes e não consegui-
mos fazer absolutamente 
nada sem a Sua aprovação. 
Apesar de todo o seu poderio 
e desenvolvimento, viram-se 
impotentes e manietados 

perante este vírus, pois não 
puderam impedir a mor-
te de milhões de pessoas.

O vírus ensinou-nos quão 

incómodo é manter alguém 
em “prisão domiciliária”.

Mas acima de tudo ele 
veio estabelecer uma ligação 
entre nós e o nosso Criador.

Veio despertar a nossa 
atenção relativamente a 
muitas graças e favores de 
que íamos desfrutando sem 
nos apercebermos que es-

távamos em presença de 
grandes bênçãos divinas.

Só agora, depois deste 
“lockdown” prolongado, é 
que nos apercebemos o quão 
grande é a bênção e o favor 
que nos é concedido, de ir-
mos às mesquitas, às igrejas, 
às sinagogas e outros locais 
de culto, para adorarmos 
a Deus de forma colectiva.

Ensinou-nos qual o va-
lor de visitar os pais, os 
familiares, os doentes, os 
amigos, e conviver com eles.

B e m  d i s s e  D e u s  n o 
Qur’án, Cap. 14, Vers. 34:

“Se tentardes contar os fa-
vores de Deus, não os conse-
guireis enumerar; Certamen-
te, o Homem é (na generali-
dade) injusto, muito ingrato”.

O corona vírus veio tam-
bém desmentir a tese dos 
cientistas ateus, segundo a 
qual só se acredita no que 
se vê, e o que não é visível 
é porque não existe, sendo 
por isso que não acredi-
tam em Deus porque não 
é visível, apesar de sentir-
mos e vermos as maravi-
lhas do Seu Poder criativo.

Apesar de o vírus desta 
pandemia não ser visível, 
todos eles acreditam que 
existe, e a prova é que está 
a causar milhões de mor-
tes, daí que toda a gente 
viva no medo e no pânico.

Porque é que não têm 
medo de Deus, cuja pre-

sença sentimos dentro de 
nós e no Mundo, quando 
cometem pecados, imo-
ralidades, injustiças, trai-
ções, roubos, transgressões, 
etc., demonstrando orgulho, 
pseudo-grandeza, arrogância 
e desmedidos, esquecendo-se 
da sua origem que é a gota 
de esperma, e do seu fim 
que será debaixo da terra?

O COVID-19 criou o dis-
tanciamento entre homens 
e mulheres, pois estas já 
não podem ser tocadas nem 
saudadas com beijinhos.

Onde é que estão os que 
ridicularizavam a mulher 
muçulmana por esta tapar 
a cara com o véu, chegando 
ao extremo de emitir leis e 
decretos proibindo as mu-
lheres de ocultarem a cara, 
sob o pretexto de que por 
detrás das máscaras se es-
condem criminosos nas suas 
incursões? Ironia do destino, 
agora aparecem a impor o seu 
uso obrigatório, encobrindo o 
rosto. Será que o perigo que a 
máscara representava já não 
existe? Deus acabou impondo 
a todos o uso do véu (másca-
ra) não só às mulheres mas 
também aos homens, incluin-
do os presidentes de repúbli-
ca, os reis, os imperadores, 
os generais enfim, os que se 
achavam muito poderosos! 

De facto Deus é Grande, 
faz o que bem lhe aprouver, 
e ninguém O pode impedir.

O que o corona vírus 
nos ensinou! 

zambeze  | 7Quinta-feira, 04 de Setembro de 2020

zambEzE
anUncIe  nO Departamento Comercial

Contactos: (+258) 82 307 3450 
(+258) 824576070 | (+258) 84 269 8181
E-mail: esmelifania2002@gmail.com

esmelifania2002@yahoo.com.br

Comercial

Onde é que estão 
os que ridiculari-
zavam a mulher 
muçulmana por 
esta tapar a cara 
com o véu, che-
gando ao extremo 
de emitir leis e 
decretos proibin-
do as mulheres de 
ocultarem a cara, 
sob o pretexto de 
que por detrás 
das máscaras se 
escondem crimi-
nosos nas suas 
incursões? 
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A direcção da empresa NovoMEDIA sarl, 
proprietária e editora do Jornal Zambeze, 
informa a todos seus leitores, clientes, e a 

todos os interessados, que a senhora 
Esmeralda do Amaral deixou de ser 

Administradora da empresa desde 19 de 
Agosto passado.

Qualquer assunto relacionado com o 
jornal por favor contactar através dos 

números 845623544 (Ângelo Munguambe, 
director do Jornal), 847710584 (Egidio 
Plácido, Editor), 823073450 (PBX) ou 

ainda através do email: zambeze.comer-
cial@gmail.com

Sem mais do momento, as nossas cordiais 
saudações.  

A direcção

Comunicado
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Editorial
Reconstrução de Cabo 

Delgado é urgente

dougLas madjiLa

Cuba, nos parece de facto o ponto central para esclarecer o 
paradoxo patente na abordagem a que pretendemos tra-
zer. Esta nação é segundo a própria organização mundial 
da saúde das melhores se não a melhor gestora do sector 
da saúde no mundo. A OMS enaltece o trabalho leva-

do a cabo pelas autoridades cubanas no que diz respeito a saúde ainda 
que sem recursos, chegando mesmo a sugerir ao resto do mundo a gal-
gar pelos mesmos trilhos, e aos nossos olhos e ouvidos essa informação 
permite-nos afirmar categoricamente que a medicina cubana é robusta. 

Porém, o paradoxo, a democracia que muito nos interessa neste deba-
te, nada interessa a nossa saudável Cuba, de democracia Cuba quer, até 
os dias de hoje, distância. No entanto ainda que Cuba seja um modelo 
exemplar de saúde para a OMS, protagonista de uma medicina robusta 
para nós, não põe fim ao nosso debate pois, a sua medicina é meramente 
humana, não prescreve nada à democracia, a nossa actual deficiência.

É esse abismal desinteresse pela democracia por parte dos cubanos que fez 
com que sua relação com os americanos fosse sobejamente fria se não, terrível, 
isto até antes da visita de Obama à Cuba, para o suposto fim do embargo. 

Os E.U.A são hipoteticamente o bastião da democracia, e mesmo entre 
os cubanos, há os que os considerem mentores da liberdade, o que significa 
que a boa medicina cubana congratulada pela OMS, previne, interna, cura 
mas não chega a libertar seus cidadãos e, porque a liberdade é imprescin-
dível, retiramos a robustez que atribuímos a medicina cubana, ressalvando 
que não sejamos mal entendidos por isso, é que o rio é grande e a me-
dida em que as águas avançam os detritos vão ficando para as margens.

A admiração hipotética do mundo em relação aos estados unidos, a suposta 
apreciação de alguns cidadãos cubanos, leva-nos a crer que a medicina que 
cuida da saúde democrática dos americanos é a que estamos a procura e 
então olhamos para gestão do poder político nesta nação, verifica-se uma 
rotatividade que ainda não linear parece muito equilibrada, principalmente 
nos últimos tempos, parece também muito tendencioso esse equilíbrio e isso 
obriga-nos a ir um pouco para além do visível e olhemos então para os critérios 
de eleição presidencial, que é dos pontos fundamentais numa democracia.

A eleição presidencial dos Estados Unidos confunde-se com uma eleição 
de eleitores para eleição do presidente, o povo vota não no seu presidente 
mas em quem votará no seu presidente, sinistro! Essa é a nossa apreciação 
do processo porque entre os americanos e quiçá o mundo, esse modelo não 
constitui nenhum paradigma infundado, pelo contrário é saudável. Portanto, 
esse modelo de actuação democrática que, num simples olhar permite uma 
rotatividade na gestão do poder por parte dos grupos políticos existentes, 
leva-nos a tese de que a democracia de facto precisa de prescrições médicas, 
ela por si só, tal como a sua romântica definição, povo soberano, não existe ou 
então é mesmo doentia logo, exige uma robusta medicina, tal como esta, a dos 
Estados Unidos da América, que detêm um analgésico chamado negociação.

E é pelo analgésico que voltamos a nós. Sem elogios da OMS, sem 
negociações democráticas, entre guerras pós-eleitorais sobrevivendo de 
paracetamol, evidenciando cegamente a nossa debilidade democrática 
tanto quanto a medicinal, somos nós, o país do deixa, se não do queixa 
andar. A verdade paira nos nossos olhos, ainda que deixemos andar, se o 
destino tende as matas tal como parece, urge a necessidade de se buscar 
exemplos, reflectir sobre os mesmos e tirar proveito de tais reflexões. 

São as agressões cíclicas à democracia que nos mantêm nas matas, ou então 
o populado exercício pleno da mesma que também não nos leva à luz, vivemos 
nas trevas. A nossa democracia precisa ser estudada, equacionada à um mode-
lo para além dos escritos, que também são violados, um modelo humanístico, 
saudável em que de facto o maior valor é a vida pois, a nossa democracia 
ceifa vidas a ponto de ridicularizar o maior objectivo da nossa medicina.

No entanto, vamos sentar e falar o poder e não as posições, de-
senvolver o país e não as tribos, laborar o benefício e não o tacho 
pois, a democracia ainda que já definida, é o que a gente quer que 
ela seja. Não se pode ter democracia quando não se é democrático.   

Uma medicina 
robusta para uma 

democracia saudável

A reconstrução de Cabo Delgado é urgente porque só através 
da reconstrução das suas infra-estruturas é que se vai poder 
pacificar esta situação. Moçambique já solicitou apoio à 
SADC e é por aí que se poderá processar, e se houver um 
escalar da violência é muito provável que o Conselho de Se-

gurança das Nações Unidas (ONU) também se venha a pronunciar num projecto 
de reconstrução social daquela região no norte de Moçambique. É claro que uma 
mobilização de um batalhão ou até mesmo de dois batalhões para Cabo Delgado 
é muito oneroso e terá de haver uma forma de se financiar essa intervenção. A 
resposta coordenada da SADC à insurgência em Moçambique é uma questão que 
envolve o estado membro e o organismo regional. Os detalhes dessa resposta 
podem ser melhor articulados pelo Presidente ou pelo Secretariado da SADC 
numa perspectiva em que a SADC dispõe de verbas para missões de paz e de 
assistência e terá de haver um ajustamento nesse orçamento, mas também poderá 
haver uma situação em que Moçambique assume as despesas directas dessa 
missão, tal como a Total está a pagar às FADM pela segurança em Cabo Delgado 

O final da Guerra-Fria a que se associa indubitavelmente a queda do muro de 
Berlim, o desmembramento da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
e a dissolução do Pacto de Varsóvia, provocaram no pós-1989, o surgimento de 
uma «nova» e porventura «mais complexa» ordem internacional. Este fenómeno 
conjuntural e simultaneamente global, levou à adopção de um conceito mais 
alargado e abrangente de segurança e defesa, em que para muitos especialistas 
“…a segurança de cada Estado passou a constituir preocupação de todos…” 
(Viana, 2002, 71).

 Este “novo” paradigma de segurança e defesa caracteriza-se transversalmen-
te por uma transferência da ameaça global de conflitos armados entre grandes 
potências e blocos de nível mundial, envolvendo predominantemente guerras 
inter estatais, para conflitos intra estatais de intensidade variável. Estes conflitos 
proliferam agora a nível regional, trazendo a conflitualidade para dentro dos 
Estados, em que os principais actores nem sempre são os Estados. Esta «nova» 
ordem conflitual veio salientar a crescente importância dos conflitos regionais 
em detrimento dos conflitos à escala mundial, e consequentemente, do crescen-
te envolvimento de múltiplos e multifacetados actores, pois o actual Sistema 
Político Internacional, segundo Henry Kissinger “…é caracterizado por uma 
aparente contradição: por um lado, fragmentação e por outro, uma globalização 
crescente…” (2002, 17).

 A actual tipologia de conflitos, simultaneamente “regionalizados”, porque 
se confinam a uma região especifica, mas também mais do que nunca, “globa-
lizados”, pois tem repercussões bem para além do espaço geográfico das fron-
teiras que os confinam, afectam as dinâmicas geoestratégicas mun¬diais. Por 
esse motivo, os conflitos regionais são acontecimentos conjunturais, processos 
dinâmicos, ligados a actividades que variam em função do tempo, do espaço, 
dos interesses em causa, dos actores envolvidos e da conjuntura internacional, 
podendo degenerar em violência e numa fase mais aguda do designado «Ciclo 
de Vida do Conflito», numa crise ou escalar para uma guerra (Swanström e 
Weissmann, 2005, 11).

 Este fenómeno apresenta actualmente uma expressão bem visível em África, 
onde se constata a existência de uma dinâmica de parcerias “bi-multilaterais” 
afectas a conjunturas variáveis, que propícia a existência de uma multiplicidade 
de actores que partilham nestes espaços, as questões em torno da segurança e 
da defesa regional e continental. Neste contexto, alguns autores consideram que 
as Organizações Regionais Africanas constituem presentemente os elementos 
mais capazes e os mais participativos nas dinâmicas da paz e da segurança 
neste continente e que reside nestas organizações, o futuro da segurança e do 
desenvolvimento sustentado no continente africano para o Século XXI. Porém, 
no meio deste cenário, o Estado Islâmico advertiu retaliar recentemente sobre 
este projecto da SADC, o que nos leva a diagnosticar piores dias no horizonte. 
E como se diz não há caminho para a paz, a paz é o caminho.
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Necessidade de clarificação das responsabilidades
A falta de domínio sobre a legislação que norteia o fun-

cionamento da Assembleia Provincial, Conselho Executivo 
Provincial, e representação do Estado, pode resultar na du-
plicação de esforços indesejável na implementação e moni-
toria das actividades, o que seria oneroso sob ponto de vista 
orçamental e do esforço humano por um lado. A Governa-
dora da Província de Gaza, Margarida perante o facto, as-
sume a “necessidade de clarificação das responsabilidades”.  

Para o Secretá-
rio do Estado 
da Província de 
Gaza, Amos-
se Macamo 

refere que o novo modelo de 
governação descentralizada 
requer uma maior necessi-
dade de cooperação, coorde-
nação e diálogo permanente 
entre os diferentes órgãos de 
governação descentralizada.

Estes pronunciamentos fo-
ram feitos no âmbito da forma-
ção dos membros da Assem-
bleia Provincial, do Conselho 
Executivo Provincial e do Con-
selho de Serviços de Repre-
sentação do Estado da Provín-
cia de Gaza, com objectivo de 
clarificar as matérias ligadas 
às atribuições, competências 
e funcionamento de cada ór-
gão que compõe a governação 

descentralizada provincial.
Para o Secretário de Estado 

de Gaza, “ o sucesso depende da 
cooperação e coordenação en-
tre os órgãos. Referimo-nos aos 
Serviços de Representação do 
Estado e o Conselho Executivo 
Provincial que devem ter um 
diálogo permanente para eli-
minar algumas barreiras exis-
tentes na actuação dos órgãos. 
Estas formações são uma opor-
tunidade para os órgãos centrais 
esclarecerem as dúvidas e evi-

tar a sobreposição das activida-
des no mesmo espaço físico”.

Por sua vez, a Governado-
ra da Província de Gaza, Mar-
garida Mapandzena Chongo 
destacou que a formação vai 
ajudar a fazer uma interpreta-
ção correcta dos instrumentos 
normativos que regem so-
bre a governação provincial.

“A falta de domínio so-
bre a legislação que norteia o 
funcionamento da Assembleia 
Provincial, Conselho Executi-
vo Provincial, e representação 
do Estado, pode resultar na 
duplicação de esforços inde-
sejável na implementação e 
monitoria das actividades, o 
que seria oneroso sob ponto 
de vista orçamental e do esfor-
ço humano por um lado. E por 
outro, pode ter consequências 
no incumprimento das activi-

dades, se por exemplo um di-
rigente entender erradamente 
que a sua atribuição é do colega 
do outro órgão e este também 
não realizar a actividade”, re-
feriu a Governadora de Gaza.

A dirigente, reconhece a 
relevância dos diferentes ór-
gãos de governação provincial 
para a resposta as demandas 
da população, no entanto alerta 
a necessidade de clarificação 
das responsabilidades. “O tra-
balho conjunto não deve diluir 

as responsabilidades que cada 
órgão tem a luz da Constituição 
da República e de outros ins-
trumentos normativos aprova-
dos pelos órgãos competentes”.

A formação é organizada 
pelo Ministério da Adminis-
tração Estatal e Função Públi-
ca (MAEFP) em parceria com 
o Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD) na base 

de um memorando de enten-
dimento e deve abranger na 
Província de Gaza 100 partici-
pantes, sendo 82 membros da 
Assembleia Provincial, 11do 
Conselho Executivo Provincial 
e 7 do Conselho de Serviços 
de Representação do Estado.

Segundo o Director Nacio-
nal Adjunto de Desenvolvimen-
to da Administração Pública, 
no MAEFP Joaquim Chire, o 
sucesso na implementação do 

novo modelo de governaçãopro-
vincial depende da preparação, 
conhecimento e habilidade dos 
executores oque por si só requer 
um treinamento permanente. 

“É necessário que exista 
uma articulação entre os dife-
rentes órgãos de governação 
descentralizada provincial, 
e esta formação vai ajudar a 
aprimorar os limites de actu-
ação de cada um dos órgãos 
de governação ao nível lo-
cal”, referiu Joaquim Chire.

A formação vai abranger to-
das as provinciais do país, sendo 
que Gaza é a terceira, depois de 
Manica e Inhambane e decorre 
sob o lema “Por uma Governa-
ção 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 do 
novo modelo de governação ser 
novo e ainda estar a ser apri-
morado, daí a necessidade de 
formação permanente para que 
haja uma maior sintonia entre 
os diferentes órgãos de gover-
nação ao nível da província. 

“O novo figurino de go-
vernação é um dos ganhos da 
construção da nossa democracia 
multipartidária ao longo dos 30 
Anos. É um modelo de governa-
ção que ainda esta a ser aprimo-
rado e demanda por uma maior 
sintonia em termos de domínio 
de um conjunto de transforma-
ções estruturais e legislativas. 
Por isso é importante assegurar 

que todos os actores tenham o 
mesmo entendimento em rela-
ção ao seu papel, competências 
e atribuições e exerçam o seu 
mandato de forma adequada ten-
do em vista a promoção do bem-
-estar para as comunidades”.

Segundo Mulhovo, “a go-
vernação descentralizada é um 
marco irreversível que vem 
contribuir para o fortalecimen-
to da jovem democracia mul-
tipartidária em Moçambique e 
tem o potencial de aproximar 
ainda mais o cidadão dos go-
vernantes, elevando a expecta-
tiva e uma resposta rápida das 
suas preocupações”, referiu, rei-
terando o compromisso do IMD 
em continuar a apoiar na conso-
lidação do processo governativo 
e no funcionamento das insti-
tuições democráticas no país.

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 30 parti-
cipantes. Na segunda-feira fo-
ram abrangidos os membros do 
Conselho Executivo Provincial 
e do Conselho de Serviços de 
Representação do Estado, sendo 
que na terça, quarta e quinta-
-feira serão abrangidos os mem-
bros da Assembleia Provincial.

Esta é a segunda fase da 
formação, sendo que na pri-
meira foram abrangidas li-
deranças das Assembleias 
Provinciais de todo o país. As 
formações contam com finan-
ciamento da União Europeia, 
Embaixada da Finlândia, Em-
baixada da Irlanda, Reino dos 
Países Baixos e estão sendo 
facilitadas por quadros do MA-
EFP, do Ministério da Eco-
nomia e Finanças e do IMD.

Governação descentralizada
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Cabo Delgado sob fogo,  
subversão e o terrorismo total

MatsaMBane KuPhane

Iniciámos esta peça com a sábia afirmação do diploma-
ta Robert J. Mocloskey: “existe uma tendência de, os do 
poder, no sentido de achar que os únicos artigos jornalís-
ticos correctos, são aqueles que reflectem adequadamen-
te os seus pontos de vista e que (…) as opiniões contrárias e 
as críticas, são fruto de deliberadas intenções malignas”. 

José Luís Cabaço, 
antigo ministro da 
Informação, na sua 
opinião afirmou: 
“ M o ç a m b i q u e 

nasce de uma luta armada, 
onde a informação tinha um 
carácter fundamental opera-

tivo, militar e politico (…) 
numa situação de combate. 

Este conceito (…) prevale-
ceu depois da independên-
cia. (…) Não podemos es-
quecer que ainda prevaleceu 
(…) e então a informação, 
pretendeu ser uma informa-
ção em tempo de guerra.”. 

 Ao seu tempo, Luís Ber-

nardo Honwana, ex-ministro 
da cultura, sobre a informa-

ção salientou :”Ainda hoje, 
por exemplo, a função crítico 
- analítica, ainda não é coisa 
muito clara. Ou a crítica apa-
rece á maneira crítica (…) 
ou há o receio de o ao fazer 

a crítica, indispor a Frelimo. 
(…) Isso leva a excessos de 
zelo lamentáveis, que roçam 
as raias de paternalismo e 
de servilismo. (…) Há dias 
em que a leitura do Boletim 
a República (BR), é muito 
mais atractiva e animada, do 
que alguns jornais, apesar de 
títulos chamativos e de gra-
vuras aliciantes”. Abordando 
a utilidade da informação, 

a Conferência Episcopal de 
Angola e São Tomé e Prín-
cipe defende: “Não digam 
apenas aquilo que interessa 
aos dirigentes, mas informem 
com dignidade (…) o que o 

povo tem o direito a saber. A 
divulgação de meias verda-
des, conduz à inverdades.”.

Agressão confessional, 
secessionismo, anexação, 

terrorismo?

Encimado o intróito des-
ta peça, pretendemos abordar 
a situação grave que a pro-
víncia de Cabo Delgado atra-

vessa neste momento, porque 
preocupação nacional. Ocor-
re ali, uma triste situação de 
autêntica brutalidade bélica, 
com todas as consequências 
humanas, económicas e sócias 
disso decorrentes. Não nos po-
demos alhear e nos fazermos 
de cegos, surdos e tão pouco 
de insensíveis. Nos interroga-
mos todos os patriotas, qual a 
real intenção destes beligeran-
tes? Sececcionismo, invasão, 
anexação, independentismo 
confessional, quais as razões, 
intenções e os objectivos?

Evolução qualificativa - 
agressividade

 Do exercício analítico e de 
entendimento destes violentos 
eventos de agressão bélica á 
nossa soberania, houve uma 
notável evolução qualificati-
va - denominativa destes epi-
sódios. Ao início, talvez por 
falta de sinais claros classifi-
cativos, foram nominados de 
malfeitores anarquistas, pois 
que as suas acções iniciais de 
implantação, de operaciona-
lidade, magnitude, dimensão 
territorial, os fizeram ganhar 

a tipificação de malfeitores. 
Com a evolução bélico-

-operativa, ofensiva e con-
frontacional no terreno, a 
expansão e a agressividade e 
ousadia dos mesmos, foram 
reclassificados como insur-
gentes. Esse qualificativo, le-
vou á admissão de estes se es-
tarem insurgindo contra algo 
que se desconhecia. Com a 
letalidade dos já insurgentes, 
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com a variabilidade territorial 
das suas investidas, com os 
seus impactos desestabilizan-
tes, de morticínio, destrutivi-
dade e capacidade de fogo e 
mobilidade, se foi solidifican-
do a qualificação de insurgen-
tes (insurgência contra o quê, 
quem, porquê e para quê). 
Neste entre-meio, foram che-
gando sinais indiciários de na 
sua acção terem ou possuírem 
o suporte inspiracional e con-
fessional o islamismo, usado 
como bandeira, justificação 
da agressividade e cobertura 
espiritual. Aqui se iniciou a 
colagem probabilística des-
tes com o islamismo radical, 
supostamente inspirados ou 
parte das acções do propa-
lado Estado islâmico, com a 
sua brutalidade combativa.

Terrorismo islâmico regional?

Com este evidenciamento 
de alguma colagem ao extre-
mismo islâmico, sabido que 
estes, desde a Somália, Quê-
nia e Tanzania tem operado e 
se feito presentes com acções 
letais, se inicia o tratamento 
desta probabilidade inspi-
racional. Tendo na sequên-

cia das análises operativo 
- operacionais e episódicas, 
vis- a-vis a estratégia, tácti-

cas, os modos e as modali-
dades operativo-operacionais 

a tipologa qualificativa os 
eleva hoje para terroristas. 
Esta percepção qualificativa, 

implica o tratamento corres-
pondente e é um acto de co-

ragem efectiva da parte do 
nosso Estado. Este nível per-
ceptivo destas “belicidades” 

exige do Estado uma acção 
conducente e decidida contra 
estes. Implica um tratamen-
to operativo-operacional em 
conformidade, sem bandeirar 
“vitorialismos” em comba-
tes de rotina e forçados pela 
ofensividade destes. Espera-
-se um tratamento táctico - es-
tratégico global e concertado.

Guerra - Violência e  
intensidade evolutiva

A agressividade na forma, 
modo de intensidade, fre-
quência, o nível de letalidade 
e dimensão da territorialidade 
em que  actuam, o belicismo, 
as ocupações, as embosca-

das, as ofensivas e os alvos 
escolhidos, justificam a cate-
gorização tipológica qualifi-
cativa de terroristas e ainda  
outros indícios os “emban-
deiram” ao islamismo radical.

No geral, pelo grau pro-
gressivo de violência bélica, 
pela forma de intensidade alta 
e progressiva com que levam 
a cabo as suas ofensivas, alia-
das ao modo intenso de confli-
tualidade, nos leva a assumir 
e pender para o entendimento 
de que estamos perante uma 
guerra. Porquê guerra? Isto, 
porque nas definições clás-
sicas de guerra encontramos 
conformidades com o cenário 
operacional de Cabo Delga-
do. Dizem alguns estudiosos 
que guerra, é a forma bélica 
de conflito e de emprego da 
violência, ela programada e 
organizada, com acções de 
continuidade, repetitividade, 
de progressividade, empre-
gando sistemáticamente ac-
ções ofensivas de proporções 

evolutivas letais e temporais.
Estes agentes activos in-

ternos e externos do terroris-
mo, ao se infiltrarem no país 
de forma subversiva e ilegal, 
cometem o crime de violação 
das fronteiras nacionais. Ao, 
na sequência, se envolverem 
em actos de violência bélica, 
como actos agressivos á paz, 
estabilidade e da normalida-
de do país. Ao recrutarem, 
instigarem, instruírem e in-
cluírem nacionais nas suas 
fileiras para acção armada, 
constituem delitos claros de 
conspiração, de associação, 
de violência militar contra a 
integridade, unicidade, a es-
tabilidade de Moçambique.
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Kelly Mwenda

Dois estudantes do IFP 
infectados pela Covid-19

Dois estudantes do Instituto de Formação de Professores 
– IFP de Chibata localizado no distrito de Vanduzi, provín-
cia central de Manica, testam positivo para a Covid-19, facto 
que forçou a suspensão das aulas presenciais daquela insti-
tuição de ensino num período de 14 dias em espera de resul-
tados das amostras colhidas da comunidade estudantil local. 

Trata-se de estudan-
tes provenientes 
das províncias de 
Nampula e Sofala 
que foram submeti-

dos aos testes logo na retoma das 
aulas presencias, no âmbito do 
relaxamento das medidas de pre-
venção da nova pandemia da Co-
vid-19 que se propala no território 
nacional. O instituto de formação 
de professores de Chibata reto-
mou as aulas presenciais no dia 
18 de Agosto com um total de 218 
estudantes dos cursos de modelo 
10 +1, tendo testado positivo, dois 

formandos, que se encontram em 
isolamento no internato, em cum-
primento do protocolo sanitário 
para conter o vírus mortífero. 

A informação foi revelada 
pela Directora dos Serviços Pro-
vinciais dos Assuntos Sociais 
de Manica, Esperança Tavede 
na apresentação do informe na 
reunião do comité operativo de 
emergência para a saúde pública 
nesta parcela do país. Esperan-
ça Tavede revela que a situa-
ção possibilitou as autoridades 
sanitárias colher amostras de 
toda comunidade estudantil do 

instituto, pois ate ao momento 
colheu-se 47 amostras, por isso 
que as aulas estão suspensas 
num período de duas semanas. 

“Nós tivemos a entrada dos 
estudantes, logo que iniciou esta 
primeira fase da retoma das au-
las, esses estudantes provenientes 
de Nampula e Sofala, fizemos o 
rastreio quando chegaram, da 
amostra que nós recebemos de 
laboratório de referência, tivemos 
dois casos positivos em Chibata, 
enquanto nós recebemos esses 
resultados nós deslocamos em 
equipa multissectorial, fomos fa-
zer trabalho ao nível do instituto, 
a primeira medida foi de reunir 
com a direcção, fizemos tam-
bém coleta dos contactos”, disse. 

Preocupada com a situação, 
a governadora da província de 
Manica, Francisca Tomás ape-

la para o controlo serrado das 
medidas de prevenção do novo 
Coronavírus nas instituições de 
ensino, sobretudo a higienização 
dos estabelecimentos escolares. 

“Constatamos dois casos 
em Chibata, temos que fazer o 
seu acompanhamento para que 
não haja mais casos de conta-
minação e podermos aprimo-
rar da melhor forma para que 
de facto, Chibata ao iniciar 

as suas actividades não tenha 
mais casos desta pandemia 
naquele instituto”, afirmou. 

Francisca Tomás apela 
igualmente durante a reunião 
do COE provincial para saúde 
pública que se deve redobrar 
o cumprimento das medidas 
de prevenção do novo Corona-
vírus nos locais de aglomerado 
populacional, como é o caso dos 
mercados, paragens e outros. 

Manica, duas semanas após retoma de aulas
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Financiamento aos Combatentes

Stela Zeca sugere alternativas 
aos fundos locais

lourenço chaPo*

Jordane nhane

Só no próximo ano que Estrada 
Tica-Búzi estará pronta

A Secretária de Estado da Província de Sofala, apelou re-
centemente aos combatentes a aderirem aos outros mecanis-
mos de financiamento que ocorrem ao nível da província como 
forma de colmatar a grande procura de recursos por parte 
destes, que querem desenvolver actividades de geração de ren-
da. Stela Pinto Zeca, falava durante uma audiência que con-
cedeu ao Director Executivo do Fundo de Paz e Reconciliação 
Nacional no fim da visita que efectuou a província central de 
Sofala. A governante chamou atenção a Direcção executiva do 
Fundo de Paz para encontrar um formato adequado na re-
cuperação dos fundos até aqui concedidos aos combatentes.

Com cerca de 
13.649 mil com-
batentes entre ve-
teranos e comba-
tentes da defesa de 

soberania e integridade territorial 
a província de Sofala recebeu 
até 2018 um pouco mais de 14 
milhões de meticais, valor que 
foi aplicado em 242 projectos de 
actividades de geração de renda, 
sendo 62 projectos de empreen-
dedorismo e outros 180 projectos 
simplificados. Enquanto isso, os 
níveis de reembolso aos cofres 

do Fundo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional rondam em 15%, 
uma cifra que vai bem longe das 
perspectivas e metas previamente 
desenhadas pela instituição finan-
ceira a quando do lançamento 
do programa de financiamen-
to aos combatentes, em 2015. 

Stela Pinto Zeca, desafiou a 
Direcção do Fundo da Paz, a en-
contrar um antídoto que possa 
granjear a consciência dos com-
batentes para acelerar o reembol-
so dos valores aplicados aos pro-
jectos ora em curso, para que no 

final do dia, outros combatentes acedam aos 
recursos. Na óptica da Secretaria de Estado 
de Sofala, o fraco índice de reembolso pode 
estar motivado pelo desconhecimento por 
parte dos beneficiários do Fundo, quanto aos 
métodos usados para a devolução do dinheiro. 
Por isso, avançou a dirigente, “ há necessidade 
de envolver as Associações dos Combatentes 
na sensibilização e consciencialização sobre a 
real linha de orientação e prática dos dinheiros 
que estão a receber”. Stela Pinto Zeca apelou 
igualmente a adesão por parte dos combaten-
tes a outros fundos ao nível do distrito onde 
residem. Existem na província várias linhas 
de financiamento que podem ser igualmente 
contemplados a este grupo alvo, sugeriu a Se-
cretaria de Estado. Por seu turno, o Director 
do Fundo de Paz e Reconciliação Nacional, 
Estevão Mwiya fez saber que apesar do fra-

co nível de reembolso há 
que destacar o alto grau 
de engajamento de alguns 
combatentes que fizeram 
um enorme esforço na apli-
cação dos fundos conce-
didos pela instituição que 
dirige. A título de exemplo, 
Mwiya fez saber a Secreta-
ria de Estado de que dentre 
vários projectos de sucesso 
ao nível de Sofala, no Dis-
trito de Buzi, um veterano 
da Luta de Libertação na-
cional, recebeu seis milhões 
de meticais para implantar 
uma instância de hotelaria 
e turismo e neste momento 
a unidade emprega cerca de 
15 trabalhadores efectivos 
e o seu rendimento mensal 
ultrapassa a média de qua-
trocentos e cinquenta mil 
meticais mês. Esse indica-
dor traz um alento ao sector 
que dirige, dado que o ob-
jectivo principal do Fundo 
da Paz tem mesmo a ver 
com o empoderamento do 
combatente e a geração do 

emprego, em consonância 
com o programa quinque-
nal do governo 2020-2024. 
Um outro projecto com re-
sultado visível foi implan-
tado no distrito de Nha-
matanda. Trata-se de uma 
pequena indústria moageira 
de multifunção que para 
além de moer o milho tem 
igualmente a função de des-
casque dos graus do milho. 
Este facto alivia bastante a 
comunidade que por sinal é 
deslocada devido aos efei-
tos nefastos do ciclone Idai. 
Contudo, Mwiya prometeu 
cumprir na íntegra as orien-
tações e recomendações 
deixadas pela Secretária 
de Estado da província de 
Sofala, dado que tudo esta 
a ser feito pela Direcção do 
Fundo da Paz em coordena-
ção com a direcção máxima 
do Ministério dos Com-
batentes para se encontrar 
formas adequadas e viá-
veis com vista a recupera-
ção dos activos investidos.

As obras de asfaltagem da estrada nacional número 280, 
que liga o posto administrativo de Tica, em Nhamatanda, ao 
distrito do Búzi, na província de Sofala, cuja primeira pe-
dra foi lançada em Setembro de 2018, pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, só estarão concluídas a partir do 
mês de Setembro do próximo ano devido aos efeitos nega-
tivos que estão sendo criados pela pandemia da Covid-19. 

Este pronuncia-
mento foi feito 
pelo Ministro das 
Obras Públicas 
e Recursos Hí-

dricos, João Machatine, por 
ocasião da sua visita de traba-
lho naquele troço rodoviário. 

As obras deste empreendi-
mento estão avaliadas em mais 
de 130 milhões de dólares norte-
-americanos, as obras decorrem 
no seu ritmo normal, apesar da 
mesma empreitada ter sido afec-

tada pelo ciclone Idai, no ano 
passado, e agora pelos efeitos 
da pandemia de Coronavírus.

Após os trabalhos da reabili-
tação a via irá contribuir no des-
congestionamento do tráfego das 
estradas nacionais números um e 
seis e, para além disso, a mesma 
vai ainda encurtar as comunica-
ções internas entre o posto ad-
ministrativo de Tica em Nhama-
tanda a localidade de Casa Nova, 
na Estrada Nacional número 
um, no distrito de Chibabava.

Segundo o ministro que su-
perintende esta área das obras 
públicas, logo que as obras em 
curso forem concluídas minimi-
zará o sofrimento que neste mo-
mento é enfrentado diariamente 
pela população local, através de 
poeira no tempo seco e muito 
“matope” no tempo chuvoso. 

Inicialmente estava previsto 
que as obras da mesma estrada 
terminassem em Abril de 2021, 
mas devido a vários factores que 
foram provocados pelo ciclone 
Idai no ano passado e pela pande-
mia da Covid-19 neste ano, foram 
os principais factores que ditaram 
para o prorrogamento dos prazos 
para o mês de Setembro do pró-
ximo ano de 2021, para além das 
dificuldades que contribuíram 
negativamente na contratação da 
mão-de-obra qualificada, ao ní-
vel interno para o manuseamento 

dos equipamentos, explicou João 
Machatine, com conferência de 
imprensa nas obras da futura 
ponte sobre o rio Búzi em Sofa-
la. E neste momento, a execução 
está em 38 por cento, facto este 
que fez com que o ministro de 
tutela classificasse estas obras 
como estando numa fase positi-
va em termos da sua execução.

Avaliando do que já foi feito 
no terreno, a fonte disse de estar 
satisfeitos com a execução destas 
obras que compõe 470 obras de 
arte, destacando 13 pontes, sendo 
11 de pequena dimensão e duas 
de maiores, onde a principal será 
construída sobre o rio Búzi, com 
680 metros de extensão que 
neste momento a travessia está 
sendo assegurada por um bate-
lão. João Machatine explicou 
ainda que a pandemia da Co-
vid-19 condicionou o número 

de trabalhadores nas obras e 
este facto contribuiu para atra-
sar as obras, onde foi dada uma 
nova técnica para que os mes-
mos se adaptassem a uma nova 
realidade no trabalho, afirman-
do que não se pode e nunca se 
deve inviabilizar os projectos 
do desenvolvimento por causa 
desta pandemia. De acordo com 
João Machatine a parte mais di-
fícil da estrada em obra está re-
lacionada com as obras de arte, 
entre as pontes gigantes e gran-
des aquedutos, que exigem uma 
engenharia acima do normal 
que estarão prontas dentro de 45 
dias no máximo, devido ao en-
volvimento de alguns estudan-
tes do ramo de construção civil 
no Instituto Industrial e Comer-
cial da Beira e da comunidade 
local, onde os cerca de 1.400 
trabalhadores são jovens locais. 
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AdeM lança “ Projecto Cobrança Com 
Envolvimento das Comunidades”
AdeM lança “ Projecto Cobrança Com 
Envolvimento das Comunidades”
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No leito do grande rio

Moza Banco adianta-se na bancarização da Zambézia

Standard Bank reabre 
agência da Avenida 
Julius Nyerere

Em menos de uma semana, o Moza Banco inaugurou, a 
segunda agência bancária, desta vez no distrito do Ile, na 
mesma província da Zambézia. Ambos balcões fazem par-
te da iniciativa presidencial “Um Distrito, Um Banco”.

 

O balcão em 
alusão já 
está em fun-
cionamento, 
mas no úl-

timo sábado foi oficialmente 
inaugurado pela Secretária de 
Estado na Província da Zam-
bézia, Judith Mussácula. A che-
gada desta agência Moza veio 
melhorar a vida dos cidadãos 
do Ile, um distrito que dista a 
mais de 250 quilómetros da 

capital provincial, Quelimane.
 Segundo Judith Mussácula, 

os funcionários públicos são os 
mais prejudicados nos distri-
tos onde não existem bancos. 
“Muitas vezes, eles ausentam-
-se do trabalho à procura de 
um Banco. Por isso, a Secre-
tária de Estado da província 
da Zambézia, destacou os es-
forços do Governo e institui-
ções financeiras, visando co-
locar agências bancárias mais 
perto possível da população”.

 A dirigente entende que a 
entrada em funcionamento da 
agência bancária no distrito do 

O Standard Bank reabriu, recen-
temente, a sua agência da Ave-
nida Julius Nyerere, na cidade 
de Maputo, depois de ter bene-
ficiado de obras de reabilitação, 
ampliação e modernização.

Totalmente redefinida, com 
design moderno e equipada 
com a mais recente tecnologia, 
à agência possui, actualmente, 
um amplo espaço de atendimen-
to aos clientes e uma área digi-
tal com serviços de depósitos e 
levantamentos 24 horas por dia.

Aliás, a inovação é o 
principal atractivo da agên-
cia, que passou a ser híbrida, 
com uma área digital, de auto-
-atendimento, e outra de aten-
dimento personalizado, con-
ferindo, desta forma, maior 
conforto, comodidade e aten-
ção aos clientes, que poderão 
encontrar produtos e serviços 
ajustados às suas necessidades.

Na área de auto-atendi-
mento, a agência possui duas 
caixas automáticas, sendo uma 
para depósitos e levantamen-
tos e outra somente para le-
vantamentos, bem como uma 
máquina de grandes depósi-
tos, com capacidade de pro-
cessar mil notas por minuto, 
disponíveis 24 horas por dia.

Em resposta aos desafios im-
postos pela pandemia do novo 
Coronavírus, a remodelada 
agência da Julius Nyerere dis-
põe de viseiras (separadores de 
protecção) para evitar o contágio 
entre colaboradores e clientes.

Este mecanismo está, 
também, disponível em to-
dos os balcões do ban-
co há mais de dois meses.

Adicionalmente, foi colo-
cada uma rampa de acesso para 
facilitar e assegurar a inclusão 
de pessoas com deficiência.

A Secretaria do Estado da Juventude e Emprego 
(SEJE) e o Banco Comercial e de Investimentos (BCI) as-
sinaram na 5ª feira, 27 de Agosto, em Quelimane, provín-
cia da Zambézia, o Memorando de Entendimento para a 
concepção e gestão de soluções de crédito no âmbito do 
Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis (FAIJ), um acto tes-
temunhado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.

Rubricados pelo 
director geral 
do Instituto 
Nacional da 
J u v e n t u d e 

(INJ), Johane Muabsa, e pelo 
administrador do BCI, Mukhtar 
Abdulcarimo, os documentos 
selam uma parceria que se vai, 
fundamentalmente, materializar 
na oferta de soluções de finan-
ciamento, por parte do BCI, para 
projectos de geração de renda 
de jovens. Com esta ferramen-
ta, cuja linha de crédito é de 33 
milhões de meticais, pretende-
-se alavancar a inserção juvenil 
no desenvolvimento do país.

O Presidente da República 
frisou, no seu discurso, que o 
instrumento vai operacionalizar 
o compromisso do governo de 
criação de mais oportunidades 
de emprego e auto-emprego para 
jovens moçambicanos. Citan-
do dados oficiais indicou que “a 
nossa força de trabalho é consti-
tuída essencialmente por jovens 
e mulheres, daí a nossa opção de 
promover o emprego e empre-
gabilidade destas duas camadas 
sociais”. E sublinhou:“o avanço 
da mulher como do jovem só 

será possível se garantirmos que 
eles tenham habilidades, compe-
tências e atitudes exigidas pelo 
mercado de trabalho. Estas ati-
tudes só se concretizam promo-

vendo a educação, formação e 
capacitação profissional e criação 
de um ambiente que facilite não 
apenas o acesso ao emprego, mas 
também o empreendedorismo”. 

Ao abrigo do protocolo, 
compete ao BCI conceber so-
luções de produtos e serviços 
com condições especiais para 
os beneficiários interessados 
em aderir à iniciativa por via de 
financiamento; contribuir na di-
vulgação da iniciativa pelos be-
neficiários elegíveis, apoiando 
na análise dos projectos e elegi-
bilidade ao financiamento; e ce-
lebrar contratos de crédito com 
os jovens beneficiários, gerindo 

os recursos do FAIJ, bem como 
a respectiva carteira de crédito.

O Banco vai ainda pres-
tar assistência técnica ao INJ, 
mantendo-o regularmente in-
formado sobre as iniciativas co-
merciais dirigidas aos Jovens; 
e em conjunto, realizar sessões 
de formação e capacitação so-
bre matérias ligadas à educação 
financeira e empreendedorismo.

Através do BCI, o INJ dis-
ponibilizará financiamento para 

desenvolvimento de novos ne-
gócios ou expansão de negó-
cios de jovens empreendedores 
com taxas bonificadas de 5,00% 
e 7,00%, respectivamente.

Para o ano 2020, a iniciativa 
abrange 20 distritos pré-selecio-
nados das províncias de Cabo-
-Delegado, Nampula, Zambézia 
e Sofala, com perspectiva de 
se tornar mais abrangente nos 
próximos anos. O circuito de 
submissão de projectos inicia-
-se e envolve os Centros de Em-
prego e Serviços Distritais que 
superintendem a área da juven-
tude, e complementarmente as 
agências BCI destes distritos. 

Disponibilizados 33 milhões para 
iniciativas juvenis

Protocolo entre SEJE e BCI:

Iniciativa presidencia

Ile, implica assegurar a perma-
nência dos profissionais da Fun-
ção Pública nos locais do traba-
lho. “O Banco que inaugurámos 
no Ile vai igualmente beneficiar 
a população dos distritos de 

Mulevala e Namarrói”, onde 
ainda não existem esses servi-
ços, afirmou Judith Mussácula, 
salientando que o Banco só irá 
crescer se a população deixar 
de guardar dinheiro em casa.



O Governo da província central de Manica em par-
ceria com a Save The Children implementa desde Maio 
do presente ano a estratégia de ensino baseado nas fa-
mílias para evitar a desistência dos alunos das escolas 
das regiões recônditas durante o estado de emergência.

Para tal foram for-
mados 125 profes-
sores ambulantes 
e 345 promotores 
de leitura. No âm-

bito de prevenção e combate a 
nova pandemia da COVID-19, 
o Estado moçambicano de-
cretou emergência no mês de 
Maio do corrente ano, como 
medida de contenção da pro-
pagação desta pandemia mor-
tífera no território nacional, e 
uma das medidas tomadas foi 
de encerrar as escolas do país.

Para que os petizes conti-
nuem a recapitular as matérias 
estudadas nas escolas, estes 
passaram a estudar em casa 
através das fichas de exercí-
cios que os pais e/ou encarre-
gados de educação levam nas 
escolas, não obstante os alunos 
estudam igualmente por meio 
das aulas televisivas e radio-
fónicas em canais nacionais. 

Mas a realidade de alguns 
distritos recônditos da provín-
cia central moçambican, mos-
tra não só a escassez de mate-
rial de reprodução em grande 
quantidade das fichas de exer-
cício para os alunos, como tam-
bém a falta de rádios e televi-
sores para estudarem em casa. 

Como forma de reverter 
esta situação, o Governo de 
Manica em parceria com a 
Save The Children formou 120 
que produzem e reproduzem 
fichas de exercícios de forma 
manuscrita e 345 promotores 
de leitura, estes que deixam os 
exercícios nas famílias de cada 
aluno com as devidas explica-
ções das matérias científicas. 

A estratégia abrange 50.242 
crianças dos distritos de Ma-
cossa, Machaze, Manica e 
Tambara, trata-se de um pro-
jecto de cinco anos empre-
endido pela ONG Save The 
Children Internacional em 
Moçambique, visando assegu-
rar que as crianças tenham a 
educação básica nas zonas por 
onde esta organização opera. 

A directora de programas na 
Save The Children em Mani-
ca, Ana Dulce Guizado afirma 

que o ensino baseado na famí-
lia significa que a criança não 
vai a escola, porém precisa de 
aprender, “a criança não pode ir 
a escola porque de alguma for-
ma pode estar exposta a algu-
ma contaminação, e o projecto 
é baseado nas famílias porque o 
promotor leva os exercícios até 
a casa e depois disso assegura 
que a criança faça os exercícios 
dentro do seu meio familiar e 
ele recolhe os exercício para a 
escola para que os professores 
possam corrigir”, disse. Acres-
centa que a sociedade deve sal-
vaguardar os direitos da crian-
ça, como é o caso da educação 
que é fundamental para os pe-
tizes. “A grande preocupação 
da Save The Children é que 
qualquer criança tem direito, e 
nós temos que salvaguardar a 
questão dos direitos da criança, 
e um dos grandes desafios é que 
nós queremos que mais meni-
nas tenham acesso a educação 
e uma educação de qualidade”. 

A norte da província de 
Manica, Macossa é um distri-
to modelo de implementação 

da estratégia de ensino base-
ado nas famílias, pois através 
desta estratégia, o serviço dis-
trital de educação, juventude e 
tecnologia deste distrito nor-

tenho da província de Mani-
ca resgatou 51 alunos que se 
encontravam nas machambas.

O chefe da repartição de 
educação geral no serviço dis-
trital de educação, juventude e 
tecnologia de Macossa, Manuel 
Fundisse avalia de forma posi-
tiva a estratégia de ensino ba-
seado nas famílias, implemen-
tado pela Save The Children, 
olhando para as dificuldades 
que aquele distrito enfrenta. 

“Sabemos que ao nível 
do nosso distrito, não temos 

a situação de rádios comuni-
tárias, onde algumas crianças 
aprendem nos outros distritos, 
reconhecendo essas dificulda-

des, recebemos de bom agrado 
esta estratégia de ensino base-
ado na família, estratégia esta 
que está a surtir efeitos dese-
jados ao nível do nosso distri-
to”, disse Manuel Fundisse. 

Isabel José Adriano, de 24 
anos de idades, é professora 
ambulante capacitada pela Sa-
veThe Children, afirma que 
o ensino baseada na família é 
eficaz, “é fortifica mais, ten-
do em conta que a educação 
começa na família”, afirmou. 

Na mesma comunidade, 

encontra-se o promotor de lei-
tura em Nhamagua, Henriques 
Waite de 32 anos, que traba-
lha com muitas crianças. “O 

trabalho é muito simples, os 
professores elaboram exercí-
cios na escola, e esta por sua 
vez solicita a nós e deixamos 
directamente nas comunidades, 
casa a casa dos alunos, no dia 
seguinte continuamos a fazer 
a monitoria e andar nas casas 
para fiscalizar se os alunos es-
tão a fazer ou não”, explicou. 

Os pais e/ou encarrega-
dos de educação no distrito de 
Macossa congratulam a estra-
tégia, assumindo que possibi-
lita medir o pulsar de ensino e 
aprendizagem dos seus filhos. 
Edmo Sianhalo, pai da aluna da 
quarta classe, Serena João, afir-
ma que a sua filha está a cada 
vez mais a evoluir na escola. 

“Antes de introduzir esse 
sistema, era uma guerra sempre 
para nós, fazíamos de tudo para 
pelo menos estudarem em casa, 
mas as crianças ficavam nas ruas 
a brincar, mas com os exercí-
cios, elas já têm tempo também 
de estar aqui em casa, eu tam-
bém verifico os cadernos dela 
para ver se fazem os exercícios 
ou não”, disse Edmo Sianhalo. 

Serena João tem 10 anos 
de idade e neste momento 
estuda na quarta classe, afir-
ma ter recebido os exercícios 
pelos promotores de leitura, 
não só, como também tira dú-
vidas em algumas matérias. 

“Estou a gostar dos exercí-
cios, o professor pode continu-
ar a trazer aqui em casa porque 
gosto de estudar, quando eu cres-
cer quero ser carpinteira para fazer 
portas aqui na minha vila”, disse.

Kelly Mwenda
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Manica

Governo e ONG implementam 
estratégia de ensino baseado na família
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As lamentações de um agricultor de sucesso
elton da graça

A criação de um banco para o agricultor pode ser um ba-
lão de oxigénio para o sector primário, uma vez que poderá 
permitir o acesso ao crédito com juros bonificados e estimular 
cada vez os produtores agrícolas. Quem, assim o diz é Fran-
cisco Cuco, produtor no distrito de Chonguene, há bastante 
tempo. Tem vários projectos de modo a alargar sua produção. 
Contudo a falta de equipamentos agrícolas lhe tem saído caro, 
uma vez que precisa alugar para poder preparar seus hecta-
res de terra e escoar a produção quando sucede a colheita.

Sua juventude 
remonta dos 
anos 70 quando 
Francisco Cuco 
abandonou a 

profissão de cobrador para se 
dedicar ao cultivo da terra. 
Nos dias que correm, depara-
-se com inúmeros desafios um 
dos quais, o acesso ao crédito 
nos bancos comerciais que se 
tem revelado impossível ape-
sar de reunir idoneidade cre-
ditícia e de reembolso. Cuco, 
mesmo assim não desiste. Tudo 
faz, ainda em meio as dificul-
dades financeiras, pois a von-
tade de cultivar e alargar os 
campos agrícolas não lhe falta.

No posto administrati-
vo de Nguzene, no distrito 
de Chonguene, província de 
Gaza encontramos uma peque-
na comunidade residente em 
Cucuine, há oito quilómetros 
da localidade de Chizavane. 

A comunidade de Cucuine 
dedica-se a agricultura e pas-
torícia. Sem condições de es-
coamento de produtos após a 

colheita e para determinação do 
preço. Não há energia eléctrica 
no local. Contudo, a irrigação 
para quem tem hectares de ma-
chambas depende do uso do 
gerador. Nisso, Francisco Cuco 

não é excepção. Com vários 
hectares de produção de man-
dioca, cebola, couve e citrinos, 
Cuco precisa de 1500 meticais 
diários para poder adquirir a 
gasolina e irrigar as suas ex-
tensões de terra cultivada. Por 
falta de clientes e capital para 
poder colocar sua produção em 
grandes cidades, Cuco destila 
alguns citrinos em aguarden-
te de modo a evitar prejuízos 
decorrente da deterioração dos 
mesmos. “Tenho muita pro-
dução de citrinos e os exten-
sionistas falam de 2000 e sem 
clientes, e porque não tenho 
condições de levar os mesmos 
aos grandes consumidores-as 
cidades “lamenta Cuco expli-
cando que, quando pretende 
levar a capital de Gaza-Xai-Xai 
paga muito caro pelo aluguer 
da viatura e o valor que podia 
ser usado para a aquisição de 
mais sementes é aplicado para 
o pagamento do aluguer. “Fico 
sem nada porque tudo vai para 
o aluguer da viatura “lamen-
ta, crescentando que tudo fez 

de modo a aceder um crédito 
bancário, não obstante nunca 
ter tido alguma abertura se não 
promessas. É preciso um banco 
para o agricultor porque só as-
sim, haverá estímulo da nossa 

parte, adianta Cuco acrescen-
tando que o financiamento do 
governo através do banco na-
cional de investimento (BNI) 
é um balão de oxigénio a olhar 
pelos juros cobrados. Concorri 
a esse fundo do BNI.preciso de 
uma quantia de cinco milhões 
de meticais para poder transfor-
mar e revolucionar a agricultu-
ra no meu distrito e não só. Este 
valor a olhar pelos meus pro-

jectos serão usados para aqui-
sição de alfaias agrícolas, trac-
tor e um camião de maneiras a 
permitir o escoamento dos pro-
dutos quando houver colheita. 
Cucu não para por ai. Explica 

que por diversas vezes já de-
monstrou capacidade creditícia 
para aceder aos créditos comer-
ciais. Porém, nunca obteve uma 
resposta positiva situação que 
lhe entristece demasiado. Não 
entendo a razão para tanto des-
credito aos produtores, quan-
do estes, pretendem aceder a 
um financiamento bancário 
comercial. Para um dos maio-
res produtores da província de 

Gaza, os 30 hectares cultivados 
constituem um avanço. O apoio 
bancário a que pretende é para 
melhorar o que está em falta.” 
O preço da gasolina não ajuda 
muito. Se tivesse um sistema 

solar, uma vez que a energia 
eléctrica não chega, penso eu 
que seria melhor” vincou Cucu

I m p o s i ç ã o  d o  p r e ç o  d a 
produção pelos compradores

Se por um lado estão as la-
mentações face as dificuldades 
para aceder ao crédito bancá-
rio, por outro lado Francisco 
Cuco acrescentam que a imposi-
ção do preço dos produtos pelos 
compradores tem sido uma das 
questões que deixa os produtores 
cada vez desmotivados. Cuco, 
conta que há bem pouco tem-
po uma empresa de compra de 
mandioca sediada na província 
de Inhambane teria lhe açam-
barcado um total de 20 tonela-
das de mandioca e o ganho foi 
quase que nada. “Tenho muita 
produção de mandioca. Mas, ao 
preço de 2 meticais me é difícil 
continuar a fornecer para eles. Se 
pudessem comprar a um preço 
de sete a dez meticais” sugeriu a 
fonte acrescentando que a zona 
norte de Gaza debate-se com o 
problema de produtos alimenta-
res e que se houvesse transpor-
te poderia levar sua produção.

 Refira-se que Francisco 
Cuco é um dos maiores produ-
tores da província de Gaza com 
vários prémios nacionais, tendo 
sido o primeiro moçambicano a 
conseguir domesticar o Vondlo, 
uma espécie de ratazana difícil 
de criar em sistema intensivo. 

Depois de tentativas fracassadas de aceder ao crédito bancário
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EUA disponibilizam 42 milhões de 
dólares para assistência humanitária

Os Estados Unidos da América vão canalizar 42 milhões de 
dólares para assistência humanitária às vítimas do conflito ar-
mado e projectos de resiliência na província de Cabo Delgado.

O valor será 
igualmente 
destinado aos 
sectores de 
saúde, forma-

ção técnico-profissional e com-
bate aos casamentos prematuros 
na província de Cabo Delgado. 
O Governo norte-americano, 
prossegue o comunicado, felicita 
o executivo moçambicano pela 
criação da Agência de Desen-
volvimento Integrado do Norte 
(ADIN), entidade estatal funda-
da para a promoção do desen-
volvimento das três províncias 
da região norte de Moçambique.

A província de Cabo Del-

gado é alvo de ataques por gru-
pos armados desde Outubro de 
2017, que já causaram a morte 
de, pelo menos, 1.059 pessoas 
em quase três anos, além da des-
truição de várias infra-estruturas.

De acordo com a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
a violência armada levou à fuga 
de 250.000 pessoas de distritos 
afectados pela insegurança, mais 
a norte da província. A ONU 
e várias entidades internacio-
nais já classificaram os ataques 
como uma ameaça ‘jihadista’. 
Algumas das acções foram rei-
vindicadas pelo grupo extre-
mista islâmico Estado Islâmico.

O Governo da 
Suécia vai 
disponibili-
zar um mi-
lhão de dó-

lares para reforçar a assistência 
a famílias vulneráveis das 
províncias de Gaza e Inham-
bane, no sul de Moçambique, 

O montante vai apoiar a 
assistência de famílias vulne-
ráveis de 13 distritos das duas 
províncias, indica uma nota 
do Ministério da Economia 
e Finanças. A iniciativa, que 
conta com o apoio das Nações 

Unidas, enquadra-se nas es-
tratégias do Governo moçam-
bicano para garantir a resili-
ência de famílias vulneráveis 
face às mudanças climáticas.

Entre os meses de Ou-

tubro e Abril, Moçambique 
é ciclicamente atingido por 
ventos ciclónicos oriundos 
do Índico e por cheias com 
origem nas bacias hidro-
gráficas da África Austral.

Em Dezembro de 2019, 
sete distritos do norte da pro-
víncia de Cabo Delgado fi-
caram isolados devido ao 
desabamento de uma ponte 
sobre o rio Montepuez, du-
rante a época das chuvas.

No total, a época das chuvas 
2019/2020 provocou a morte 
de 54 pessoas devido a desas-

tres naturais (sobretudo raios 
e inundações), e afectou cerca 
de 65 mil pessoas, muitas com 
habitações inundadas, segun-
do dados do Instituto Nacio-
nal de Gestão de calamidades.

Milhão de dólares para 
famílias vulneráveis no 
sul de Moçambique

A gestão da Central Térmi-
ca de Ressano Garcia (CTRG), 
considera haver esforços efec-
tivos com vista a não emis-
são de gases nocivos ao meio 
ambiente, na sequência de 
adopção de uma tecnologia 
aprovada pelas Nações Unidas

De acordo com Orlando 
Sibanda, gestor do projecto 
da CTRG, que falava recente-
mente a imprensa, em Ressano 
Garcia, trata-se de uma medida 
que o mundo tanto necessita.

Sibanda indica que a 
CTRG durante o processo de 
procurement optou por uma 
tecnologia que reduz a emis-
são de dióxido de carbono ao 
meio ambiente, que se avalia 

em 542 mil toneladas. Com 
vista garantir estes níveis de 
qualidade, a CTRG aposta na 
monitoria constante das quan-
tidades a emitir com base em 
sistemas tecnologicamente 
aprovados pelas Nações Unidas

Sibanda fez notar que a 
CTRG dispõe de capacidade 
para produz 152MW de energia, 
posteriormente encaminhada 
para a EDM. O nível de geração 
de energiaé feito a uma tensão 
de 15 kilovolts, essa tensão é 
elevada para 275 kilovolts, que 
permitem a interligação com 
a subestaçãoda EDM, instala-
da poucos metros da CTRG.

Por dia a CTRG recebe um 
total de 30.137 GJ mil para a 

produção de energia dividia 
de hora em hora para a pro-
dução de 152/hMW, que são 
quantidades produzidas em 
função da demanda da EDM. 

“(…) portanto, a emissão 
acima desta tonelagem se-
ria nociva ao meio ambiente, 
quando é preciso respeitar-se as 
convecções internacionais exis-
tentes”, argumentou Sibanda

De referir que com atuais 
compromissos, mundo cami-
nha para um aumento de tem-
peratura de 3.2°C; redução 
de emissões tem de ser 7,6% 
ao ano na década de 2020 a 
2030; quatro principais emis-
sores são China, União Euro-
peia, Índia e Estados Unidos.

Terminal térmica de gás aposta em 
tecnologia amiga do ambiente 
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Querem 90% do valor dos Fundos da FIFA 

Clubes consideram insultuosos 
apoios definidos pela FMF

Os clubes do futebol moçambicano, inscritos para tomar 
parte no Moçambola e nos Campeonatos Provinciais con-
testaram na tarde desta terça-feira, 1 de Setembro, a distri-
buição do valor de um milhão de dólares do fundo de solida-
riedade da FIFA, cujos critérios foram anunciados há uma 
semana pela Federação Moçambicana de Futebol (FMF). 

Numa con-
ferência de 
i m p r e n s a , 
os clubes 
deram con-

ta que segundo um estudo re-
alizado pelos consultores da 
FIFA os principais “players” 
do futebol perderam entre 30 
a 100% das receitas, pelo que 
estes entendem que devem ser 
os principais beneficiários do 
valor que vai ser alocado para 
aliviar o impacto da Covid-19.

“Os clubes entendem que 
o apoio é para eles embora ve-
nha via federação, a FIFA não 
iria distribuir o valor clube a 
clube”, começou por dizer Je-
remias da Costa, Presidente 
do Costa do Sol para depois 
sublinhar que “se olharmos 
para aquilo que a FIFA disse 
90% dos prejuízos estavam 
nos clubes, então era expectá-
vel que a FMF pegasse 90% 
do valor entregasse aos clubes 
e 10% para os seus programas 
internos, seria o razoável e nós 
não estamos a dizer que o valor 
todo tem que ir para o Moçam-
bola, mas também repartido 
pelos clubes do provincial”. 

Não é justo pagar dívidas 
passadas, isso  seria desvio de 

aplicação 

Os clubes entendem que 
não é justo que a FMF use os 
fundos da FIFA para pagar 
dívidas do elenco passado.

“Sendo o apoio para os clu-
bes não era justo que eles [FMF] 
usassem o valor para pagar dí-
vidas do passado, o apoio que a 
FIFA dá é para aliviar o impac-
to da Covid-19, se uma dívida 
for criada derivado do impac-
to da Covid, essa sim tem que 
ser paga, mas se é uma dívida 
passada, os clubes  não aceitam 
que os fundos de solidariedade  
sejam usados para isso. Consta-
tamos que as dívidas absorvem 
49 a 50% dos fundos e isso é 
muito agressivo para nós”, 
disse o porta-voz dos clubes. 

Jeremias da Costa avivou a 

memória dos amantes do fute-
bol em relação ao anúncio feito 
pelo presidente da FMF, Feizal 
Sidat, que “há três meses anún-
ciou que parte significativa das 
dívidas do anterior elenco já 
foram saldadas, mais uma vez 
não faz sentido desviar a apli-
cação dos Fundos da FIFA de 
apoio a Covid-19 para o paga-
mento das dívidas passadas”.

Revisão dos critérios de 
elegibilidade é outra exigência 

Em relação aos critérios de 
elegibilidade, os clubes contes-
tam o facto de se exigir o licen-
ciamento para que os mais de 
300 clubes possam beneficiar 
destes fundos, pois é uma exi-
gência não consentânea com a 
realidade do futebol nacional.

 “Se olharmos para a nos-
sa geografia do futebol, vamos 
chegar à conclusão que nem 
20% dos 300 clubes vai conse-
guir o licenciamento e muitos 
dos clubes não conseguem o 

licenciamento porque falta-lhes 
a quitação porque está a dever 
o INSS, está a dever o IRPS e 
precisa deste dinheiro para pa-
gar a quitação de forma a que 
obtenha o licenciamento, pelo 
que pedem para que estes cri-
térios sejam revistos e a nossa 
perspectiva passa pela inscri-
ção na associação, dos seniores 
às camadas de formação, e no 

final o clube justifica a utili-
zação do valor ao critério de 
cada um”, explicou Da Costa. 

O facto de a FMF destinar 
150 mil dólares para o apoio em 
espécie aos clubes dos campeo-
natos provinciais é contestado 
pelas colectividades que que-
rem receber o valor em dinheiro. 

“A Federação vai dar bo-
las, apitos, mecos, ou seja os 
clubes já têm esse material, se 
calhar precisam de um equipa-

mento alternativo e com o di-
nheiro podem ir comprar, pelo 
que pedimos que esta situação 
seja revista e cada clube rece-
ba o seu quinhão e vai fazer o 
que bem entender, obviamente 
com a obrigação de justifica-
ção de acordo com a instrução 
da FIFA que exige auditoria da 
utilização do valor. Nós não 
aceitamos que nos dêem más-
caras, álcool e gel comprado 

com o valor da FIFA para alí-
vio da Covid-19”, comentou 
o Presidente do Costa do Sol. 

Maxaquene considera 
insultuoso receber 55 mil 

Meticais ainda por cima em 
espécie 

  Na esteira da revisão dos 
critérios de acesso aos fun-
dos, os clubes do Provincial 
apresentaram a sua proposta 

e não concordam que sejam 
exigidos requisitos apertados. 

“Para nós os critérios 
aceitáveis seriam ter estatu-
tos em dia e publicados no 
Boletim da República, ter 
sede própria, com conta ban-
cária em nome do clube por 
fim ter a acta da reunião da 
Assembleia Geral da época 
2018/2019”, propôs Miguel 
Vaz, representante dos clubes 

que militam nos provinciais.  
A proposta de os clubes 

receberem 55 mil Meticais em 
espécie foi considerada por 
Miguel Vaz, representante do 
Maxaquene, como insultuosa.

“Não quero passar nenhum 
atestado de incompetência ao 
responsável da área de conta-
bilidade e Finanças da FMF 
que pode ser bom técnico nes-
sa área, mas para outro tipo de 
actividade não é, pois demons-
trou não conhecer bastante as 
nuances daquilo que é o fute-
bol, julgo que os “players” do 
jogo de futebol são os clubes 
e estar a dar 55 mil Meticais 
em espécie isso é dar “pea-
nuts”, mesmo que fosse em 
dinheiro isso seria insultuoso e 
essa é uma das várias formas 
de enganar aos clubes e nós 
como Maxaquene já tínhamos 
decidido que não iríamos re-
ceber esse apoio, portanto haja 
mais respeito pelos fazedores 
do futebol”, comentou Vaz. 

Recordar que o organismo 
responsável pelo futebol na-
cional alocou perto de metade 
desta verba de um milhão de 
dólares americanos (485.714 
dólares americanos ou seja 
34 milhões de Meticais) para 
o pagamento das dívidas da 
Federação e cerca de 150 mil 
dólares americanos (perto de 
10 milhões e 500 mil Meti-
cais) na aquisição de mate-
rial desportivo diverso para 
a atribuição a mais de 130 
clubes que movimentam o fu-
tebol no país. (LANCEMZ)
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Comercial

Liga de Futebol já 
submeteu pedido de 
audiência ao SED

Afrotaças iniciam a 20 de Novembro 

A Liga Mo-
ç a m b i c a n a 
de Futebol 
(LMF) já 
s u b m e t e u 

o pedido de audiência ao 
Secretário de Estado de Des-
porto, Carlos Gilberto Men-
des, na sequência do pedido 
dos presidentes dos 14 clubes 
do Moçambola para apre-
sentarem ao Governo as suas 
preocupações em relação à 
retoma do principal campeo-
nato de futebol moçambicano.

Este pedido surgiu após a 
reunião realizada na tarde de 
segunda-feira, 31 de Agos-
to, na qual os líderes das for-
mações que tomam parte do 
Moçambola manifestaram o 
desejo de apresentar ao Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, a necessidade de finan-
ciamento da prova caso a mes-
ma decorra à porta fechada.

 “Nós recebemos a pre-
ocupação dos clubes e ca-
nalizamo-la à Secretaria do 

Estado do Desporto que é 
o pelouro responsável pelo 
desporto, em particular o fu-
tebol” disse Ananias Cou-
ana Presidente da LMF.

No entender da LMF, é  
ao SED que devem ser cana-
lizadas as preocupações le-
vantadas pelos Clubes, sem 
descurar a FMF entidade 
gestora do Futebol no País. 
Referir que em Abril a LMF 
já havia apresentado as preo-
cupações financeiras dos Clu-
bes que até ao momento não 
tiveram nenhuma resposta.

Os clubes estão disponí-
veis para a retoma do futebol, 
a começar pelos treinos das 
equipas, permitindo que caso 
as restrições sejam levantadas 
o Moçambola 2020 inicie em 
meados de Outubro próximo, na 
condição de subsidiar as perdas 
das receitas de bilheteira por 
conta da possibilidade de reali-
zar a prova à porta fechada de-
vido às medidas de prevenção 
da Covid-19. (LANCEMZ)

Já é conhecido o 
calendário de com-
petições interclu-
bes da CAF para 
a época 2020/21, 

com o organismo máximo do 
futebol africano a definir as 
datas das provas em que esta-
rão envolvidos o Costa do Sol 
(acesso à Liga dos Campeões 
Africanos) e União Desporti-
va do Songo (Taça das Confe-
derações  – Nelson Mandela).

A primeira mão da primei-
ra eliminatória das competi-
ções interclubes está marcada 
para entre os dias 20 e 22 de 
Novembro, enquanto que a se-
gunda mão terá lugar entre os 
dias 27 e 29 do mesmo mês. 

Mas antes, tanto os “ca-
narinhos” como “hidroelé-
tricos” terão que confirmar a 
sua participação nas respec-
tivas provas. É assim, que o 
período de engajamento será 
aberto no sistema de gestão de 
competições da CAF (CMS) 

a partir do dia 1 de Setembro 
de 2020 com o prazo a findar 
no dia 20 de Outubro 2020. 

É neste sentido, que o or-
ganismo máximo do futebol 
africano solicitou para que as 
federações procedam com o re-

gisto dos seus clubes no sistema 
CMS de acordo com os seguin-
tes cenários aprovados pelo 
Comité Executivo do CAF:

– Federações que completa-
ram a época 2019/2020, as equi-
pas que devem engajar na pró-
xima época CAF  são as equipas 
classificadas nas competições 

nacionais 2019/2020 de acordo 
com os critérios de engajamen-
to referidos nos artigos 2o e 
3o Capítulo 4 do regulamento.

Federações que não com-
pletaram a época 2019/2020, 
mas estabeleceram um critério 
para classificar as equipas ou 

homologar as classificações 
nas competições nacionais 
2019/2020, as equipas que de-
vem engajar na próxima época 
CAF IC são as equipas qualifi-
cadas nas competições nacio-
nais 2019/2020 de acordo com 
os critérios de engajamento 
mencionados nos artigos 2o e 
3o Capítulo 4 do regulamento.

 Federações que não con-
seguiram completar a época 
2019/2020 e determinaram 
que a época foi totalmente 
cancelada e não contabilizada, 
as equipas engajadas na pró-
xima época CAF IC são as 
mesmas equipas qualificadas 
da referida federação na últi-
ma época CAF IC 2019/2020 
levando em consideração a 
cota de cada federação de 
acordo com sua classificação.

Federações que ainda não 
tenham terminado sua época 
nacional no período de en-
gajamento, a federação será 
solicitada a escolher um dos 
critérios acima para determi-
nar seu(s) representante(s) 
e a CAF aprovará ou repro-
vará os critérios escolhidos.

De realçar que durante a 
época CAF interclubes em 
questão, algumas partidas serão 
disputadas durante as elimina-
tórias e a fase final da Copa das 
Nações Africanas Sub-20, Mau-
ritânia 2021. (LANCEMZ)

Costa do Sol e União Desportiva do Songo conhecem datas
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Exposição de Pintura “Ventre Triangular” 
em cartaz na FFLC

Hoyo hoyo 
Makwayela dos TPM 

Está patente desde ontem (02 de Setembro) na Galeria da 
Fundação Fernando Leite Couto, inaugura, a exposição colecti-
va “Ventre Triangular” de Amilton Macicame, Chaná de Sá e Se-
bastião Matsinhe, três grandes artistas plásticos de Inhambane.

De acordo com 
uma nota de 
imprensa, a 
FFLC indica 
que os motivos 

das telas que compõem a mos-
tra de pintura, representam, 
de acordo com a curadora da 
exibição, Yolanda Couto, um 
mundo de histórias que nos 
rodeiam, reunindo formas, 
objectos e sujeitos insólitos. 

Através destas narrativas 
pictóricas, diz Yoalnda Couto 
citado na fonte que os artis-
tas conjugando acertadamente 
os elementos das suas obras, 
levam-nos a visitar lugares que 
reflectem a sua aproximação ao 
meio ambiente, à busca de con-
tacto com a terra onde nasce-
ram e à expressão do seu povo.

Yolanda Couto explica ainda 
que o título “Ventre Triangular” 
deve-se ao facto de se reunirem 
nesta colectiva três artistas que 
conviveram e trabalharam cria-
tivamente as suas obras, anali-
sando os problemas da pintura. 

“A exposição reflecte três 
percursos distintos cujo deno-

minador comum é terem nasci-
do na província de Inhambane 
e apostarem na pintura como 
veículo da expressão do Ser. 
Trata-se de Matsinhe e Cha-

ná de Sá, nomes conhecidos,  
e o jovem AmiltonMacica-
me, que expõe pela primeira 

Grupo cultural Makwayela 
dos TPM foi fundado em 1976 
pelo então Ministro dos transpor-

tes, Jose Luís Cabaço, o grupo 
era  composto por 13 membros, 
dentre eles uma única mulher.

Recordar é viver

vez”, lê-se no comunicado. 
Inicialmente autodidata, 

AmiltonMacicame, de espírito 
irreverente, manifestando liber-
dade, inventividade e ousadia, 
foi acarinhado e apoiado pelos 
dois artistas. Desenvolveu a 
técnica mista sob a tela, como 
atestam as obras “Operárias”, 
“Melodia Africana” ou “Luar”. 

Macicame cria um simul-
tâneo de imagens sobrepostas, 
onde se destaca a figura que 
emana no centro e que invade, 

de modo expansivo, a superfí-
cie pintada, desvendando situa-
ções imprevistas do quotidiano.  

Matsinhe, por seu turno, 
através das técnicas de acríli-
co sob a madeira e sob a tela, 
liberta-se do estabelecido 
através das formas abstractas 
que ganham relevo com cores 
vibrantes. A curadora observa 
que as imagens nas telas par-
tem da realidade visível no quo-
tidiano da existência, da vida.

“Chaná de Sá, recorrendo 

ao acrílico sob a tela e a técni-
ca mista sob o papel, suaviza 
as suas imagens, retirando-lhes 
agressividade através do tra-
ço curvilíneo que utiliza com 
mestria, dando às suas obras 
um sentimento amoroso, que 
é, por vezes, sulcado de gestos 
provocatórios.A exposição “Ven-
tre Triangular” estará aberta até o 
dia 30 deste mês para visita no 
espaço da Fundação Fernan-
do Leite Couto, Avenida Kim 
Ill  Sung ”, diz o documento.

A vida foi feita para ser 
vivida na sua plenitude. Deste 
lado de cá, esperamos que você 
possa olhar para o passado, e 
apenas se orgulhar de tudo o que 
fez, pois já entrou para uma das 
melhores fases da vida. Desfrute 
a década em pleno, aproveitando 
este novo horizonte da sabedo-
ria. Sinta o orgulho da idade que 
você carrega. Interiorize que a 
cada ano que passa está a ficar 
mais experiente, e não mais 
velho. Quarenta e um (41) anos 
não são para qualquer um. A 
vida não pára. Anda ontem só ti-
nhas 40! Uma vez mais parabéns 
Arminda.

Arminda Janfar e os 41 anos 
cor-de-rosas

REVISTO

Exposição de Pintura “Ventre Triangular” em 
cartaz na FFLC

Está patente desde ontem (02 de Setembro) na Galeria da Fundação Fernando Leite 
Couto, inaugura, a exposição colectiva “Ventre Triangular” de Amilton Macicame, 
Chaná de Sá e Sebastião Matsinhe, três grandes artistas plásticos de Inhambane.

De acordo com uma nota de imprensa, a FFLC indica que os motivos das telas que compõem 
a mostra de pintura, representam, de acordo com a curadora da exibição, Yolanda Couto, um 
mundo de histórias que nos rodeiam, reunindo formas, objectos e sujeitos insólitos. 

Através destas narrativas pictóricas, diz Yoalnda Couto citado na fonte que os artistas 
conjugando acertadamente os elementos das suas obras, levam-nos a visitar lugares que 
reflectem a sua aproximação ao meio ambiente, à busca de contacto com a terra onde 
nasceram e à expressão do seu povo.
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Tony Django (1973 -2010)

O músico com influência políticas, 
filosóficas, sociais e literárias”

Antonio Alamo 
Salomão Jango, 
mais conheci-
do como Tony 
Django foi vo-

calista principal da banda Ka-
paDêch, uma das mais conhe-
cidas de Moçambique. Tony 
Django foi o protagonista dos 

dois álbuns do KapaDêch no-
meadamente “Katchume”, de 
1998, e “Tsuketane”, 2001, 
ambos gravados em França 
pela Lusáfrica, fazendo voz 
em quase todas as músicas, 
à excepção de algumas can-
tadas por Roberto Isaías. 
Tony Django, nos últimos 

tempos de vida vinha con-
ciliando o KapaDêch com 
uma carreira a solo em ac-
tuações nas casas de pasto 
mais conhecidas de Maputo, 
começou a cantar nos anos 
1980 num dos mais famo-
sos grupos infantis de Ma-
puto, as “Petálas Amarelas”.

nome artístico de Robert Allen Zimmerman (Duluth, 
24 de Maio de 1941) é um cantor-compositor, escritor, ac-
tor, pintor e artista visual norte-americano e uma impor-
tante figura na cultura popular há mais de cinquenta anos. 

Grande parte de 
seu trabalho 
mais célebre 
data da década 
de 1960, quan-

do canções como “Blowin’ 
in the Wind” (1963) e “The 
Times They Are a Changin’” 
(1964) se tornaram hinos dos 
movimentos pelos direitos ci-
vis e de guerra do Vietename. 
Suas letras durante esse perí-
odo incorporaram uma ampla 
gama de influências políticas, 

sociais, filosóficas e literá-
rias, desafiaram as conven-
ções da música pop e apela-
ram à crescente contracultura. 

Por conta disso, a mú-
sica Folk, na cultura norte-
-americana, atingiu o auge 
de popularidade nas década 
de 50 e 60 e Bob Dylan in-
corporou as tensões dessa 
época da melhor forma, com 
foco nos detalhes e humor. 

Nascido no estado de Min-
nesota, neto de imigrantes ju-
deus russos, aos dez anos de 
idade Dylan escreveu seus pri-
meiros poemas e, ainda adoles-
cente, aprendeu piano e guitar-
ra sozinho. Começou cantando 
em grupos de rock, imitando 
Little Richard e Buddy Holly, 

mas quando foi para a Univer-
sidade de Minnesota em 1959, 
voltou-se para a folk music, 
impressionado com a obra mu-
sical do lendário cantor folk 
Woody Guthrie, a quem foi vi-
sitar em Nova Iorque em 1961.

Em 2004 foi eleito pela re-
vista Rolling Stone o 7º maior 
cantor de todos os tempos e, 
pela mesma revista, o 2º me-
lhor artista da música de todos 
os tempos, ficando atrás so-
mente dos Beatles, e uma de 

suas principais canções, “Like 
a Rolling Stone”, foi escolhi-
da como a melhor de todos os 
tempos. Influenciou directa-
mente grandes nomes do rock 
americano e britânico dos anos 
de 1960 e 1970. Em 2012, 
Dylan foi condecorado com a 
Medalha Presidencial da Liber-
dade pelo presidente dos Es-
tados Unidos Barack Obama. 

Foi laureado com o No-
bel da Literatura de 2016, por 
“ter criado novos modos de 
expressão poética no quadro 
da tradição da música ameri-
cana”. E, assim, tornou-se o 
primeiro e único artista na his-
tória a ganhar, além do Prémio 
Nobel, o Pulitzer, o Oscar, o 
Grammy e o Globo de Ouro. 

Bob Dylan
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Ofensiva das FDS em Mocímboa da Praia

As Forças de Defesa e Segurança (FDS) lançaram a 30 
de Agosto uma ofensiva militar para recuperar o controlo 
de Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado , perdi-
do há c. 3 semanas para grupos armados de inspiração is-
lâmica. Conforme apurado, decorrem confrontos armados 
em Awasse , já no distrito de Mocímboa da Praia, e no dis-
trito de Quissanga , outra das vilas que chegou a ser toma-
da pelos insurgentes. A preparação da operação, na última 
semana, envolveu a movimentação de tropas das FADM e 
de embarcações. Centenas de soldados foram transporta-
dos por via aérea até ao aeroporto de Mueda e aeródromo 
de Afungi (onde se situa o “hub” GNL), próximo de Palma .

Me i o s 
n a v a i s 
f o r a m 
i g u a l -
m e n t e 

deslocados do porto de Pemba 
(a c. de 180 kms de Mocímboa 
da Praia) para a zona marítima 
de Mocímboa da Praia, através 
de diversos “trimarans” de pa-
trulhamento. A empresa militar 
privada Dyck Advisory Group 
(DAG) reforçou os meios aé-
reos, estando 8 helicópteros 
de combate empenhados na 
operação. Os acessos a MdP 
por terra estão bloqueados pe-
los insurgentes e não existe 
circulação rodoviária no sen-
tido N-S, via a aldeia de Que-

limane , e SW, via Mueda.
Ao contrário do que acon-

teceu em Março e Junho em 
Mocímboa da Praia e em 
vilas-sede de distrito como 
Quissanga, Muidumbe e Ma-
comia , em que os insurgentes 
desocuparam as localidades, 
desta vez a falta de reacção 
das FDS permitiu a manu-
tenção do controlo da vila, 
patrulhada por pequenos gru-
pos. Segundo informações 
locais, o grosso dos insur-
gentes está acantonado a sul 
de Mocímboa da Praia, sendo 
reportadas posições em trin-
cheiras e diversas zonas arma-
dilhadas, incluindo o porto. 

A vila está sem electrici-

Impacto da COVID-19 na África Subsaariana

Estima-se que 67.000 crian-
ças correm o risco de morrer de 
fome extrema na África Sub-
saariana antes do final do ano, 
alertou hoje a Save the Children, 
sublinhando que as circunstân-
cias são exarcebadas de forma 
terrível pelo impacto da pande-
mia de coronavírus. Uma nova 
análise da Save the Children, 
baseada em dados retirados do 
Lancet, indica que uma média 
de 426 crianças está em risco 
de morrer por dia, a menos que 
uma acção urgente seja tomada. 

A insegurança alimentar 
foi agravada por uma série de 
choques este ano em partes do 
continente - desde inundações, 
enxames de gafanhotos e au-
mento dos preços dos alimentos, 
até deslocamentos. O impacto 
da COVID-19 acrescentou-se 
à esses factores, incapacitando 
economias e destruindo meios 
de subsistência, ao mesmo tem-
po que tornou os alimentos e 
serviços de saúde inacessíveis 
ou indisponíveis - no início 
deste ano, estimou-se que aCO-
VID-19 aumentaria a pobreza 
na África Subsaariana em 23 por 
cento. Estima-se que, até 2030, 
433 milhões de pessoas estarão 
subnutridas em toda a África

Ubah, mãe de seis filhos 
em Puntland, Somália, disse à 
equipa da Save the Children:“A 
vida era difícil para mim e para 
minha família, mas trabalhei 

muito e sobrevivemos. O coro-
navírus piorou ainda mais minha 
situação. Agora, os empregos 
são poucos e distantes entre si. 
Antes de receber o apoio, co-
míamos apenas uma vez por 
dia e era apenas pela manhã. 
Eu vi meus filhos dormirem 
com fome. O pior sentimento 
para uma mãe é quando você 
deixa de alimentar seus filhos”.

Com os alimentos cada 
vez mais escassos, aumenta o 
risco de desnutrição grave en-
tre as crianças. Antes da pan-
demia, mais de 26 milhões de 
crianças na África Oriental e 
Austral estavam atrofiadas 2,6 
milhões de crianças sofriam 
de desnutrição aguda grave - a 
forma mais letal de desnutrição. 

Na África Ocidental e Cen-
tral, 15,4 milhões de crianças 
menores de cinco anos irão 
sofrer de desnutrição aguda 
grave este ano; um aumento 
de vinte por cento em rela-
ção às estimativas anteriores.

“Estamos já a testemunhar 
os impactos devastadores des-
se vírus em algumas das pesso-
as mais carenciadas do mundo. 
As medidas para conter o co-
ronavírus dizimaram os meios 
de subsistência e a produção 
agrícola; os empregos esvaia-
ram e os alimentos estão se 
tornando cada vez mais caros 
- se é que estão disponíveis. 
Simplificando, muitos pais não 

podem mais colocar comida 
na mesa para seus os filhos”, 
disse Ian Vale, Director Re-
gional da Save the Children 
na África Oriental e Austral.

“Assistimos cada vez mais 
crianças nos nossos postos de 
assistência médica todos os dias 
e a sofrer de desnutrição. Sa-
bemos que estamos apenas no 
começo. Se esperarmos até que 
os hospitais estejam cheios, será 
tarde demais. A crise alimentar 
pode matar dezenas de milhares 
de crianças, a menos que sejam 
alcançadas com ajuda humani-
tária imediatamente. Não pode-
mos esperar”, continuou Vale.

Mesmo antes da pandemia, a 
África Subsaariana era uma das 
regiões com maior insegurança 
alimentar em todo o mundo; es-
pera-se que seja o lar de mais da 
metade das pessoas com fome 
crónica do mundo se as ten-
dências actuais continuarem

A Save the Children está 
a respondendo à crise alimen-
tar fornecendo alimentos ou 
dinheiro para famílias vul-
neráveis, garantindo o aces-
so a água potável e limpa e 
continuando seus serviços de 
saúde e nutrição de uma for-
ma segura para o contexto de 
Coronavírus. Com os recursos 
cada vez escasso, a Save the 
Children faz um apelo a fundos 
para apoiar algumas das crian-
ças mais carentes do mundo.

Fome ameaça matar 426 
crianças por dia

dade e comunicações desde 
a ocupação. Informações por 
confirmar dão ainda conta de 
movimentos de grupos arma-
dos infiltrados em Pemba. O 
próprio Serviço de Investiga-
ção Criminal (SERNIC) em 
Pemba admitiu a 29 de Agosto 
que foram detidos vários indi-
víduos que estariam a prepa-
rar um “atentado” na cidade, 
embora tudo aponte tratarem-
-se de manobras de guerrilha 

e não de ataques à bomba. A 
aproximação a Pemba, capi-
tal provincial, tem sido um 
objectivo permanente dos in-
surgentes. Na cidade, foram 
apreendidas armas ligeiras e 
munições, provenientes de 
Mueda e transportadas através 
da empresa de camionagem 
NAGI Investimentos, que liga 
as duas cidades, várias vezes 
alvo de ataques e emboscadas.

Em novo comunicado so-

bre Cabo Delgado, publicado 
a 27 de Agosto no principal ór-
gão de propaganda “jihadista” 
( Al Naba) , o “Estado Islâmi-
co” (IS) reclama e descreve a 
tomada de Mocímboa da Praia 
pelos “soldados do Califado”, 
alegando a existência de 130 
mortos e feridos das FADM 
na operação e define como ob-
jectivo final atacar as “compa-
nhias de gás dos Cruzados”. 
(Africa Monitor/Zambeze)


