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Frelimo comprou o General Ossufo? Manteigas responde:
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José Manteigas contra intriguistas na Perdiz

Ossufo Momade não foi
manietado pela Frelimo
Egídio Plácido
Está instalado um clima de desconfiança no seio da Renamo,
o maior partido da oposição no país. Alguns membros daquela
formação política dizem que o actual presidente da Perdiz, Ossufo Momade, foi capitulado pelo partido Frelimo e não está a
seguir os ideais do falecido líder do partido, Afonso Dhlakama.

E

m entrevista
ao nosso semanário,
o
porta-voz da
Renamo, José
Manteigas, refuta todas as
acusações que pesam sobre
o presidente e acrescenta que
são insinuações de pessoas
que pretendem fomentar divisões e fofoquices na Perdiz.
Ademais, Manteigas convida os supostos reclamantes
para canalizar todas as suas
inquietações aos órgãos do
partido, para que estas sejam
atendidas, pois Ossufo Momade está aberto para ouvir
todos os membros do partido.
Num outro desenvolvimento, o porta-voz diz ser difícil,
neste momento, afirmar se
Mariano Nhongo, dirigente da
autoproclamada Junta Militar
da Renamo, é ainda membro
ou não do partido, tendo colocado de lado a possibilidade
do mesmo vir a ser expulso.
Acompanha a conversa que
a nossa reportagem manteve
com o porta-voz da Renamo:
Há um entendimento,
quase que generalizado, de
alguns membros da Renamo de que o presidente do
partido foi manietado pelo
partido Frelimo. Qual é o
vosso entendimento?
-Este é um falso entendimento porque, primeiro, o presidente Ossufo Momade não
alterou os princípios e a ideologia que a Renamo sempre
defendeu desde a sua fundação,
em 1977. A Renamo lutou pela
democracia, pela justiça, pelo
respeito dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.
Lutou para uma economia de
mercado, lutou pela livre religião. Portanto, esses ideais que
foram abraçados pela Renamo
até hoje permanecem. Por isso,
hoje, a todo custo, estamos a
lutar para que o Estado seja

mais democrático, seja despartidarizado. Quer no tempo
do saudoso presidente Afonso Dhlakama, quer após a sua
morte e sucessão do general
Osssufo Momande, essas ideias
continuam sempre presentes.
O presidente está a seguir
estritamente os entendimentos que foram alcançados pelo
presidente Afonso Dhlakama
e pelo Presidente da República. Por isso mesmo que não
mudou nem sequer uma letra
nos entendimentos havidos até
então. Não mudou. Aderiu aos
entendimentos e, como consequência, aderiu ao processo de
DDR, e é este DDR que está a
ser elogiado pela comunidade
nacional e internacional. Estão
a ser desmobilizados os nossos combatentes de forma mais
digna do que no passado, por
isso eles têm um subsídio que
vão receber durante um ano e
depois vão receber uma pensão vitalícia. Têm apoio para
começarem a sua vida familiar,
em material de construção e
são levados de forma cómoda
para as suas zonas de origem.
Portanto, todo o esforço está
sendo feito para que terminemos o processo de DDR, de
modo a restabelecer a paz definitiva e reconciliação nacional que foram objecto de assinatura, no dia 06 de Agosto.
Significa isso que a Renamo está satisfeita com o
processo de DDR?
-Estamos satisfeitos. Essas
coisas de dizer que o presidente
Ossufo Momade é muito manso, a pergunta que fazemos é
saber se essas pessoas gostariam de ver aquelas pessoas,
companheiros que alguns deles
estão desde 1977 nas matas,
com condições deploráveis a
continuarem naquelas situações
desumanas? Se nós advogamos
a pessoa humana como o maior
bem que este país tem, como

é que queremos que de forma
indefinida deixemos aqueles
nossos irmãos numa situação
completamente
deplorável?
Quem conhece as condições da Gorongosa e outras
bases nunca teria coragem de
pretender deixar aqueles companheiros na condição em que
estão. Portanto, o presidente
Ossufo Momade, ao acarinhar
o DDR, quer salvaguardar a
paz e reconciliação nacional,
mas também em salvaguarda
da vida e integridade física daqueles nossos companheiros.
No rol dessas contestações, apareceu na Renamo,
há pouco tempo, o filho de
Afonso Dhlakama a pretender candidatar-se à presidência do partido, alegando que
os ideais do seu falecido pai
não estavam a ser seguidos.
Como é que receberam essa
informação?
-Primeiro, ele próprio já
disse que nunca foi membro
da Renamo. Em segundo lugar, se ele quer se candidatar

ao cargo de presidente da Republica é livre de o fazer, como
moçambicano. Aliás, uma das
conquistas que a Renamo trouxe para o país é a liberdade.
Três, é um pouco exagerado,
se não desconexado, dizer que
a Renamo não está a seguir os
ideais do saudoso presidente
Afonso Dhlakama. Ele mesmo,
quando estava vivo o seu pai,
nunca se solidarizou publicamente com a causa do pai. O
pai foi perseguido, foi emboscado, mas nós nunca o ouvimos
solidarizar-se. É contra-senso
que um cidadão leve décadas
sem ter se pronunciado que
pretende ser político e aparece, hoje, a dizer o que está a
dizer. Um pronunciamento destes só visa criar algum estorvo
no seio dos moçambicanos.
Face a estas desavenças,
o presidente Ossufo Momade
está em condições de continuar a dirigir a Renamo?
-Está muito em condições.
Primeiro, as supostas contestações creio que não têm ra-

zão de ser. Estas contestações
não têm rosto e não são colocadas em órgãos próprios.
Nós temos o Congresso
realizado, de onde resultou a
eleição do presidente Ossufo
Momade de uma forma estrondosa, através dos votos que
foram expressos a seu favor.
Houve vários concorrentes e
todos eles ficaram derrotados.
Não tem nenhuma razão de
ser porque nós temos o Conselho Nacional, que é o fórum
próprio onde o partido, no intervalo dos congressos, analisa como funciona o partido.
Temos a Comissão Política,
temos os departamentos. Estes são órgãos do partido onde
aquele membro que é verdadeiro membro deve colocar os
seus problemas ou iniciativas.
Agora, privilegiar os jornais
para trazer uma ideia de que na
Renamo há problemas revela
cobardia e fofoquices. Se há
pessoas que têm de facto um
sentimento de amor para com
o partido ou querem o crescimento do partido, estas devem
vir ao partido. O próprio pre-
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ros. Portanto, não cabe muito
bem essa figura de expulsão
num ambiente em que a pessoa
está mais vinculada à ala militar. Nós como partido dissemos
que estamos abertos. Neste momento não se aventa essa possibilidade. O que nós queremos
é que ele, se de facto é membro, repense no que está a fazer

Mariano Nhongo está incluído no processo de DDR?
-Essa abertura existe. Quer
o presidente Ossufo Momade
quer o Presidente da República
sempre o disseram. Apelamos
para que o concidadão Mariano Nhongo e seus companhei-
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ros aproveitem este processo
de DDR que tem um limite.
É uma nobre oportunidade
que o senhor Mariano Nhongo tem de aderir ao processo e ter uma desmobilização
condigna e outros benefícios
que eventualmente o Estado
moçambicano poderá proporcionar a todos os combatentes.

No âmbito do DDR

Cerca de 25% de guerrilheiros
já foram reintegrados
O Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade, renovaram semana passada o compromisso de continuar com o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dentro do prazo estabelecido.

N

sidente está aberto para ouvir
qualquer membro. O presidente nunca se fechou a qualquer
membro, a qualquer quadro que
queira apresentar as suas ideias.
No meio deste barulho
todo temos o assunto Nhongo. A Renamo insiste que este
é assunto do Estado e não da
Renamo…
-Este assunto é do Estado
porque as acções do senhor
Nhongo põem em causa o Estado moçambicano, põem em
causa a vida dos moçambicanos, e quem tem a responsabilidade de garantir a integridade
e ordem pública é o Estado,
através das FDS. Portanto, este
é assunto do Estado. Nós já
dissemos que a Renamo também está disposta a ouvir o
senhor Nhongo quais são as
suas inquietações. Mas ele
fechou-se e ameaçou de morte
o presidente Ossufo Momade, ele fechou-se ao diálogo.
Na semana passada o Presidente da República falou de
trégua. O que isso significa?
-Nós apoiamos essa iniciativa. É intenção da Renamo e
seu presidente que tenhamos
paz em Moçambique. O foco
da Renamo neste momento é a
consolidação da democracia, o
respeito pelos direitos e liberdades das pessoas. É sobretudo criar um ambiente de paz e
de reconciliação nacional que
permita o desenvolvimento do

país. Nós estamos preocupados com os níveis de pobreza,
estamos preocupados com os
níveis de corrupção, estamos
preocupados com as pandemias que estão a surgir agora.
Esses problemas só podem ser
resolvidos havendo paz. Portanto, nós como partido amante da paz e da irmandade entre
os moçambicanos apoiamos
a iniciativa do Presidente da
República, e oxalá que aquela mensagem que o presidente
Ossufo Momade emitiu para
Mariano Nhongo, desde o início da violência, de que deve
voltar à razão e encontrar-se
os mecanismos para os problemas que o inquietam vingue.
Mariano Nhongo não pode ser
expulso

Nhongo continua membro
da Renamo?
-Hoje, aqui e agora, tenho
dificuldades em dizer se é ou
não, cabe a ele decidir. Mas a
essência dos membros é seguir a ideologia e orientações
do partido e sua liderança.
Ele neste momento está fora
deste parâmetro, mas cabe a
ele dizer se é ou não membro.
Não o dizendo, haverá algum meio que o partido pode
usar para expulsá-lo?
-Primeiro, ele é um militar
que saiu da base onde devia
estar com outros companhei-

a
mesma
ocasião,
o Comandante-em-Chefe das
Forças de Defesa e Segurança
(FDS), Filipe Nyusi, tranquilizou o líder da Renamo,
o General Ossufo Momade,
que vai mandar investigar os
alegados sequestros e assassinatos de membros da Renamo na província de Sofala.
Os dois líderes passaram
em revista, na capital, o ponto de situação do processo de
Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).
De acordo com uma nota
da Renamo, a informação foi
dada a conhecer à margem do

encontro entre o Presidente
da República, Filipe Nyusi,
e o líder da Renamo, Ossufo
Momade, na tarde da última
quarta-feira (21), em Maputo, que tinha como objectivo
avaliar o processo de DDR.
De acordo com a fonte,
os dois líderes “renovaram
o seu compromisso” de continuar com o processo de
DDR com sucesso e dentro
dos prazos estabelecidos.
“Foi constatado que 25%
do universo de guerrilheiros
da Renamo beneficiários do
processo de DDR já foram
desmobilizados e reintegrados”, refere o documento.
Durante
o
encontro,
acrescenta o documento

em alusão, foi anunciado
o encerramento, na mesma
quarta-feira, de três bases
da Ranamo, em Sofala, nomeadamente
Inhaminga,
Cheringoma e Marínguè.
“De um total de 5.000
elementos da Renamo que se
espera que entreguem as armas no âmbito do acordo, segundo dados oficiais, quase
1.300 ex-guerrilheiros já foram abrangidos. No encontro,
os interlocutores condenaram
igualmente os ataques às populações inocentes no Centro
do país”, lê-se no documento.
Refira-se que a Renamo
tem vindo a queixar-se de
perseguições, assassinatos e
sequestros dos seus membros
um pouco por todo o país, tendo os dois líderes acordado
em formar uma equipa conjunta para averiguar o caso.
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Moçambique foi resiliente à pandemia

AT supera metas na cobrança de impostos
Até a passada segunda-feira, 26 de Outubro, a Autoridade Tributária de Moçambique (AT) cobrou em impostos,
cumulativamente, 192.1 mil milhões de meticais contra os
190.4 mil milhões de meticais inicialmente previstos para este
período, correspondente a uma realização de 101%, faltando
cobrar 43.5 mil milhões, tendo presente a meta orçamental de
235.6 mil milhões de meticais e 22.8 mil milhões de meticais,
considerando a última revisão orçamental.

E

sta informação
foi
prestada
pela Presidente
da Autoridade
Tributária de
Moçambique, Amélia Muendane, na abertura da VI Reunião
Nacional de Planificação, havida ontem, quarta-feira, que decorreu sob o lema “Desafio da
arrecadação de receitas em tempo da pandemia da Covid-19”.
Segundo a Presidente da
AT, contribuíram para este
desempenho o incremento
das contribuições das grandes empresas, com destaque
para a indústria extractiva.
Amélia Muendane acrescentou que o incremento dos
níveis de consumo de bens e
serviços, expresso pelo crescimento dos níveis de arrecadação do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, marcado por um
desempenho de 141.2%, nas
operações internas, indicador

que exprime o incremento da
capacidade interna de oferta
de bens e serviços, foi também
decisivo para o crescimento
na arrecadação de impostos.
Este fenómeno, explica
a fonte, pode ser explicado
pelos resultados obtidos na
produção agrícola em termos
de PIB, no segundo trimestre, indicando um crescimento na ordem de 3.23% contra
2.87% no trimestre anterior.
“Pode-se depreender que
ao avaliar a economia tendo
presente o desempenho deste
indicador, Moçambique foi resiliente à pandemia e a demonstração disso é que o crescimento da contribuição do sector
agrário resultou no crescimento
dos níveis de consumo interno, expresso no incremento do
Imposto sobre o Valor Acrescentado nas operações internas”, disse a Presidente da AT.

Desafios futuros

Entretanto, a fonte disse
que, apesar do esforço conjunto para a melhoria da prestação, ainda prevalecem desafios
na administração territorial
dos impostos, derivados de
comportamentos
desviantes
que resultam na evasão e elisão fiscal que exigirão acções

cada vez mais ousadas, visando a transformação da actual
estrutura do sistema tributário
e aduaneiro de modo a assegurar níveis de cobrança insuperáveis e que levarão à sustentabilidade orçamental de
Moçambique no médio prazo.
Para que isso seja possível, a fonte diz ser urgente a

implementação de medidas,
entre elas a alocação de pelo
menos 60% da força de trabalho nas zonas de produção
com vista a reduzir os níveis
de evasão fiscal e aumentar a
capacidade de arrecadação de
receitas; expansão do sistema
tributário através da implantação de postos móveis em todo
o território nacional; definição
e implementação de perfis de
riscos nas auditorias e fiscalização aduaneira e tributária em
todo o território nacional; aprimoramento dos mecanismos e
procedimentos de gestão da tributação à indústria extractiva,
através da criação de unidades
de monitoria nas zonas de exploração, bem como lançamento, difusão e implementação da
visão do contribuinte do futuro
e expansão da base tributária envolvendo os diferentes
actores sociais na promoção
da literacia fiscal e aduaneira.
“Por isso, queridos colegas,
afirmamos com determinação
que a luta pela independência
económica de Moçambique,
liderada por jovens tributários e aduaneiros, continuará
sempre firme até à superação
final do défice orçamental
em Moçambique!”, finalizou.

Médicos zangados com o sistema por não
se sentirem protegidos
A Ordem dos Médicos e a Associação Médica de Moçambique emitiram um comunicado denunciando a falta de
condições adequadas para a protecção individual dos profissionais na primeira linha de luta contra a Covid-19.

A

morte, após
ser
contaminado por
Covid-19, do
médico António Mujovo, que era assessor do
ministro da Saúde, foi um dos
motivos que irritaram a classe.
Consta que Mujovo, profissional bastante respeitado,
não teve a protecção e tratamento adequados no Hospital Central de Maputo.
“Tivemos e continuamos
a ter a percepção de que poderia ter sido feito muito mais
do que se fez para salvar um
quadro tão precioso do nosso país”, diz o comunicado.
As duas organizações recordam que a falta de equipa-

mento de protecção “coloca em
risco os profissionais de saúde,
seus familiares e os utentes das
suas unidades sanitárias (…)
não se pode combater a Covid-19 sem a devida protecção
dos profissionais de saúde”.
Lockdown?

Ussene Issa, director nacional de Assistência Medica, reconhece o dilema de protecção
e justifica que “onde nós compramos medicamentos também
fecharam e deram ordens estritas
de que nenhum medicamento
sai para fora do país, e nós com
as encomendas todas já organizadas e tudo pago sofremos”.
Um inquérito feito a 136

médicos constatou que mais
de metade não recebeu material de protecção, o que para o
Governo tem os dias contados.
“Devo dizer com alguma satisfação que estamos a receber
os equipamentos de protecção
individual, e os medicamentos estão a chegar”, disse Issa.
A queixa dos profissionais de
saúde surge numa altura em que
Moçambique regista um crescente número de casos, particularmente na cidade de Maputo, o
que leva as autoridades sanitárias
a pensarem num “lockdown”.
A directora nacional adjunta de Saúde, Benigna Matsinhe, disse que “se acharmos
que há necessidade de fazermos
o ‘lockdown’ vai ser o Ministério da Saúde a determinar”.
Nas últimas 24 horas, Moçambique registou mais um óbito,
passando a ter 89; 112 casos positivos e 28 recuperados. (VOA)
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Migrações forçadas em Cabo Delgado

Meconta arrebenta pelas costuras
Elton da Graça
O posto administrativo de Namialo, no distrito de Meconta, em Nampula, tem recebido cada vez mais cidadãos que se
refugiam dos distritos do norte da província de Cabo Delgado, afectados pelo terrorismo.

P

ara o geógrafo
moçambicano
Assane Hussene, o abandono
de alguns distritos da província de Cabo
Delgado se deve à insegurança
que perdura desde 2018, classificando as saídas da população como tratando-se de uma
migração forçada a que está
sujeita. “Isso tem implicações
a curto e longo prazo, quer no
local de saída assim como de
chegada”, disse o geógrafo,
para quem no local de saída
nasce um cenário de despovoamento que consequentemente enfraquece a produtividade
da própria região, criando
situações de fome e dependência por outras regiões
com capacidade de produção.
No que concerne ao local
de chegada, Hussene admite
que haverá superpovoamento,
o que de algum modo abre espaço para a precariedade das
condições de vida da população e muitos problemas sociais
que se vão agravar, a começar
pelo aumento do fenómeno
mendicidade e criminalidade.
As pessoas estão desprovidas de recursos, claro que
trazem o que podem devido
a forma como abandonam a
região. “Não é uma saída programada, é de imprevisto e
pela necessidade de sobreviver”, disse o geógrafo, acrescentando que tais situações
criam focos de criminalidade
e prostituição, mas tudo numa
perspectiva de sobrevivência, muito embora para lograr tais intentos tenham que
se envolver em atrocidades.

Por outro lado, Assane Hussene diz não ter uma
varinha mágica para a solução
desses
problemas,
contudo aponta a necessidade de pacificação da província de Cabo Delgado.
“É difícil ter uma receita
para esse problema. Se tivéssemos uma receita de raiz íamos acabar com a guerra, mas
como há uma aparente incapacidade em repor a ordem
a única acção é desenvolver
acções que possam minimizar
as condições precárias da população”, sublinha Hussene.
Por exemplo, na zona
de chegada, onde se regista
maior pressão, tem havido
intervenções de organizações

imigração pode criar”, disse.
Questionado sobre quanto
tempo leva uma região para
o seu repovoamento depois
de ultrapassar situações de
guerra ou calamidades, Assane Hussene respondeu nos

terminar o conflito, as pessoas
precisam sentir-se seguras para
o regresso às suas zonas de origem, mas tal regresso não será
de uma hora para outra, obedece
a certos factores que podem ser
determinantes. Aquando da as-

determinantes para o regresso
da população às suas zonas de
origem, muito embora quando chegam aos acolhimentos
criam uma nova vida”, advertiu, acrescentando que o regresso da população depende

não-governamentais e governamentais que desenvolvem
acções nos campos de acolhimento, mas é preciso melhorar as condições de vida da
população. “Todas as acções
que podemos realizar são
para mitigar os efeitos negativos que o movimento de

seguintes termos: O ciclo de
vida é muito longo e há vários factores para o efeito.
O geógrafo indicou que
para o caso da província de
Cabo Delgado há uma incerteza, dado que não se sabe para
quando o conflito terá o seu
término. “Mesmo depois de

sinatura dos Acordos de Roma,
que colocaram término à guerra
civil entre o Governo e a Renamo, o processo de repovoamento das regiões rurais durou muito
tempo. É difícil estimar quanto
tempo isso pode levar”, disse.
“O estímulo e a segurança são factores que podem ser

em grande medida das estratégias que o Governo e outros parceiros poderão criar.
Porém, o geógrafo adianta
que, no seu entender, a província de Cabo Delgado, do ponto de vista de potencialidades,
reúne várias condições de repovoamento muito acelerado.
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Almadina

D

esigna-se maturidade a
habilidade
de controlar a zanga e resolver as
diferenças sem recurso a
violência ou a destruição.
Maturidade é paciência, é
a prontidão em se abdicar dos
prazeres imediatos a favor de
ganhos de longo prazo. É a capacidade de enfrentar o desagrado e o desapontamento sem
se tornar grosseiro. Maturidade
é humildade. Uma pessoa madura reconhece o seu erro, e é
capaz de dizer “estou errado”.
Maturidade é também
a habilidade de viver pacificamente
com
coisas
que não podemos mudar.
Na realidade, maturidade
é a capacidade de reconhecer
onde termina o nosso limite
e onde inicia o limite de outras coisas, é a capacidade
de distinguir quais as coisas
que são possíveis, e quais
as que são impossíveis segundo as leis da natureza.
Este reconhecimento da realidade habilita a pessoa a pensar nas consequências antes de
tomar algum passo, planeando
assim o resultado da sua acção.
Uma pessoa madura que
aja de forma ponderada em
momentos que exijam discernimento sempre terá êxito. E supondo que dessa sua
acção não resulte um desenlace satisfatório, aprenderá a lição do seu insucesso,
tornando-se ainda mais forte.
Segundo diversos diFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A maturidade
cionários, maturidade significa: estado de espírito
no seu auge; qualidade de
pleno
desenvolvimento;
madureza; perfeição; etc.
Por exemplo, a maturidade de uma árvore ocorre quando ela, começando
do seu nível inicial, atinge a
fase de floração, de seguida
a frutificação, e finalmente
a maturação dos seus frutos.
Da mesma maneira, a maturidade do Ser Humano ocorre quando ele atinge o último
grau de perfeição na sua capacidade intelectual. Só que a
maturidade humana não está ligada apenas à questão da vida,
ou à questão psicológica, pois
tem uma ligação profunda com
a sabedoria e o conhecimento.
Portanto, quem aumenta
o seu conhecimento e aprende com as experiências atinge altos graus de maturidade.
Normalmente uma pessoa
madura é também visionária,
pois está dotada de capacidade de emitir opiniões e pareceres eloquentes em assuntos
importantes, sejam estes de
nível familiar, da sociedade, ou até mesmo nacionais.
A pessoa que não é madura
vive na ilusão, enquanto a madura vive um mundo real. A
pessoa imatura toma decisões
na base das suas emoções,
enquanto a madura encara as
coisas acima das suas emoções. O imaturo toma passos
precipitados, enquanto o maturo toma passos reflectidos. O
imaturo opta pelos caminhos
conflituosos, enquanto o ma-
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Não há dúvidas que
este acréscimo imaterial é mais benéfico para as gerações
subsequentes do
que o acréscimo
palpável, pois na
realidade a vida é
um conjunto resumido desses dias. O
que conta é o que
é colocado nos dias
de vida, que na realidade são tesouros em que o Ser
Humano deposita
o que quer, do bem
ou do mal.

nunca reconhece o seu erro,
e nem aprende dos erros que
comete, contrariamente à pessoa madura, que quando se
apercebe que cometeu algum
erro imediatamente o reconhece com a maior das naturalidades. Esse reconhecimento
garante-lhe a aprendizagem
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turo opta pela via da paciência
e compreensão. A pessoa que
não é madura recorre a métodos violentos, enquanto a
madura acredita em métodos
pacíficos. A pessoa imatura

em todas as experiências, melhorando de forma constante
a sua personalidade, evoluindo também mentalmente,
sem quaisquer obstáculos.
Há dois tipos de maturidade: a física e a espiritual. As idades de maturidade física variam
de pessoa para pessoa, e até
mesmo de animal para animal.
Os animais irracionais
também atingem a maturidade, apesar de não serem
dotados de capacidade para
deixar qualquer legado aos
outros da sua espécie, nem
mesmo para as suas crias.
Há pessoas que tendo vivido apenas 30 ou 40 anos
são eternamente recordadas
devido aos seus feitos maravilhosos. Vemos os seus vestígios e legados que beneficiam os que se lhes seguiram
ao longo de gerações. Não
obstante as suas presenças
na Terra tenham sido efémeras, tamanha foi a sua contribuição, que gerações inteiras, de forma infinita tiram
benefícios dos seus legados.
Não há dúvidas que este
acréscimo imaterial é mais
benéfico para as gerações
subsequentes do que o acréscimo palpável, pois na realidade a vida é um conjunto
resumido desses dias. O que
conta é o que é colocado nos
dias de vida, que na realidade são tesouros em que o
Ser Humano deposita o que
quer, do bem ou do mal.
Suponhamos que uma
pessoa viva 100 anos. Durante esse período ela terá

passado por milhares de sábados, de domingos, e de
todos outros dias da semana. Terá presenciado muitas
primaveras, verões, outonos
e invernos, e terá também
presenciado muitos inventos e muitos eventos. Depois
de ter presenciado tudo isso
morre, tudo acaba, não restando nada, e o seu nome
fica para sempre apagado.
Portanto, o que conta é
o proveito que as pessoas
possam tirar das suas vidas.
Consta no Qur’án, Cap.
26, Vers. 205 – 206 – 207:
“Acaso
consideraste que, se os deixarmos
desfrutar (dos prazeres)
por uns anos, depois lhes
chegar o que fora prometido (a morte), de que
lhes valerá o (prazer)
que terão desfrutado”?
Nada! Não lhes beneficiará em nada, ainda que
vivam milhares de anos! O
que conta é o que é depositado nesses tesouros dos dias.
Portanto, todo o Ser
Humano deve aproveitar
estes tempos, a vida e as
respirações que a compõem, que na realidade
são o resumo da sua vida.
Saber tirar proveito
das nossas vidas é que é
a verdadeira maturidade.
Que Deus nos conceda
maturidade intelectual e espiritual, pois essa é mais importante do que a física, razão
pela qual quase todos os profetas foram escolhidos para a nobre missão aos quarenta anos.

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.com
Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)
Redacção: Ângelo Munguambe, Egídio Plácido,
Luís Cumbe
Colaboradores: Elton da Graça
Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá,
Francisco Rodolfo e Samuel Matusse

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe
Revisão: AM
Expansão:
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade:
Egídio Plácido
Cell: 82-5924246 | 84-7710584
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Quinta-feira, 29 de Outubro de 2020

zambeze

| opinião |

|7

D e S ousa

As pessoas podem ou não
“transar”no carro?*

zz Uma pergunta de “1 milhão de dólares”

E

screvo este
artigo para
que
seja
lido por todos agentes
da autoridade e para a sociedade em geral. Há males
que vêm por bem. A situação da “10 de Novembro”
despertou-nos daquele elefante branco que anda entre
nós mas nunca falamos dele.
Penso que é hora de tocarmos neste assunto sensível.
Todos nós um dia ou
noutro já “transamos” numa
viatura, a minha esposa que
confirme. Transar na viatura
não pode ser sinónimo de
infidelidade ou de devassidão. O ser humano e qualquer ser vivo deve “transar”.
As plantas “fecundam”, os
animais “acasalam” e os
humanos “copulam”. Todos
estes buscam satisfazer um
instinto naturalíssimo relativo a salvaguarda da espécie. Sem cópula, sexo ou
Comercial

“transa” a espécie humana
não progride para a geração seguinte, por isso nada
de tabus e vamos lá falar…
Não vou e nem pretendo
encher este texto com artigos jurídicos porque ele não
é destinado a juristas, mas
sim para os meus leitores,
cuja maioria quer lá saber
de leis e códigos. O meu
povo só quer saber como
agir em certas situações
e, neste caso, quando são
encontrados a “acasalar”.
Nada mais romântico
do que um casal com anos
de casamento a “transar”
no carro. Isto é, nem todos
que “transam” nas viaturas
estão a ser infiéis. Mas se
a Polícia os encontra, qual
deve ser o procedimento?

determina. Só podem ser detidas as pessoas que cometam crimes em flagrante cuja
moldura penal seja superior
a 1 ano de prisão. Neste
caso, o crime de Ultraje Público ao Pudor tem a pena
de apenas 6 meses, logo impassível de detenção. Assim,
tendo a Polícia encontrado
uma situação dessas deverá
proceder com o registo da
ocorrência, identificar os infractores, lavrar o auto e remeter ao Ministério Público.
Qualquer detenção por
parte da Polícia, mesmo que
as pessoas se encontrem ambas no “climax”, deverá ser
considerada ilegal e passível
de procedimento criminal
contra o agente que ordenou a detenção, por prática
do crime de “Prisão Ilegal”.

Ninguém pode ser preso por
“transar” no carro

O que é lugar público?

Essa não é minha opinião, mas sim é o que a Lei

Para tal se recorre ao que se
designa por prognose póstuma,

que é o mesmo que dizer uma
análise circunstancialmente
equilibrada e mediana. Isto é,
só pode configurar este crime
se qualquer pessoa do povo
conseguir ver que numa determinada viatura “está a haver”.
Por outras palavras, pode-se verificar que as pessoas
estejam a “transar” por via
dos vidros transparentes da
viatura, por via dos balanceamentos dos amortecedores da
viatura ou pelos indesfarçáveis sons do “auge do amor”.
Qualquer desses indícios fazem com que a conduta do
casal configure imediatamente Ultraje Público ao Pudor.
De outra forma, se o casal
for bem silencioso, discreto e
recatado, mas mesmo assim
permitirem-se “acasalar” não
há crime, desde que haja consentimento de ambas as partes.
Em Moçambique não é proibido
“transar”

O que é proibido é mostrar
aos outros que se está a “transar”. Não basta que se “transe” no carro ou nas escadas. É
necessário que ninguém veja
e nem desconfie para que se
possa fugir das amarras da lei.
O que o nosso legislador
nos ensina é que “vocês podem ser felizes, mas não precisa nos mostrar a todos…”,
porque se entendermos de
outro modo diríamos que
quem não tem casa nem carro e nem tenha dinheiro para
pagar hotel estaria proibido
de ter prazer sexual e fazer
filhos, o que seria, no mínimo, ridículo e contra-natura.
Temos de aprender a
conviver naturalmente com
o sexo, mas sempre respeitando a liberdade dos outros.
Sugestão aos casados:
“Transe” com a sua esposa
no carro (escondido) e garanta
mais 10 anos de casamento!
Opinião extraída das redes
sociais com a devida vénia *
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José Matlhombe

C assamo L alá *

S obre

o

A mbiente R odoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Responsabilidade e respeito

S

omos da opinião de que
uma sociedade que se preze não devia
permitir que a taxa de sinistralidade rodoviária atingisse as dimensões que vêm revelando o quão negativo são
muitos dos comportamentos
registados nas nossas estradas. A situação calamitosa
da nossa sinistralidade rodoviária parece revelar que os
cidadãos moçambicanos ainda não elegeram as palavras
responsabilidade e respeito
como sendo fulcrais, uma
vez que encerram altos valores que todos deviam acatar.
Amiúde, constatam-se

nas nossas estradas comportamentos que revelam uma
falta de responsabilidade, de
respeito e civismo. No nosso modo pessoal de ver, as
autoridades do Governo responsáveis pela segurança rodoviária deviam juntar-se a
outras instituições privadas,
interessadas na segurança
rodoviária, para estabelecer
uma parceria. Esta união
de esforços teria como finalidade procurar e escolher
os meios mais adequados
e sustentáveis que permitissem levar à comunidade
a sensibilidade necessária
para que os comportamentos
negativos, ao nível da circulação rodoviária, fossem

Lamentavelmente, muitos
dos nossos dirigentes
ligados à segurança
rodoviária demonstram
também um défice muito
grande no que se refere
ao sentido de responsabilidade e respeito, sendo
por esta razão que nada
ou pouco fazem para ajudar a combater este mal
que prevalece no nosso
ambiente rodoviário

combatidos, reduzindo-os
na sua mais ínfima dimensão. Se este esforço multilateral não estiver unido em
prol deste objectivo acredi-

tamos que uma verdadeira
tomada de consciência da
gravidade da nossa sinistralidade rodoviária nunca será
interiorizada. Assim sendo,
continuaremos a testemunhar uma grande falta de
responsabilidade e de respeito para com os demais.
Lamentavelmente, muitos dos nossos dirigentes
ligados à segurança rodoviária demonstram também
um défice muito grande
no que se refere ao sentido
de responsabilidade e respeito, sendo por esta razão
que nada ou pouco fazem
para ajudar a combater este
mal que prevalece no nosso ambiente rodoviário.

É de primordial importância que se façam estudos
em busca de um instrumento
que promova a prevenção de
acidentes, incidindo, principalmente, no comportamento humano. Envidemos
todos, em equipa, esforços
organizados e coordenados
para evitar esta catástrofe
de desastres. Quando conseguirmos que os moçambicanos assumam o respeito por
si próprios e pelos outros, o
referido sentido de responsabilidade terá sido resgatado e o nosso ambiente rodoviário passará a mostrar-se
mais saudável e promissor.
.*DIRECTOR DA ESCLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Douglas Madjila

Réus sem banco no
tribunal ambulante

M

ahindra, o maior tribunal constituído na era Covid,
é uma entidade de tamanha grandeza, sobre a qual
é impossível falar sem que os nervos subam à
flor da pele. A título de exemplo foi a dificuldade
verificada em titular a nossa abordagem, o estremecer dos dedos foi bastante notável, os cérebros não processavam e
as palavras quase que não saíam, o poder do novo Mahindra em acção.
Pela sensibilidade existente nesse assunto, seria justo que esse
título carregasse de qualquer jeito a expressão “direitos humanos”,
mas pela insensibilidade e banalização com que se lida com os
tais vimo-nos obrigados a formular expressões mais clarificadoras.
Não importa se trata-se de suspeito, acusado ou culpado, em tribunal esse indivíduo tem sempre direito a um lugar para sentar, o
famoso banco dos réus. Julgamos nós que essa fosse uma questão
humana, mas o mais novo tribunal, o Mahindra, prova que não, porque a ser de facto uma questão humana estamos infelizmente certos
ao concluirmos que a questão dos direitos humanos está banalizada. No Mahindra, o famigerado tribunal, não há banco para réus.
Cidadãos de boa índole, inocentes e batalhadores estão livres, mesmo
pela questão humana, de a qualquer momento cometer algum erro e, por
essa sujeição, vezes sem conta existirão erros que merecerão a intervenção da Polícia, portanto, que esteja preparada, essa Polícia, para distinguir momentos e acções e nunca esquecer que está a lidar com humanos.
Moçambique, isto é uma queixa. Várias são as vezes em que por
questões muito pouco problemáticas e muitas vezes nada criminosas,
por simplesmente precisarem de intervenção da Polícia, o cidadão é
tratado feito um criminoso malvado. Recolhido no tribunal ambulante,
o Mahindra, sem sequer direito a sentar no banco traseiro da viatura,
colocado debaixo do banco, um pouco abaixo às botas dos agentes
que o transportam, e mesmo por isso queixamo-nos sim, recusamos o
sofrimento e a indecência como hábitos e costumes da nossa existência.
Com estas e mais negatividades, a mancha da instrução policial
só se torna cada vez mais evidente. É sim muito importante que o
profissionalismo esteja mais elevado quando se está no exercício
profissional, mas é ainda mais importante que o patriotismo esteja
todo o momento acima de todos outros aspectos e, é também muito
importante que se pare de traduzir o patriotismo à questão armada,
à AKM. Esse é um erro muito fatal e os dias de hoje o comprovam.
Patriotismo é sentimento de amor e orgulho pela pátria em todos os
sentidos, para dizer que enquanto estiver em qualquer que seja o exercício profissional ou não é preciso ter em conta a imagem que se deixa sobre a nação, somos responsáveis pelo que somos, por ora, país negativo
seremos também responsáveis pelo alcance do positivo, está em nossas
mãos. Isso significa um pouco mais do que ser simplesmente exemplar,
que se pode ser aos olhos dos mais próximos, é mesmo ser patriota,
fazer para enaltecer a nação e não apenas para ser um bom profissional.
Os maus tratos da Polícia sobre os seus concidadãos, numa República de patriotismo militar como o nosso, constituem infelizmente
alguma eficiência, mas, diga-se, esse é um falso patriotismo e não
só, terrorista. Os berros dos comandantes falam de patriotismo
mas nada têm de patriótico. Erga tu a tua pátria com orgulho e
honra sem que isso signifique propalar o terrorismo. Autoridades,
acomodem devidamente os cidadãos durante as vossas operações.
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Editorial
Última oportunidade
ao terrorista Nhongo

H

á algum tempo, o terrorista que comanda a Junta Militar, Mariano
Nhongo, fez declarações e ameaças que nos fizeram reflectir sobre a
sua personalidade criminosa, suas contradições e seu desprezo pelos
inocentes que são assassinados por ele e seu grupo de terroristas.

Ao que parece, as Forças de Defesa e Segurança ou outras forças, segundo sua versão, ameaçaram e atiraram no seu filho quando este andava
de motocicleta e que, felizmente, saiu ileso dessa intimidação ou ataque armado, e
parece que até agora esta acção não foi investigada ou esclarecida pelas autoridades.
Imediatamente após o ocorrido, Nhongo, muito afectado, declarou que se algo
acontecesse com sua família ele agiria com a máxima violência e passou a ameaçar em várias direcções, como atear fogo e destruir a fábrica de açúcar de Mafambisse, empresa totalmente alheia a esta agressão, o que sem dúvidas levaria à
ruína muitas pessoas e uma significativa perda de empregos, bem como intimidaria inocentes com mais violência e ameaça de destruir o distrito de Nhamatanda.
Entendemos que a agressão ao seu filho o afectou enormemente, como afectaria a todos
nós, mas nos perguntamos se quando ele assassina vítimas alguma vez pensa que além de
pessoas inocentes, todos eles são pais, mães e filhos, ou seja, eles têm família igual a ele.
Após o incidente com o seu filho deveria ter ponderado e analisado as suas contradições,
porque a sua resposta ao que aconteceu com o filho, oferecendo-lhe protecção e amor
paternal, é totalmente oposta à sua perda de alma, sentimento e empatia com as pessoas
inocentes que ele mata e que, também, são ou têm pais, mães e filhos que sofrem pelas
suas acções criminosas, que eles não entendem e que não podem ser entendidas como
estas acções perpetradas por uma ou mais pessoas podem coexistir na nossa sociedade.
Todas aquelas mortes não fazem sentido, e nem os seus objectivos sombrios e sangrentos, se ele os tiver; as suas acções acabarão levando aos tribunais de justiça e à prisão ou à morte, porque estas acções não levam a nenhuma outra parte e têm a rejeição de toda a sociedade e de todos os cidadãos.
Nhongo, nascido em 1971, na província de Sofala, juntou-se à Renamo aos
16 anos, como “periquito”, nome dado pelos homens da Renamo aos jovens que
faziam recados e limpeza. Mariano Nhongo não era homem de confiança de
Dhlakama, como querem acreditar. Quando Dhlakama regressou a Gorongosa, em
2012, era um dos guardas da base, mas tal não era em 2015 quando foi assaltada
a casa do líder da Renamo, além disso, quando Dhlakama fugiu da Beira não era
um dos homens de confiança que o acompanhou na “parte incerta mas seguro”.
Paradoxalmente, agora ele tira partido de algum apoio de alguns membros da Renamo que se sentem fracassados nas suas ambições para
se tornar o líder da Junta Militar, um movimento ilegal e terrorista.
Parece que a sua vida se baseia na violência sem sentido, pode ser que seja a única
coisa que aprendeu nos seus longos anos na Renamo e não tem conseguido aceitar e
aderir a uma nova realidade, uma nova sociedade que se desenvolve em Moçambique,
que não quer mais guerra nem violência, quer viver em paz, ter lugar para trabalhar pelos
seus objectivos e ambições, ser útil à sociedade, uma sociedade que quer ver crescer
os seus filhos e netos, que sem dúvida serão o nosso futuro e o futuro de Moçambique.
Nhongo não tem chances de futuro se continuar com as suas acções criminosas. Por isso é hora de encontrar uma forma de diálogo generoso que permita
a ele e sua “gang” abandonarem aquela vida de violência e frustração e regressar à nossa sociedade. Esta é sua única e possivelmente última oportunidade.
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Controlador do Tráfego Aéreo

Uma profissão anónima mas
fundamental na segurança aeronáutica

LUÍS CUMBE
O trabalho de um Controlador de Tráfego Aéreo (CTA)
nem sempre foi visto com destaque na prestação de serviços
para pilotos em voo, apesar da sua indiscutível importância
para a segurança da aviação civil, e não só. Não rareiam
vezes em que o CTA acaba sendo lembrado apenas em situações desfavoráveis para a sua imagem, como são os casos de
acidentes com peso na falha humana ou em paralisações que
interrompem interinamente os serviços. Nas linhas abaixo
segue-se a conversa com os profissionais da área.

O

s Controladores
do Tráfego Aéreo
orientam o
movimento do avião no espaço aéreo e em terra, com base
em sistemas de rádio, radar
e luzes, e fornecem informação relevante à operação do
avião, evitando uma possível
colisão entre aeronaves e com
obstáculos. Geralmente, esta
profissão não tem o devido
reconhecimento por parte da
sociedade, tornando-se assim
um enigma para os passageiros
que usam o transporte aéreo.
A aeronave, sobretudo na
aviação civil, é controlada a

partir da terra durante o seu
percurso, por aspectos da sua
própria segurança, para além
da necessidade de garantir
uma pronta intervenção em
caso de acidente. Entretanto,
a missão do CTA não se limita a aeronaves de percurso
nacional, mas também àquelas que apenas percorrem o
espaço geográfico nacional
com destino a outros países.
O trabalho inicia com o
exame e aprovação do plano
de voo, a partir do despachante operacional de voo. Este,
antes da sua descolagem, deve
solicitar a orientação e/ou actualização de informações gerais ao CTA (actividades de

aeronaves e veículos de serviço nas pistas do aeroporto).
Solicitada a autorização
pela tripulação do voo, o CTA

De acordo com Sérgio
Matias, CTA no Aeroporto
Internacional de Maputo, em
entrevista ao ZAMBEZE, é da

para mais de uma aeronave.
A tripulação do voo deverá manter contacto permanente durante o voo (via

indica a rota a usar, o nível e/
ou altura do voo (coordenadas
da rota), o que explica o cenário da aeronave aparentar
cruzar pelo mesmo “ponto” e/
ou espaço para quem observa a mesma a partir da terra.

responsabilidade deste sector
orientar, correctamente, no
sentido de nunca ocorrer colisão entre aeronaves no espaço
aéreo, sobretudo nos casos em
que se esteja a usar as mesmas
coordenadas geográficas/rota

rádio ou telefónico) com a
torre de controlo e unidades
de controlo da terminal, para
garantir informação precisa
sobre os movimentos das aeronaves nas áreas adjacentes.
“Fazemos isso para evitar
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ao CTA, sendo que algumas
falhas terminam em prisão.
Ao piloto, cabe-lhe a responsabilidade para com a
aeronave, no entanto, o CTA
pode ter sob sua direcção mais
de dez a quinze aeronaves com
destinos diferentes, cuja margem de erro deve ser a zero,
no entanto, para Moçambique, em períodos de pico, o
CTA orienta até pelo menos
sete aeronaves em simultâneo.
Uma das habilidades exigidas ao CTA passa pela capacidade de boa visibilidade,
sobretudo no momento em
que deve orientar o pouso da
aeronave, que deve ser a quinze quilómetros de distância.
Défice de recursos humanos
gera sobrecarga

choques, indicando o caminho e a altitude que a aeronave deve tomar, e as aeronaves
voam uma acima da outra. Elas
podem voar e chegar ao destino à mesma hora, no entanto, separadas pelo menos por
300m, como também devem
estar separadas lateralmente
por cerca de 100 quilóme-

procedimento de aproximação por instrumentos (IAP)
para aterragem é que se reconhece como mais complexo,
uma vez que o CTA deve, em
menos tempo, tomar decisões precisas e fiéis e passar
ao piloto. É que este espaço
(de aproximação) geralmente
regista conflitos ou conflu-

tros”, explicou Sérgio Matias.
Matias esclarece que o

ência, para além de que nalgum momento as aeronaves

aterram simultaneamente, em
número considerável, sendo
por isso fundamental uma
instrução precisa da sequência a seguir pelas aeronaves.
Apesar da tripulação do
voo dispor de informação
essencial, cabe ao CTA secundar o piloto sobre a velocidade a fazer em cada ponto
previamente
estabelecido,
a altitude que a aeronave
deve seguir até à aterragem
e as manobras do pouso.
“Quando a aeronave está

atmosférica, o que define os
níveis, quando, por exemplo, o piloto diz que estou a
dois mil pés, a pressão ajuda
a estabilizar e equilibra a aeronave”, argumentou Matias.

Matias olha para a função
do CTA como carregada de
responsabilidade, uma vez
que a transmissão incorrecta
de informação à tripulação do
voo pode resultar em aciden-

Os Controladores de Tráfego Aéreo no país são alocados
em regime de exclusividade
pela empresa Aeroportos de
Moçambique, sendo o Instituto
de Aviação Civil de Moçambique (IACM) a autoridade da
aviação civil responsável pela
regulação e emissão de licenças.
De acordo com a Associação dos Controladores do Tráfego Aéreo de Moçambique
(IFATCA), o desafio da associação passa pela necessidade
de dispor de recursos humanos
capacitados e com experiência
sobre a área, por forma a garantir a qualidade do serviço.
A aviação é uma área sensível e de constante inovação,
o que demanda constantes acções de reciclagem dos CTA,
sobretudo porque parte considerável destes já entraram
na reforma. No país existe um

para pousar há um certo tipo
de nuvens que não deve entrar,
pois pode ter algum acidente,
e nós temos que informar tanto a temperatura no arredor
do aeroporto, o que regula até
a própria dinâmica do motor
da aeronave, como a pressão

te no processo de aterragem,
e não só, e toma como exemplo a eventualidade da aeronave chocar com veemência
com o solo (desfasamento
desagradável), causando danos avultados ou até ferimentos, atribuindo-se a culpa

total de 100 CTA, um número
aquém de responder à demanda. Destes, apenas 79 estão no
activo, distribuídos pelas torres
de Maputo, Beira (o centro de
controlo aéreo de Moçambique), Tete, Quelimane, Nampula, Nacala, Pemba e Lichinga.

Responsabilidades partilhadas
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Como Moçambique pode garantir todos os
benefícios da produção de gás natural
Já há demasiado tempo que as descrições que se fazem de
Moçambique contêm alguma variação do seguinte: Moçambique, um dos países menos desenvolvidos e mais pobres do
mundo, enfrenta secas endémicas, inundações e pobreza generalizada.

M

as
hoje
estamos
mais perto do que
nunca de
mudar essa narrativa, de sermos capazes de dizer: Ao gerir
estrategicamente os seus vastos recursos de gás natural,
monetizando-os e aproveitando-os para industrializar a nação
e desenvolver o sector privado
em todo o país, Moçambique
está a entrar numa nova era
de crescimento económico generalizado e de estabilidade.
Infelizmente, nem todos
concordam com esta visão.
Uma série de organizações
ambientais argumentam que
os benefícios da produção de
gás natural em Moçambique
são insignificantes e não compensam os custos ambientais.
No mês passado, o CEO e
Presidente Executivo da Câmara
Africana de Energia, NJ Ayuk,
defendeu o desenvolvimento
de recursos de gás natural em
Moçambique para fazer crescer
a economia do país. Ele criticou
alguns grupos ambientalistas - a
associação Friends of the Earth
com sede no Reino Unido em
particular - por tentarem interferir na promessa de financiamento de mil milhões de dólares do Governo do Reino Unido
para o Projecto de Gás Natural
Liquefeito (GNL) da Total em
Moçambique. (A agência de
crédito para exportação UK
Export Finance concordou em
contribuir com financiamento
devido ao potencial do projecto
para transformar o orçamento
estatal de Moçambique e criar
empregos no Reino Unido.)
Pouco depois de Ayuk lançar
o seu artigo, a jornalista Ilham
Rawoot, que trabalha para a
Friends of the Earth Moçambique (Justiça Ambiental) e é
a coordenadora da organização da campanha No to Gas!,
respondeu com um artigo de
opinião igualmente apaixonado, opondo-se à sua posição.
Ela questionou o comentário do Sr. Ayuk sobre a interferência dos ambientalistas e as
suas opiniões sobre os benefícios potenciais do GNL, e afirmou que Moçambique estaria
melhor sem a produção de gás
natural ou projectos de GNL.

Eu respeito o direito da Sra.
Rawoot de expressar as suas
opiniões sobre África ou qualquer outro assunto. Só desejo
que ela, e outros que pretendam
dizer “não ao gás” em Moçambique possam começar por fazer
uma análise aprofundada sobre
os prós e os contras de Moçambique desenvolver as suas vastas reservas de gás natural, que
considerem os efeitos colaterais
e multiplicadores em termos de
desenvolvimento socioeconómico, desde a formação e capacitação, emprego, receitas do
Governo, industrialização, passando pela utilização do gás doméstico e segurança energética.
A produção de gás natural
representa
verdadeiramente
uma oportunidade para os moçambicanos e existem razões
sólidas para acreditar que Moçambique pode dar os passos
necessários para colher benefícios significativos dos três projectos de GNL que aqui estão
a ser desenvolvidos: o Projecto de GNL da Total, avaliado
em 23 mil milhões de dólares;
o Projecto Rovuma liderado
pela ExxonMobil, avaliado em
23,9 mil milhões de dólares; e
o Projecto Coral Floating LNG
de 4,7 mil milhões de dólares.
Mas não apenas isso, eu já
testemunhei o impacto positivo das indústrias de gás natural
noutras regiões, de Trinidad e
Tobago ao Qatar, à Nigéria, à
Austrália, à Noruega e nos Estados Unidos da América. Estas
são algumas das razões pelas
quais estou confiante quando
digo que os moçambicanos podem mudar a trajectória do nosso país para melhor: Podemos
transformar a nossa realidade e
deixarmos de ser pobres apesar
dos nossos recursos, para passarmos a prosperar por causa deles.
Precisamos desta oportunidade

Do meu ponto de vista, devemos abraçar a indústria do
gás natural de Moçambique e
os projectos de GNL, acima de
tudo porque existem evidências empíricas que demonstram que em Moçambique os
benefícios tangíveis resultantes
dos projectos de GNL superam de longe qualquer impacto negativo. Actualmente, as

oportunidades económicas em
Moçambique são mínimas e a
produção de gás natural tem o
potencial de satisfazer simultaneamente várias necessidades
prementes: criar emprego, capacitar, diversificar a economia, dar acesso à energia e, acima de tudo, reduzir a pobreza.
Para ter um desenvolvimento económico sustentável,
através da industrialização,
Moçambique precisa de expandir o acesso à electricidade. A
Lei Moçambicana do Petróleo
21/2014 afirma que “Os recursos petrolíferos são activos cuja
exploração adequada pode contribuir significativamente para
o desenvolvimento nacional”.
Esta posição também encontra eco no Plano- Director
de Gás de Moçambique, que
sugere que o Governo de Moçambique deve desenvolver os
recursos naturais de forma a
maximizar os benefícios para
a sociedade moçambicana, de
forma a melhorar a qualidade
de vida do povo moçambicano, minimizando os impactos
sociais e ambientais adversos.
Muitas das nossas dificuldades em Moçambique estão
enraizadas na falta crónica de
acesso fiável à electricidade:
Apenas 29% da nossa população tem acesso a energia.
Para fazer face a este aces-

so limitado à energia por parte
dos moçambicanos, a Lei do Petróleo (21/2014) incorpora uma
cláusula sobre o gás doméstico,
segundo a qual 25% do gás natural produzido em Moçambique deve ser utilizado no mercado interno. Como resultado das
obrigações de gás doméstico
estamos a começar a ver novos
investimentos consideráveis em
projectos de Gas-To-Power em
Moçambique, como o Projecto
Ressano Garcia CTRG, o projecto de Kuvaninga, o Projecto
de Electricidade Regional de
Temane, que deverá começar
em breve e que incluirá uma
central eléctrica à gás de 400
megawatts, e a planta eléctrica de 250 megawatts planeada
para o distrito de Nacala, que
funcionará com gás da Bacia
do Rovuma, em Moçambique.
Mantenha em mente a estratégia
de longo prazo

No seu artigo de opinião, a
Sra. Rawoot afirma que poucos
dos trabalhos de construção
envolvidos na planta de GNL
da Total foram para empresas locais, e ela está correcta.
Mas, para que sejamos justos,
temos de reconhecer que a indústria de GNL em Moçambique está na sua infância e
ainda não temos mão-de-obra

treinada capaz de participar
na indústria de petróleo e gás.
Por muito que adorássemos ter uma maioria de 70%
de moçambicanos a construir
tudo, ainda precisamos de empresas internacionais com as
capacidades necessárias para
fazer o trabalho dentro do prazo e do orçamento. A capacitação está a avançar, mas a
experiência e o know-how técnico ainda não estão ao nível
necessário. No entanto, isso
não significa que devemos bloquear os projectos. Temos de
avançar e, ao mesmo tempo,
trabalhar na construção de leis
de conteúdo local que promovam a participação inclusiva
dos moçambicanos na indústria de petróleo e gás. Espero
ver a comunidade ambientalista ocidental a apoiar esses esforços. A sua pode ser uma voz
poderosa e influente na defesa
da importância de uma política
de conteúdo local que promova a participação inclusiva e
sustentável dos moçambicanos
nos projectos de petróleo e gás.
Quando a Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique
e a Câmara Africana de Energia falam sobre a criação de
empregos a partir de projectos
de GNL, não estamos a referir-nos simplesmente a empregos
na área da construção. Estamos
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também a falar de empregos de
topo e altamente qualificados
nas centrais quando estas estiverem operacionais, empregos
em empresas locais contratadas pelas centrais e também
empregos criados à medida que

Moçambique aproveita a sua
indústria de gás natural para
industrializar a sua economia.
O gás é só o começo!

A indústria do turismo na
África Austral estava a crescer exponencialmente antes da
Covid-19 e voltará a crescer
após a pandemia. O gás natural de Moçambique pode ser
um catalisador para o crescimento da indústria do turismo.
O Governo de Moçambique tem o turismo como um
dos seus pilares económicos
e, embora a indústria do turismo tenha sido gravemente
afectada pelos ciclones e pela
Covid-19, o seu grande potencial permanece inexplorado.
Apesar do seu grande potencial, a indústria do turismo
de Moçambique não será capaz
de crescer e florescer sem uma
rede eléctrica fiável. Mesmo
com as nossas praias paradisíacas e algumas das ilhas mais
bonitas do mundo, serão poucos
os turistas que virão se não tivermos acesso fiável a energia.
Queremos que os turistas
possam desfrutar do nosso belo
país e queremos um sector de
turismo dinâmico que contribua para o crescimento económico de longo prazo e a criação

de empregos. Para conseguir
isso, precisamos de energia fiável, precisamos de infra-estrutura. Moçambique pode conseguir tudo isso com a produção
e as receitas que vêm do GNL.

O impacto da produção do gás
natural na indústria agrícola de
Moçambique

No seu plano económico a
cinco anos, o Governo de Moçambique indicou a agricultura
como a sua principal prioridade. Actualmente, quase 80%
da nossa população trabalha no
sector agrícola, que gera cerca de 25% do nosso PIB. No
entanto, devido aos baixos níveis de produtividade, muitos
dos nossos agricultores ainda
vivem na pobreza extrema.
Mas isto pode mudar. Simplesmente usando fertilizantes, os
agricultores podem aumentar o
seu rendimento em quase 40%.
Embora os fertilizantes
importados sejam muito caros para a maioria dos nossos agricultores, Moçambique
pode criar uma opção mais
acessível. Ao construir infra-estruturas para transformar o
gás natural em fertilizantes à
base de azoto, Moçambique não
só ajudaria os seus agricultores, mas também criaria oportunidades de emprego locais.
Moçambique pode reduzir
significativamente as suas importações de produtos agrícolas da África do Sul e tornar-se uma fonte acessível de
alimentos para consumo interno.

A monetização do gás natural é
viável

Compreendo por que é que
alguns são cépticos quanto à
capacidade e determinação de
Moçambique para gerir as receitas do GNL de uma forma
que beneficie a nossa população. É verdade: a indústria do
petróleo e do gás nem sempre
foi boa para o povo de África.
Nós vimos a nossa cota-parte de
governos corruptos e rentistas
no continente africano. Também
vimos o impacto da maldição
dos recursos, mesmo da maldição pré-recursos. É por isso
que a Câmara de Petróleo e Gás
de Moçambique, o Sr. Ayuk, a
Câmara Africana de Energia e
outras organizações africanas
de petróleo e gás estão a trabalhar em conjunto para mudar a
narrativa sombria da indústria
de petróleo e gás em África.
Somos novas vozes africanas
na indústria, dedicadas à transparência, à boa governança, ao
crescimento económico e ao
desenvolvimento sustentável.
Estou certo de que Moçambique pode beneficiar das
dolorosas lições que alguns
países africanos produtores de
petróleo aprenderam até agora,
desde políticas desastrosas até
à diversificação bem sucedida
das suas economias. Também
podemos aprender com exemplos positivos, como a ilha-gémea de Trinidad e Tobago,
que, como Moçambique, possui reservas consideráveis de
gás natural. Iniciativas governamentais em Trinidad e Tobago levaram a investimentos
estrangeiros significativos em
projectos de downstream de
gás. E isso, por sua vez, gerou
uma maior actividade nos sectores de construção, distribuição, transporte e manufactura.
Olhando para as emissões em
proporção

Naturalmente, proteger o
meio ambiente é uma grande
preocupação para a Sra. Rawoot, a Justiça Ambiental e
organizações semelhantes - e
é muito importante para nós.
Espera-se que o consumo
de electricidade a nível global
aumente 70% até 2035, com a
geração eléctrica à base de gás
quase a duplicar para responder a esse aumento. Também
se espera que a participação do
gás natural na matriz energética
global seja maior do que a do
carvão e do petróleo até 2035.
O crescimento projectado
para o sector da energia deve
levar em consideração as crescentes preocupações em relação
às mudanças climáticas. Porém,

o combate eficaz às mudanças
climáticas não deve entrar em
conflito com o progresso humano e a redução da pobreza.
No que diz respeito ao gás
natural, a sua influência na redução das emissões de dióxido de
carbono (CO2) é significativo,
visto que o gás natural com menor teor de carbono padrão de
15,3 Kg/GJ é uma opção mais
limpa em relação ao carvão
(25,8 Kg/GJ) e ao petróleo bruto
(20 Kg/GJ). O gás natural é de
facto uma opção para cumprir as
metas de emissões industriais.
Por outras palavras, o gás
natural é um combustível de
transição, pois fornece uma alternativa energética de baixo
carbono em comparação com
outros combustíveis fósseis.
E quanto ao impacto ambiental potencial do uso de gás natural para gerar energia em África?
Estima-se que, se triplicarmos o consumo de electricidade na África Subsaariana, tudo
com gás natural, produziremos o equivalente a 0,62% das
emissões globais anuais - menos do que o aumento global
médio anual na última década.
Em Moçambique, dada a
nossa propensão natural para
ciclones e outras catástrofes naturais, proteger os nossos habitats naturais e a vida selvagem,
bem como manter o planeta
saudável para as gerações futuras, tem sido uma prioridade
e continuará a ser. No entanto,
em vez de descartar projectos
de GNL devemos trabalhar juntos para encontrar uma maneira
de desenvolvê-los de maneira
ambientalmente responsável.
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cesso que inclui relocalização,
compensação, restauro de meios
de subsistência e a criação de
um fundo de desenvolvimento
comunitário para as comunidades afectadas pelo processo.
Além disso, por meio de
uma organização não- governamental (ONG), foi prestada
assistência jurídica às famílias que assinaram acordos de
compensação e relocalização.
Vamos remover um motivador
de violência

Não vou negar o ponto da
Sra. Rawoot de que Moçambique tem conflitos, incluindo
conflitos armados e ataques
terroristas. A insurgência em
Cabo Delgado é um facto e não
existe uma solução simples para
este dilema. No entanto, acredito que o nosso Governo, em
parceria com a Sociedade Civil
e a comunidade internacional,
chegará a uma solução pacífica
duradoura, condição sine qua
non para a exploração viável do
gás natural em Cabo Delgado.
Também concordo com o
jornalista Oscar Kimanuka, do
Ruanda, que observou recentemente que o desemprego no
Norte de Moçambique pode ser
um factor-chave para os jovens
se juntarem aos extremistas.
Parece lógico, então, que
a criação de oportunidades de
emprego poderia, pelo menos,
tornar mais difícil para grupos
militantes extremistas e terroristas recrutar os nossos jovens.
Portanto, aproveitar os nossos
recursos de gás natural para
fazer a nossa economia crescer é uma solução sustentável.

Os moçambicanos têm uma
palavra a dizer no processo de
relocalização de Afungi

Os moçambicanos merecem a
chance de se ajudarem

No seu artigo de opinião,
a Sra. Rawoot argumenta que
a planta de GNL da Total não
representa apenas uma ameaça ambiental, mas também
uma ameaça para as pessoas e comunidades locais.
A Total, escreve ela, retirou os lares a 556 famílias para
construir o seu projecto da central de GNL e não as compensou de forma justa. Essas alegações são infundadas. Este é
um assunto que foi amplamente
discutido entre a Sociedade Civil e o Governo moçambicano.
Actualmente, o Governo está
envolvido em conversas produtivas com cidadãos e empresas
sobre o assunto. Além disso, as
empresas de petróleo e gás em
Moçambique têm sido muito
sensíveis às questões que afectam as comunidades e têm incentivado as comunidades a
serem activas no processo de
aquisição de terras, um pro-

Eu entendo que Moçambique
tem a sua cota-parte de desafios
complexos e o gás natural não é
uma solução perfeita. Ao mesmo tempo, é absurdo que a Sra.
Rawoot sugira que Moçambique
deva comprometer um investimento projectado em GNL de
aproximadamente 55 mil milhões
de dólares, equivalente a quatro
vezes o tamanho do PIB do país,
e renunciar às receitas do Governo nos próximos 25 anos que
se estima irão aumentar em 4-5
mil milhões de dólares por ano.
Moçambique não pode dar-se ao luxo de continuar a ser
um país onde o orçamento do
nosso Governo depende da boa
vontade de dadores internacionais. Queremos que os moçambicanos tenham a dignidade
do trabalho e da construção de
uma nação inclusiva e respeitável. Aproveitar o gás natural
para lidar com a redução da pobreza é uma solução adequada.
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Presidente da Comunidade Islâmica de Moçambique

Ninguém investe num país cuja segurança
é condicionada ao pagamento de taxas
Elton da Graça
Moçambique caminha para um Estado igual ao Texas
(EUA), Rio de Janeiro (Brasil) ou São Pedro do Sula (Honduras). O presidente da Comunidade Islâmica de Moçambique
(CIM), Abdul Rachide, admite que caso o Estado não assuma
o seu papel de protecção e segurança dos seus cidadãos e
estrangeiros poderá se assistir um cenário de um Estado capitulado pelo crime.

A

bdul
Rachide
não
tem
dúvidas que em
Moçambique, nos últimos tempos, não
há segurança e os cidadãos
estão num autêntico “Deus
dará”. Houve uma aparente
ruptura no concernente à garantia de segurança por parte
do Estado. É que, quando há,
não se pode confiar uma vez
que traz segundas intenções,
uma das quais a extorsão.
Abdul Rachide entende que
a onda de sequestros aos empresários e assassinatos é preocupante e se o Governo não
agir de modo a travar essas acções banditescas, o país poderá
ser comandado por gangster, e
para uma nação em desenvolvimento não se pode admitir
isso, clarificando que os praticantes desses actos nunca
agem sozinhos. Há sempre conivência de alguns elementos
que não estão comprometidos
com a segurança dos cidadãos.
“Não é novidade para o
pacato cidadão a existência
de alguns elementos do Servi-

ço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) com uma
conduta duvidosa, e são esses
que podem conhecer os raptores e nada fazem para responsabilizá-los”, disse Rachide,
apelando para a necessidade

de se rever os critérios de nomeação para vários cargos,
porque poderá se acomodar
indivíduos sem o interesse supremo de proteger os cidadãos.
A fonte em alusão vai mais
longe ao afirmar que um país
sem segurança nenhum investidor aposta nele. Mas para o caso
de Moçambique pode haver
uma ilação. Para Rachide, pode
haver interesse de amedrontar e
afugentar os actuais investidores para acomodar outros que
eventualmente pretendam aceder ao país, contudo sentem-se sem espaço para o efeito.
Abdul Rachide indicou
que não tem havido controlo,
muito menos preocupação por
parte do sector que gere o sistema financeiro sobre as alegadas movimentações de somas
avultadas e, curiosamente, sucede que quando é um pacato
cidadão a apostar no empreendedorismo são várias as dificuldades por que passa e os
valores cobrados diariamente
para taxas são demasiados, o
que é repulsivo para quem pretende contornar os índices de
desemprego. “Houve um rapto

do próprio Governo para o controlo dessas somas que até esta
parte não se sabe como entram
e saem do país”, lamentou.
Relativamente à taxa de
liberdade que os cidadãos são
exigidos após serem restituídos à liberdade, Abdul Rachide faz uma comparação com o
cenário que acontece noutros
Estados como Texas, Rio de
Janeiro e Honduras, e avisa:

semanal ou mensal da segurança que os bandidos impõem. A
Comunidade Islâmica, nas suas
acções de repúdio tem feito
marchas sobre a paz e combate
às maldades e várias petições
sobre essa matéria já foram
submetidas. Não podemos pactuar com essas acções e não
vamos vergar perante as intimidações do crime organizado”.
De referir que, semana

na cidade da Beira e meses depois os cidadãos são restituídos
à liberdade mediante uma caução, e o que o tribunal exigiu
não representa nem um terço
daquilo que foi cobrado no raptado. Há uma lacuna nas acções

caso essas acções continuem
da forma como ganham força o
país poderá ser governado por
meia dúzia de bandidos, o que
de certa forma irá sujar a sua
imagem. “Ninguém vai querer
investir num país em que a liberdade de circulação é condicionada ao pagamento diário,

passada, empresários estabelecidos na cidade da Beira decidiram encerrar os seus estabelecimentos comerciais, por um
período de três dias, em repúdio
à onda de sequestros que têm
assolado aquele ponto do país.
Convidado a comentar sobre os ataques em Cabo Delga-

do, Abdul Rachide disse que a
população vive numa situação
de precariedade. “São barcos
que diariamente atracam à praia
de Paquitequete lotados de pessoas que fogem dos ataques à
procura de zonas seguras. É
preciso devolver a paz de modo
a desenvolvermos o nosso
país”. Não raras vezes, há uma
conotação de que o aumento de
mesquitas pode estar por detrás
da escalada de ataques. A essa
afirmação, Abdul Rachide entende que o país não deve caminhar para um conflito religioso,
aliás, as mesquitas sempre predominaram na região Centro e
Norte do país, mas a convivência pacífica sempre prevaleceu.
Segundo Rachide, a Comunidade Islâmica continua
de pedra e cal no apoio das populações que acorrem à praia
de Paquitequete em busca de
segurança. Mesmo com a situação de instabilidade na zona
Centro e Norte e dos sequestros, a Comunidade Islâmica
sempre esteve na vanguarda e
a prestar apoio às famílias carenciadas, sem olhar para os
estereótipos relativos a religião, partidos políticos, entre
outros. “Somos todos filhos
de Deus, independentemente
do credo religioso”, enfatizou.
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Governo sueco e do Canadá financiam
Rapariga Biz com 2,5 milhões de dólares
e Emprego, Oswaldo Petersburgo, afirmou que o Governo, através do “Programa
Geração Biz”, criou em 2016
o “Rapariga Biz”, com vista a promover e proteger a
Saúde e Direitos Sexuais e
Reprodutivos de raparigas e
mulheres jovens nas províncias de Nampula e Zambézia.
Aliás, Petersburgo dis-

se que até Dezembro de
2018 havia 4.099 mentoras treinadas, que atingiram
330.245 raparigas através
da abordagem de mentoria.
No mesmo ano, em Nampula, 73.442 raparigas, entre
os 10 e 24 anos de idade, visitaram os Serviços Amigos
dos Adolescentes e Jovens.
“Nestas faixas etárias

e sexos foram distribuídos
410.727 preservativos, realizados 54.742 testes de HIV e
foram feitas 130.860 sessões
de aconselhamento”, disse o
Secretário de Estado da Juventude e Emprego, explicando
que naquela província 44.886
raparigas foram submetidas a
consulta de planeamento familiar nos cantos escolares.

Em Molumbo, na Zambézia

Mais de 1300 crianças beneficiam
de papa enriquecida com soja
Benilde Manjaze
A embaixadora da Suécia em Moçambique, Mette Sunnerger, anunciou que Canadá e Suécia adicionaram mais
2,5 milhões de dólares canadianos para apoiar o programa
Rapariga Biz.

O

fundo vai
ser investido
para
reforçar
as acções
no domínio da Saúde Sexual
Reprodutiva e dos Direitos
Reprodutivos, com o principal foco no uso das plataformas digitais, como o SMS
BIZ e programas radiofónicos no contexto da Covid-19.
Na ocasião, a embaixadora disse que a Suécia vai
estender o acordo até Junho
de 2021, para permitir o alcance das metas planificadas.
“A Suécia e Canadá colocaram fundos para mitigar
o impacto da pandemia sobre o programa e manter os
ganhos alcançados até agora”, disse Sunnerger, acrescentando que quatro anos
após a implementação do
programa foram abrangidas
cerca de 699 mil raparigas.
A fonte, que falava na
reunião do Comité de Gestão
do Rapariga Biz, disse que a
meta é atingir um pouco mais
de 1 milhão de raparigas.
O encontro tinha como
objectivo a divulgação do relatório do Rapariga Biz 2019,
tendo sido também discutida a
proposta de nova abordagem
do programa na segunda fase.
A diplomata
afirmou
que o Rapariga Biz tornou-

-se numa das melhores práticas, onde as raparigas são
colocadas no centro do seu
próprio
desenvolvimento.
Reconheceu também que
nos últimos dois anos conta com mais doadores, como
Canadá e Ingraterra, e este
último tem reforçado na monitoria do programa e no
envolvimento dos rapazes.
Segundo Mette Sunnerger, assegurar a contínua
qualidade de formação das
mentoras, o empoderamento económico das raparigas,
bem como a educação sexual compreensiva e abrangente foram alguns desafios
enfrentados, porém avançou
que estes aspectos serão melhorados na segunda fase.
“Queremos que o Rapariga Biz seja inclusivo e participativo, onde serão levados
em consideração diferentes
perspectivas e actores envolvidos, incluindo as raparigas adolescentes”, apelou.
O Governo sueco comprometeu-se a continuar a apoiar
o programa, sendo que “a Embaixada da Suécia entrará, em
poucas semanas, no processo
de desenho de novas estratégias
de cooperação com Moçambique para os próximos anos”,
avançou Mette Sunnerger.
Por sua vez, o Secretário de Estado da Juventude

O Projecto Vila Sustentável de Molumbo, na província da Zambézia, está a
apoiar mães na preparação
de “papinha” feita na base de
soja, numa iniciativa visando
ajudar a combater a má nutrição no distrito de Molumbo.
Vila Sustentável de Molumbo é um projecto de desenvolvimento comunitário integrado, baseado na disseminação
de conhecimento científico e
transferência de tecnologias,
sendo implementado pelo Ministério da Ciência e Tecnolo-

dos indicam que cerca de 43%
das crianças em Moçambique
sofrem de desnutrição crónica e uma em cada duas crianças com menos de cinco anos
sofre de perturbações mentais devido à falta de comida.
Para o efeito, o Projecto
Vila Sustentável de Molumbo
adoptou o estabelecimento de
oficinas de nutrição, e através
desta abordagem está a formar cerca de 200 mães dos
20 povoados deste ponto do
país, para que saibam produzir “papinha” enriquecida feita

objectivo desta acção é de
melhorar o acesso a uma
alimentação de qualidade
dos petizes. Neste sentido,
o grupo de mães tem aprendido a confeccionar papas
e sopas enriquecidas, por
forma a ajudar a combater
a má nutrição que afecta vários petizes naquela região.
Eugénia Pedro, uma das
mães beneficiárias das oficinas de nutrição, assegura que
outrora “só se cozinhava farinha com sal e não se notava
nenhum desenvolvimento nas

gia, Ensino Superior e Técnico
Profissional (MCTESTP), através do Centro de Investigação
e Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento
Comunitário (CITT), com financiamento do Governo de
Moçambique, do Banco Islâmico de Desenvolvimento e do
Fundo de Solidariedade Islâmica para o Desenvolvimento.
De acordo com um comunicado de imprensa chegado
à nossa Redacção, o apoio
surge numa altura em que da-

na base de soja e amendoim,
culturas produzidas localmente pelos agricultores, igualmente apoiados pelo projecto.
Desde a sua implementação em 2014, o Projecto Vila
Sustentável de Molumbo tem
vindo a dar acompanhamento a
um grupo de mães na preparação deste alimento fortificado e
que possui elevados níveis de
nutrientes para cerca de 1300
crianças com idades compreendidas entre 01 e 10 anos.
Segundo apuramos, o

crianças, mas hoje é visível
o benefício da nova forma
de preparação que torna as
papinhas mais saudáveis”
Importa referir que, para
além do acompanhamento
regular ao grupo e ensino de
novas técnicas de preparação
de alimentos nutritivos com
base em produtos localmente
disponíveis, o projecto tem
apoiado estes grupos disponibilizando açúcar, óleo e utensílios domésticos que facilitam
o processo de aprendizagem.

No leito do grande rio
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“Devemo-nos inspirar umas nas outras para
que possamos criar soluções inovadoras”
Sob o tema “Diversidade e resiliência”, teve lugar sexta-feira, 23 de Outubro, em Maputo, a segunda edição do Lioness Lean In Webinar de 2020, organizada pela Incubadora
de Negócios do Standard Bank, em parceria com a Lionesses
of Africa e a Embaixada do Reino dos Países Baixos, visando
partilhar experiências inovadoras e estabelecer parcerias
entre mulheres empreendedoras.

P

retende-se, igualmente, com esta
iniciativa dar visibilidade às empreendedoras moçambicanas, contribuindo para o
alargamento das possibilidades
do seu acesso ao mercado e ajudá-las a criar redes de negócios.
Intervindo na ocasião, a directora de Capital Humano do
Standard Bank, Mónica Macamo, considerou que o tema
do encontro virtual constitui
um apelo para que cada uma
das participantes seja única.
“Devemo-nos inspirar umas
nas outras para que possamos
criar soluções inovadoras que
vão contribuir para o crescimento das mulheres”, disse.
No fim deste webinar, conforme enfatizou, “queremos
que cada uma de nós tenha
adquirido mais conhecimento
ou ligação de negócio, mais
uma oportunidade de parceria

e de entrada no mercado, através de histórias inspiradoras”.
Para a fundadora e directora executiva da Lionesses of
Africa, Melanie Hawken, este
projecto tem inspirado milhares de mulheres empreendedoras em todo o continente africano, nos últimos cinco anos.
“Hoje orgulhamo-nos de ter
mais de um milhão de mulheres
empreendedoras registadas na
nossa rede, não apenas no continente africano mas também na
diáspora. A visão da iniciativa
Lionesses of Africa é impulsionar o crescimento das mulheres
empreendedoras no continente
africano, através da criação e
consolidação de programas de
capacitação em empreendedorismo, mentoria, ferramentas de negócio, ferramentas
de mídia digital, plataformas
de comunidade e fontes de informação gratuitos”, indicou.
Parceiro da iniciativa, o

Reino dos Países Baixos tem
a promoção da empregabilidade das mulheres jovens como
um dos temas fundamentais na
sua estratégia de cooperação.
“Em todas as áreas prioritárias da política internacional
dos Países Baixos se investe
na melhoria da posição económica das mulheres”, sustentou a embaixadora do reino,
em Maputo, Henny de Vries,
acrescentando ser “importante
prestar atenção especial às mu-

AdeM lança “ Projecto Cobrança Com
Envolvimento das Comunidades”

lheres, porque desempenham
um papel fundamental para
quebrar o ciclo da pobreza”.
“A mulher tem maior tendência de investir nas novas
gerações. Ela usa aproximadamente 80 porcento dos seus
rendimentos nas necessidades
da sua família, como a saúde
e a educação. Portanto, não
há como alcançar resultados
sustentáveis em qualquer área
sem prestar especial atenção à
mulher”, vincou a diplomata.

Para além da apresentação de produtos e serviços de
três empreendedoras já estabelecidas (OWNit Movement,
API-Agência de Propriedade
Intelectual e a Luminara), a segunda edição do Lioness Lean
In Webinar de 2020 contou
com a participação de três oradoras principais que dissertaram sobre as suas experiências
de negócio, nomeadamente
Charzade Araújo, directora e
mentora da Teen Mentors, Zilhalia Mate, fundadora da Connect Business Centre, e Mirna
Biosse, estilista da Miss Bi.
Ao partilhar a sua experiência, a empreendedora Charzade
Araújo contou que, em 2016,
começou a trabalhar com jovens
universitários, ajudando-os a entrar no mercado de trabalho. “Influenciados pelos pais, muitos
jovens tinham feito cursos que
não gostavam, razão pela qual
não conseguiam se apresentar
devidamente no mercado do trabalho, situação que mexeu muito
comigo. Percebi que o problema
partia da adolescência, daí que
decidimos criar um projecto,
através do qual ensinamos e
motivamos as pessoas a realizarem os seus sonhos”, concluiu.

CIP apresenta ranking do sector extractivo

Vale destaca-se como uma das empresas
mais transparentes de Moçambique

A

Vale foi distinguida, na
última
semana, como
uma das empresas mais transparentes a actuar em Moçambique no sector
extractivo. A classificação foi
atribuída pelo CIP – Centro de Integridade Pública, uma organização não- governamental moçambicana que acaba de apresentar o
Índice de Transparência do Sector Extractivo 2019-2020 (ITSE).
No ranking das 12 empresas analisadas, a mineradora
Vale aparece sempre destacada
nos primeiros lugares, sendo
considerada a empresa mais
transparente na componente da
governação corporativa, sobres-

saindo também na componente
ambiental. No cômputo geral,
a Vale Moçambique ficou classificada num honroso segundo
lugar que “muito orgulha a empresa, que vê assim reconhecido o esforço e o trabalho que
diariamente desenvolve com o
objectivo de fazer cada vez mais
e melhor em prol das comunidades onde opera, contribuindo de forma significativa para
o desenvolvimento do país”.
No relatório apresentado,
o CIP refere mesmo que “existem empresas, como é o caso
da Vale Moçambique, com um
nível de transparência global
significativo e acima da média”.
Este relatório é baseado
num ranking das empresas do

sector mineiro e do sector petrolífero (nacionais e estrangeiras), tendo em conta aspectos
fiscais, sociais, de governação

e ambientais. Tem por base critérios internacionais de análise,
sendo que o objectivo passa
por avaliar os níveis de trans-

parência das empresas na partilha de informação útil sobre
os investimentos que estas desenvolvem em Moçambique.
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Fidelidade entrega donativos à Girl Move
e Associação Capulana
Teve lugar sexta-feira, dia 23, na sede da Fidelidade, em
Maputo, a entrega dos donativos às duas instituições seleccionadas pela seguradora no âmbito da B2RUN,Corrida das
Empresas, que teve lugar no dia 17 de Setembro.

O

valor angariado pelos
colaboradores da Fidelidade teve
como destinatárias a Girl Move
Academy, uma ONG que orienta, apoia e protege raparigas em
situações vulneráveis, e a Associação Capulana, que presta
apoio no campo alimentar e da
educação aos mais necessitados.
Para a Stakeholders Engager
da Girl Move, Patrícia Bettencourt, esta doação “é uma honra. Mostra que a Fidelidade está
satisfeita com o nosso trabalho e
com os resultados que temos obtido. Estamos 100% alinhados”.
Já o representante da Associação Capulana, Rui Daúto,

classificou o donativo como
“uma surpresa muito agradável.
A Fidelidade já nos ofereceu
várias vezes kits escolares para
as crianças que nós apoiamos.
Este valor vai ser uma grande
ajuda na compra de gás e energia para as 300 refeições que
diariamente confeccionamos”.
O responsável pela área de
Responsabilidade Social da Fidelidade, António Lorvão, congratulou-se com o valor angariado
pelos colaboradores da empresa
e destacou o espírito de solidariedade manifestado. “O ADN
da Fidelidade é caracterizado
por um forte pendor da área da
Responsabilidade Social, e isso
ficou mais uma vez patente nes-

ta acção. Esta contribuição vem
ainda reforçar a nossa parceria
com ambas as instituições que
desempenham um papel muito
meritório no campo da solidariedade social em Moçambique”.

Refira-se que desde a sua génese, a B2RUN teve como propósito a aposta no desporto para
a mudança positiva de mentalidades no tecido empresarial, na
medida em que as empresas de

sucesso percebem a importância
do equilíbrio entre a mente e o
físico junto dos colaboradores.
E partilhando a mesma visão, a
Fidelidade apoia a iniciativa desde o seu lançamento em 2016.

Total partilha oportunidades de negócios
para 2021 com empresas moçambicanas

O projecto Mozambique LNG, liderado pela Total, realizou na semana finda, através de plataformas electrónicas,
dois seminários com mais de 100 empresas moçambicanas,
sendo o primeiro destinado a partilhar oportunidades de
negócios para o ano 2021, e o segundo a capacitar as empresas em matéria de saúde, segurança e ambiente no trabalho,
processos e procedimentos de procurement, due deligence e
registo de fornecedores.

P

articiparam igualmente
representantes do Ministério dos Recursos
Minerais e Ener-

gia
(MIREME),
Instituto
Nacional de Petróleo (INP),
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), representantes do Grupo de Conteúdo

Local e diversas associações
empresariais moçambicanas.
As oportunidades de negócio foram apresentadas por
4 das empresas contratadas
pelo projecto, nomeadamente
a CCS JV, o principal consórcio contratado para engenharia, aquisições e construção da
instalação de GNL (onshore), a
TechnipFMC e a Van Oord, que
formam o consórcio MTV, contratado para engenharia, aquisições, construção e instalação
dos sistemas sub-aquáticos
(offshore), e a Gabriel Couto, contratada para a construção do aeródromo de Afungi.
As oportunidades apresentadas incluíram, entre outros, o
fornecimento de bens e serviços
nas áreas de saúde e segurança
no trabalho, construção, manutenção, alimentação, gestão de
acampamentos, transporte (rodoviário e marítimo) e equipamentos eléctricos e de escritório.
Henrique Cossa, Coordenador do Grupo Multissectorial
de Conteúdo Local, realçou a
importância deste tipo de seminários, tendo enfatizado a
necessidade de se dar a conhecer os requisitos necessários
para as empresas nacionais

acederem às oportunidades
de negócios oferecidas pelos
projectos de gás, bem como
acções que visem capacitar
e aumentar a competitividade das empresas nacionais.
Thomas Rodriguez, Gestor
de Conteúdo Local da Total,
afirmou que “o nosso foco, em
parceria com o Governo moçambicano, é aumentar a competitividade das companhias
locais para maximizarmos as
oportunidades para a participação local. Estes seminários são
parte do trabalho multiforme
que temos vindo a realizar para
o alcance deste desiderato. Em
Julho apresentámos oportunidades de negócio para um horizonte de seis meses e, agora,
oportunidades para o ano de
2021, o que permite uma maior
preparação do empresariado.”
Thomas Rodriguez afirmou
ainda que “o projecto vai continuar a dar preferência às empresas moçambicanas, mas elas
deverão ser competitivas, preenchendo os requisitos do projecto em termos de planificação,
qualidade, quantidade e custo.
Por isso, sempre que pertinente
encorajamos as empresas locais
a criarem as necessárias parce-

rias entre si ou com empresas
estrangeiras, para fortalecer
a sua capacidade competitiva
para concorrerem com sucesso
às oportunidades de negócio
providenciadas pelo projecto.
Do mesmo modo, esperamos
que as empresas estrangeiras
se comprometam e cumpram
com o desiderato de maximizar
o conteúdo local, como parte
das suas actividades no país”.
Segundo ainda Thomas
Rodriguez, o projecto já gastou mais de 850 milhões de
dólares americanos com empresas registadas em Moçambique, dos quais mais de 200
milhões foram gastos com
empresas
moçambicanas.
A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada, uma
subsidiária integral da Total,
opera o projecto Mozambique
LNG, com uma participação de
26,5%, juntamente com a ENH
Rovuma Area 1, S.A. (15%),
Mitsui E&P Mozambique
Area1 Limited (20%), ONGC
Videsh
Rovuma
Limited
(10%), Beas Rovuma Energy
Mozambique Limited (10%),
BPRL Ventures Mozambique
B.V. (10%), e PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8.5%).
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Dívidas ocultas-secretas, secreciadas, secretiadas e secrecionadas…

Propositadas, sem viabilidade e
com graves trapaças!
Matsambane Kuphane
“Num Estado de Direito não há soberanos e todos estão
sujeitos e submetidos às regras constitucionais. Todos os actos humanos e societais devem observar e ater às cláusulas
pétreas da Constituição. (…) As qualidades necessárias para
governar não são as que se devem ter para subir ao poder.
(…) O poder muda o seu detentor, tornando-o menos preocupado com os outros e mais preocupado consigo próprio.
(…) O poder leva as pessoas (dirigentes e titulares) a crerem que as normas e as regras gerais e as específicas não
se aplicam a elas. (…) Assim, tomam e assumem comportamentos e atitudes desinibidas, sem constrangimentos e nem
as restrições ético-morais” – Isabel Canha, Exame, 9/2011
Crédito, creditismo e
crediticismo…

Este horroroso problema
das dívidas ocultas é um autêntico e pleno ataque aos padrões,
modelos e valores de integridade, moralidade, honorabilidade, eticicidade, responsabilidade e postura de Estado. Estes
espectaculares actos creditícios
(dividistas), considerando as
personalidades dos suspeitos
(?), indiciados (?), tocam muitas mentes e colocam muitas
questões de índole da ética,
postura, disciplina, moralidade e rigor de Estado. Constam
das referências vindas na informação no geral, a indiciação,
sinalização e/ou referência a
personalidades destacadas do
Estado e públicas, das quais se
esperavam actos de integridade
e plena probidade. A imagem
pública dessas personagens
está seriamente chamuscada.
Diz o Prof. Brito de Jesus
Carraça (2010): “A imagem é
um conjunto de percepções essencialmente emocionais, uma
espécie de “olha para o que eu
digo, e não olhes para o que
eu faço. Já a reputação é uma
avaliação baseada num processo de análise, lógico e racional.
É a diferença entre o gostar e
o acreditar. A imagem se pode
alterar constante e continuamente, e ela obedece a determinada conjuntura e é construída
fora da própria pessoa, mas
sim pelos outros. Enquanto
que a reputação é mais real,
efectiva e estável e de carácter estrutural que é gerada no
interior da pessoa. A imagem
usa a comunicação, enquanto
a reputação é o resultado da
avaliação, da apreciação, do
reconhecimento e a qualifica-

ção do perfil comportamental.
Ela, a reputação, não se pode
confundir com o poder, a autoridade, a hierarquia, a filiação
e nem sequer a popularidade.
Ela não é um valor objectivo e
quantificável. Ela é um juízo de
valor social, moral, ético, cultural, civilizacional e político.
É a honra merecida e devida”.
A reputação não se decreta
e nem se impõe. Ela decorre de
princípios, normas, regras, deontologia comportamental, social, ética e política que se tem
de alguém e bem definidos. A
confiança, a seriedade, a imagem podem ser eventualmente
de um só dia, diferente da reputação. Ela, a reputação, é acompanhada com a honra autêntica,
pois ela não se impõe, resulta
sim da postura e da confiança
que se ganha e se merece. A reputação é tida como sendo o primeiro activo da personalidade.
Diz Adilson Athaíde: “A reputação não é uma fotografia,
ela é um filme longo de vida,
de carácter, de moralidade e
eticidade, de acção e postura
comportamental – procedimental, social, pública e política.
Dela derivam como acompanhantes a integridade e a coerência. Não se compactua com
a falsidade, as inverdades, as
mentiras, os logros, as desonestidades e o impressionismo”.
Apreciação, análise e crítica

Precisamos de entender que
vivemos num mundo em que
o sentido analítico-crítico ganhou crescente importância e
que os momentosos problemas
e os desafios que enfrentamos
têm o direito e o dever de o serem abordados de forma aberta,
livre, sem amarras e nem aliciações. O escritor Luís Bernardo

Honwana achega: Hoje, ainda
por exemplo, a função analítico-crítica ainda não é coisa
muito clara e aceite. Ou a crítica aparece à maneira e forma
típica e própria de crítica (…)
ou, há o receio de fazê-la, para
não indispor a Frelimo, (…)
isso, leva a lamentáveis excessos e pictoriedades linguístico-verbais ou escritas, roçando as
raias do paternalismo, seguidismo, encobrismo, neutralismo, indiferismo e servilismo
obedientista de autêntico, descarado e risível “yesmenismo”. Obviam-se as evidências
factuais em troca de “fidelismo” barato e emporcalhado.
Em ambientes e momentos
destes aparecem e se afirmam
a boa voz, mentiras, falsidades, inverdades tidas como
“afirmativas” e em conformidade factual. Aí se recorre a
exercícios afirmativos, dissertivos, validativos de incongruências claras e incontestáveis,
com “verbatórios” apurados,
encenados, encobertivos e escolhidos de um aparente léxico academicista “partisófico”
defensista do indefensável.
Tais actos se revelam descarados e de clara improbidade
ético-moral e política, que corroem de erosão os valores político-partidários referenciais.
Aqui, de novo, volta à ribalta a questão da reputação. Isto
genericamente ocorre com as
pessoas outrora de reputação
sabida e reconhecidas como
sendo exemplo, íntegras, rec-

tas, patriotas, exemplares e até
heróicas, segundo referências-padrão anteriores. Diz Salvador da Cunha (2011): “A reputação é como que um conceito
activo simples de definir e de
compreender, porque se resume
aos sentimentos e às percepções
de deferência, de admiração, de
respeito, de confiança, de creditação, de estima e de exemplo
como referencial em relação
aos outros, pública e nacionalmente. É o modo, estilo e forma de vida que alguém tomou
de precedência e que é enaltecido. Note-se do passado”.
Prestígio e honra?

Com estes factos e actos
em volta destas dívidas ocultas,
alguns dos indiciados (?), suspeitos (?) sinalizados (?) neste
processo, de pessoas prestigiadas, honradas e deferidas na
sociedade caíram nestas suspeições indiciárias e estão detidas e outras livres. De pessoas
honradas, notáveis, referidas,
incólumes e referenciadas socialmente, a sua integridade,
honra, seriedade e postura de
responsabilidade de Estado e
público-moral, até evidências
contrárias ilibadoras (da investigação preparatória- indiciária até ao eventual julgado
tribunício judicial - sentença)
, os actos de personalidade
(individuais e/ou de “grupo”),
são duvidosas, questionáveis
e inacreditáveis. (individuais e
de “grupo”). Mas note-se que

nos termos da lei gozam e merecem a defesa do bom nome,
prestígio e deferência moral
pública e de personalidade.
José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, chamava atenção: “Só sabemos que temos o
que temos, quando perdemos o
que temos”. Hoje, estes estão
sob atento e severo escrutínio
público, não importando o passado político posicional e mesmo de Estado de cada um deles.
Publicamente, e mesmo
em privado, ouvimos das mais
diferentes teses, umas abonatórias e outras desabonatórias e até as incriminantes
como as desincriminantes. E
como não podia deixar de ser,
as neutras e as ignorantes do
cenário creditício em causa.
Considerando essas variantes perceptivas acima referidas,
vamos recorrer a Mia Couto, in
“Os sete sapatos sujos” (2015),
em que ele de forma literária
alude a estes comportamentos
diversos duvidosos defensivos.
Escreveu ele e a ele recorremos,
porque a sua lavra assenta neste
caso: “Reproduzem um discurso que privilegia o superficial
e que sugere que mudando a
cobertura, o bolo passará a ser
apetecível e comestível. (…)
Sou do tempo em que éramos
medidos pelo que fazíamos.
Hoje, o que somos, é medido
pelo espectáculo que fazemos e
exibimos de nós próprios e pelo
modo como nos colocamos na
montra. (…) A aparência visual
(não a interior) passou a valer
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mais do que a capacidade para
fazermos as coisas. (…) Vivemos hoje uma atabalhoada preocupação de exibirmos falsos
sinais de riqueza. Criamos a
ideia de que o estatuto de cidadão nasce dos sinais que nos
diferenciam dos mais pobres.
(…) Estamos vivendo num
palco de teatro e de representações, (…) uma autêntica fonte
de vaidades. (…) É urgente que
(…) se exalte a humildade e a
simplicidade, como valores nobres positivos. A arrogância e o
exibicionismo não são dignos”.
Que futuro merecemos?

Diz mais Mia Couto: “A
minha mensagem é simples:
(…) Nós necessitamos (…) de
repensar o país. Mais do que
gente preparada para dar respostas, necessitamos de capacidade para fazer perguntas. (…)
Interessa-nos um passado que
não esteja carregado de preconceitos, interessa-nos sim, um
futuro que não venha desenhado como que uma receita financeira (para alguns). (…) Interessa-nos uma cidadania activa,
forja de legítimas inquietações
solidárias e de rebeldia construtiva. (…) Não podemos
aceitar ser os reprodutores da
injustiça e da desigualdade.

(...) Este pensamento não se
encomenda, não nasce sozinho.
Ele nasce do debate, do questionamento, da pesquisa (…)
da informação aberta e atenta”.
Créditos (dívidas) obscenos –
visão bíblica

Estas dívidas são predisponentes a acção processável
judicial nos termos da lei. Os
factos à volta disto tudo representam o reflexo comportamental e de personalidade.
São directamente conexos com
e ao comportamento humano
corruptivo - criminal. Uma vez
mais, o mens rea-a propensão
imaginativo-criativa e projectista comportamental de intenção e de tendência impulsiva
criminal-culposa e delituosa.
Neste tipo de “incidentes”
delituoso-criminais de natureza
e de carácter financeiro acham-se factores associativos e associados, decorrentes de uma
complexa rede de causas, motivações e omissões totalmente
ilegais (vide P. Mendes –France
e G. Ardant, Science économique et lucidité politique (1973).
Por seu lado, adverte a Bíblia, em Colossenses 2: 8: “Cuidado que ninguém vos venha a
levar com a sua filosofia e com
vãs subtilezas e enganos, con-
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forme as tradições dos homens,
conforme os rudimentos do
mundo e não segundo Cristo”.
Nestas dívidas (créditos)
ocultos também houve e há
várias filosofias económico-políticas vãs, falsas, hipotéticas e embusteiras. Estas
dívidas (operação de crédito)
foram um compromisso financeiro assumido (ilegalmente)
em razão de mútuo (questionável), que demandou a abertura
destes créditos, a emissão e
aceitação de títulos de dívidas
e outros derivativos financeiros
daí decorrentes (ilícitos legais
e procedimentalmente). Dívidas (créditos) essas que são o
somatório das concessões creditícias (investimentos?) das
inversões financeiras, das transferências de capital e dos valores das amortizações da dívida
(legislativamente cobertas?).
Questionam-se também, e
ainda, os quisitos da procedimentalidade técnico-material
executiva dos actos de prestação de garantias nestas operações creditícias e como as
contra- garantias? (garantir é o
compromisso de adimplência
de obrigação financeira contratada a favor do credor, sendo caução de conferimento de
segurança de pagamento das
obrigações financeiras, fidu-

ciárias e outras decorrentes).
Estando claras as improbidades, ilegalidades e as inconformidades legais e procedimentais económico-financeiras
e legais, estas dívidas (créditos)
acham-se ímprobas. Ímprobas
porque designativo achado e
conformante nas perspectivas
jurídicas e financeiras, porque
ocorridas em claro arrepio à lei
e mais aos princípios administrativos e até constitucionais.
Agrava o desvirtuamento descarado dos princípios, das normas e das regras legais, administrativas e constitucionais de
assunção de créditos (dívidas).
Neste evento, o Tribunal
Administrativo (TA), ao que a
lei impõe, terá sido solicitado
na sua jurisdição constitucional
para a verificação da legalidade
como acto de natureza administrativo-financeira. Os empenhadores destes créditos/dívidas observaram isto? Foram
observadas as competências
deste Tribunal Administrativo
na contracção e contratação
destes créditos (dívidas)? Por
onde andaram os pareceres e
os vistos prévios do TA? Neste
exercício contratual, contractivo e contratante se tomaram
em conta as eventuais violações, transgressões, irregularidades, desconformidades
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constitucionais legais, procedimentais e administrativas?
Terão sido empenhamentos creditícios graciosos, imoderados,
preferencialistas?
Alguns analistas deste tipo de
escândalos económico-financeiros acreditam que a facilitação destes casos está muito
ligada a uma cultura permissionista material corruptiva
da parte de alguns titulares
de cargos de Estado, públicos
e administrativos que tolera
estas ilegalidades e impunidades. Actuam deste modo por
se acharem ainda detentores
do poder, de autoridade e de
precedência e competência
deliberativo-decisória impositiva e inquestionável. Julgam-se a coberto de impunidade
e de incolumenidade político- partidária. Estas atitudes
resultam corrosivas para o
Estado, mesmo que recorram
a medidas securitárias de proteccionismo, secreto, secretista e secrecionista, a irresponsabilidade financeira e do
Estado fica evidenciada indiscricionariamente aos olhos de
todos, como está acontecendo.
Esperemos para ver o desfecho legal desta “empreitada”
creditícia que começa a ganhar
o qualificativo de escândalo
financeiro em Moçambique.

BAD promete fundos para
PME’s agrícolas moçambicanas
Benilde Manjaze
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) dispõe de
300 milhões de dólares para o continente africano, dos quais
Moçambique poderá se beneficiar de cerca de 20 a 30 milhões.

S

egundo o representante do
BAD e especialista em agricultura, César
Tique, o fundo visa financiar
Pequenas e Médias Empresas
(PMEs), bem como actividades
agrícolas geridas por mulheres.
“Moçambique vai receber
esse valor para desenvolver
as Pequenas e Médias Empresas, mas também para criar
pequenas empresas agrícolas,
principalmente geridas por
mulheres.
O fundo vai
igualmente financiar projectos
juvenis”, disse Tique na segunda
edição da Feira da Mulher Rural.
O especialista em agricultura
falava por ocasião do Dia Internacional da Mulher Rural, que este
ano se celebra sob o lema “Construindo a resiliência das mulhe-

res em tempos de Covid-19”.
“Para ter acesso ao fundo é
preciso que as pessoas estejam
organizadas e com os documentos bem estruturados dentro das
Pequenas e Médias Empresas
para que possam aceder a este dinheiro”, disse, explicando que os
candidatos serão capacitados em
matérias de gestão para evitar casos de uso irracional dos fundos.
Segundo a fonte, a Acção
Afirmativa para as Finanças das
Mulheres em África (AFAWA)
vai capacitar os beneficiários,
bem como instruí-los como devem estar organizados os documentos para aceder ao dinheiro.
Referiu ainda que as mulheres são desfavorecidas para
aceder aos donativos, entretanto
vai se fazer campanhas de divulgação de informações sobre os
financiamentos através da mídia.

Acrescentou que para a melhor gestão do donativo, o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME)
fará a supervisão das actividades
desenvolvidas, como forma de
incentivar os beneficiados a
cumprir com todos os requisitos.
Tique falou da existência de

ideias pré-concebidas de que a
agricultura é um sector de risco e não pode ser financiada.
Entretanto, Boaventura Veja, em representação da
ONU-Mulher, afirmou que
as mulheres têm enfrentado
várias dificuldades aliadas à
tecnologia e financiamento.

O representante da ONU-Mulher aponta que as mulheres têm
um nível reduzido de alfabetização em matérias do sector rural.
“Por isso, um dos temas discutidos na segunda edição da Feira da Mulher Rural é a essência e
o alcance para o empoderamento da mulher rural”, disse Veja.
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Kendal, Jeremias e “Snoop” na pré-convocatória de Milagre
Macome para janela de apuramento ao Afrobasket 2021

A Federação Moçambicana de Basquetebol (FMB) manteve o treinador Milagre Macome no cargo de seleccionador
nacional sénior masculino, facto anunciado na manhã desta terça-feira por Amade Mogne, vice-presidente da FMB.

O

seleccionador nacional reagiu
a esta indicação definindo como sendo uma missão
de grande responsabilidade,
onde vai ser importante ter
“compromisso,
camaradagem e espírito de nação” para
levar o barco a bom porto.
“Primeiro agradecer a confiança que a federação, mais
uma vez, depositou em nós no
sentido de conduzirmos os destinos da selecção nacional de
Moçambique. Não é uma tarefa
fácil, estamos num ano atípico,
vamos jogador com adversários
de outro gabarito ao nível do
continente africano, mas com
compromisso, camaradagem,

companheirismo e espírito de
nação iremos determinados
para disputar jogo-a-jogo até
ao máximo das nossas capacidades”, disse Milagre Macome.
Macome já trabalha tendo
em vista a janela de apuramento para o Afrobasket 2021 e divulgou a lista dos 16 jogadores
pré-convocados, onde se destaca a inclusão de Kendal Manuel
(a residir nos Estados Unidos
da América), Jeremias Manjate
(Sporting) e Nelson “Snoop”
Jossias (Oliveirense), os dois
últimos a evoluir em Portugal.
Ferroviário já está a trabalhar
e com maior número de
convocados

A escolha destes jogado-

res teve em conta o facto de
internamente o Ferroviário
de Maputo ser o único clube que estava a treinar, tendo
em vista a sua participação
na Basketball Africa League.
“A equipa do Ferroviário
já está a treinar há quase um
mês e meio. Sei que há jogadores que podiam claramente
estar na pré-convocatória mas
não temos muito espaço para
pré-convocatórias, temos que
trabalhar com aqueles que já
foram testados e já treinam,
porque é um ano difícil e vai
exigir de nós muita responsabilidade, companheirismo e
compromisso acima de tudo”,
disse o seleccionador nacional.
Quénia está a evoluir e não será
adversário fácil

A selecção inicia os seus
trabalhos a 2 de Novembro, prevendo treinar durante 20 dias, nos quais fará
30 sessões de treino, com
alguns
treinos
bi-diários.
Levar a selecção nacional a
vitórias é o objectivo da equipa
de trabalho, que está ciente da
dificuldade que terá de enfrentar adversários de peso no contexto do basquetebol africano.
“Nós temos os pés bem assentes na terra, sabemos que
vamos jogar contra Angola,
Senegal e Quénia, sendo esta

última uma selecção que está a
apresentar uma evolução muito
boa, visto que na última competição, que foi uma espécie de
CAN Interno, ficou em segundo lugar. Foi uma equipa repescada em nosso lugar, amovível
da zona, está com uma evolução muito boa, mas a base é a
equipa com a qual jogamos a
eliminatória para a BAL e esperamos que as condições estejam criadas para darmos alegria
ao povo moçambicano. Jogaremos jogo-a-jogo para tentar
jogar ao limite e chegar à vitória”, comentou o seleccionador.
Milagre
Macome
espera que os jogadores que
actuam no estrangeiro possam ser uma mais-valia
para o combinado nacional.
“Com relação ao Kendal, já
conhecemos o seu potencial; o
Nelson Jossias já tivemos oportunidade de trabalhar com ele,
a nossa dúvida é com relação
ao Jeremias Manjate que ainda não tivemos a oportunidade
de trabalhar com ele, mas dado
aquilo que é a evolução que
está a ter em Portugal acredito
que poderá ser fácil a sua integração. Em bom rigor, temos
menos de um mês, temos 20
dias de preparação e acredito que vamos apresentar uma
equipa competitiva e que irá
dar o máximo de si na competição”, referiu o seleccionador.

A primeira janela de qualificação terá lugar entre
os dias 27 e 29 de Novembro, em Kigali, no Ruanda,
e a segunda janela terá lugar em Fevereiro de 2021,
em local ainda por indicar.
Lista dos jogadores convocados:
Bases
Pio Matos (183cm, Ferroviário de Maputo), Orlando
Novela (185cm, Ferroviário
de Maputo), Baggio Chimonzo (179cm, Ferroviário de
Maputo).
EXTREMOS
Ermelindo Novela (185cm,
Ferroviário de Maputo), Milton
Caifaz (198cm, Ferroviário de
Maputo), Ismael Nurmamade
(184cm, Ferroviário da Beira),
Kendal Manuel (EUA), Hugo
Martins (192cm, Ferroviário
de Maputo), David Canivete
(193cm, Ferroviário de Maputo), Stélio Rodrigues (192cm,
Ferroviário
de
Maputo).
Postes
Custódio Muchate (198cm,
Ferroviário de Maputo), Inélcio Chire (201cm, Ferroviário de Maputo), Elton Ubisse
(201cm, Ferroviário da Beira), Jeremias Manjate (203cm,
Sporting de Portugal), Edson
Monjane (203cm Ferroviário
de Maputo) e Nelson Jossias
(196cm, Oliveirense de Portugal).
(LANCEMZ

ENH devolve clube à comunidade e Associação
Desportiva de Vilankulo é o novo nome
A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) vai
deixar de fazer parte do nome da equipa de futebol de Vilankulo, na província de Inhambane. Com efeito, o ENH
FC vai mudar de nome e vai passar a designar-se Associação Desportiva de Vilankulo, segundo decisão saída da sessão ordinária da Assembleia-Geral da colectividade, realizada na tarde desta segunda-feira, na cidade de Maputo.

O

utra
decisão de vulto
está relacionada com a
mudança da
sede do clube, que deixa de ser
na cidade de Maputo, sendo que
a colectividade estará sediada
em Vilankulo. Por outro lado,
foi eleito Quirino Gulube, natural de Vilankulo e residente na
província de Inhambane, para
o cargo de presidente da ADV.
Eis o comunicado publicado pelo clube após a Assembleia-Geral desta colectividade,
que decorreu na capital do país:

No dia 26 de Outubro de
2020, o ENH Futebol Clube
(ENH-FC) esteve reunido em
Sessão Ordinária da Assembleia- Geral, na qual, dentre
os diversos aspectos apreciados, destacam-se os seguintes:
1. Eleitos os Órgãos Sociais do Clube, cuja Direcção
é presidida pelo Senhor Quirino Gulube, que é natural de
Vilankulo e residente na província de Inhambane, e o Senhor Joaquim Caronga, com
um perfil reconhecido no sector desportivo e residente na
cidade de Maputo, assumirá

o cargo de Vice- Presidente.
2. Mudança do nome do

ENH Futebol Clube (ENH-FC)
para Associação Desportiva

de Vilankulo, abreviadamente
ADV. Esta medida visa, essencialmente, conferir um nome
local e consensual que identifica a sede do clube (Vilankulo).
3. Transformação da Associação Desportiva de Vilankulo (ADV) em Sociedade
Anónima Desportiva (SAD).
4. A sede do Clube da Associação Desportiva de Vilankulo
(ADV) é fixada em Vilankulo.
5. A Empresa Nacional
de Hidrocarbonetos, Empresa Pública continuará a prestar apoio à Associação Desportiva de Vilankulo (ADV),
para que a mesma obtenha
bons resultados desportivos
na maior prova futebolística do país, o Moçambola.
Um Comunicado da Associação Desportiva de Vilankulo (ADV). (LANCEMZ)
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Luís Gonçalves: “Moçambique-Camarões é embate
entre David e Golias, mas nós temos as nossas armas”
A principal surpresa da convocatória de Luís Gonçalves
para os jogos diante dos Camarões foi a inclusão de Simão
Mate, que há muito não veste a camisola dos Mambas, e o seleccionador nacional justificou a escolha como uma opção técnica.

G

onçalves salientou que
todas as convocatórias
que faz têm
como denominador comum as
suas análises suportadas pelos
elementos da equipa técnica,
cabendo a ele, em última instância, decidir quem fica por
dentro ou fora da lista final.
“É opção técnica. É sempre
opção técnica. As convocatórias, as decisões e as escolhas
são feitas pelo seleccionador
nacional, exclusivamente pelo
seleccionador nacional. Naturalmente que oiço a minha
equipa técnica, faço as minhas
análises, mas depois quando
faço a convocatória, faço exclusivamente pela minha cabeça”, disse Luís Gonçalves.
Sobre a presença de Simão Mate entre os 23 convocados, Gonçalves acredita
que o jogador vai oferecer ao
jogo dos Mambas muita qualidade técnica e experiência.
“O que norteou a convocação do Simão é a qualidade
dele como jogador e o facto de
neste momento eu considerar
que é importante a presença
dele na selecção, não só pela
qualidade que ele tem como
também por toda a experiência
que carrega consigo”, acrescentou o seleccionador nacional.
Dominguez está neste preciso momento sem clube e
integra a lista de convocados.
Luís Gonçalves justifica a escolha como necessária para o
grupo, para além de reunir as
condições técnicas pretendidas.
“Se a convocatória fosse
apresentada daqui a uma semana, provavelmente o Dominguez já teria clube, pelo
menos assim o espero. Em relação ao seu acompanhamento,
é aquele que é possível. Se ele

Comercial

foi chamado é por uma opção
técnica. É porque eu entendo
que neste momento, apesar
das circunstâncias, o Dominguez tem que estar neste grupo”, referiu Luís Gonçalves.
Foi anunciado recentemente
que Malembane já tem tudo OK
para representar os Mambas,
mas por motivos de saúde não
está entre os convocados, mas o
seleccionador garantiu que se o
jogador estivesse em condições
estaria entre os convocados.
“A ausência do Malembane
dá-se simplesmente por, infelizmente, ele estar doente. Com
todo o respeito pelos jogadores
que compõem essa convocatória, se ele estivesse em condições teria sido chamado. É um
processo que já há algum tempo se arrasta. Felizmente, a federação, em parceria com a Secretaria de Estado do Desporto,
conseguiu finalmente que ele
estivesse disponível para representar a selecção nacional”,
justificou o técnico português.
Fazendo uma antevisão
dos encontros contra os Camarões, que há três anos ganharam o CAN e com muitos
atletas a evoluir nos principais
campeonatos da Europa, Luís
Gonçalves admite que estes
são uma selecção mais poderosa que a moçambicana.
O
seleccionador
usou
uma expressão bíblica que
se refere ao confronto entre
David e Golias para explicar a dimensão do confronto entre as duas selecções.
“Se nós formos honestos na nossa avaliação, temos
que ser honestos, Camarões
é uma equipa mais poderosa
que Moçambique. Tem mais
argumentos. Basta ver pelos
jogadores que normalmente
compõem esta equipa em que
países e clubes jogam, qual é

o nível das ligas em que estes
clubes jogam. Naturalmente,
apesar da pandemia, os seus
jogadores estão com um outro ritmo competitivo, para
não falar da qualidade da sua
equipa”, afirmou Gonçalves.
Mas para contrariar a artilharia camaronesa, Luís Gonçalves acredita que com espírito de equipa e com o leque de
jogadores existentes é possível

medir forças com esta selecção
oriunda da África Ocidental.
“Nós temos um grupo muito
forte. Temos espírito de equipa
fundamental para estes jogos.
O espírito desta equipa é muito
forte e isto vai naturalmente ajudar-nos a bater-nos e a utilizar
as armas que temos. Também
temos os nossos argumentos, jogadores com qualidade, também
temos jogadores que, alguns

não todos, jogam na Europa.
Se calhar não jogam nas primeiras ligas da Europa, alguns
sim”, disse o seleccionador.
Luís Gonçalves reconhece que os Mambas não são
favoritos no confronto contra
os “Leões Indomáveis”, mas
garante que os seus pupilos
farão de tudo para arrebatar
os seis pontos em disputa nos
dois jogos. (LANCEMZ)
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Alerta Inspector Desusado, rapper moçambicano da “Cabeça do Velho”

É preciso um acordo de paz
sem truques ou outros “gatos”
Mussassa Nguenha
O rapper da “Cabeça do Velho”, “a.k.a”, da cidade do Chimoio, província de Manica, Inspector Desusado, defende que para o alcance da paz efectiva no país é
necessário que os nossos dirigentes discutam um acordo de paz sincero, sem truques ou outros “gatos”.

O

Inspector Desu,
como é carinhosamente tratado
nos meandros
do Hip-Hop nacional, entende que as duas lideranças máximas no diálogo pela
paz devem entrar em consenso
e criar um verdadeiro acordo
de paz, um acordo sincero, sem
truques, sem outros “gatos”.
“Eu acredito que é conversando que se pode chegar a
uma conclusão, o maior problema que temos em Moçambique
é que os nossos políticos falam
bonito nas câmaras de televisão, nas reportagens dos jornais
e nos microfones das rádios,
mas volta e meia há outros
‘gatos’ por detrás disso”, desabafa o Inspector ao Zambeze.
Para Inspector Desusado, é
importante saber que os conflitos militares trazem muitas
perdas humanas e retrocedem
o país, apesar de ele achar
que alguns “indivíduos” estão
a ter benefícios com a guerra.
“Deve haver vontade de
ambas as partes terminarem
com o conflito armado e vivermos em paz, num país livre. Uma nação livre vale mais
que um Cabo Delgado em
conflito”, alerta o Inspector.
De Chimoio para as rádios dos
Estados Unidos

Por outro lado, falando
da sua vida artística, o Inspector Desusado conta que
“sou um rapper moçambicano natural de Chimoio, província de Manica, e actualmente vivo na minha cidade
natal, a cidade de Chimoio”.
Segundo conta o nosso entrevistado, a sua carreira começou nos meados dos anos 90
com grupos de amigos, como
Brown Poor, Jmj, Olg, Maff, 32
Dentes e o actual vídeo-maker
“Bless Ngonhama”, influenciado por rappers americanos como Public Enemy, Run
DMC, Beats Boys, The Roots,

EPMD, entre outros.
“Muitos manos confundem-me como um rapper de
outras províncias, porque após
terminar a 12ª classe fui viver na província de Sofala,
concretamente na cidade da
Beira, para continuar com os
meus estudos, e lá conheci vários manos que representavam
a cultura Hip-Hop nacional,
e lembro que naquela altura o movimento estava muito
forte na Beira, havia muitos
shows”, recorda o Inspector.
A nossa fonte conta ainda que “havia espectáculos de
Hip-Hop na catedral da Igreja
Católica, no bairro de Matacuane, organizados pelo grupo
“Hip-Hop Carroça”, e outros
pelo grupo “Terceiro Bloco do
Incultos”, no bairro da Ponta-Gêa, na cidade da Beira.
“Comecei a trabalhar no
meu primeiro álbum Verdades
Cruas, Vol.1, o qual lancei em
2014, em formato físico, com
a ajuda do Nhosa do III Bloco, que reproduziu os CDs, e
vendi em três cidades de moçambicanas, na Beira, Chimoio e Tete. Fiquei satisfeito
e comecei logo a trabalhar
na minha primeira mix
tape intitulada “As ruas
são minhas, Vol.1”, a
qual lancei em 2015,
em formato digital, e
em 2016 trabalhei no álbum “A
emboscada”, que foi produzido
na sua totalidade pelo produtor beirense El Capo. Em 2017
trabalhei na segunda mix tape,
intitulada “As ruas são minhas,
Vol.3”, na B.O Studio, em Chimoio. Esta mix tape simbolizou
o meu regresso à casa”, acrescenta o Inspector Desusado.
Mais adiante, o nosso entrevistado conta que para o seu sucesso musical trabalha basicamente em equipa, numa união
de forças com os manos do grupo Interligados, formado por
gigantes como Carlos Guerra,
Janne Rantala, Pier Doog, Az
Pro, Josedan, Pablo Crimini,

Mano,
Shann o n ,
Ody
Al
Shamy, Kadypslon e o
próprio Inspector Desusado.
“
A
minha
mú-

sica esteve todo o ano passado
no Top 10 e Top 50 da rádio
Planet Earth Planet Rap, nos
EUA, na rádio do Mr. ChuckD,
Planet Earth Planet Rap, segmento andyoudon’t stop, com
duas músicas do meu grupo Interligados, com as músicas “O
Poder dos fracos” e “Promessas
Falsas”, as duas músicas com a
produção exclusiva do Az Pro.
Neste ano de 2020 fui
eleito para segunda posição do Top 10 com a música
“Abaixo o racismo”, que foi
destacada como uma das melhores no Top e reeleito para
a segunda ronda do Top 10.
A música “Abaixo o racis-

mo” foi produzida por Proofless, produtor de Maputo.
Ela faz parte de um dos
meus novos álbuns intitulado
“DDM”,
onde tomei como
inspiração a morte
do norte-americano
George Froyd, na
onda do racismo”.
“Na
verdade
sempre quis escrever algo que

das e estamos a trabalhar na
mixagem e masterização dos
áudios, também lançamos a
música promocional intitulada
“Uma queda, uma aprendizagem”. Brevemente vem a segunda faixa, o Conceitos Vol.1.
Também estou a trabalhar no
primeiro álbum do grupo internacional Interligados, intitulado “O Poder dos fracos”. São
12 faixas prontas, o álbum será
vendido no Spotfy e também
estará disponível nos blogs:
interligadosladojo.blogspot.
com e inspectordesusado.blogspot.
c o m ” ,
ajunta o
entrevistado.

tem a ver com o racismo, mas
baseado no apartheid da África
do Sul e nos casos reportados
na Europa, especificamente
em Portugal e outros países
da Europa”, justifica a fonte.

Quanto aos álbuns a solo,
o Inspector Desu informa aos
seus fãs que está a trabalhar em
dois álbuns, simultaneamente,
o primeiro chama-se DDM,
que significa “Directamente
Das Mantas”. Neste álbum trabalha apenas com o produtor
maputense “Proofless” e contará, em média, com 12 faixas,
e o segundo álbum chama-se
“As ruas são minhas Vol.3”,
contando com 21 faixas no total, de produtores envolvidos e
vários artistas de géneros diferentes. “A ideia é lançar todos
ao mesmo tempo porque quero dar uma pausa para abraçar
outras actividades da vida”.

Projectos em carteira

Actualmente, o rapper diz
estar a trabalhar na concretização do álbum “Conceitos
Vol.2” do Grupo “Mestre do
Hip-Hop”, um grupo das redes sociais, WhatsApp, Facebook e Twitter, com membros de Moçambique, Brasil,
Portugal, Roménia e Angola.
“Já temos 14 faixas capta-
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Ilu: nascida para o gospel
Elton da Graça
Azélia Mucavel Mabjaia, de seu nome artístico Ilu, considera-se iluminada para a música espiritual, estilo ao qual aderiu
nos coros da juventude anglicana, ora servindo como acólita
ora participando de festivais, tendo como um dos maiores marcos uma celebração havida na Paróquia de São Lucas, sita em
Chongoene, na província de Gaza. Foi numa festa do padroeiro,
onde cantou e as pessoas ficaram satisfeitas, durante o baptismo, e de repente deixou de cantar mas todos seguiram o ritmo.

E

sta atitude espevitou Ilu a olhar
para a música com
uma atitude séria,
tendo
inclusive
recorrido à Escola Nacional
de Música para aprimorar as
técnicas de composição. Foi
na Escola de Música onde
pediu e conseguiu que o professor Domingos Vembane
se encarregasse dos arranjos
técnicos do seu álbum “Xika
we Moya” (“Desça Espírito
Santo”), ao mesmo tempo que
recorreu aos serviços do pastor
Nelson Pereira, que trabalhou
na revisão dos conteúdos do
seu disco com 15 músicas. E
daí em diante seguiu a caminhada bem conseguida da
vizinha África do Sul, onde
Ilu pôde gravar o seu primeiro disco de estreia, com
a produção do conhecido Job

Taku, o mesmo que já elevou
a patamares de sucesso a bem
conhecida Judite Sephuma.
O processo de preparação
passou por muitas etapas, mas
a jovem Ilu lembra com alguma saudade quando pediu
a um corpo de jurados para
vê-la cantar e atribuir-lhe a
nota que julgassem conveniente. “Foi uma avaliação
de zero a dez e sincera, de
gente que nem me conhecia,
mas que sentiu na melodia e
na mensagem da minha música um afecto e fé”, sublinha.
Antes, segundo a artista,
não havia referência de fazedores de golpel em Moçambique, mas ouvia cantores do
Brasil, África do Sul e acompanhava concertos por via da
televisão, ferramentas que
contribuíram para lançar-se no
mundo da música gospel, hoje

que já conquista o mercado internacional. E não foi por mero
acaso. A artista presta homenagem ao Bispo Emérito dos
Libombos, Dom Dinis Sengulane, pois a responsabilidade
pesou muito para chegar até
onde está, ao ter a aconselhado
para não parar, bem como todas as mães do mundo que educam e formam os seus filhos
mesmo na extrema pobreza.
Ilu defende que o mercado da música gospel deve
ser mais explorado, quer envolvendo bandas quer a título individual, animando e
dando vida a cultos religiosos, tudo alinhado na perspectiva de expandir a mensagem da fé e o amor a Deus.
Técnica superior de contas, uma área longe da música, Ilu tem em carteira a
organização de festival de
gospel em Chongoene, sua
fonte de inspiração e sempre ciente que a sua música
“tem que voar, voar mesmo”.
Porque tem mesmo que
voar, Azélia Mucavel Mabjaia
ambiciona tocar piano, como
forma de acasalar a sua doce
voz e que já faz furor nas redes sociais e na televisão,
uma vez pronto o vídeo “Xika

we Moya”, do
produtor Marcelo
Pereira.
Mas por detrás desta enigmática cantora
há uma veia
social. Ilu, por
diversas ocasiões,
tanto no Natal
como
em
finais
de
ano ou aniversários,
lá está ela
estendendo a
sua mão
aos que
mais
s o frem,
oferendo o
que
p o d e ,
tudo na perspectiva de aliviar o
sofrimento das
crianças que vivem nos infantários, que, segundo diz, tanto merecem algum carinho.
A cantora detesta a
guerra, o egoísmo, e preo-

cupa-se muito com
a
chacina em Cabo Delgado,
o conflito no Centro do país,
situações que tiram vida a
cidadãos que Deus reserva muito trabalho e vida.

Moza Banco patrocina mais recente obra de Mia Couto
A Fundação Fernando Leite Couto lança a
mais recente obra do escritor moçambicano Mia
Couto, intitulada “O Mapeador de Ausências”, a
qual tem o patrocínio do Moza Banco, fiel patrocinador das actividades culturais da Fundação.

O

lançamento acontecerá em dois momentos,
o primeiro teve lugar
esta quarta-feira dia 28 de
Outubro, na cidade da Beira, que é terra natal do autor, e o segundo terá lugar
na próxima segunda-feira,
02 de Novembro, na cidade de Maputo, onde Mia
Couto reside actualmente.
Este cruzamento entre
os locais da sua vida e do
lançamento da obra tem
muito a ver com o facto
de o livro falar um pouco da história do prémio
literário Camões 2013.
A obra é feita em forma de prosa e nela o autor

resgata e reinventa memórias,
episódios que marcaram a sua
vida e os “empresta” ao protagonista do romance, o poeta Diogo Santiago, que fala
da sua infância e juventude.
Mia Couto é um nome sonante, se não o principal da
actualidade, quando o assunto
é literatura moçambicana, e o
Moza Banco, sendo uma instituição preocupada em agregar valor a Moçambique e aos
moçambicanos, procura participar em todos estes momentos assinaláveis, e sem dúvida
que o lançamento da obra de
Mia Couto é sempre uma nova
página na história do país.
“Como Banco moçambicano, não estamos focados apenas em prestar serviços de qualidade adequados à realidade
local, mas também em investir
no desenvolvimento do país”,
explicou João Figueiredo, Presidente do Conselho de Admi-

nistração do Moza, adiantando
que “sabemos que o patrocínio
nesta obra é contribuir para
a cultura moçambicana dentro e fora de portas, e ajudar
a cultivar o hábito da leitura”.
O autor da obra, Mia Couto,
reconhece que o caminho ainda é longo, mas promete que
se depender dele a literatura
do país deverá crescer peremptoriamente. “Ainda mais com
instituições como o Moza Banco que se preocupam em apoiar
iniciativas culturais”, começou
por dizer Mia Couto, acrescentando que “poder lançar este
livro é um lisonjeio porque é
como se pudesse reler a sua
própria história ainda vivo e,
ao mesmo tempo, já adulto,
tomar melhores decisões sobre diferentes assuntos da sua
passagem mundana pela terra”.
Recordar também que no
ano passado, o Moza apoiou
o lançamento do livro “O Terrorista Elegante” da autoria
dos escritores Mia Couto, José
Eduardo Agualusa e o ilustrador português André Carrilho, de raízes moçambicanas.
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Eleição presidencial americana

Radicalidade e incerteza

A

quilo que mais
impressiona – e
eventualmente
pode chocar –
na campanha
presidencial americana vem da
lógica de alcançarem a vitória, a
todo e qualquer custo, que domina
ambos os lados em confronto. Isto
viu-se no primeiro debate entre os
dois candidatos, em que Donald
Trump ridicularizou o seu adversário, referindo o seu modesto nível escolar e a sua recolha durante
a pandemia. Quanto a Biden, não
só nunca olhou para Trump como
lhe chamou “maluco”,“mentiroso”,
“palhaço”, e o mandou calar. O
“baixo nível” desta prestação dos
dois candidatos ao lugar mais importante do planeta foi contrastado
pelo debate, mais cortês e substancial entre os seus “vices” – Mike
Pence e Kamala Harris - mas o tom
de radicalidade, no conteúdo e na
forma, instalou-se e vai durar até ao
dia da eleição. E, sabe Deus, talvez
nem depois de 3 de Novembro, se
nesse dia não houver uma vitória bem clara de Trump ou Biden.
Já o segundo debate na noite
de 22 de Outubro, em Nashville,
Tennessee, foi mais equilibrado.
Trump esteve muito mais calmo
e afirmativo e Biden não disse nenhuma das suas habituais gaffes.
As explicações mais correntes
para a radicalização política nos
EUA têm a ver com factores de
fundo e outros mais circunstanciais.
Os factores de fundo vêm das mu-

danças operadas nos dois partidos
do sistema – o Republicano e o
Democrático - nos últimos 60 anos,
essencialmente a partir das presidências de Kennedy e Johnson e da
radicalização da política americana
à volta da guerra do Vietname e das
campanhas dos direitos cívicos.
Há 160 anos, o Partido Republicano era o partido de Abraham
Lincoln, da União, do Norte, e da
luta contra a Escravatura; o Partido
Democrático era o partido de Jefferson Davis (o Presidente da Confederação) do Sul e dos Estados que
se separaram da União. Há 100 ou
90 anos o Partido Democrático era
uma curiosa mistura, que por um
lado continuava a ter os sulistas
segregacionistas, mas que no Norte
contava com a segunda geração de
imigrantes europeus – da Itália e da
Europa Central e Oriental da classe
operária e da baixa classe média.
O Partido Republicano tinha uma
ala conservadora, religiosa, ligada
ao Midwest, e uma ala mais liberal
ligada às classes médias e médias
altas afluentes da Nova Inglaterra.
Este panorama teve uma alteração radical quando, em 1964,
o Presidente Lindon B. Johnson
assinou a Lei dos Direitos Civis e,
com isso, perdeu o Sul que Nixon
foi buscar em 1968, disputando-o
com o governador George Wallace,
um segregacionista independente.
Ronald Reagan juntou uma
grande coligação conservadora e
graças a ela dominou a América
nos anos 80 e ganhou a Guerra Fria,

já no tempo do seu sucessor George H. Bush (Bush 41). E nos anos
90 foi a vez dos dois mandatos do
democrata Bill Clinton, seguido por
dois mandatos do republicano George W. Bush (ou Bush 43), seguido por Barak Obama – 2009-2017.
Nas eleições de 2016, Trump
apareceu e surpreendentemente
ganhou a nomeação republicana,
e ainda mais surpreendentemente
a eleição contra Hillary Clinton. A
partir daí, o GOP consolidou outra
mudança: passou a ser um partido
das classes populares brancas do
Sul e do Nordeste (do “rust belt”
das zonas deprimidas pela desindustrialização), mantendo a sua linha de atracção dos conservadores
do Midwest e do Sul. O Partido
Democrático, mais um partido das
minorias – quase 90% dos negros,
2/3 dos latinos e dos judeus e as
classes médias altas progressistas da Costa Leste e da Califórnia.
Sociologicamente são estas
mais ou menos as divisões. Mas a
agenda ideológica é mais radical:
Trump, que não tinha um passado
conservador, acabou por liderar
uma base religiosa conservadora,
formada pelos cristãos evangélicos,
e por parte dos católicos, unidos
em torno da “defesa da vida” e da
América dos valores tradicionais.
O Partido Democrático, se por
um lado deixou de ter as variantes
de há 60 anos, em termos Norte-Sul,
passou a ter outras: há dois anos
conseguiu, nas eleições legislativas
parciais, ganhar a Câmara dos Representantes, jogando na diversidade dos eleitores, escolhendo candidatos patriotas, como veteranos de
guerra e pessoas religiosas, para as
áreas conservadoras. E pondo progressistas, nas zonas progressistas.
Só que nessa eleição presidencial isso não é possível, pois trata-se de um duelo final entre dois candidatos.
As diferenças aqui eram grandes: um candidato como Sanders,
se bem que bom challenger, combativo, preparado, era muito à
esquerda – um socialista para os
padrões americanos – para vencer;
bem como alguns outros candidatos e candidatas que apareceram
nas primárias. Ao falhar a tentati-

va do multimilionário Bloomberg,
a direcção do Partido resignou-se a uma estratégia que apontou
para um candidato que, pelo seu
cinzentismo e mimetismo, podia
fazer a convergência das várias
correntes anti-Trump da sociedade americana, que vão desde
um número de individualidades
do Partido Republicano descontentes com Trump, até aos partidários de Sanders e dos Antifas.
Joe Biden é essa personalidade.
É um político profissional, muito habituado à negociação de bastidores,
que atingiu o topo da carreira como
Vice-Presidente de Barak Obama.
Os estrategas do Partido Democrata entenderam que não podiam fazer uma campanha pela afirmativa
e que, com a economia e a saúde
no caos da Covid, a melhor estratégia era culpar Trump do estado
das coisas e que o seu candidato se
limitasse a dizer que não era Trump
e que faria tudo ao contrário dele.
Além disso contam com o apoio
da quase unanimidade dos media.
De acordo com as sondagens
até ao fim de Agosto, tal estratégia
parecia resultar, muito ajudada pelos excessos verbais do Presidente, sobretudo a falar da Covid-19.
Em Setembro, entretanto, Trump
melhorou o seu índice de aprovação nas sondagens da Rasmussen
para 50%. Depois, nos princípios
de Outubro, atingido pela Covid, voltou a cair (na Rasmussen
chegou a 12 pontos de Biden).
Entretanto, a pouco mais de
duas semanas da votação surgiram novos factores de ponderação
que tornam, uma vez mais, difícil
qualquer prognóstico garantido
até à eleição. Por um lado, a rapidíssima recuperação do Presidente que, depois de sair do hospital,
tem estado activíssimo em comícios no Iowa, na Flórida, na Carolina do Norte, na Pensilvânia.
Por outro, surgiram novos factos:
Na quarta-feira, 14 de Outubro,
o New York Post publicou uma história em que, com base numa série
de emails descobertos num computador pessoal deixado para reparar
numa loja de informática em Delaware, se concluía que Hunter Biden, filho do candidato democrata,

apresentara ao pai, então Vice-Presidente dos Estados Unidos, Vadym
Pozharskyi, um representante de
uma companhia ucraniana de gás
– BURISMA. A Burisma empregou Hunter na Administração, entre
2014 e 2019. Estranha e inesperadamente, Twitter e Facebook recusaram-se a permitir a transmissão
do artigo New York Post: A Twitter,
alegando que os conteúdos tinham
sido “pirateados”, a Facebook não
respondeu. Perante o escândalo reportado pelo Post do lobby do Vice-Presidente, que se terá estendido
também a negócios com a China,
com o filho recebendo comissões.
Parte significativa dos “grandes
media” manteve-se calada, não se
referindo nem mesmo comentando.
O argumento do Twitter de
não querer difundir material “pirateado”, ou retirado ilegalmente da
sua origem, a ter-se aplicado, teria
impedido a existência, ou melhor,
o conhecimento pelo público de
todos os grandes processos e escândalos da história da política americana desde os Pentagon Papers ao
Watergate. Ao mesmo tempo, o
Twitter restringia as contas de alguns funcionários da Casa Branca,
incluindo do próprio Presidente.
Era mais um sinal desta escalada de radicalização a que estamos a assistir nos Estados Unidos,
nos últimos anos. Basta fazer a
experiência com duas cadeias de
televisão, a CNN e a Fox News,
e ao modo como relatam os mesmos acontecimentos políticos. São
mundos diferentes. De qualquer
modo, no último debate, Trump
confrontou Biden com as acusações de corrupção e este, em vez
de negar contra-atacou factualmente com acusações do mesmo tipo.
Quanto à sorte da eleição,
estamos a assistir a um fenómeno com algum paralelo com
o de há quatro anos: Biden está
a descer devagar e Trump a subir, num momento em que faltam seis dias para as eleições e
em que as versões de cada um
dos lados quanto à vitória são
também diametralmente opostas,
tudo levando a crer que só depois da votação de 3 de Novembro podemos ter alguma certeza.

