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Sinuosidades do garimpo ilegal e 
matanças em Cabo Delgado

O norte da província de Cabo Delgado passou de sonho a pe-
sadelo. Rico em recursos naturais, a região é neste momento pal-
co de ataques terroristas que desde 2017 já fizeram mais de 1500 
mortos e vários deslocados, sobretudo nos distritos de Macomia, 
Muidumbe, Nangade, Palma, Quissanga e Mocímboa da Praia.

O terror que 
desgraça as 
populações 
locais tem 
ligação com 

os jihadistas islâmicos do Al-
-shabab, que em vários pontos 
do Continente Africano se-
meia luto. Há a percepção de 
que seja este mais um caso de 
maldição dos recursos. O gás, 
rubis e outros minérios estão 
em quantidades inestimáveis 
em Cabo Delgado, entretanto, 
o garimpo e comércio ilegal de 
rubis no distrito de Montepuez 
têm sido, também, apontados 
como um dos possíveis meios 
de financiamento do terrorismo.

É que, curiosamente, o ter-
rorismo apareceu depois da 
mega-operação de expulsão de 
garimpeiros ilegais, sobretudo 
estrangeiros, na sua maioria 
tanzanianos, somalis e tailande-
ses, bem como alguns nacionais 
que não tinham documentos e 
nem residência fixa em Monte-
puez. A última grande operação 
ocorreu em Fevereiro de 2017.

O Comandante-Geral da Po-
lícia da República de Moçam-
bique, Bernardino Rafael, que 
recentemente liderou a comitiva 
de jornalistas que visitou alguns 
distritos destroçados pelo terro-
rismo, entende que pese embora 
não se possa estabelecer uma 
ligação directa com a activi-
dade do garimpo ilegal pode-
-se fazer algumas conexões.

“A relação directa não, mas 
a económica pode existir. Vo-
cês devem saber que a fonte de 
rendimento de qualquer tipo de 
conflito passa necessariamen-
te pelos recursos naturais, flo-
restais, até o tráfico de drogas. 
Aqui é só fazer conexões. Ga-
rimpo sempre existiu, mas não 
teve essas repercussões. Agora, 
tendo em conta aquilo que acon-
tece podemos dizer que exis-
tem estas ligações como fonte 
de financiamento do terroris-
mo”, disse Bernardino Rafael.

Para o Comandante da Po-
lícia, os terroristas encontram 
várias fórmulas de se financiar, 
incluindo a utilização de algu-
mas pessoas das comunidades.

“Os terroristas agem da 
mesma maneira como agem 
os raptores. Os raptores têm os 
executores que são pagos que 
devem executar. Se você não 
executa está condenado. Não 
tem nada que fazer porque já 
recebeu o dinheiro. Alguns 
são raptados nas cidades e vi-
las porque receberam dinheiro, 
mas não cumpriram com o que 
eles mandaram. Você recebe 
este dinheiro, mas tanto por-
cento tem que passar porque o 
dinheiro é deles. Se não cum-
pre vai ser raptado. É este tipo 
de problema que existe dentro 
do terrorismo”, explica Rafael.

Situação sinuosa

Isaura Máquina, adminis-
tradora de Montepuez, diz que 
apesar do trabalho de limpeza 
dos garimpeiros ilegais na-
quele ponto do país, a situação 
está longe de ser controlada. 

A fonte argumenta que os 
tribunais estão neste momen-
to pressionados e faltam juí-
zes para julgar os criminosos, 
para não falar de milhares de 
garimpeiros que acabam en-
contrando a morte nas minas.

Acrescenta que a nível local 
não há solução à vista por cau-
sa da complexidade dos casos.

 “A situação do garimpo é 
sinuosa e é um desafio. Só nós, 
a nível do distrito, não teríamos 
capacidade de resolver. Temos 
tido brigadas de nível provin-
cial que trabalham com vários 
sectores agregados. O que nós 
fazemos é continuar a sensi-
bilizar as nossas populações 
para reiterar a vigilância, mas 
não se empenhar nesta activi-
dade de garimpo ilegal, terem 
associações. Temos algumas 
organizações da Sociedade Ci-
vil que fazem várias palestras e 
trabalham connosco na dissemi-
nação da legislação de minas e 
de como fazer garimpo legal. Só 
que por causa de esta actividade 
ser muito apetecível para mui-
tas pessoas é difícil a gestão”, 
começou por explicar a fonte.

A administradora de Mon-
tepuez acrescenta que o grande 

problema que o distrito encon-
tra para pôr cobro à situação tem 
ainda a ver com a vulnerabilida-
de dos homens da Lei e Ordem, 
devido a “fertilidade econó-
mica” que o garimpo acarreta. 

A administradora explica 
que não são raras as vezes em 
que a Polícia é corrompida, prin-
cipalmente pelos receptores dos 
produtos provindos do garimpo 
ilegal, mas diz não se tratar de 
questões institucionais, mas sim 
comportamentais dos agentes.

“Aos receptores temos bri-
gadas a nível da PRM que vão 
para saber da legalidade da 
compra. Mas por causa da si-
nuosidade é muito corruptível e 
cria alguma fragilidade das nos-
sas FDS, que são elas que têm 
que garantir que a actividade do 
garimpo ilegal não seja feita no 
nosso distrito. Portanto, é mui-
to delicado gerir esta situação. 
Temos alguns que continuam 
firmes. Mesmo em relação ao 
garimpo, pensa-se que tem lá 
na empresa (Montepuez Ruby 
Mining) pessoas que facilitam a 
entrada. É uma questão de com-
portamento”, concluiu a fonte.

Drama social

Enquanto por um lado tenta-
-se defender os recursos natu-
rais contra a pilhagem ilegal, 
sobretudo por estrangeiros, 
há, por outro, um drama social 

por resolver. Milhares de des-
locados perderam quase tudo; 
familiares decapitados, casas 
queimadas, machambas pilha-
das pelo terrorismo. E neste 
momento precisam de tudo. 
Para eles, o pouco é muito. 
Alguns só ficaram com roupa 
de corpo e nem sequer sabem 

onde estão os seus familiares.
A reportagem do Zambeze 

conversou com Sirage Aruna, 
oriundo da aldeia de Nacopa, 
em Quissanga. Aruna está aco-

modado no Centro Agrário de 
Metige, um dos cinco centros 
existentes, e explica a sua situ-
ação dramática: “Nós viemos 
aqui por causa destes malfeito-
res que estão a nos atacar cada 
vez mais”, começou por explicar 
a nossa fonte, com ar de muita 
preocupação e sinais exteriores 

de preocupação sobre o futuro 
incerto a que está votado. “Vivo 
aqui eu, os meus quatro filhos 
e com a minha mulher somos 
seis”, começou por explicar.

egídio Plácido
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Vitória Diogo presidenciável
Horizonte 2024

“Para nós, sairmos da nos-
sa aldeia é porque as casas 
foram queimadas, mas como 
não havia soldados não houve 
confrontação. A comunidade 
estava sozinha, fugimos para 
o mato e eles vieram à nos-
sa trás e conseguiram matar 
quatro pessoas”, acrescentou.

Num outro desenvolvimen-
to, Aruna, um dos poucos que se 
expressa fluentemente em portu-
guês no centro de acomodação, 
disse que um dos grandes dra-
mas por que passam muitas fa-
mílias ali acomodadas tem a ver 
com a falta de esteiras para dor-
mir, optando por dormir no chão.

“Chegamos aqui no dia 01 
de Maio. Queremos voltar mas 
não há segurança. Queremos 
um sítio mais seguro para vi-
vermos. Aqui vivemos no so-
frimento, o que mais nos inco-
moda é dormir no chão e com 
as crianças é muito lamentável. 
Graças a Deus os apoios para 
alimentação vindos dos go-
vernos provinciais e nacionais 
têm chegado”, disse a fonte. 

No Centro Agrário de Meti-
ge também há um misto de sen-
timentos. Sofrimento mas tam-
bém alegria. Naquele local, pelo 
menos cinco crianças nasceram. 
São bebés que nasceram no auge 
do sofrimento, mas porque a 
hora de vir ao mundo por vezes 
não se escolhe, eles nasceram. 

 É o caso da pequena Ami-
na Saquina que nasceu a 18 
de Setembro passado. A mãe 
é também uma menor de ida-
de. Tem apenas 16 anos e 
chama-se Ancha Aiquide.

“Quando os terroristas 
chegaram tive que correr, em-
bora eu estivesse grávida. Me 
escondi no mato, juntamente 
com a minha família”, expli-
cou a mãe de primeira viagem.

Ancha, que viveu longos 
anos da sua vida na cidade 
de Pemba, antes de regres-
sar à sua aldeia, no distrito de 
Quissanga, diz ter o sonho de 

ver a sua filha crescer num 
ambiente calmo e sem terror.

“Espero que isto tudo aca-

be para voltarmos à nossa al-
deia. A minha filha não deve 

passar e nem ver aquilo que 
vi. Ainda sou menor, quero 
também voltar a estudar. Eu 

estava na 10ª classe quando 
parei de estudar”, disse Ancha.

A actual Secretária de Estado da província de Ma-
puto, Vitória Diogo, começa a andar de boca em boca 
nas hostes do partido Frelimo, com vista a indica-
ção da sua candidatura junto de outros pesos-pesados 
na sucessão do actual Presidente, Filipe Jacinto Nyusi. 

Fontes bem posi-
cionadas no cír-
culo decisivo do 
partido sustentam 
que o arcaboi-

ço administrativo acumulado ao 
longo da última década confere a 
Vitória Diogo elementos bastan-
tes para esta se bater no escrutínio 
interno de selecção da figura que 
irá dirigir o país, a partir de 2024.  

“É um dado adquirido que al-
gumas personalidades ligadas à ala 
dura e decisiva no partido começam 
a admitir, nos corredores, o nome 
da camarada Vitória Diogo, susten-
tando que a ideia é que o poder em 
2024 seja transferido para a zona 
Centro, obedecendo ao interesse 
de camaradas que acham que será 
a vez do Centro tomar as rédeas 
governativas, alternando assim 
com o Sul e Norte que tiveram já 
Samora Machel, Joaquim Chissano 
e Armando Guebuza, e actualmente 
Filipe Nyusi, do Norte. Ademais, 
as outras candidaturas, apesar do 
silêncio aparente, mas na forja, são 
do Centro”, admitiu a fonte, suge-
rindo investigação sobre o facto.

Continuando, assume que o 
tempo é de outras prioridades inter-
namente, “mas sobra sempre aque-
le momento para estas conversas 
entre camaradas. Afinal, o nosso 
slogan é que a vitória prepara-se, a 
vitória organiza-se, daí que, e ape-
sar de ser cedo ainda, como frisei, a 
estratégia está sendo formatada de 
forma sigilosa, mas os corredores 
partidários deixam escapar alguns 
segredos. Posso ainda adiantar 
que a candidatura de Vitória Dio-
go seria não só por causa das suas 
capacidades, mas seria um espécie 
de substituição, em homenagem à 
sua irmã, a Dra. Luísa Diogo, que 
surgiu desde logo como a pessoa 
indicada para concorrer ao cargo de 
Presidente da República em 2024, 
mas não tenho provas; a dra. Dio-
go tem outras agendas, e segundo 
ouvi, não tem estado bem de saú-
de, o que lhe retira parte da con-
fiança para entrar no escrutínio”. 

Realça que para além de outras 
nuances, Vitória Diogo tem a seu 
lado o factor idade e o domínio ple-
no dos corredores administrativos, 
em face à sua passagem pela Admi-
nistração Estatal e pelo Ministério 
do Trabalho, e ainda por gozar de 
simpatias no seio dos militantes”.

Está lançado o repto. Vitória 
Diogo circula na boca dos cama-
radas. E com o seu nome cresce 
a lista dos candidatos. Na bicha 
estão Pacheco e Celso Correia.

Currículo de Vitória Diogo

Vitória Dias Diogo nasceu 
em Fingoé (Tete), a 31 de Janei-

ro de 1964. É formada em Lin-
guística. Desempenhou as fun-
ções de ministra do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social. Foi 
ministra da Função Pública, de 
2007 a 2010, e reconduzida para 
o mesmo cargo entre 2010 e 2014. 

É filha de Luís João Diogo, 
enfermeiro falecido, e de Lau-
ra Atanásio Dias, doméstica. 
Professa a religião cristã. Fala 
Cinyungwe, Português, Xirhon-
ga, Inglês e Espanhol. Durante os 
tempos livres gosta de moda, lei-
tura, música e caminhar ao ar livre.

 

Carreira profissional

Trabalhou como professora 
no Centro de Formação de Águas, 
entre 1985e 1989. Exerceu os car-
gos de directora nacional adjunta 
dos Recursos Humanos no Minis-
tério da Construção e Águas, entre 
1991 e 1993, directora nacional dos 
Recursos Humanos no Ministério 
das Obras Públicas e Habitação, 
entre 1993, 2000 e 2006, Secretá-
ria Permanente do Ministério do 
Turismo e Presidente da Autori-
dade Nacional da Função Pública.

Foi membro da Comissão 
de Logística na implementação 
dos Acordos Gerais de Paz, entre 
1992 e 1994, membro do Grupo 
Interministerial da Reforma do 
Sector Público, entre 1995 e 1994, 
presidente da Comissão Técnica 
da Cimeira da União Africana, 
em 2003, e Administradora do 
Estado na Empresa Cimentos de 
Moçambique, entre 2003 e 2007.

Vitória Diogo foi eleita perita 
das Nações Unidas para Boa Go-
vernação e Administração Pública, 
em 2009, e foi membro do Grupo 
de Referência para a elaboração 
do Terceiro Relatório Africa-
no sobre Governação, em 2011. 
Diogo elaborou vários trabalhos 
escritos sobre a Administração 
Pública, participou em vários se-
minários. É membro do partido 
Frelimo e foi deputada em 2015. 

zambeze  | 3Quinta-feira, 08 de Outubro de 2020



| destaques |

Extorsão de dinheiro por via da taxa de liberdade

Terror e stress afligem 
comunidade islâmica

A comunidade islâmica não dorme. Ou quando dorme 
acorda sobressaltada, por causa do fantasma do sequestro, que 
invade a intimidade dos lares, criando pânico e terror, uma vez 
o diabo estar à solta, e poder agir em qualquer momento e 
em qualquer esquina. Para evitar o sequestro, BASTA pagar 
uma MODESTA maquia que apelidam de taxa de liberdade. 

Nas mesquitas 
há descon-
fiança de fuga 
de informa-
ção sobre os 

rendimentos dos crentes, nas 
ruas é perigoso circular; ir a 
uma loja, onde a maioria da 
comunidade faz negócio, ne-
cessita de argúcia, para não 
falar dos convívios sociais, que 
sem ser por conta da Covid-19.

Estão, praticamente nos ba-
nidos do dicionário da comu-
nidade. Os sequestradores não 
têm rosto. Actuam a soldo, e sob 
comando que ninguém percebe. 
Ou se percebe se deve evitar fa-
lar do mesmo, porque é aí onde 
a porca torce o rabo. “Qualquer 
denúncia é fatal”,- diz alguém 
que já passou pelo sofrimento.

 Nem vale a pena tecer qual-
quer ensaio nesse sentido, por-
que o aviso está dado. Denúncia 

ou suspeita, de tal acto! Pode re-
dundar em infortúnio familiar.

 É este o mundo no qual 
vivemos. Não se pode dar 
um passo em falso, tan-
to é que nossos filhos e es-
posas acabam contraindo o 
stress caseiro, porque vivem 
a tormentados .”-assevera .

O ambiente mete dó, e nem 
o dinheiro consegue disfarçar 
por que a comunidade vive 
apertada e subjugada pela ex-
torsão. “São montes de dinheiro 
em causa, que nalgum momen-
to chegam a criar instabilidade 
nos cofres. Veja que até alguns 
membros da nossa comunidade 
saíram do país e foram viver 
para o estrangeiro. Está de mal 
a pior a situação, e ninguém 
parece estar interessado em pôr 
cobro a este estado calamitoso 
em que chafurda a comunidade. 
Como é que nossos filhos vão 

poder ir a escola sem medo? O 
que será das nossas esposas que 
não podem circular livremen-
te? Viver confinado por conta 
da Covid-19 uma coisa. Viver 
confinado por causa do medo 
do rapto, é pior”-desabafa.

Mas afinal quem são os 
informadores, ou pessoas 

interessadas neste negocio? 

“Todo o mundo entra nes-
te jogo feio. Os serviços de 
segurança, falo da Polícia, os 
irmãos das mesquitas, os em-
pregados das nossas casas, 
tudo isto funciona. Tu não sa-
bes a quem te vendes. O guarda 
do prédio, o colega do negócio, 
o irmão da mesquita. Todos. 
Temos até medo da nossa pró-
pria sombra. Tu sabes o que é 
o ambiente de casa, ao invés 
de ser de convívio, ser toma-
do de conversa sobre cuidados 
a ter com o fenómeno? Isto 
não lembra ao diabo. Outros-
sim, no país entram muitos 
estrangeiros. Estes já viram 
as facilidades e vantagens dos 

raptos, e sem pestanejar optam 
por esta via, para ganhar di-
nheiro de forma porca e suja. 

Chegam em nome de empre-
sários, fingem que vendem ge-
leiras, tvs, e outras bugigangas, 
porém, por detrás são grandes 
criminosos. O Governo anda 
distraído e não mexe palha. O 
perigo está presente e ninguém 
se safa”, confessa amargurado.

Taxa de liberdade

“Isto é um absurdo - prosse-
gue- Na comunidade vivemos 
disto. Não se diz abertamente, 
mas já se sabe. Ou pagas ou 
então são ameaças a toda hora. 
Usam números de telefones, 
falam abertamente como quem 
diz que tudo está sob controlo. 
A taxa de liberdade é o saco 
azul, e está a causar mazelas 
nas famílias. Vivemos debaixo 
de chantagens, e ninguém está 
a vontade. Estamos todos na 
mira, aguardando o fatídico dia. 
Já lá vão os tempos em que se 
dizia que era o Nini, o mandan-
te. Agora já não se sabe, nem 
se conhece o rosto deste. Qual-

quer um pode ser. A comunida-
de não vê com bons olhos al-
guns polícias do SERNIC, mas 
tudo são falácias. Não há pro-
vas! E mesmo existindo, não se 
pode abrir boca. Estamos fritos 
e entregues ao Allah dará”.

Contas bancárias no estrangeiro

 Em tempos, e comentando 
a situação dos raptos, o Coman-
dante-Geral da Polícia, Bernar-
dino Rafael, revelou que havia 
instruções às equipas do Ser-
viço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC), para ve-
rificarem em que nomes estão 
as contas no estrangeiro e que 
quantias terão sido depositadas 
em tais contas, pois, segundo 
este, “trata-se de uma manobra 
para despistar as autoridades”, 
dificultando as investigações 
para a localização dos crimi-
nosos. “Queremos saber dos 
nomes, entidade bancária, e o 
país, de modo a agirmos, com 
vista a responsabilizar os crimi-
nosos”, disse, mas até ao mo-
mento não houve informação 
sobre o desfecho das ordens.

Falhas sistémicas

Em entrevista à agên-
cia Lusa, o jurista Custódio 
Duma, especialista em Direi-
tos Humanos, dizia que pre-
valecem “falhas sistémicas” 

no combate à criminalidade, 
assinalando que a concreti-
zação deste tipo de delito en-
volve vários protagonistas.

“Os raptos envolvem te-
lecomunicações, sistema fi-
nanceiro, mobilidade e abri-
gos, e quando acontecem é 
porque há falhas sistémicas”, 
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Do Medo à afeição ao raptor 
(síndrome de Estocolmo)

Este tipo de acto pode cau-
sar um impacto biopsicosso-
cial, porque para além dos rap-
tos, são exigidos valores depois 
que lhes é restituída a liberdade. 
Afonso Magira, psicólogo, ex-
plicou que quando os raptados 
estão em cativeiros de quando 
em vez são torturados, o que 
acaba criando um choque emo-
cional. Ao nível psicológico, os 
raptos podem criar situações de 
perturbações, que podem advir 
do que chamamos de stress-pôs 
traumático, que tem que ver 
com as estratégias que cada um 
tem de se lidar com os proble-
mas. Esse transtorno é causado 
por varias situações, desde o 
medo de sair de casa, insónia 
entre outras consequências.

Acrescenta o psicólogo 
Afonso Magira que os raptos 
podem causar algumas mani-
festações ao indivíduo rapta-
do, sendo uma das quais que 
tem que ver com a síndrome 
de Estocolmo, que é o desen-
volvimento de um afecto pelo 
sequestrador ou seja, segundo 
Magira, o indivíduo, depois de 
ser mantido por muito tempo 
em cativeiro acaba tendo uma 
preferência pelo sequestrador 
do que voltar ao seu seio fami-

liar. Para além da síndrome de 
Estocolmo, o psicólogo admite 
que o individuo raptado pode 
criar fobias, que são medos 
exagerados, que se desenvol-
vem porque durante o rapto 
cria-se uma rede Magnética 
que envolve tudo relacionado 
com o rapto ou tortura, ou seja, 
se um individuo foi raptado 
e os raptores usaram Toyota 
Vitz, se vir esse modelo natu-
ralmente que entra em pânico, 
porque recorda a situação. O 
alimento, os cheiros podem- 
lhe remeter a tal situação.

 

Degradação da personalidade

As várias consequências 
dos raptos de algum modo 
levam a degradação da per-
sonalidade dos mesmos. Por 
exemplo, se for o caso de uma 
criança pode desenvolver com-
portamentos estranhos como o 
caso de isolamento e tendên-
cias de se tornar mais agressi-
vo. “Esses transtornos de con-
duta tem repercussões ao nível 
da escola” refere o psicólogo 
tendo acrescentando que ve-
zes sem conta algumas desen-
volvem o mutismo selectivo, 
e nessa fase o indivíduo tem 

incapacidade em se envolver 
na família. “Tudo isso não sig-
nifica que toda pessoa vai pas-
sar por esses transtornos. Cada 
pessoa tem uma certa fórmula 
de encarar os seus problemas 
“disse, acrescentando que o 
apoio familiar é sem dúvida, 
o principal facto de protecção.

 

Diferentes estratos sociais que 
funcionam como rede criminosa

Para o sociólogo Baltazar 
Muianga, o fenómeno de se-
questros é mundial, infelizmen-
te o país tem assistido de forma 
galopante esse tipo de fenóme-
no. Os raptos, ou sequestros, 
são técnicas usadas pelo crime 
organizado e semi-organizado, 
onde o refém é usado como 
objecto, no qual o mesmo é 
atribuído um valor económico. 
“O sequestro envolve transac-
ções económicas e são várias 
as motivações por detrás des-
se tipo legal de crime”, disse o 
sociólogo, enumerando os rap-
tos com motivações políticas, 
socioeconómicas e religiosas. 

Em Moçambique prevale-
cem motivações socioeconó-
micas, e que por conseguinte 
envolvem diferentes estratos 

sociais que funcionam como 
uma rede criminosa. A tipolo-
gia de crime é de rapto, para o 
resgate clássico, um sequestro 
com motivações meramente 
económicas. Cada elemento 
desempenha uma certa fun-
ção, que no final do dia não 
se sabe quem é o mandante. 
Mas, o objectivo é o resgate.

Colocar o combate ao rapto na 
agenda do Governo

O resgate, segundo explica 
Muianga, varia em função da 
posição social da pessoa que 
é sequestrada. No nosso país, 
geralmente os sequestrados são 
indivíduos com capital eco-
nómico considerável. A classe 
empresarial seria o grupo mais 
propenso a sofrer esses actos, 
e por via disso causa impac-
to económico. Isso é óbvio.

O sequestro leva à fuga de 
capitais, e por consequência há 
fuga do investimento e reduz as 
reservas no sistema bancário. 

Não é possível haver um in-
vestimento num país que vive 
um contexto de insegurança per-
manente. “Isso abala as reservas 
económicas do país, no sentido 
de que alguns empresários pre-
ferem investir em locais que po-
dem ter essa segurança. É peri-
goso para a saúde financeira do 
país, quando nada de concreto 
se faz”, disse, sublinhando que a 
rede de sequestros envolve uma 
panóplia de actores, desde os 
bancos, polícias, entre outros, 
que no final do dia não se sabe 
quem são os rostos principais. 

O Governo precisa, adverte 
o sociólogo, de colocar o com-
bate ao sequestro na sua agenda 
principal por forma a desenco-
rajar o desenrolar dessa prática. 

referia Custódio Duma.
Para o jurista, o facto de 

os bancos usados para o saque 
de avultados valores que pa-
gam o resgate, as operadoras 
de comunicações móveis e o 
Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal (SERNIC) 
não detectarem movimentos 
suspeitos relacionados com 

os raptos, mostra uma preo-
cupante falta de coordenação.

“É alarmante que as ví-
timas raptadas recentemen-
te, na província de Maputo, 
tenham sido colocadas du-
rante várias semanas em ca-
tiveiros próximos da capital 
do país, que acolhe também 
a sede das instituições de 

justiça e das Forças de De-
fesa e Segurança”, frisou.

Custódio Duma defende 
que devem ser aperfeiçoa-
dos os mecanismos de alerta 
de actividades criminosas no 
seio das instituições voca-
cionadas para o combate à 
criminalidade, para se poder 
estancar a onda de raptos.
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O I N A T T E R 
( I n s t i t u t o 
Nacional  de 
Tr an s p or t e s 
Terrestres), é a 

entidade que licencia, fiscaliza e 
superintende o funcionamento 
das escolas de condução. Esta 
instituição, antes de se declarar o 
estado de emergência por causa 
da COVID-19, já vinha prestando 
um mau serviço para as escolas de 
condução e para os respectivos 
alunos. Devido a este mau 
serviço prestado, a Associação 
das Escolas de Condução solicitou 
uma reunião com a Direcção do 
INATTER com vista a apresentar 
preocupações e prejuízos que 
as escolas vêm enfrentando, 
precisamente pelo facto de 
esta entidade estar a oferecer 
serviços deploráveis, que em nada 
dignificam um serviço do Estado. 

Reconhecendo a situação, 
no seguimento desta reunião, 
obteve-se a informação de que 
o INATTER tinha contratado 
uma equipa exterior de técnicos 
informáticos, para em conjunto 
com os do INATTER resolverem 
os problemas causados por 
um sistema informático que, 
desde que foi instalado, nunca 
funcionou satisfatoriamente, 
i n d o  d e  m a l  a  p i o r .

Era de supor que nestes 5 meses 
em que as escolas estiveram 
encerradas e o INAT TER 
praticamente deixou de atender 
o público, tendo ficado com 
tempo de sobra que podia ter 
sido aproveitado para resolver 
a tal inoperância do serviço 
informático, quase nada fez. 
Acontece que desde que as escolas 

de condução retomaram as suas 
actividades, já se passou mais de 
um mês, continuam sem poder 
dispor dos serviços do INATTER, 
uma vez que não se fazem as 
captações de dados dos alunos, 
e não se marcam exames, nem 
teóricos e nem práticos. Só agora, 
depois da reabertura das escolas, 
é que se decidiu preparar um 
novo esquema de trabalho com as 
entidades de ensino de condução 
automóvel, que ainda está sendo 
ensaiado para entrar numa 
fase experimental. No entanto, 
o actual sistema informático 
está preparado para que sejam 
as escolas a fazer as captações 
de dados dos alunos, não se 
justificando, em nossa opinião, 
este novo método de trabalho 
que se pretende introduzir. As 
escolas chegaram até a receber 
do INATTER instruções para 
se prepararem com a finalidade 
de passar a prestar este tipo de 
serviço de captação de dados 
dos alunos, mas como alguém 
vislumbrou que este era um bom 
negócio para se ganhar comissões, 
o serviço foi desviado das escolas. 

Ve j a - s e  o  c a o s  a  q u e 
a c t u a l m e nt e  s e  c h e g o u :

_ Há alunos que fizeram os 
seus exames em Março de 2020 
e ficaram aprovados antes do 
estado de emergência, mas 
ainda não receberam as suas 
cartas de condução porque 
o  s i s tema não  funciona ;

_ Existem alunos cujos exames 
tinham sido pedidos antes do 
estado de emergência e que até à 
presente data não os puderam fazer;

_ Existem alunos que fizeram 
a captação de dados, mas 

que o sistema não reconhece 
c o m o  t e n d o  s i d o  f e i t a ;

_ Existem alunos que pagaram 
a taxa de exame, mas o sistema 

não reconhece o pagamento.
As escolas já ficaram muito 

prejudicadas com a interrupção 
das suas actividades por causa da 
actual pandemia, e o INATTER, 
por estar a ser inconsequente, 
está contribuindo para que a 
situação fique ainda pior. 
Infelizmente, para as escolas de 
condução, certos funcionários 

do INATTER têm sempre o seu 
salário garantido no final do 
mês, mesmo não produzindo 
trabalho, e por esta razão não estão 
sensibilizados para compreender 
o desespero pelo qual estão 
passando as escolas de condução, 
até para conseguir garantir os 
salários dos seus colaboradores.

Pelo que nos é dado perceber, 
o Ministério dos Transportes 
e Comunicações não tem uma 
solução garantida para melhorar o 
serviço de atendimento das escolas 
de condução, mas este mesmo 
ministério, por aconselhamento 
do INATTER sem pedir opinião 
das escolas, foi capaz de aumentar 
as taxas cobradas pelos seus 
serviços de forma descomunal, 
ultrapassando em mais de 50% do 
valor de uma carta de condução. 
Porém, em contrapartida, 
disponibiliza um serviço medíocre.

O pior nisto tudo é que ninguém 
do INATTER toma a iniciativa de 
dar uma explicação às escolas de 
condução. Estas são ignoradas, 
como se não tivessem nenhum 
voto no assunto. No entanto, 
são as escolas de condução que 
contribuem para a maior parte 
das receitas desta instituição. Este 
assunto nem sequer precisava 
de ser tratado a nível dos órgãos 
de comunicação. Contudo, se 
internamente as escolas são 
ignoradas ou desprezadas e 
não vêem os seus problemas 
serem solucionados, há que 
denunciar para que o público, e 
principalmente os alunos, fiquem 
informados do que se está a 
passar. Assim, provavelmente, 
deixarão de descarregar culpas 
pensando que são as escolas que 

estão a ser negligentes e não estão 
a tratar dos seus assuntos. Temos 
alunos inscritos antes do estado 
de emergência e temos os que se 
inscreveram depois da reabertura 
das escolas. As salas de aulas 
ficaram com a lotação reduzida 
para menos de 50%, devido 
ao distanciamento que se deve 
respeitar. Os alunos mais antigos 
já preparados, ainda não podem 
fazer os seus exames para poderem 
sair da escola, libertando os seus 
lugares aos novos instruendos, 
cuja maioria também já está 
em condições de fazer o exame 
teórico. Este conjunto de factos 
está contribuindo para que as 
escolas fiquem sufocadas e a 
acumular prejuízos. A situação já 
está incomportável e ninguém de 
direito parece estar preocupado.

Sabemos que a actual Direcção 
do INATTER não tem grandes 
culpas, uma vez que herdou das 
anteriores alguns programas 
informáticos incompatíveis ou 
recebeu operadores do sistema 
inaptos, mas a situação tem de 
ser definitivamente resolvida. Se 
a solução do problema passa por 
afastar funcionários e técnicos 
informáticos inadequados e 
colocá-los noutras funções ou 
serviços onde possam produzir 
trabalho qualificado, que sejam 
afastados. Se eventualmente a 
resolução do problema passa 
p or  int ro duzir  um novo 
sistema, em substituição dos 
actuais, que se tomem medidas 
correspondentes. Continuar nesta 
ineficiência, ou nesta situação de 
incoerência, é que não faz sentido.

.*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

O que é que se passa com 
o INATTER?

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Editorial

Respeitar os alicerces 
da Paz

dougLas madjiLa

A situação de Cabo Delgado deixa-nos numa vulnerabili-
dade tal que ridiculariza qualquer questão que se possa 
colocar perante qualquer que seja o apoio, mas porque a 
vida é um aprendizado importa lembrar que uma figura 
politicamente experiente fez-nos entender a necessidade 

de se ter um pé atrás, mesmo quando se trata de apoios, e eis a oportunidade. 

O recente apoio referente à formação e logística para a si-
tuação da província nortenha não nos permite caminhar tran-
quilamente, obrigando-nos a deixar um pé atrás, pelo menos 
até que tenhamos um perfeito esclarecimento a respeito. For-
mação e logística, em que consiste certamente esse apoio?

É de suplicar que seja insuficiência da nossa luz para a iluminação 
de uma também, desejada, ínfima escuridão, isso porque a tratar-se 
do apagão, que nos parece, estamos de facto perante o abismo. Toda 
a orgia mortífera que até aqui se viveu em Cabo Delgado não passava 
de período probatório, um mero teste, uma prova de implementa-
ção e agora chega-se então à hora da acção, o negócio da guerra.   

Moçambique está numa eminente sorte de beneficiar-se de um 
apoio, em formação e logística, diga-se, e na tentativa de esmiuçar 
essas terminologias, formação e logística, para melhor compreensão 
deparamo-nos com questões como instrução, capacitação, organi-
zação, gestão, tudo isso acoplado à acção militar, deixando eviden-
te a ideia de empoderamento para lidar com a guerra e, se assim 
for, abisma-nos a perplexidade. Este apoio, ainda que seja apoio, 
desmorona-nos com as esperanças, transmite a infelicidade de que 
a agenda não é o combate à guerra, mas sim o combate na guerra.

Perante essa situação, pouco nos importamos com o ridículo e 
despojamos a questionar a real causa desse apoio que nos cai de ban-
deja para uma vertente não solicitada, ou seja, verdade é que a nação 
anda pelos quatro cantos do mundo a choramingar apoio para o caso 
Cabo Delgado, e não é para menos, mas até onde nos vai o entendi-
mento esse apoio é para erradicar a tragédia e não necessariamente 
para alimentá-la, pois apoiar em formação e logística é mais do que 
simples interpretação, um caminho para fumigar a guerra, terrível.

E mesmo sem fugir da teoria terrorista que essa pretensão apre-
senta, há quem sugere que antes desse apoio se procure averiguar as 
reais causas da tragédia. É de facto muito profunda essa observação 
e necessária, se bem que nos uniria ainda mais ao ridículo dada a 
situação em que nos encontramos, mas é deveras pertinente e muito 
menos ridícula em relação ao terrorismo oportunista e ridículo de 
engrandecer o terrorismo; apoio em formação e logística não procede.

Diante de tamanho disparate, exigimos bastante atenção dos nos-
sos para que não confundam novamente bíblias e pistolas e muito 
menos se aproveitem da situação das reais vítimas e passarem-se 
por vítimas para beneficiar de balas com as quais liquidarão o 
povo. Nesta mesma alusão, dirigimo-nos aos outros, os amigos 
dos nossos, para a nossa primeira exigência na história da pobreza 
absoluta, não os ajudem e muito menos os conduzam a vitimizarem-
-nos. Perdoai-nos, tal como os perdoamos por nos terem ofendido.    

Formação e logística: 
um caminho para 
alimentar a guerra

Cabe a todos curvarmo-nos perante os alicerces da paz, tal como o Presidente Fili-
pe Nyusi e o líder da Renamo, Ossufo Momade, no seu novo protagonismo po-
lítico atinente à paz. Ou seja, os dois gigantes são useiros e vezeiros em afirmar 
que a paz é a maior conquista dos moçambicanos, que é um dos mais nobres va-
lores da Independência nacional, e, como tal, devemos fazer tudo o que estiver 

ao nosso redor, mantendo essa determinação, até que alcancemos uma paz efectiva e definitiva.  

Joaquim Chissano, um dos assinantes do Acordo de Roma, juntamente 
com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, dizia que o actual desafio é a bus-
ca da paz efectiva e que esta dure para sempre, e não se deve medir por anos.

Percebido o desafio, apenas elucidar que hoje comemoramos a passagem de 28 anos em 
que este magno acto aconteceu, colocando fim a 16 anos de guerra civil opondo as forças 
governamentais e os guerrilheiros da Renamo. Nos tempos de hoje, e com o espírito de 92, 
em cada dia que nasce, crescem as exigências para que continuemos a promover os valores 
e procedimentos que fortaleçam a paz e a estabilidade. De vários quadrantes do mundo 
inteiro, chegam-nos referências abonatórias valorizando os passos que o Governo de Nyusi 
tem dado (há dias recebeu o título de figura do ano), encorajando muito os passos que ainda 
precisam de ser estimulados rumo à paz social, um desafio enorme para os próximos tempos.

A paz conquistada em 1992 abriu as portas para a musculatura do nosso país. Se-
gundo estudiosos de economia, há registos de crescimento, o que nos leva a deduzir 
que nos próximos anos as projecções sejam optimistas. Mas para que tal aconteça 
sem desfalecimentos é necessário garantir esta sustentabilidade, através do diálogo 
democrático permanente, o que sugere, consequentemente, o convívio entre os dife-
rentes actores do cenário sócio-político, pois, como se sabe, apesar de certo exagero, 
o lobo pode coabitar com o cordeiro, bastando para tal eliminar certos preconceitos.

Todos os moçambicanos se esmeram no sentido de cada um e à sua maneira contri-
buir para o engrandecimento do país, e, da parte do Executivo, são notórios os esforços 
na reabilitação de estradas, pontes, linhas férreas, escolas, hospitais, postos de saúde, e 
podemos dizer, sem reservas, que todos somos testemunhas desta realidade que se jun-
ta a um novo mapa de convivência e estabilidade política, demonstrado na realização 
de eleições livres, apesar de nalguns momentos se piscar olho em sinal de descrédito.

No acender da nova vela de orientação dos destinos do país, importa destacar o papel 
da juventude, marcado por acções destinadas a preservar a paz. As organizações juvenis 
devem assumir-se como promotoras da paz, protagonizando gestos que incentivem a 
tolerância e a convivência entre todos nós, ultrapassando situações que possam pôr em 
causa a nossa estabilidade. Vivemos em democracia, e esta tem regras que permitem que 
todos participem na construção do país, sem qualquer discriminação, e essa inclusão deve 
passar por um envolvimento na preservação do que duramente conquistámos. A Paz.

Os problemas, a existirem, devem ser resolvidos pelas vias apropriadas, definidas por 
Lei e em respeito pela pluralidade de ideias. Num país em reconstrução (disco riscado), 
espera-se que a juventude esteja atenta às transformações de natureza económica e social 
que ocorrem na sociedade, e nelas participe, por forma a continuarmos a trilhar na via certa 
para o fim da nossa pobreza, que persiste, apesar dos discursos encorajadores. O que é obra!

Para Moçambique estar no mar alto é necessário que haja luz (paz) permanente, sendo 
da responsabilidade de todos a sua preservação. Meninos e meninas, rapazes e rapari-
gas, velhos e velhas, somos todos convidados a edificar alicerces para o edifício da paz 
não tombar, o que, a acontecer, nos levaria a um desvario enorme e vergonhoso. Esta-
mos a desenhar outro Moçambique. O desafio é enormíssimo, comporta etapas duras, 
porém, estes espinhos devem concorrer para a durabilidade da nossa paz. Somos uma 
família do Rovuma ao Maputo, e o maior desafio prende-se com a realidade em curso 
no país, traduzida na transformação das diferenças em vantagens do nosso convívio.

O mais difícil foi conseguido (acordo recente) quando menos se pensava, numerosas conquistas 
foram possíveis num curto espaço de tempo, e nada indica que não venhamos a ser bem sucedidos. 

Acreditamos todos que questões de reconciliação nacional não se restringem aos políti-
cos, e que devem abranger as famílias, comunidades e aldeias. Somos todos convidados, 
uma vez mais, a assumirmos as boas práticas, a aceitação mútua, factos que tornarão 
mais seguros os alicerces sobre os quais assenta a paz, a reconciliação e a democracia. 

Não falar da e em nome da paz em vão!

zambeze  | 7Quinta-feira, 08 de Outubro de 2020



| oPinião |

Celebramos na 
semana finda 
2 8  a n o s  d a 
a s s i n a t u r a 
d o  A c o r d o 

Gera l  de  Paz ,  em Roma.
 A passagem desta data 

é um momento para reflectirmos 
na situação em que nos encon-
tramos, e perguntarmo-nos se já 
alcançamos a tão almejada paz.

 Será que a paz é apenas 
a ausência da guerra, ou é a capa-
cidade de resolução de quaisquer 
conflitos sem recurso a meios 
bélicos? Ou será que paz signi-
fica a possessão material, o sexo 
libertino, o consumo de álcool 
e estupefacientes, enfim, tudo 
o que a pessoa entenda fazer?

 Historicamente, quan-
do o Homem entendeu recorrer a 
meios perversos, como a satisfa-
ção desregrada das suas paixões 
carnais, resvalou para o malogro, 
não tendo conseguido alcançar 
a paz, porque só o materialismo 
jamais pode elevar o Homem a 
um estado de felicidade absoluta.

O Homem tem na sua forma-
ção duas componentes muito im-
portantes: a material e a espiritual, 

pelo que deve esforçar-se por criar 
um equilíbrio entre as duas com-
ponentes para assim lograr tanto a 
paz individual, como também a paz 
colectiva, pois o Homem constitui 
o núcleo da sociedade, e se o indiví-
duo tiver paz dentro de si, a socieda-
de também tê-la-á. E quando a pes-
soa adquire a paz, esta estender-se-á 
à família, e a seguir ao resto do País.

Hoje, os académicos, os po-
líticos, os intelectuais, etc., falam 
muito sobre o conceito da paz, mas 
será que eles sabem como adquiri-
-la? Será que pensamos bem sobre 
a paz e a sua realidade na vida, ou 
achamos que ela surgirá apenas 
com discussões intelectuais, com 
colóquios, com conferências, ou 
com simples celebrações marcadas 
por discursos muito elaborados?

Se a paz constar da lista das 
nossas prioridades, então deve-
mos saber quais os seus requisitos 
essenciais, como deve ser adqui-
rida, e que metodologias devem 
ser adoptadas para que a possa-
mos usufruir de forma construtiva.

Para que a paz seja uma rea-
lidade na nossa terra, temos que 
eliminar tudo aquilo que seja sus-
ceptível de a pôr em perigo. Por 
exemplo, a frustração e a injustiça, 

para além de gerarem violência, ce-
gam as pessoas, por acharem não 
haver mal algum na sua prática.

Diz-se que uma barriga é campo 
fértil para a violência. A uma mão 
vazia, se lhe for dado um instrumen-
to para trabalhar, não atirará pedras, 
nem conseguirá pegar numa arma.

Hoje em dia, a falta de paz 
e a violência estão a atingir pro-
porções alarmantes, não deixan-
do qualquer consideração para 
com as vidas humanas, nem 
mesmo para com os inocentes.

Nos dias que correm, quando 
lemos qualquer jornal ou revis-
ta, quando ligamos os recepto-
res de rádio ou os televisores, o 
que nos chega ao conhecimento 
são só notícias tristes de guer-
ra, não só no Centro e Norte de 
Moçambique, mas também nos 
mais diversos cantos do Mundo.

Esses actos de violência e ter-
rorismo que vão sendo perpetrados 
são protagonizados por indivíduos 
frustrados, indivíduos estes exis-
tentes em qualquer religião, em 
qualquer sociedade, e nos mais 
diversos quadrantes do Mundo.

Talvez um profundo trabalho 
de investigação permita chegar às 
causas destas acções anormais, e 

se possa contribuir significativa-
mente para a erradicação de tais 
fenómenos, pois pode ser que a 
exclusão social e a extrema po-
breza sejam as principais cau-
sas do terrorismo e da violência.

O nosso País soma já mais de 
45 anos de Independência, mas in-
felizmente não saboreamos ainda a 
verdadeira paz. Portanto, há mais 
de 4 décadas que falar de paz na 
nossa terra é um eufemismo, e os 
tempos que se dizia serem de paz 
foram tão efémeros que muito pou-
cos terão sentido os seus benefícios.  

Será que estamos condena-
dos a ser eternamente reféns desta 
situação, ou será que há alguma 
forma de nos conseguirmos livrar 
de tamanha maldição? A geração 
dos que nasceram na altura da In-
dependência começa já a “esprei-
tar” a velhice sem que tenha tido o 
prazer do usufruto da paz efectiva.

Qual é o futuro dos nossos 
jovens? Estamos todos cansa-
dos de conflitos, pelo que cla-
mamos por uma paz genuí-
na, pois sem ela Moçambique 
jamais se poderá desenvolver. 

Se não houver desenvolvimen-
to não haverá oportunidades de 
emprego, e não havendo emprego a 

pobreza absoluta avolumar-se-á, o 
que por sua vez levará a um maior 
agravamento dos níveis de crimi-
nalidade. E os nossos jovens cres-
cerão envolvidos no consumo de 
drogas de álcool, na prostituição, e 
em muitas outras práticas devassas, 
tornando-se portanto campo fértil 
à acção recrutadora dos terroristas.

Deus criou os Seres Humanos 
diferentes, com diversidade de idio-
mas, cores e culturas. Mas a questão 
não reside no facto de os Humanos 
divergirem por serem diferentes, 
mas sim na forma como essas dife-
renças de opinião devem ser encara-
das, e também na forma como deve 
ser a nossa relação com aqueles que 
têm opinião diferente da nossa. 

Ninguém no Mundo tem 
capacidade de eliminar as dife-
renças internas e externas dos 
Humanos. O que precisamos 
é de saber viver com elas. E 
sem diferenças, o Mundo dei-
xa de ter qualquer interesse.

As diferenças são sinais de 
vida, já que o único lugar onde 
não há diferenças é o cemitério.

Por isso, a melhor forma 
de ultrapassarmos as nossas di-
ferenças é dialogando, e nunca 
recorrendo à força das armas.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O acordo geral de paz 

Combate contra o terrorismo em todas as frentes

A acção contra o 
terrorismo não 
deve ser apenas 
baseada na força  
militar e policial, 

precisa ser apoiada e ter uma es-
treita  colaboração com um grupo 
de especialistas em informação, 
análise, inteligência, movimentos 
sociais, entre outras possibilida-
des e perspectivas que permitam 
compreender a motivação e actu-
ação dos grupos terroristas de um 
prisma diferente da acção militar.

Moçambique  está a sofrer uma 
insurreição islâmica, que só pode 
ser entendida se se compreender 
bem as suas verdadeiras dinâmicas, 
sem cair no erro analítico e no diag-
nóstico erróneo que impede ver a 
autêntica natureza dos próprios 
movimentos extremistas islâmicos.

Esta análise é, sem dúvida, 
um factor determinante de su-
porte  para a acção das Forças de 
Defesa e Segurança no terreno.

Este perigo transcende a 
mera segurança e ameaça  se-
riamente a economia, esta-
bilidade e  a coesão social.

Deter este problema exige a 
sua compreensão e assumir que 
a força gravitacional desse mo-
vimento irrevogavelmente leva à 
formação, desenvolvimento e so-
fisticação de um movimento militar 
cujo objectivo é a destruição   de 
todas as estruturas tradicionais e 
características modernas de Mo-
çambique e da sua população, que 
entram em conflito com o univer-
so literal dos fundamentalistas. 

À medida que esta lógica re-
trógrada se consolida, os ataques 
estender-se-ão às forças de segu-
rança, aos símbolos do Estado e 
seus funcionários, à economia nos 
sectores estratégicos da energia  
e turismo, entre outros, e aos es-
trangeiros e a população em geral.

Em Moçambique o, totalitaris-
mo dos terroristas não é negociável, 
porque considera ilegítimo o Esta-
do e degenerado o Islão moderado 
africano; defende a restauração 
dos valores islâmicos tradicionais 
e da Sharia para toda a sociedade, 
e a substituição da educação for-
mal pela instrução corânica para as 
crianças. A dinâmica da insurreição 

em Moçambique é similar à de ou-
tros grupos que já conseguiram de-
sestabilizar vários países de África.

Esses grupos terroristas mos-
tram a natureza essencial tradicional 
que anima esta insurreição. Emerge 
como um movimento religioso re-
formador, retrógrado e marginal; 
torna-se purista, Activa sociedades 
paralelas com uma ética, filosofia 
política e doutrina da fé que rejei-
tam qualquer  integração, pertença, 
lealdade ou colaboração com o Es-
tado em toda a instituição de Go-
verno que se reja por leis humanas.

Uma característica da fana-
tização do Islamismo Africano 
moderado que se manifesta em 
Moçambique  é o retorno de teólo-
gos eruditos e estudantes formados 
nos países do Golfo, numa inter-
pretação muito rigorosa no Islão.

Esta teologia está ligada a 
uma ideologia, prática  sociocul-
tural e visão política que neces-
sita, pela sua natureza totalitária, 
de impor uma reforma radical da 
sociedade, através de métodos 
subversivos violentos e não-vio-
lentos, mas antidemocráticos.

O movimento radical islâmico 
em Moçambique  está a crescer 
graças a um proselitismo agressi-
vo, baseado em propaganda que 
difama os não-muçulmanos, os 
muçulmanos moderados do país, 
a colaboração entre diferentes gru-
pos religiosos, a participação  po-
lítica e o processo democrático.

O facto de Moçambique estar 
a sofrer uma insurgência islamita 
está apenas a ser discutido recente-
mente. A maioria das pesquisas se 
concentra no subdesenvolvimento 
económico, em elementos de iden-
tidade étnica, condições de vida de 
sobrevivência, na província mais 
pobre do país, como exclusão políti-
ca. Algumas análises afirmam que a 
motivação ideológica do grupo não 
é clara, apesar de ter um nome ára-
be com significado islâmico, e essa 
pesquisa continua supondo que não 
há uma doutrina bem elaborada.

É essencial levar a serio as ale-
gações religiosas do grupo, mesmo 
que as evidências neste estágio 
pareçam insuficientemente docu-
mentadas. Podemos ver esse de-
senvolvimento em andamento na 

transmissão, em Fevereiro, do pri-
meiro vídeo produzido pelo Ansār 
al- Sunna, que se opunha ao progra-
ma de educação secular do Gover-
no, discordava da educação de co-
-educação e proibia seus membros 
de procurar tratamento nos hospitais

Este grupo terrorista não é e 
não será responsável pelos correc-
tivos económicos ou melhorias nas 
oportunidades de emprego, inves-
timento do Governo, inclusão po-
lítica ou sensibilidades melhoradas 
nas demandas culturais e religiosas, 
já que  a sua causa não está relacio-
nada com qualquer dessas coisas. 
Não existe uma relação qualitativa 
entre o status económico pessoal e 
a militância doutrinária. Qualquer 
relacionamento quantitativo es-
tabelecido e as medidas tomadas 
para impedir esse relacionamento 
historicamente não tiveram efeito 
sobre a resilência do movimento.

O grupo assumiu o contro-
lo das mesquitas ou, em alguns 
casos, estabeleceu a sua própria 
mesquita, onde os membros pre-
gam a ideologia anti-estatal e uma 
interpretação  radical do Islão.

Fabião Carapau

Quinta-feira, 08 de Outubro de 20208 |  zambeze  



| comercial |

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
MOÇAMBIQUE

Promoção de Leilões de Energias Renováveis 
Projecto de Produtor Independente de Energia Solar Fotovoltaica 

em Moçambique

Maputo, 1 de Outubro de 2020

SELECÇÃO DE UM PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROJECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 

30MW/40 MWp 
1.   No dia 30 de Setembro de 2020, o Governo de Moçambique, lançou o Programa de 

Promoção de Leilões de Energias Renováveis (PROLER), que concorre para o aumento da 
capacidade de produção e diversificação das fontes de energia e privilegia processos de 
licitação competitivos e transparentes para a selecção de investidores privados, com 
robustez técnica e financeira, interessados em investir em projectos de geração de ener-
gias renováveis, o que irá resultar na escolha de soluções de menor custo para o consumi-
dor.

2.    O Governo de Moçambique recebeu fundos da Agência Francesa de Desenvolvimento 
(Agence Française de Développement) para apoiar o PROLER, que consiste num 
programa de projectos solares fotovoltaicos e eólicos a serem implementados através de 
uma abordagem de produtor independente de energia (“PIE”) com uma capacidade total 
de aproximadamente 120 MW.

3.    De modo a selecionar um empreendedor e/ou investidor experiente e qualificado para 
financiar, conceber, construir e operar um projecto de uma central solar fotovoltaica de 
30MW/40MWP no Dondo, Província de Sofala (“Projecto”), o Ministério dos Recursos 
Minerais (“MIREME”), através da Autoridade Reguladora de Energia (“ARENE”), pelo 
presente convida as entidades que reúnam os requisitos de pré-qualificação detalhados 
nos Documentos de Pré-Qualificação para submeterem uma proposta.

4.    A selecção do PIE será efectuada através de um concurso público com pré-qualificação e 
a ARENE irá actuar na qualidade de Entidade Responsável pelo Procurement. Informação 
preliminar, relacionada com o programa PROLER, será fornecida na Parte II do Documen-
to de Pré-Qualificação. A expectativa é que as Solicitações para Propostas sejam emitidas 
durante o primeiro trimestre do ano de 2021 para os Concorrentes Pré-Qualificados, 
momento no qual será definido, com maior detalhe, o âmbito do Projecto e serão incluí-
dos requisitos rigorosos relativamente ao conteúdo nacional. 

5.    As propostas devem ser submetidas em envelope selado até ao dia 16 de Novembro de 
2020, pelas 10:00 da manhã (hora local), no endereço mencionado abaixo:

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE 
Departamento de Aquisições

Rua Carlos Albers n.º 41.
Telefone nº: +258 21333550/52

Celular nº: +258 823235590
e-mail: concurso-proler@arene.org.mz

Maputo

6.    Os concorrentes interessados poderão obter informações e o pacote completo dos Docu-
mentos de Pré-Qualificação fisicamente nos escritórios da ARENE, de segunda-feira a 
sexta-feira, durante as horas normais de expediente, ou através do envio de um e-mail 
para o endereço de e-mail acima indicado, sujeito ao pagamento de uma taxa não reem-
bolsável de 3.645,00 MT (três mil seiscentos e quarenta e cinco Meticais) ou USD 50.00 
(cinquenta Dólares norte americanos). O pagamento deverá ser efectuado por depósito 
ou transferência para as seguintes contas bancárias:

7.    O seguinte endereço electrónico - concurso-proler@arene.org.mz - servirá, igualmente, 
para todas as comunicações com os Concorrentes (incluindo pedidos de esclarecimento 
relativamente aos Documentos de Pré-Qualificação e ao Processo de Pré-Qualificação).

BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO (BCI)
EM MOEDA NACIONAL

Nº. DE CONTA
NIB
IBAN
CÓDIGO SWIFT

1687761310003
0008 000016877613103 74
MZ590008 000016877613103 74
CGDIMZMA

Nº. DE CONTA
NIB
IBAN
CÓDIGO SWIFT

1687761310001
0008 000016877613101 80
MZ590008 000016877613101 80
CGDIMZMA

EM MOEDA ESTRANGEIRA

INVITATION FOR PREQUALIFICATION
MOZAMBIQUE

Promoção de Leilões de Energias Renováveis 
Solar Photovoltaic IPP Project 

in Mozambique

Maputo, 1 October 2020

SELECTION OF AN INDEPENDENT POWER PRODUCER 
FOR THE DEVELOPMENT OF A 30MW/40 MWp 

SOLAR PHOTOVOLTAIC PROJECT 
1.  On September 30, 2020, the Government of Mozambique launched Programa de 

Promoção de Leilões de Energias Renováveis (Promotion of Renewable Energy Auction 
Programme or PROLER), which will contribute to the increase of power generation 
capacities and to the diversification of energy sources, and give priority to competitive 
and transparent tender procedures for the selection of private investors with the required 
level of technical and financial capacities and interest in the development of projects of 
renewable energy generation, leading to the choice of least-cost solutions for customers.

2.   The Government of Mozambique has received funds from the Agence Française de 
Développement (French Development Agency) to support the PROLER, which is a 
programme of solar photovoltaic and wind projects to be developed through an Indepen-
dent Power Producer (IPP) approach for a total capacity of around 120 MW.

3.   In order to select an experienced and qualified private developer and/or investor to 
finance, design, construct and operate a 30MW/40MWP solar PV Project in Dondo, 
Province of Sofala (the “Project”), the Ministry of Mineral Resources (MIREME), trough 
the Energy Regulatory Authority (ARENE), now invite Applicants meeting the prequalifi-
cation criteria detailed in the Prequalification Documents to submit an Application.

4.    The selection of the IPP will be made through a competitive tender with prequalification 
and ARENE, acting in the capacity of Procuring Authority. Preliminary information related 
to the PROLER programme is provided in Part II of Prequalification Documents. It is 
expected that Invitations for Bids will be issued during the first quarter of 2021 to 
prequalified Applicants. It will further define the scope of the Project and include strong 
requirements regarding local participation.

5.    Applications must be submitted in a sealed envelope before 16 November 2020 at 10:00 
am (local time), at the addressed mentioned below: 

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE
Departamento de Aquisições

Rua Carlos Albers nº 41.
Maputo, Mozambique
Tel: +258 21333550/52
Mob: +258 823235590

e-mail: concurso-proler@arene.org.mz

6.   Interested Applicants may obtain information and the complete set of Prequalification 
Documents, physically at ARENE´s facilities, from Monday to Friday, during the normal 
working hours or on the submission of an email to the e-mail address above, subject to 
the payment of a non-refundable fee of 3.645,00 MT (three thousand six hundred 
forty-five Meticais) or USD50 (fifty USD). Payment must be made by deposit or bank 
transfer to the following bank account:

7.    The following e-mail address - concurso-proler@arene.org.mz – will also serve for all com-
munications with the Applicants (including the clarification requests regarding the 
Prequalification Documents and the Prequalification Process).

BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO (BCI)
LOCAL CURRENCY

ACCOUNT NR.
NIB
IBAN
SWIFT CODE

1687761310003
0008 000016877613103 74
MZ590008 000016877613103 74
CGDIMZMA

ACCOUNT NR.
NIB
IBAN
SWIFT CODE

1687761310001
0008 000016877613101 80
MZ590008 000016877613101 80
CGDIMZMA

FOREIGN CURRENCY

Implementador:Entidade Promotora:

República de Moçambique
Ministério dos Recursos Minerais

e Energia

Financiador:

Leilões de Energias Renováveis 
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As pandemias mudam a forma como 
encaramos a idade e o envelhecimento?

1 de Outubro: Dia Internacional do Idoso

O mundo assinalou no passado dia 1 de Outubro o Dia 
Internacional do Idoso, efeméride que foi bastante vivida em 
Moçambique, e em Maputo em particular. De seguida publi-
camos o discurso de MatshidisoMoeti, Directora Regional da 
OMS para a África.

O Dia Internacional 
do Idoso (1 de 
Outubro) é uma 
celebração anual 
dos cidadãos de 

terceira idade em todo o Mundo 
e é ocasião de fazer um balan-
ço das oportunidades e desafios 
relacionados com o envelheci-
mento da população com vista 
a garantir que as sociedades es-
tão adaptadas a todas as idades.

Para além do amor e cuida-
do que nos proporcionam, os 
idosos são uma fonte de sabedo-
ria e experiência que influencia 
quem somos e quem aspiramos 
ser. Todos nós temos o dever de 
zelar pelo cumprimento dos di-
reitos das pessoas idosas e ga-
rantir que vivem com dignidade.

O tema escolhido para 
este ano é “As pandemias mu-
dam a forma como encaramos 
a idade e o envelhecimento?”. 

De facto, sabemos que as pes-
soas idosas correm um risco mais 
elevado de desenvolver doenças 
graves e morrer de Covid-19. Na 
Região Africana, mais de 17 000 
pessoas com mais de 60 anos per-
deram a vida devido à Covid-19, 
o que representa mais de 50% das 

mortes por Covid-19 na região.
Para lutar contra o fardo des-

proporcional da Covid-19 na 
população idosa, todos devemos 
desempenhar um papel na sua 
protecção ao adoptar, nomeada-
mente, medidas de prevenção, 
como o uso de máscara, o cum-
primento do distanciamento físico 
e a lavagem frequente das mãos.

A continuidade dos outros 
serviços essenciais para as pes-
soas idosas também é impor-
tante. Muitos países africanos 
estão a autorizar a prescrição de 
receitas com validade de vários 
meses a pessoas com doenças 
crónicas para reduzir a frequên-
cia das visitas às unidades de 
saúde. Em alguns países, como 
nas Maurícias, os profissionais 
de saúde deslocam-se à casa das 
pessoas idosas para garantir a 
prestação de serviços de saúde 
essenciais, como a administração 
da vacina contra a gripe sazonal.

A imposição de restrições à 
circulação e ajuntamento de pes-
soas trouxe outras preocupações, 
como o isolamento social dos ido-
sos. No entanto, é possível mitigar 
este problema ao manter o contac-
to por telefone com os membros 
mais velhos da nossa família, 

ao prestar assistência às pesso-
as idosas nas nossas comunida-
des ou ao fazer-lhes companhia.

Durante a actual pandemia da 
Covid-19, as pessoas idosas tam-
bém demonstraram empenho con-
tínuo. Um exemplo disso são os 
profissionais de saúde reformados 
que regressaram ao trabalho para 
proteger as suas comunidades.

De um ponto de vista ge-
ral, a esperança média de vida 
tem vindo a aumentar em Áfri-
ca. Existem cerca de 54 mi-
lhões de pessoas com mais de 
60 anos na África Subsariana, o 
que representa 5% da população 
idosa a nível mundial. Estima-
-se que a população de pessoas 
idosas na África Subsariana ve-
nha a atingir os 67 milhões até 
2025 e os 163 milhões até 2050.

Tendo em conta os profundos 
impactos sociais e económicos do 
envelhecimento da população a 
nível mundial, 2020 foi designa-

do como o início da Década do 
Envelhecimento Saudável. Trata-
-se de uma oportunidade para 
promover vidas mais longas e 
saudáveis, bem como para com-
bater a discriminação baseada na 
idade e reforçar a autonomia dos 
idosos, nomeadamente através 
da criação de sistemas sociais e 
de saúde resilientes que incorpo-
rem as necessidades dos idosos.

Os principais desafios enfren-
tados na Região Africana incluem 
a falta de sistemas abrangentes 
capazes de prestar cuidados de 
longa duração, a fraca cobertura 
dos regimes de protecção social 
e a insuficiência de dados para 
nortear as intervenções políticas.

Ao mesmo tempo, alguns pa-
íses estão a fazer progressos sig-
nificativos. O Gana, por exemplo, 
teve em conta as necessidades das 
pessoas idosas ao elaborar o seu 
regime nacional de seguro de saú-
de e a sua lista de medicamentos 

essenciais. Os dados recolhidos 
também permitem à Autoridade 
Nacional de Seguro de Saúde re-
ver e ajustar as políticas que re-
gulam o regime para atender às 
necessidades das pessoas idosas.

A OMS está a colaborar com 
40 países africanos para refor-
çar a capacidade de prestação de 
cuidados integrados às pessoas 
idosas, uma abordagem centrada 
nos cuidados de base comunitá-
ria, na detecção e gestão preco-
ce do declínio das capacidades 
físicas e mentais, e no apoio 
aos cuidadores familiares. Em 
conformidade com a Estratégia 
e plano de acção mundiais so-
bre o envelhecimento e a saúde 
2016–2020, 23 países africanos 
dispõem, agora, de políticas e pla-
nos estratégicos multissectoriais 
para o envelhecimento saudável.

No futuro, iremos dar maior 
ênfase aos cuidados integra-
dos e centrados nas pessoas 
na Região Africana, de modo 
a dar resposta às necessidades 
de diferentes subgrupos popu-
lacionais, incluindo os idosos.

Por fim, gostaria de prestar 
homenagem aos nossos idosos, 
isto é, aos patriarcas das nossas 
famílias e aos nossos mentores, 
bem como aos profissionais de 
saúde e membros mais velhos 
das nossas comunidades, e agra-
decer-lhes pela sua sabedoria e 
pelo papel que desempenham na 
melhoria das nossas sociedades.  

Quinta-feira, 08 de Outubro de 202010 |  zambeze  
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Recordar o AGP que ainda teima 
em disparar balázios… 

Decisões sobre o termo do conflito armado vinte e oito anos depois

A guerra dos 16 anos foi bastante renhida e de tanta 
incerteza no teatro das operações, de tal sorte que conduziu 
às negociações de Roma. Foram dias de intensas discussões, 
intercaladas de intervalos de consulta ao mais alto nível entre 
as partes, até à assinatura final do AGP, a 4 de Outubro de 
1992. Passados 28 anos, e contra o espírito do AGP, os dispa-
ros continuam. Mau grado, as constantes violações do AGP 
de Roma pariram mais dois outros acordos, incarnando um 
processo que levanta inquietações quanto ao seu fim. Afinal 
até quando a paz definitiva? O ZAMBEZE publica a seguir 
as linhas tortas do AGP sobre a necessidade do calar do troar 
das armas.

O Termo do Con-
flito Armado 
(TCA) é um 
processo irre-
versível, curto, 

dinâmico e de duração pré-de-
terminada, que se deve aplicar 
a todo o território nacional de 
Moçambique. A execução do 
processo será da responsabilida-
de do Governo da República de 
Moçambique e da RENAMO, 
actuando no âmbito da Comissão 
de Cessar-Fogo (CCF), a qual se 
subordina funcionalmente à CSC, 
órgão responsável pelo controlo 
político global do cessar-fogo. 

A CCF será composta por 
representantes do Governo e da 
RENAMO, por representantes 
dos países por estes aceites e 
por um representante das Na-
ções Unidas que a ela presidirá. 

 A CCF, que será estrutu-
rada nos termos do Protocolo 
IV, VI,i,2, tem como funções: 
planificar, verificar e garantir a 
implementação das normas do 
cessar-fogo; definir itinerários dos 
movimentos das forças para redu-
zir riscos de incidentes; organizar 
e implementar as operações de 
desminagem; analisar e verificar 
a exactidão dos dados estatísticos 
fornecidos pelas Partes sobre pes-
soal, armamento e equipamento 
militar; receber, analisar e decidir 
sobre queixas ou reclamações so-
bre eventuais violações ao cessar-
-fogo; efectuar a necessária arti-
culação com os órgãos do sistema 
de verificação das Nações Unidas. 

Quatro fases do TCA

O TCA começará no dia E 
e terminará no dia E+180. O 
TCA compreende 4 (quatro) fa-
ses: cessar-fogo; separação das 
forças; concentração das forças; 
desmobilização. As Partes con-
cordam que: o cessar-fogo entrará 
em vigor no Dia E. O Dia E é o 
dia da adopção do Acordo Geral 

de Paz pela Assembleia da Re-
pública, incorporando-o na Lei 
moçambicana. Neste mesmo dia, 
iniciar-se-á o desdobramento dos 
efectivos das Nações Unidas no 
território moçambicano para a 
verificação do cessar-fogo; A par-
tir do Dia E nenhuma das Partes 
realizará qualquer operação ou 
acto hostil por meio de forças ou 
indivíduos sob o seu controlo. 

Desse modo, não poderão: 
empreender qualquer tipo de ata-
que, por terra, por mar ou por ar; 
realizar patrulhas ou manobras 
ofensivas; ocupar novas posições; 
colocar minas e impedir acções de 
desminagem; realizar operações 
de reconhecimento de qualquer 
tipo; realizar actos de sabotagem 
e terrorismo; adquirir ou receber 
material letal; levar a cabo actos 
de violência contra a população 
civil; restringir e impedir injus-
tificadamente a livre circulação 
de pessoas e bens; levar a cabo 
qualquer outra actividade militar 
que, a juízo da CCF e das Nações 
Unidas, possa perturbar o cessar-
-fogo. Para cumprir a sua missão, 
a CCF e as Nações Unidas go-
zarão de completa liberdade de 
movimentos em todo o território 
de Moçambique; No Dia E, as 
Nações Unidas darão início à ve-
rificação oficial do compromisso 
descrito na alínea b, investigan-
do qualquer alegada violação 
do cessar-fogo. Toda a violação 
devidamente comprovada será 
denunciada pelas Nações Unidas 
ao nível apropriado; A partir da 
data da assinatura do Acordo Ge-
ral de Paz até ao Dia E, as duas 
Partes acordam em observar uma 
cessação completa das hostili-
dades e das actividades descritas 
na alínea b), a fim de permitir às 
Nações Unidas o desdobramento 
dos seus efectivos no território 
para verificar todos os aspec-
tos do TCA a partir do Dia E.  

A separação das forças

As Partes concordam que: a 
finalidade da separação das for-
ças é a de reduzir os riscos de 
incidentes, fortalecer a confiança 
e permitir que as Nações Unidas 
tenham condições para verificar, 
eficazmente, os compromissos 
assumidos pelas Partes; A separa-
ção das forças terá a duração de 6 
(seis) dias, do Dia E ao Dia E+5; 
Nesse período, as FAM dirigir-
-se-ão aos quartéis, bases, instala-
ções semi-fixas existentes ou aos 
outros lugares discriminados; Ao 
mesmo tempo, as forças da RE-
NAMO dirigir-se-ão aos locais 
discriminados. A identificação 
dos locais constantes é a acordada 
entre as Partes e as Nações Unidas 
até 7 (sete) dias após a assinatura 
do Acordo Geral de Paz, especi-
ficando a localização e o nome 
dos 29 locais de reunião e aco-
modação das FAM, assim como 
os vinte das forças da RENAMO; 
Desse modo, até às 24 horas do 
Dia E+5, as FAM e as forças da 
RENAMO deverão estar nos 
locais discriminados respecti-
vamente; Todos os movimentos 
realizar-se-ão sob a supervisão e 
a coordenação das Nações Uni-
das. Nenhuma das Partes poderá 
impedir ou pôr em perigo os mo-
vimentos das forças da outra Par-
te. As Nações supervisarão todos 
os locais discriminados e estarão 
em princípio presentes durante 
24 horas do dia em cada um dos 
locais discriminados, a partir do 
Dia E. Nesse período de 6 (seis) 
dias, nenhuma força ou indivíduo 
poderá sair dos locais de reunião 
e acomodação, a não ser para as-
sistência médica ou outro motivo 
humanitário, mas sempre sob au-
torização e controlo das Nações 
Unidas. Em cada local, o Coman-

dante das tropas será responsável 
pela manutenção da ordem e da 
disciplina, e de que essas tropas 
se conduzam conforme os princí-
pios e o espírito deste Protocolo. 

A concentração das forças

 As Partes acordam em que: 
a concentração das forças iniciar-
-se-á no Dia E+6 e terminará 
no Dia E+30; Nesse período, as 
FAM concentrar-se-ão nos quar-
téis e nas bases militares normais 
para tempo de paz, discrimina-
dos; Ao mesmo tempo, as forças 
da RENAMO dirigir-se-ão para 
os locais de reunião e acomo-
dação discriminados; Todos os 
movimentos realizar-se-ão sob a 
supervisão e a coordenação das 
Nações Unidas, e as suas condi-
ções serão as mesmas que as esta-
belecidas na separação das forças; 
Todas as principais instituições 
militares de ambas as Partes que 
não se possam deslocar para os 
locais de reunião e acomodação, 
tais como hospitais militares, uni-
dades logísticas, instalações de 
treino, serão sujeitas a verificação 
no lugar onde se encontram. Es-
tes locais deverão ser igualmente 
identificados até 7 (sete) dias após 
a assinatura do Acordo Geral de 
Paz; Cada local de reunião e aco-
modação será dirigido por um 
Comandante Militar designado 
pela Parte respectiva. O Coman-
dante Militar é responsável pela 
manutenção da ordem e discipli-
na das tropas, pela distribuição da 
comida e pela ligação com os ór-
gãos de verificação e fiscalização 
do cessar-fogo. Em caso de inci-
dente ou violação do cessar-fogo, 
o Comandante Militar deve tomar 
medidas imediatas com vista a 

evitar a escalada e fazer cessar o 
incidente ou a violação. Qualquer 
incidente ou violação será comu-
nicado à estrutura de comando 
de escalão superior e aos órgãos 
de verificação e fiscalização do 
cessar-fogo; A segurança de cada 
local de reunião e acomodação é 
acordada entre o respectivo Co-
mandante e a CCF, com conhe-
cimento das Nações Unidas. A 
unidade militar estacionada em 
cada local garante a sua própria 
segurança. Cada local de reunião 
e acomodação terá uma extensão 
máxima de 5 km de raio. Ape-
nas poderão ser distribuídas as 
armas individuais e as munições 
necessárias ao pessoal de serviço 
de segurança dos locais de reu-
nião e acomodação; cada local 
deverá ter a capacidade de aco-
lher um mínimo de mil militares. 

Desmobilização e 
acantonamento

As Partes acordam no seguin-
te: Entregar às Nações Unidas in-
ventários completos dos efectivos 
em pessoal, armas, munições, mi-
nas e outros explosivos, nos dias 
E-6, E, E+6, E+30, e, a partir daí, 
de quinze em quinze dias; Permi-
tir às Nações Unidas proceder à 
verificação nos aspectos e datas 
referidas na alínea anterior; Que, a 
partir do Dia E+31, todas as armas 
colectivas e individuais, incluindo 
o armamento de bordo das aero-
naves e navios, estarão armazena-
das em depósitos, sob o controlo 
das Nações Unidas; Que, a partir 
do Dia E+6, as tropas poderão so-
mente sair dos respectivos locais 
de reunião e acomodação me-
diante autorização e sob controlo 
das Nações Unidas. A partir do 
Dia E, a Força Aérea e a Marinha 
das FAM abster-se-ão de qual-
quer acção ofensiva. Essas forças 
poderão somente realizar missões 
de carácter não bélico necessárias 
ao cumprimento dos seus deveres 
não relacionados com o conflito 
armado. Relativamente à Força 
Aérea, todos os planos de voo 
deverão ser comunicados, ante-
cipadamente, às Nações Unidas. 

De qualquer modo, as aerona-
ves não poderão estar armadas e 
nem sobrevoar os locais de reu-
nião e acomodação. As forças es-
trangeiras actualmente existentes 
no território de Moçambique de-
verão, também, respeitar o cessar-
-fogo acordado a partir do Dia E. 
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No leito do grande rio

Machel Fidus e Mr. Bow Foundation firmam 
parceria visando a melhoria da educação

SED e BVM projectam 
capitalização dos clubes

Moza Banco assinala 
redução do ritmo da 
depreciação do metical

A Machel Fidus é uma Organização Não-Governa-
mental de direito moçambicano, criada em 2017 por jo-
vens empreendedores comprometidos em desenvol-
ver, criar e contribuir na implementação de projectos 
sócio-económicos sustentáveis que permitam elevar as 
condições de vida das crianças e jovens adolescentes.

Neste contexto, 
está em cur-
so o projecto 
“Um Gesto, 
Um Sorri-

so” no posto administrativo 
de Chilembene, na província 
de Gaza, que pretende contri-
buir para o desenvolvimento 
da educação escolar através da 

introdução de um programa in-
tegrado que engloba a compo-
nente agrícola, nutricional, tec-
nológica, ambiental e cultural.

A Associação Machel Fidus 
e a Mr. Bow Foundation assi-
naram no dia 5 de Outubro de 
2020 um memorando de enten-
dimento para a união de esfor-
ços com vista a implementa-

A Secretaria de 
Estado do Des-
porto e a Bolsa 
de Valores de 
Moçambique 

estabelecem acordo para incentivo 
de criação de Sociedades Anóni-
mas de Desporto, SAD’s, com o 
objectivo de dotar os clubes na-
cionais de meios de capitalização 
através da Bolsa, dotando-os de ca-
pital financeiro para o seu funciona-
mento e projectos, elevando assim 
a qualidade do desporto nacional.

Conformidade legal da empre-
sa, publicação de contas auditadas e 
dispersão das acções são os requisi-
tos mínimos para ingresso na Bolsa 
de Valores, que uma vez cotado em 
Bolsa o clube passará à disposição 
do público, com a possibilidade 
de incremento do número de só-
cios, através das operações diárias.

Em sessão interactiva dirigi-
da por Carlos Gilberto Mendes, 
Secretário de Estado de Desporto, 
que teve lugar no auditório da Se-
cretaria de Estado do Desporto, na 
passada sexta-feira, com a presença 
de clubes e federações desporti-
vas, a Bolsa de Valores assegurou 
que maior acesso a financiamento, 
adopção de métodos de gestão em-
presarial, transparência e entrada 
de novos sócios serão das vanta-
gens de transformação para SAD’s.

Salimo Valá, Presidente do 
Conselho de Administração da 

Bolsa de Valores, assegurou a aber-
tura da sua instituição para apoiar 
o desenvolvimento do desporto 
moçambicano através da capitali-
zação bolsista, tendo referido que o 
quadro técnico está disponível para 
trabalhar com clubes de todo o país.

Vanessa Neves, da Bolsa de 
Valores de Moçambique, apresen-

tou casos de sucesso no mundo, 
tendo referido que este foi um mo-
delo de desenvolvimento de clubes 
como a Juventus, Manchester Uni-
ted, entre outros clubes robustos.

Entretanto, os clubes agra-
deceram a iniciativa, destacando 
que isso poderá alterar o actu-
al cenário desportivo nacional 
marcado por deficit orçamental.

Salimo Valá referiu que esta 
foi uma boa oportunidade para di-
álogo, tendo frisado que a compo-

nente da gestão é fundamental para 
a sustentabilidade, transparência, 
como pilares de boa governança 
corporativa, para um estabeleci-
mento bem sucedido de SAD’s.

 “Se queremos que os clu-
bes sejam dinâmicos e atraiam 
pessoas temos de olhar para 
a componente desportiva e a 

componente de gestão, deven-
do ser aprimorados como ins-
tituição”, disse Salimo Valá.

Carlos Gilberto Mendes re-
forçou a necessidade de aprimo-
ramento da gestão nas instituições 
desportivas, com transparência e 
gestão correcta de fundos. O diri-
gente fez um diagnóstico da ges-
tão desportiva no período colo-
nial e pós- Independência, tendo 
lançado um desafio na aposta da 
juventude na direcção dos clubes.

ção e dinamização do projecto 
denominado “Um Gesto, Um 
Sorriso”, para a melhoria do 
processo do ensino-aprendi-
zagem dos estudantes de Chi-

lembene. Esta parceria será 
efectivada e levada a cabo por 
meio de palestras, workshops 
e eventos culturais, através 
dos artistas parceiros da Mr. 

Bow Foundation, como forma 
de estimular cerca de 1500 es-
tudantes a engajarem-se nos 
estudos e reduzir desta forma 
as taxas de desistência escolar.

Comunidade de Chilembene

Mercado cambial em Moçambique

No seu mais recente Boletim 
Económico, o Moza Banco, atra-
vés do seu Gabinete de Estudos 
Económicos, destaca que o ritmo 
da depreciação do metical tem es-
tado a diminuir desde Junho pas-
sado, não obstante estar ainda em 
níveis desfavoráveis para o país. 

De acordo com o documen-
to, em Agosto o metical depre-
ciou cerca de 0,74% em rela-
ção ao dólar norte-americano, 
materializando perdas acumuladas 
de 16,50% desde o início do ano. 
Contudo, nota-se que o ritmo de 
depreciação mensal da moeda 
nacional tem estado a reduzir gra-
dualmente desde Junho de 2020.

O Gabinete de Estudos Econó-
micos assinala ainda que a queda 
substancial das exportações e a neu-
tralização de operações de injecção 
de divisas no MCI por parte do Ban-
co de Moçambique (à excepção de 
disponibilização de divisas para a 
importação de combustíveis) justifi-
cam em grande medida a deprecia-
ção do metical em relação às princi-
pais divisas de transacção do país.

O Moza Banco diz que a depre-
ciação teve influência de fora, onde 
se observou a extensão da expressi-
va apreciação do euro face ao dó-
lar. Esta situação tem sido evidente 
desde a segunda metade de Março, 
quando o euro era cotado a cerca de 
1.07 dólares, tendo a cotação recen-

temente subido para os 1.20 dólares. 
Ainda de acordo com os espe-

cialistas do Moza Banco, tal evolu-
ção acompanha essencialmente o 
decréscimo dos níveis de aversão 
ao risco que, em termos globais, 
se tem vindo a verificar – con-
duzindo a um recuo do dólar em 
relação à generalidade das restan-
tes divisas - bem como um maior 
optimismo quanto à evolução da 
economia europeia, com a aprova-
ção do Fundo de Recuperação da 
União Europeia, em Julho de 2020.

Recorde-se que no seu ante-
rior Boletim Económico, o Moza 
Banco já tinha alertado sobre a 
derrapagem do metical em fi-
nais de 2020, prevendo que a 
moeda nacional valha 76 meti-
cais por cada dólar americano. 

Salimo Valá Gilberto Mendes
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É preciso corrigir erros do passado 
para uma paz efectiva

Ataques armados da 
Junta Militar ensombram 
Acordos de Paz

O jornalista e comentador político Salomão Moyana con-
sidera haver necessidade de se corrigir erros do passado para 
a consolidação de uma paz efectiva e reconciliação nacional. 
Houve equívocos, segundo Moyana, nos Acordos de Paz 
assinados em Agosto de 2019, uma vez que só serviram para 
Desmilitarizar, Desmobilizar e Reintegrar apenas os homens 
da Renamo deixados pelo antigo líder daquele partido, Afon-
so Dhlakama, que já não estavam no activo.

Um outro erro co-
metido e apon-
tado por  Moya-
na, falando ao 
Z A M B E Z E , 

é que o surgimento da Junta 
Militar teve apoio do Gover-
no, que recorrendo às Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) 
acobertou encontros e comí-

cios de Mariano Nhongo até se 
tornar numa força consistente.

Até Outubro de 2019, 
anota Moyana, houve espa-
ço para negociar ou controlar 
Mariano Nhongo. Houve lo-
gística para levar-se equipas 
de jornalistas até às matas 
onde Nhongo se encontrava 
refugiado, cuja segurança era 
garantida pelas próprias FDS.

“O Nhongo era muito aca-
rinhado por algumas forças 
nas vésperas das eleições, sem 
se ter em conta que ele teria 
um crescimento tal que depois 
iria dificultar o seu controlo 
no futuro. Hoje já está difícil, 
porque ele já ganhou o sabor 
de liderar um grupo”, disse.

O país vive uma paz pre-
cária, considera Moyana, 

uma vez não haver liberda-
de plena para circulação de 
pessoas e bens dos moçam-
bicanos, na sequência dos 
vários conflitos que se re-
gistam um pouco pelo país. 

Para Moyana, o Acordo 
de Paz e Reconciliação Na-
cional, celebrado em Agosto 
de 2019, serviu apenas para 

transferir a força residual dei-
xada pelo antigo presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
para as suas residências, ou 
seja, foi para acomodar pes-
soas que já não combatiam.

Os militares activos da 
Renamo, de acordo com Sa-
lomão Moyana, são os que 
hoje combatem no Centro a 
partir da Junta Militar, e são 
estes que carecem de um ou-
tro acordo ou outro tipo de 
abordagem para que não haja 
focos de conflitos no país.

Somos um país de múltiplos 
conflitos 

Num outro desenvolvimen-
to, Salomão Moyana diz que, 
apesar do país celebrar 28 anos 
da assinatura do Acordo Geral 

de Paz (AGP) Moçambique 
não está em paz, registando-
-se muitos tipos de conflitos 
de natureza militar, o que era 
suposto não mais existirem.

Fora o combate entre o 
Governo e a Renamo, apon-
ta que o país está envolvido 
em múltiplos combates, o 
que apelida de combate Go-
verno e Junta Militar, com-
bate Governo e insurgentes, 
combate entre cidadãos e as 
FDS, que violam massiva-
mente os direitos humanos.

“O país encontra-se mergu-
lhado numa situação pior que a 
luta que levou à assinatura do 
AGP, em 1992. Os níveis de 
conflitos e de violações de di-
reitos fundamentais do cidadão 

merecem uma acção de repúdio 
de todos os moçambicanos”, 
considera Salomão Moyana.

“Paralelamente a conflitos 
militares, há outros tipos de 
conflitos, desde a violência da 
fome, dos direitos humanos. 
Portanto, este não é um Esta-
do agradável para ninguém, 
não dignifica os dirigentes, 
nem os dirigidos”, afirma.

Acrescenta que há perse-
guições de cidadãos, membros 
e simpatizantes da oposição, 
desde o nível de localidade, 
com destaque para a Renamo, 
com vítimas de raptos em cir-
cunstâncias nunca esclarecidas 
pelas autoridades responsáveis 
pela segurança dos cidadãos. 

“Quando uma pessoa é rap-
tada e não aparece mais, isso 
é crítico numa sociedade nor-

Aponta Salomão Moyana em análise do AGP

luís cumBe

Este ano, o Dia da Paz é celebrado em meio a duas 
guerras: os ataques da Junta Militar da Renamo, nas 
províncias de Sofala e Manica, e a insurgência militar que 
afecta os distritos do centro e norte de Cabo Delgado. Des-
de Agosto de 2019, a Junta Militar, liderada por Mariano 
Nhongo, tem estado a protagonizar ataques cobardes 
contra civis, em Sofala e Manica, sobretudo em troços da 
Estrada Nacional Nº1 e Nº6.

Os ataques já 
causaram a 
morte de mais 
de 40 pessoas, 
deslocação de 

cerca de cinco mil famílias, 
além de avultados prejuízos 
em autocarros e camiões 
queimados. Mariano Nhon-
go usa a violência armada 
contra civis indefesos como 
forma de exigir a demissão 
de Ossufo Momade da lide-
rança da Renamo e de denun-
ciar o terceiro acordo de paz 
em Moçambique, assinado 
no dia 6 de Agosto de 2019. 

Na verdade, a Junta Mi-
litar representa a continua-
ção da Renamo de Afonso 
Dhlakama, sempre disposta 
a recorrer à força das ar-
mas para ver as suas reivin-
dicações atendidas. Nesse 
sentido, Mariano Nhongo 
seria, em miniatura, Afonso 
Dhlakama, figura “incaptu-
rável” através de mordomias 
e intransigente nas suas exi-
gências. Por isso, conquistar 
a Paz Definitiva e Reconci-
liação Nacional passa tam-
bém por conquistar essa outra 
Renamo, a Renamo invisível 
do ponto de vista político e 
institucional, mas intensa-
mente vivida pelos segui-
dores de Mariano Nhongo. 

Os fracassos sucessivos 
dos acordos de paz resultam 
também da falta de inclusão 
nos processos de negociação. 

O bipartidarismo herdado 
do Acordo de 1992 continua 
a dominar a agenda política 
nacional, sendo que todas as 
reformas políticas de organi-
zação e funcionamento do Es-

tado reflectem as vontades da 
Frelimo e Renamo, os prin-
cipais partidos do País. Os 
processos de negociação da 
paz, do DDR, da descentra-
lização e da legislação eleito-
ral nunca envolvem a Socie-
dade Civil, e a Assembleia da 
República é apenas chamada 
para homologar acordos al-
cançados fora do domínio.

Vinte e oito anos do AGP, vinte e oito anos do AGP 

Observação do CDD

mal, mas aqui no nosso país 
há muitos cidadãos raptados 
na calada da noite, enquan-
to outros aparecem mortos 

nas ruas, mas há aqueles que 
nunca mais aparecem, estas 
situações não dignificam um 
acordo de paz”, lamentou.
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A actual pandemia do novo coronavírus constitui uma 
oportunidade para as pequenas e médias empresas (PME) e 
os empreendedores apostarem na inovação, considera Sasha 
Vieira, responsável pela Incubadora de Negócios do Standard 
Bank, que, em parceria com a Lionesses of Africa e a Embai-
xada do Reino dos Países Baixos, organizou, recentemente, o 
primeiro Lioness Lean In Webinar de 2020, um evento virtu-
al de partilha de experiências e estabelecimento de parcerias 
entre mulheres empreendedoras.

Moçambique 
tem uma 
p o p u l a ç ã o 
de cerca de 
30 milhões 

de habitantes, dos quais 12 
milhões são trabalhadores. 
Porém, somente 1.7 milhão, 
correspondente a 14%, é que 
têm acesso ao emprego for-
mal, o que impõe o desafio de 
formalizar os restantes 11.3 
milhões (86%), que são ab-
sorvidos pelo sector informal.

Para ajudar a reverter este 
quadro é necessário, entre ou-
tras acções, impulsionar as mu-
lheres e raparigas, bem como 
os seus negócios e empreen-
dimentos, o que vai também 
contribuir para o alcance da 
igualdade de género, um dos 
17 Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS).

“Em Moçambique, 70% da 
pobreza é concentrada em mu-
lheres, por isso há necessida-
de de estimular as suas ideias 
e sonhos, pois só assim é que 
poderemos ajudar a formalizar 
a nossa economia. A pandemia 
obrigou-nos a reinventarmo-
-nos e temos de continuar a 
apostar no empreendedoris-
mo, a dar visibilidade às PME 
e aos negócios liderados por 
mulheres para sairmos desta 
situação”, disse Sasha Vieira.

Por seu turno, a fundadora 
e directora executiva da Lio-
nesses of Africa, Melanie Ha-
wken, instou as participantes 
a serem mais unidas e parti-
lharem as oportunidades exis-
tentes no mercado, principal-
mente nesta fase da pandemia: 
“É importante que cooperem 
e colaborem. Criem conexões 
pois nunca precisamos tanto 
umas das outras como agora. 
Juntas somos mais fortes”.

Na ocasião, o vice-em-
baixador do Reino dos Países 
Baixos em Moçambique, Mi-
chiel Van Der Pompe, realçou 
o facto de o evento ter decorri-
do num ambiente virtual. Para 
si, esta nova abordagem deve 
servir de inspiração para que 
as mulheres busquem alterna-
tivas sempre que se encontra-
rem diante de um obstáculo. 
“Nunca se deve parar. Inovem 
e adaptem-se às diversas si-
tuações. Saiam deste evento 
inspiradas e mais fortalecidas 
para enfrentar os desafios, 
especialmente os impostos 
pela pandemia da Covid-19”.

O evento teve como ora-
doras principais Andrea Serra 
(sócia-proprietária do Cen-
tro de Psicologia PsicoEstar), 
Ana Gonçalves (Magambi 
- Serviços de Apoio à Paren-
talidade) e Denise Cortês-

Coronavírus traz oportunidade 
para pequenas e médias empresas

COTUR doa material de 
Biossegurança ao Aeroporto de 
Mavalane e Instituto de Aviação Civil

-Keiser (DCK Africa – plata-
forma online de capacitação 

de mulheres e empreendedo-
res africanos, e de promoção 
de comércio e investimentos 
intra-africanos). As três fala-
ram da sua trajectória no ramo 
empresarial e de negócios.

Para Denise Cortês-Keiser, 
empreendedora desde os 30 
anos de idade, as mulheres, 
apesar de constituírem a maio-
ria da população moçambica-
na, ainda não têm poder e espa-
ço para influenciar processos 
e criar impacto na economia, 
daí a necessidade de a mulher 
tomar a dianteira e construir a 
sua própria história na socie-
dade. Por isso, mais do que ter 
ideias inovadoras, sublinha, 
“é necessário estruturá-las e 
concentrar-se para as imple-
mentar. É importante, também, 
envolver a família nos nossos 
processos evolutivos, inclusi-
ve nos negócios. Temos que 

transmitir os nossos conheci-
mentos e deixar um legado”.

Para além das oradoras, 
o Lioness Lean In Webinar 
contou com três expositoras, 
nomeadamente Sofia Pedroso-
-Mokcha (nutricionista e co-
-fundadora da Mokcha – chás 
e infusões naturais), Carla 
Pinto (With Love – mar-
ca moçambicana de presen-
tes personalizados) e Kathy 
de Araújo (co-fundadora da 
Fluir – Centro de Desenvol-
vimento Pessoal), que apre-
sentaram os seus produtos 
e serviços às participantes.

Importa realçar que o 
Lioness Lean In Breakfast 
é um evento que visa dar 
visibilidade às empreen-
dedoras moçambicanas, e, 
por via disso, alargar o seu 
acesso ao mercado e ajudá-
-las a criar redes de negócios.

Depois de um 
longo perío-
do do estado 
de emergência, 
M o ç a m b i q u e 

decretou o estado de calamida-
de pública de alerta vermelho, 
com o objectivo de estabele-
cer medidas de controlo da 
propagação da Covid-19 no 
país, bem como garantir a re-
toma gradual da economia.

O turismo é o sector mais 
afectado desde o início da pan-
demia, com viagens de lazer e 
de negócios canceladas devido 
ao encerramento das fronteiras 
em todo o mundo. No país, o 
turismo foi o sector económico 
que mais se ressente da crise e 
que observará muitos entraves 
para a retoma, devido às novas 
medidas de segurança e higiene.

No âmbito do estado de ca-
lamidade pública, o Governo 
aprovou viagens para o estran-
geiro em regime de recipro-
cidade, abrindo espaço para 
animação do sector do turismo.

Com o objectivo de garan-
tir o rastreio dos passageiros 
nacionais e estrangeiros que 
utilizam o Aeroporto Interna-
cional de Maputo, a COTUR 
apoiou a Empresa Aeroportos 
de Moçambique com termó-

metros digitais, dispensadores 
e respectivo abastecimento 
permanente com alcoól gel em 
todo o recinto aeroportuário.

“Como empresa socialmen-
te responsável, queremos garan-
tir que todos os viajantes, tanto 
no terminal doméstico como 
internacional, tenham disponí-
veis medidas de prevenção à 
entrada, bem como nos diversos 

corredores do aeroporto”, disse 
Noor Momade, Presidente do 
Conselho de Administração da 
COTUR e da AVITUM, acres-
centando que “queremos garan-
tir que o turismo não seja um 
vector de propagação da Co-
vid-19 no país e no estrangeiro”.

Momade assegurou que a 
COTUR pretende garantir uma 
retoma segura do turismo, por 
forma a certificar que o sistema 
sanitário não entre em colapso.

Entretanto, o PCA da Auto-
ridade de Aviação Civil, João de 
Abreu, enfatizou que todos os 
esforços neste momento visam 

garantir que a operação aero-
náutica no país seja realizada 
de acordo com os decretos re-
ferentes à situação pandémica e 
que o apoio da COTUR ajuda as 
instituições aeronáuticas a ma-
terializar o protocolo de biosse-
gurança aprovado pelo Instituto 
Internacional de Aviação Civil.

Emanuel Chaves, Presidente 
do Conselho de Administração 

dos Aeroportos de Moçambi-
que, colocou imediatamente 
o equipamento em utilização, 
assegurando que vai ser usado 
por todos os utentes para ga-
rantir que não haja contamina-
ção no recinto aeroportuário. 

”Iniciamos um processo 
de certificação do Aeroporto 
de Maputo para garantir que 
esteja na lista dos aeroportos 
em condições de receber via-
jantes de qualquer parte do 
mundo. Neste momento temos 
algumas companhias a via-
jar até Maputo e pretendemos 
alargar esse leque”, afirmou.
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Mineradora Vale pondera encerrar fundo comunitário 
para manutenção das residências em Cateme

Falta de consensos, injustiça e oportunismo à mistura 

Comercial

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

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

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

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

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

Apesar de várias tentativas da comunidade de Cateme 
para conseguir um aumento do valor para a manutenção das 
suas residências, a mineradora Vale recusa a proposta e de-
termina que até Dezembro, caso os membros da comunidade 
de Cateme ignorem a verba estabelecida para o efeito, pode-
rão ver adiado o sonho de manutenção das suas residências.

Francisco Mbem-
be, representante 
da área social na 
Vale, diz sem colo-
car opções que “o 

valor tem limite em Dezem-
bro e não há retroactividade 
quando se encerrar o fundo”.

As comunidades devem 
abandonar a relutância e acei-
tar o que foi estabelecido para 
a manutenção das suas resi-
dências, sendo que não have-
rá aumento dos valores, tal 
como sucedeu na comunida-
de 25 de Setembro, em que a 
Vale desembolsou uma quan-
tia de 330 mil meticais para o 
efeito. “Que se abandone essa 
expectativa”, disse Francisco 
Mbembe, justificando que a 
empresa não tem como encon-
trar uma outra fórmula para 
que o valor para a manutenção 
das 712 residências de Cateme 
seja o mesmo que o de 25 de 
Setembro, e justifica: “o cálcu-
lo usado para que o valor fosse 

diferente da comunidade 25 
de Setembro deve-se ao facto 
de em Cateme os defeitos das 
residências não serem de estru-
tura, mas sim de manutenção”.

 Aliás, Mbembe referiu 
que o levantamento baseou-
-se numa amostra de 360 re-
sidências e a conclusão que a 
equipa de técnicos chegou foi 
de que as famílias não faziam 
a manutenção, muito menos 
a conservação das casas. Por 
exemplo, constatou-se que em 
algumas residências os vidros 
das janelas estavam quebra-
dos, as redes rasgadas, e um 
outro porém prende-se com 
o facto de, em momentos de 
colheitas, as famílias usarem 
o tecto para servir de seca-
dor de milho, o que de algum 
modo acelera o enferrujamen-
to do mesmo, permitindo in-
filtrações nos dias de chuva. 

A fonte diz ainda que das 
amostras colhidas constatou-se 
que nem todas as residências 

apresentam patologias graves 
de manutenção, mesmo assim 
a empresa ponderou e concluiu 
que devia disponibilizar um va-
lor padrão para todas as 712 fa-
mílias. “Independentemente da 
tipologia da residência e da gra-
vidade ou não da degradação 
da residência, a empresa dispo-
nibilizou um valor de 189 mil 
meticais para a manutenção. 
Contudo, há famílias que se re-
cusam a receber esse valor, ale-
gando ser injusto, comparando 
com o que disponibilizamos na 
comunidade 25 de Setembro”, 
lamentou, avisando que o fun-
do disponibilizado termina em 
Dezembro, portanto, daqui a 

dois meses, e caso as comuni-
dades continuem a recusar os 
valores estas poderão ver o so-
nho de manutenção das suas re-
sidências adiado, porque se for 
encerrado o financiamento não 
terá mais volta. “Apresenta-
mos o pacote às comunidades e 
quem não aderir até Dezembro 
não será contemplado, e repito, 
o processo não será o mesmo 
que o da comunidade 25 de 
Setembro”, rematou a fonte.

Questionado sobre quantos 
membros da comunidade estão 
a aderir ao processo, Francisco 
Mbembe diz não ter o número 
exacto sobre quem vem aderin-
do ao levantamento do valor. 

“Honestamente não tenho o nú-
mero das famílias. Temos fun-
do para todas as famílias que 
pretendam fazer a manutenção 
das suas residências”, disse a 
fonte, para quem algumas famí-
lias mantêm ainda a indecisão 
de aderir ao processo de levan-
tamento dos 189 mil meticais, 
determinados pela empresa. 

Sobre a poluição do meio 
ambiente, Francisco Mbem-
be admitiu que em tempos já 
houve situações piores. “Ac-
tualmente, a empresa abraçou 
várias inovações, algumas das 
quais se prendem com o uso do 
polímero nas suas operações 
para a medição dos níveis de 
qualidade do ar diariamente. 
Estamos a partilhar essas in-
formações com o Governo e 
estamos nos bairros onde fo-
ram instalados monitores so-
ciais, que quando há detonação 
fazem a medição do impacto 
disso ao nível das comunida-
des, e controlar a qualidade do 
ar. Todas as detonações são in-
formadas às comunidades com 
48 horas de antecedência e via 
telemóvel, através dos líderes 
e monitores sociais”, disse.

elton da graça 

Precisamos de abranger as 
comunidades afectadas pelos 
empreendimentos mineiros 

O representante da Asso-
ciação de Apoio e Assistência 
Jurídica às Comunidades (AA-
AJC), António Zacarias, disse 
que há necessidade de se alargar 
a receita dos 2.75% para as co-
munidades que sofrem os im-
pactos das operações mineiras.

As poeiras espalhadas pe-
los camiões durante o transpor-
te dos minérios aos portos são 
alguns dos exemplos destaca-
dos pelo representante daquela 
agremiação, António Zacarias, 
durante a conferência provincial 
sobre partilha dos benefícios re-
sultantes da exploração mineira, 
organizada pela KUWUKA/
JDA, uma organização que 
prima pela defesa, desenvol-
vimento e advocacia às comu-
nidades abrangidas pelos pro-
jectos de exploração mineira. 

Zacarias indicou que a em-

presa Jindal opera no distrito 
de Marrara, contudo as suas 
acções de responsabilidade so-
cial, bem como a alocação da 
receita dos 2.75% são para as 
comunidades daquele distrito. 

Ainda segundo António 
Zacarias, a mineradora Jindal 
tem empreendimentos mineiros 
sediados no distrito de Moatize 
e devia alargar tais compensa-
ções às comunidades que estão 
à volta do empreendimento, tal 
como advoga a lei. Há necessi-
dade de as receitas dos 2.75% 
abrangerem as comunidades à 
volta, porque estas sofrem os 
impactos dessas operações. O 
porto seco em Moatize é um 
dos empreendimentos mineiros 
que é usado, contudo as comu-
nidades de nada se beneficiam. 

Outrossim tem que ver 
com a ferrovia que transporta 
os minérios, daí que se deve 
analisar bem os pacotes de 
compensação às comunidades.

AAAJC defende
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Lurdes Mutola vai mesmo lutar 
pelo trono do atletismo nacional

Jonas Chitsumba: “Quem preside o Costa do Sol 
é obrigado a levar o clube à conquista de títulos”

Já tinha manifestado o interesse, mas agora é mesmo ofi-
cial. Maria de Lurdes afirma ter a intenção de candidatar-se à 
presidência da Federação Moçambicana de Atletismo (FMA).

A campeã olímpica 
dos 800 metros, 
numa espécie de 
pré-campanha, 
participou em 

Vilankulo, Inhambane, de um 
evento onde garantiu aos des-
portistas presentes que vai mes-
mo concorrer ao trono da FMA.

“Gostaria de candidatar-me à 
presidência da Federação para po-
der desenvolver a modalidade do 
atletismo. Tudo tem o seu começo e 
é por essa razão que eu vim para cá 
porque é muito importante ouvir e 
sonhar”, começou por dizer Mutola. 

A experiência como atleta 
de alto nível é, para a antiga oi-
tocentista, uma vantagem, pois 
“o atletismo não é só correr”.

“É muito importante também 
passar aquilo que eu aprendi para 
a nossa juventude. Atletismo não 

é só correr, há quem pensa que é 
só correr, mas há muita coisa en-
volvida nessa corrida e que mui-
ta gente não tem a mínima ideia 
do que se trata. É por essa razão 
que eu gostaria de um dia ter essa 
possibilidade de ser presidente da 
Federação de Atletismo de Mo-

çambique, angariar apoios, ajudar 
as associações e desenvolver a mo-
dalidade”, realçou Lurdes Mutola.

No ano em que se assinalam 20 
anos da histórica conquista da me-
dalha olímpica de ouro em Sidney, 
Austrália, Mutola anunciou que pre-
tende dar novo rumo aos destinos 
do atletismo nacional e os próximos 
dias serão determinantes para ama-
durecer a ideia de candidatura à pre-
sidência da FMA. (LANCEMZ).

Jonas Chitsumba foi eleito 
presidente do Costa do Sol pelos 
30 sócios “canarinhos” que se fize-
ram presentes à Assembleia-Geral 
que decorreu sábado último, tendo 
corroborado com a indicação da 
empresa pública Electricidade de 
Mocambique que representa 51% 
no peso dos associados do clube. 

Pouco tempo depois de assu-
mir as rédeas do clube, Chitsumba 
não hesitou em elevar bem alto a 
fasquia do seu mandato, afirman-
do que “quem preside o Costa   do 
Sol é obrigado a ser campeão”.

Após uma Assembleia-Geral 
à porta fechada e que decorreu 
num ambiente calmo e ordeiro, 
os poucos sócios (para a grandeza 
do clube) não tiveram dúvidas em 
chancelar a lista liderada por Jo-
nas Chitsumba que vai presidir o 
clube nos próximos quatro anos.

O recém-eleito presidente defi-
niu as prioridades do seu mandato, 
vincando que quer levar o clube 
canarinho aos títulos, em todas 
as modalidades movimentadas 
na colectividade, nomeadamen-
te futebol, basquetebol e andebol.

“O nosso principal desafio é 
manter os resultados que o clu-
be teve na época passada, fomos 

campeões nacionais de futebol, 
ocupamos o segundo lugar no bas-
quetebol sénior masculino e nós 
queremos manter esses resultados, 
mas existem outros resultados, 
como a sustentabilidade financeira 
do clube, a participação na Liga 
dos Campeões Africanos, quer em 
basquetebol quer no futebol, e tam-
bém queremos olhar para as nossas 
infra-estruturas. Queremos ter um 
pavilhão polivalente coberto, que-
remos trocar a relva do campo de 
futebol principal, e a relva já está 
cá em Maputo”, disse Chitsumba.

Apesar de o clube contar com 
forte apoio da EDM, a nova di-
recção “canarinha” quer apostar 
forte na criação de alternativas 
para a sustentabilidade financeira 
do clube, começando por inves-
tir no plantel para chegar lon-
ge na Liga milionária africana. 

“Primeiro, o Costa do Sol 
tem uma localização excelente e 
temos que encontrar instituições 
que queiram divulgar a sua mar-
ca junto ao Clube Costa do Sol, 
se tivermos interessados podemos 
reduzir o nosso déficit. Segundo, 
é angariar mais sócios para o clu-
be e também ir mais além na Liga 
dos Campeões Africanos; sabemos 

que a partir da terceira eliminatória 
temos algum encaixe financeiro a 
partir da CAF”, revelou Chitsumba. 

Uma pedra na vida dos “cana-
rinhos” que deverá ser gerida pela 
direcção de Jonas Chitsumba está 
relacionada com o projecto mal 
parado do MaTchiki Tchiki Village, 
que culminou com  a perda de parte 
dos terrenos do clube e uma dívida 
ao Banco Comercial e de Investi-
mento, na ordem de cerca de cinco 
milhões de dólares americanos.

Chitsumba disse que a 
sua direcção vai continuar a 
trabalhar para reduzir o dé-
fice criado por este projecto. 

“Realmente o projecto Ma-
Tchiki Tchiki Village não trouxe os 
resultados que nós pretendíamos, 
as direcções cessantes fizeram um 
trabalho para reduzir o défice re-
sultante deste projecto e nós vamos 
trabalhar para continuar a reduzir 
o défice. O projecto está no fim 
e o Costa do Sol tem algumas 
dívidas resultantes desse pro-
jecto e o trabalho que vamos 
fazer é negociar com as institui-
ções que estamos a dever, para 
que o Costa do Sol saia desse 
projecto sem dívidas significa-
tivas”, comentou Chitsumba. 

Quanto à participação na fase 
de acesso à Liga dos Campeões 
Africanos, Jonas Chitsumba rei-
terou que está no plano de activi-
dades e orçamento aprovado na 
Assembleia-Geral que permitiu 
a eleição de novos corpos geren-
tes, respondendo a um dos itens 
necessários para o licenciamento 
do clube na CAF. (LANCEMZ)
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A palavra “pára-quedismo” tem sido usada para 
referir pessoas que do nada e sem histórico 
nenhum ocupam cargos com alguma rele-
vância ou exercem actividades sem nenhum 
preparo anterior. Estas pessoas são, por ana-

logia, tidas como quem caiu de pára-quedas. Não raras vezes, 
não entendem nada do que estão a fazer. Não têm preparação e 
muito menos conhecimentos sólidos sobre a área em questão. 

Com esta introdução, nesta edição, queremos reflec-
tir com o estimado leitor sobre o “pára-quedismo” no nosso 
desporto. Tal como acontece em muitas classes sociais ou 
profissionais, no desporto o pára-quedismo existe em cata-
dupas, muitas vezes exponenciado pelo “querer aparecer” 
ou mesmo pelos ganhos financeiros directos ou indirectos.

A novela que nas últimas semanas tem alimen-
tado os espaços noticiosos de jornais, rádios e tele-
visões, sobretudo espaços desportivos, envolven-
do o Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica de 
Chimoio, é exemplo das consequências do pára-quedismo.

Há pouco mais de oito meses, uma figura pouco conhecida 
nos meandros desportivos pulverizou o desporto com promessas 
sedutoras, candidatando-se à presidência do primeiro campeão 
nacional de futebol. As promessas eram tentadoras para qualquer 
clube nacional, sobretudo porque falta tudo e não há dinheiro.

Os estatutos do clube foram esquecidos e colocados de 
lado, a pensar no bem-estar do clube, e Joaquim “Quinito” 
Todo Jr. foi eleito presidente. Numa primeira fase, as coisas 
até pareciam que estavam a correr a feição. O clube passou 
a estar nos holofotes nacionais e internacionais. A marca 
Textáfrica começou a voar. Falou-se de existência de loja de 
venda de artigos do clube, um canal de televisão do clube e 
algumas contratações ambiciosas com os olhos postos no Mo-
çambola. E tudo parecia caminhar às mil maravilhas. Até de 
invejar na nossa realidade. Mas na verdade tudo não passava 
de castelo de área. Com uma pequena tempestade desmoro-
nou-se e os conflitos, intrigas e mentiras à mistura tomaram 
conta do clube. Quinito, sem papas na língua, começou a 
disparar em todos os sentidos. Até parecia uma história dos 
atiradores kamikazes, no auge da Segunda Guerra Mundial. 

Para Quinito, vedetas do clube, sócios, adeptos, e até 
jornalistas, prejudicavam o seu trabalho. Todo, o todo-po-
deroso do clube, de um momento para o outro passou a ser 
persona non grata para a falange do Textáfrica. Aliás, os jo-
gadores, através do capitão da equipa, o veterano Magaba, 
afirmam que em oito meses de liderança apenas receberam 
cinco mil meticais de incentivo. Artur Comboio, que era a es-
colha do presidente para treinador principal da equipa, bateu 
com a porta e com ele 13 jogadores seguiram para Xinavane.

Para apimentar a sua actuação, Quinito exigiu a expulsão de 
alguns sócios emblemáticos do clube, como é o caso de Ângelo 
Jerónimo, como condição para permanecer na direcção do clu-
be. Aliás, não só queria a expulsão, como também queria que 
Ângelo Jerónimo fosse interditado de entrar no campo da Soal-
po. Pura sacanagem. Homens e mulheres que trabalharam a vida 
inteira para colocar o clube em pé hoje deviam ser expulsos!

Entretanto, quem acabou saindo escorraçado, sem nenhuma 
glória, é o próprio Quinito. Os adeptos/sócios mandaram-no reco-
lher os seus pertences e deixar o clube com os seus verdadeiros donos.

Quem é Quinito para a história do Textáfrica de Chimoio. Não 
será este mais um que caiu de pára-quedas para o nosso desporto?

A atitude de Quinito, principalmente no relacionamento 
institucional, é de reprovar. Aliás, o caso Quinito é exemplo 
fiel daquilo que não se pode fazer. Acima de tudo, deve ser-
vir de exemplo para o futuro. Que se cuidem clubes como 
o Maxaquene ou Desportivo de Maputo. Há muitos pára-
-quedistas de olho e que a qualquer momento podem aterrar.

Pára-quedismo 
de Quinito Todo

p o r  e g í d i o  p L á C i d o
Bancada central



Neblina e o horizonte a seus pés

Jovens devem se engajar na luta 
contra COVID-19

Fátima Abdin Martins, de pseudónimo Neblina, tem 30 
anos de idade, reside na Matola. Colaboradora de progra-
mas radiofónicos, é também praticante da escrita (poesia, 
prosa, poema e conto). Neblina afirma que tudo começou 
na adolescência em 2002, quando escrevia letras musicais, 
sem mesmo ter noção de como seguir os versos correctos. 

“Eu cos-
t u -
mava 
escre-
ver à 

minha maneira as letras das mú-
sicas que eu não sabia na totalida-
de. Por exemplo, se a letra fosse 
assim: “meus pés não tocam mais 
o chão” e eu só soubesse até a par-
te: “meus pés não “... eu escrevia o 
resto à minha maneira, até ao dia 
em que decorasse a letra original 
na íntegra”, referiu a jovem artista.

“No entanto, uma colega de 
escola na altura viu um dos meus 
cadernos e achou as letras adulte-
radas, facto que a deixou curiosa 
e meio chateada; ralhou comigo e 
depois aconselhou-me a escrever 
as minhas próprias letras, mas eu 
nem queria ser cantora”, enfatizou.

Ela conta que a partir daí a ami-
ga lhe disse que devia fazer frases, 
daí que começa com versos român-

ticos, inspirados em sons brasileiros 
dos cantores Alexandre Pires, Alcí-
one, Fafá de Belém, Zezé de Ca-
margo e Luciano, Sande E Júnior.

Neblina conta que em 2005 co-
meça a fazer textos, acreditando ela 
que eram letras. “Continuei a escre-
ver até que em 2007 ganhei a minha 
primeira TV, e era multifuncional, 
tinha rádio e TV no mesmo apa-
relho, e comecei a gostar de rádio, 
porém, só pegava uma frequência e 
em inglês, e passava um ritmo (Rap) 
que na altura me era novo”, disse.

Neblina afirma que por escutar 
tanto Rap nessa altura ficou tão en-
cantada pelo estilo musical, sendo 
a partir daí que começa a escrever 
como eles. “Comecei a copiar e 
passei, além do romantismo, a in-
vadir a intervenção social através 
do Rap”. Mas apesar de ter sofri-
do essa influência do Rap, afirma 
que na verdade pouco mostrou 
afecto pelo Rap, mas a poesia é 

que estava mesmo no seu coração.
Mais tarde, isso em 2019, des-

cobre que o que fazia não eram ape-
nas letras, mas sim poesia, através 
do seu professor de Filosofia, que 
uma vez avaliou o seu caderno. “En-
graçado que ele, invés de se abor-
recer comigo motivou-me a con-
tinuar e escrevo até hoje”, afirma.

Neblina assegura que não tem 
nenhuma obra, tem 50 poesias es-
critas, este ano, e mais de 50 de 
anos anteriores; 4 contos infantis, 
1 conto erótico, 2 romances e uma 
imensidão de versos... E letras de 
Rap (o vulgo Freestyle’s), tanto que 
em 2019 participou de um concurso 
da Vodacom: *vodacom freestyle 
Yáh*. Porém, por insuficiência de 
votos *Likes* não foi até ao fim e 
a mesma está disponível no YouTu-
be da operadora móvel Vodacom: 
*Vodacom Freestyle Yáh Neblina*. 

Neblina compartilha que en-
frentou vários desafios ao longo do 

seu percurso como artista, o primei-
ro foi a falta de aceitação por parte 
da família, o que tornou difícil o seu 
trajecto. Conta que foi duro, porém, 
ela sempre bateu na tecla até ter a 
aceitação que tem hoje: “Lembro-
-me de ter chorado muito, mas 
talvez só me quiseram proteger, 
tanto que só fui à TV pela primeira 
vez em 2014”, desabafa a artista. 

“Estive mais inclinada a poe-
sia, o Rap tem inúmeros desafios, 
um deles é executar na prática. Não 
que a poesia não os tenha, mas de-
pois de um tempo, talvez por cau-
sa da procura por parte da mídia, 
as idas à TV e rádios, passei a ter 
abertura para exercer livremente 
a poesia, como também tenho as 
minhas inspirações na Noémia de 
Sousa, Negro Raymundo (um dos 
escritores mais influentes na minha 
vida poética)”, explica a artista.

Para além de ser uma óptima 
escritora e poetisa, Neblina é em-
preendedora. Vende mbila (milho 
moído), carvão em sacos e cos-
méticos. A mbila é produzida atra-
vés do milho. Aos domingos, faz 
emissões radiofónicas na Rádio 
Savana, no programa geração hip 
hop, mas como colaboradora, com 
o apresentador Francisco Tembe, a 
quem desde já deixa o seu abraço.

A artista tem um sonho e com-

partilha connosco: “Bem, hoje 
eu luto para materializar os meus 
sonhos, que na verdade vai além 
de ter livros. Quero poder ser um 
exemplo a ser seguido pela persis-
tência e pelo aprendizado. Nestes 
anos, muita gente veio até mim 
queixar-se de dificuldades no mun-
do das artes, mas desistindo como 
saberemos se chegaremos lá”.

Neblina partilha essa visão 
com um sorriso no rosto, mas 
também partilha o seu maior so-
nho: “Meu maior sonho é ter uma 
fábrica onde possa produzir mais 
e mais coisas no ramo alimentar, 
com foco na matéria-prima nacio-
nal; fábrica de sumos e iogurtes. 
Na verdade já montei uma equipa 
e acedemos ao projecto Sustenta”.

Para além deste projecto, ela 
pretende voltar à escola para fazer 
faculdade. E com as suas últimas 
palavras, Neblina deixa de forma 
carinhosa e alegre o seu conselho 
para todos os amantes da arte e 
para os que queiram entrar para este 
mundo: “Meu conselho é seguir em 
frente e procurar estar próximo de 
pessoas que façam o mesmo, para 
ter mais experiência, pois a arte é 
dinâmica e está sempre em mudan-
ças. Devemos adaptar o nosso ser a 
isso ou ficaremos no esquecimen-
to, mesmo com obras lançadas”.

emanuel Banze

O país e o mundo está a viver uma crise sem preceden-
tes, motivada pela pandemia da COVID-19, e jovens são 
chamados a entregar a sua energia, os seus conhecimentos 
e a sua vontade, com muita bravura, entrega e dedicação-
na luta contra esta doença. Foi nesse sentido que a Orga-
nização da Juventude Moçambicana (OJM), ao nível da 
Cidade de Maputo, organizou no último sábado, no distri-
to Municipal KaTembe, uma palestra onde se debruçou so-
bre dois temas, nomeadamente,  “O papel da Juventude 
no combate a pandemia da COVID-19” e “Papel da juven-
tude no desenvolvimento do país e defesa da soberania”.

O debate que envol-
veu jovens do dis-
trito municipal de 
Katembe na Cida-
de de Maputo, ser-

viu também, para reflectir em tor-
no dos ataques armados em Cabo 
Delgado e na zona centro do país, 
protagonizados pelos terroristas 
e pela auto intitulada Junta Mili-
tar da Renamo, respectivamente. 

O Secretário da OJM ao ní-
vel da Cidade de Maputo, Antó-
nio Mahumane, disse na ocasião 
que os jovens devem se sentir 
preocupados face aos vários pro-
blemas que o país atravessa 
neste momento, demonstrando 

bravura e determinação na re-
solução dos mesmos, com vis-
ta a alcançar a paz almejada. 

“Nós como jovens compro-
metidos com a causa de defesa da 
nossa soberania e de garantia de 
não infeccao em massa das nossas 
populações pela pandemia, reuni-
mo-nos para juntos debatermos 
estas temáticas que todas elas jun-
tas servirão para garantir que a paz 
assinada em Roma se torne de fac-
to duradoira e essas ameaças, quer 
seja no norte assim como no centro 
termine”, disse Mahumane lem-
brando que os que estão a prota-
gonizar ataques em Cabo delgado 
são jovens ludibriados pelos outros 

que entendem que a saciabilidade 
dos seus interesses individuais é 
importante, o que não é verdade.

Segundo Mahumane, E por-
que são jovens, que deixaram o 
seu país para criar esta instabi-
lidade no país, também devem 
ser jovens moçambicanos que 
devem lutar por Moçambique.

“Não é nenhuma ajuda que não 

tem contrapartida. Haverá sempre 
um acto compensatório. Lutamos 
entre nós para dar espaço ao colo-
no de ontem, revestido numa pele 
pacificador para retirar os nos-
sos recursos naturais”, explicou.

Por outro lado, Mahumane 
elogiou o distrito da KaTembe, 
que apesar de estar ligado á cida-
de de Maputo através da ponte, 

os números de casos de infec-
ção por COVID-19 são baixos, 
o que para a fonte, leva a con-
cluir que segue-se escrupulosa-
mente as medidas de prevenção. 

“Um dos pilares para o de-
senvolvimento do país é a saúde e 
nós estamos a preservar as nossas 
vidas e dos nossos concidadãos. 
Naturalmente vamos ter que redo-
brar esforços com vista a eliminar 
os casos de coronavírus”, lembrou.

Por seu turno, Aristides Cos-
sa, Secretário distrital da OJM 
em KaTembe, lembrou que o 
dia 4 de Outubro marca o inicio 
do multipartidarismo e da De-
mocracia no nosso país, o que 
deve ser exaltado pela juventude.

Cossa, em nome da OJM 
naquele distrito repudiou os ata-
ques armados na zona centro 
e na província de Cabo Delga-
do, por estes constituírem uma 
ameaça à paz e estabilidade.

Por outro lado, desafiou os 
jovens a difundir a mensagem 
de coesão e de paz e unidade na-
cional como forma de contribuir 
para devolução da paz no país.

OJM nas celebrações do dia da Paz em KaTembe
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Jovens do “Gueto” exaltam 
arte feita na periferia

Três jovens artistas nacionais, nomeadamente Alice 
Ambrucer (poetisa), Cecília Mahumane (poetisa e decla-
madora) e Watson Colosse (fotógrafo), todos oriundos do 
“Gueto” (bairros suburbanos), juntaram-se e criaram um 
movimento denominado “Eu Sou do Guetto”, com o objec-
tivo de promover, valorizar e incentivar a produção artísti-
ca nos bairros periféricos da cidade e província de Maputo.

Trata-se de um es-
paço de intercâm-
bio artístico-cultu-
ral, que pretende 
levar os fazedores 

das artes, bem como as suas 
obras para mais próximo do 
público residente na periferia.

A agremiação realizou há 
dias, no histórico bairro do Cha-
manculo “C”, a primeira edição 
do Sarau Cultural “Eu Sou do 
Guetto”, evento que contou 
com a presença de vários artis-
tas do “Gueto”, e não só, numa 
partilha e exaltação dos valores 
da sociedade moçambicana, 
através das diferentes formas 
de manifestação artística fei-
tas nos bairros periféricos. “Eu 
Sou do Guetto é um movimento 
que busca a ideia de resgatar o 
orgulho do gueto, usando a arte 
nas suas diversas formas de 
manifestação, para poder levar 
uma mensagem a todos de que 
no gueto vivem pessoas dignas 
e lá faz-se arte”, explicou Alice 
Ambrucer, em representação da 
organização do sarau cultural.

A artista disse que “Eu Sou 

do Guetto” surge da necessida-
de, por parte dos artistas, de tra-
balhar directamente com o pú-
blico, como forma de libertá-lo 
da dependência das casas de es-
pectáculo que se encontram nas 
cidades. “Antes que essa arte 
saia do gueto e vá desfilar a sua 
classe nas grandes metrópo-
les, nas nossas grandes casas e 
que seja apreciada por grandes 
apreciadores de arte, muitas ve-
zes da elite, que a mesma seja 
consumida a nível interno, para 
que as nossas comunidades não 
nos vejam apenas através da 
tela”, disse a poetisa, acrescen-
tando que “Eu Sou do Guetto” 
é também “um apelo à situação 
crítica sobre as condições e de-
safios de viver em zonas perifé-
ricas do nosso país e apresen-
tar soluções através da arte”.

Exaltar o gueto em tempos da 
Covid-19

Alice Ambrucer esclareceu 
que o Sarau Cultural “Eu Sou 
do Guetto” é a materialização 
de uma ideia que vinha sendo 

pensada desde o mês de Feve-
reiro deste ano. Apesar de ter 
acontecido em tempos da pan-
demia, Alice faz um balanço 
positivo da primeira edição: 
“três jovens apenas sentaram, 
pensaram e decidiram que, 
mais do que pensar, precisa-
vam de agir, em tempos da 
pandemia, com ou sem recur-
sos, para fazer acontecer. O 
balanço que faço é óptimo e 
satisfatório. É possível, é reali-
zável; para as próximas edições 
já temos as bases para organi-
zarmos uma edição melhor”.

Watson Colosse, jovem fo-
tógrafo moçambicano e igual-
mente organizador do sarau, 
esclareceu que a principal mis-
são do “Eu Sou do Guetto” é 
incluir os bairros periféricos 
no mapa das casas de cultura. 
“Este movimento tem como 
objectivo desmistificar o con-
ceito de que a arte só serve as 
grandes cidades (em grandes 
salas). Queremos com isto criar 
outras maneiras  de expressão 
artística nos bairros e trazer a 
arte a estes lugares”, comentou.

O fotógrafo acredita que a 
maioria dos artistas que expõem 
o seu trabalho nas grandes ci-
dades é originária dos bairros 
periféricos, daí - prossegue o 
artista – haver a necessidade 
dos mesmos serem mais co-
nhecidos na comunidade onde 

estão inseridos. “Queremos o 
contrário. Nós estamos no gue-
to e queremos aqui mostrar a 
nossa arte. Também para fazer 
com que a sociedade entenda 
mais o próprio artista, uma vez 
que muitos destes têm dificul-

dades de mostrar à sua família 
e amigos o que fazem de bom”.

A segunda edição do Sarau 
Cultural “Eu Sou do Guetto” 
será realizada a 31 de Outubro 
próximo, num dos bairros peri-
féricos da província de Maputo.

Clube do livro 
retoma actividades
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Todas as sextas-
-feiras, um gru-
po de jovens se 
juntava em locais 
públicos para fa-

zer a partilha e leitura de obras 
literárias, num projecto ape-
lidado por Clube do Livro. 
Com a pandemia da Covid-19 
a arrasar, o projecto interrom-
peu e poucos se concentram 
em locais públicos, sobretudo 
nos jardins locais onde o grupo 
se encontrava semanalmente. 

Tomás Mondlane, repre-
sentante do Clube do Livro, é 
categórico: “a pandemia trouxe 
um revés ao projecto Clube do 
Livro. Todavia, com o relaxa-

mento das medidas em algumas 
províncias já há sinais de reto-
ma, pese embora o número seja 
um pouco reduzido que antes 
da pandemia. O Clube do Livro 
juntava semanalmente cente-
nas de jovens, tudo na ideia de 
promover o gosto pela leitura”.

 Mas de onde vêm tantos li-
vros para tantas mentes? Sobre 
esta questão, Tomás Mondlane 
afirma: “cada leitor traz a sua 
obra. Faz a leitura e por fim faz-
-se a discussão do que cada um 

leu; depois das discussões po-
de-se fazer a troca de obras ou 
recomendar os títulos, caso al-
guém se interesse. É um projec-
to bastante bom e estimula os 
jovens na leitura. Os nossos iti-
nerários não são fixos, mas um 
dos pontos onde arrancamos 
foi no Jardim dos Professores”.

Mondlane disse que há si-
nais de retoma da leitura em 
locais públicos, em algumas 
províncias. Quais são as pro-
víncias? Como resposta, afir-
ma que os clubes do livro da 
Maxixe e Beira, nas províncias 
de Inhambane e Sofala, não 
vergam e há bem pouco tem-
po iniciaram com o processo 

de encontros físicos, cumprin-
do escrupulosamente com as 
medidas de prevenção da pan-
demia da Covid-19. Durante 
meses sem encontros físicos, 
o Clube do Livro não parou, 
sobreviveu e adaptou-se à re-
alidade, bem como ao novo 
normal. Os jovens, às sextas-
-feiras, reuniam-se através 
das plataformas digitais como 
WhatsApp e Facebook, este 
último por se considerar abran-
gente ao público. E. Graça



Ver, ouvir... e não calar
Ângelo Munguambe (munguambe2@hotmail.com)
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Gilberto MENTES! kkkkkkkk

Conselho de Estado 
distancia-se de Tchembeni

As aulas   
já 

retomaram

ISFIC

Hum sô secretário de Estado. Assim não dá. Os seus dis-
cursos, as suas visitas, o seu modus de viver o desporto deixam 
muito a lamentar. Gilberto, você foi um nadador sem igual, de 
quem guardamos boas memórias. Você foi sempre um puto que 
se destacou em tudo o que projectou, mas por estes dias mudou 
tudo. O poder lhe subiu e perdeu a sensibilidade. Benix violento 
para Gilberto Mendes que está a criar muita confusão no seio 
dos adeptos do desporto. Há vezes que calados dizemos mais do 
que falando, ou seja, às vezes perdemos a oportunidade de ficar 
calados. Caso do debate sobre o Estádio do Zimpeto. De tudo 
quanto se vê, melhor teria sido não aceitar o cargo. É preciso ter 
cohones meu! O Benix não tem nada de maldade. Apenas aquele 
pontapé  para recordar o nosso compromisso. Xikhôondla bluco 
(para as gentes do Sul).

O Conselho de Estado dançou que se farta na sua última fanfarra. De tanto se bambolear ao 
longo das jornadas anteriores, alguns membros não conseguiram estar presentes para o momento 
de ressaca e inventaram historietas, deixando Guebuza atónito. Pudera! Tratava-se do funeral 
político de Tchembeni, e para tal os mais achegados a este camarada não queriam ficar conotados 
com o acto. Coitado do homem. Idolatrado por alguns e veementemente vilipendiado por outros, 
Armando Guebuza é um homem ferido. Fiquemo-nos por aqui. Meninos e meninas. Esta coisa de 
escrever para crianças dá nisto. Não se pode avançar muito, num país que pouco avança!

Isto só cabe num país de loucos. Loucamente comentando. Uma enormida-
de de bradar aos céus, protagonizada por uma empresa falida que se dá ao luxo 
de plantar cabines para venda de bilhetes, ou antes para venda de moscas. Sim, 
venda de moscas. Por mais paradoxo que pareça, a quantidade de autocarros 
nesta falida empresa é ínfima, e contrasta com o número de cabines plantadas 
Maputo adentro. A ideia é de os passageiros viajarem nos TPM já com o bilhete 
pré-pago. A cena até é naice, pena a quantidade de machimbombos não justificar 
tamanha maluquice.

Rock da pesada
Meninos e meninas, rapazes e rapari-

gas, velhos e velhas, novos e novas. 
Chi, passa muito tempo sem conví-
vio. Afinal a coluna existe! O que 
se passou para este silêncio todo? 
Esta pergunta me fustigou ao longo 
dos últimos tempos, e não encontrei 
resposta para matar o espaço. Nobre. 
Um espaço, espaçosamente falando, 
abundante em assunto, abundante-
mente escrevendo, pois claro. Num 
país enorme. Enormemente vendo 
claro está! Num tempo em que o 
país, à semelhança de outros todos, 
se ressente da Covid-19, que empata 
os desafios do crescimento mundial. 
Mas para todos os efeitos, cá estamos de 
novo, novamente analisando, as diversas 
nuances de que se reveste o nosso Moxam-
bique.

Mais cabines que 
autocarros!


