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 z Existe um convite para que as empresas apresentem pro-
postas até sexta-feira, e na segunda-feira será conhecida uma 
nova empresa para marcação de combustíveis, e asseguram 
que se não for o consórcio SACOM-AUTHENTIX será outro 
nome, mas ligado às mesmas pessoas.
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Higiene e assepsia escolar negligenciada, 
descuidada e desleixada, Covid veio com o bem... 

Moçambique: educação sem medo de ter medo!

Os grandes progressos na saúde e na medicina surgiram 
dos efeitos positivos da medicina preventiva, os chamados 
cuidados primários de saúde. A sanidade das casas de ba-
nho, dos esgotos, das condutas de água, a acessibilidade à 
água tiveram e têm importância vital na qualidade de vida 
do Homem. A falta de cuidados de saúde é aceite como sen-
do das principais causas para o surgimento e ocorrência de 
doenças da e de pobreza, como o são, por exemplo, a cóle-
ra, a disenteria, a febre tifóide, a tuberculose, entre outras, 
e hoje a Covid-19. Todas estas são propiciadas, espalhadas e 
causadas, sobretudo, pelas precárias condições higiénicas, 
associadas a falta e ausência de medidas preventivas, aliadas 
a deficientes e imperfeitas medidas assépticas e de limpeza.  

A C o v i d - 1 9 , 
em Moçam-
bique, veio 
destapar, des-
pertar, assim 

como desnudar as lacunas, 
entre todas as gravíssimas fal-
tas e a “culturação” da falta de 
sanidade e da higienização dos 
estabelecimentos de ensino e 
de educação (creches, escolas 
primárias, secundárias, médias, 
técnico-profissionais e até as do 
ensino superior). Esta estilizada 
“cultura” de indiferencialismo 
às condições de higiene e de as-
sepsia coloca milhares de uten-
tes desses estabelecimentos em 
gravíssimos riscos de saúde, o 
que significa passíveis de con-
tracção de doenças. Estas con-

dições propiciadoras e facilita-
doras das doenças decorrem da 
insensibilidade institucional às 
facilidades higiénicas, olhando 
simplesmente para os aspectos 
pedagógico-didácticos (nem 
sempre adequadamente tratados). 

A dramática e arriscada 
situação sanitária e higiénica 
das instituições de ensino é 
preocupante e bastante triste.

Temos no país estabeleci-
mentos de ensino, desde esco-
las urbanas, peri-urbanas, as ru-
rais e “confinais” (lá do fundo 
do país...) com condições sa-

nitárias gravíssimas e com alta 
vulnerabilidade à infecção dos 
utentes, com muitas destas gra-
víssimas patologias decorrentes 
exactamente dessa “criminosa” 
falta de condições sanitárias 
adequadas. A grave ausência 
de atenção, cuidado e acuidade 
sanitário-higiénica coloca estas 
instituições como focos poten-
ciais de diversas patologias, 
facilitadas infelizmente pela 
precariedade estrutural destas.

 

Sanidade das escolas

Os projectistas destes esta-
belecimentos, em muitos deles, 
embora tenham sido previstos 
sanitários, estas enfrentam gra-
víssimos problemas, origina-

dos, principalmente, pela de-
ficiente e incompetente gestão 
administrativa das mesmas. 
Decorre igualmente da falta 
de consignação orçamental de 
verbas para efeitos de sanida-
de e de manutenção destas fa-
cilidades. Em algumas destas 
escolas, em consequência dis-
to, são os pais e os encarrega-
dos de educação “chamados” 
a contribuir para estes fins, 
que em teoria institucional de-
veria ser feito pelas próprias 
escolas, porque função, res-
ponsabilidade e dever destas.

É sintomático e evidente 
que a secundarização dos cui-
dados e das atenções sanitárias 
nos projectos escolares e na 
própria inserção administrati-
vo-financeira de verbas para 
este efeito contribuiu séria e 
gravemente para a precarie-
dade das condições escolares.

Caricato se torna quando 
estas indiferenças institucio-

nais ocorrem numa altura em 
que já são referências mundiais 
as invenções revolucionárias 
que foram a retrete, o sabão... O 
sabonete, o chuveiro, o dentífri-
co, o desodorizante, entre ou-
tras de fim higiénico (vide Vir-
gínia Smith, in “Limpeza - uma 
história da higiene pessoal e da 
pureza”). Condena ainda esta 
atitude negligente das autorida-
des da educação e as escolares 
quando se sabe que “o papel hi-
giénico tem cerca de 150 anos”. 

O sabonete e a casa de 
banho surgiram no início do 

Século XX”. E estas facili-
dades são ausentes na maio-
ria das instalações escolares. 

É inacreditável que os esta-
belecimentos de ensino estejam 
em condições higiénicas e sa-
nitárias precárias neste século, 
sabido que em 1884 surgiu a 
primeira retrete com um siste-
ma de descarga, que foi criado 
por George Jennings, destinada 
à Rainha Isabel I de Inglaterra.  

Se torna descabido quando 
se sabe que a indústria de hi-
giene se generalizou no Século 
XX, com os WC’s, a pasta den-
tífrica, entre outros elementos 
higiénicos que tornaram e fa-
cilitaram a assepsia no mundo.

Problemas e subalternização da 
engenharia civil... 

A engenharia civil contribui 
grandemente para o bem-estar 
humano. Ela tem como princi-
pal objectivo a satisfação das 
necessidades humanas básicas, 
assim como a criação da me-
lhoria das condições de vida. 

Os engenheiros civis es-
tão na vanguarda da satis-
fação das necessidades hu-
manas, revolucionando o 
modo e a qualidade de vida.

A engenharia civil, desde o 
Século XIX, se afirmou forte-
mente, desde o desenvolvimen-
to do caminho-de-ferro, a cons-
trução de estradas, de pontes, 
portos e de aeroportos, redes 
de abastecimento de água e de 
saneamento; a irrigação, as bar-
ragens hidrológicas e as gera-

doras de energia eléctrica e de 
tantos outros factos de interes-
se sócio-económico e cultural.

Os engenheiros são agen-
tes importantes no uso e na 
aplicação do conhecimen-
to, obedecendo e respeitan-
do as regras do saber fazer e 
bem, sendo imprescindíveis 
para a satisfação das necessi-
dades básicas da sociedade. 

Estes procedem a uma utili-
zação eficiente e eficaz dos re-
cursos disponíveis, com a pre-
ocupação da salvaguarda das 
condições naturais e ambien-
tais. São eles os transformado-
res e detentores da capacidade 
e de conhecimentos técnico- 
científicos em bens, facilidades 
e serviços de interesse público, 
facultando o acesso aos bens 
e serviços decorrentes do pro-
gresso, visando a satisfação de 
bens e de serviços que satisfa-
çam as necessidades e a como-
didade indispensáveis para uma 
vida social sã e sanitarizada, 
com benefícios e grandiosas 
vantagens sócio- económicas.

Em resumo, a melhoria 
das condições de higiene, sa-
nitárias e de acessibilidade 
da água, da sanidade e outros 
benefícios sócio-económi-
cos, urbanos e paisagísticos 
é feita por via da engenharia 
civil, aliada a arquitectura.

Indiferença? - o passado recente

Antes da Covid-19 era pura 
e simplesmente desagradável 
visitar casas de banho das esco-

MatsaMbane Kuphane
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Renamo nega existência de armas ocultas 
No processo de DDR em curso

O porta-voz da Renamo, José Manteigas, afirma que 
o processo de entrega de armas por parte dos homens re-
siduais da Renamo acontece a contento e que o parti-
do não tem nenhum interesse em entregar algum arma-
mento e esconder outro, clarificando que a disparidade 
entre o número dos homens desmobilizados e das armas en-
tregues tem um factor, pois nem todos os militares têm pos-
se de arma e a Renamo não quer armas ocultas futuramente. 

Os que ques-
tionam sobre 
o número de 
armas que 
os homens 

residuais da Renamo dispõem 
fazem-no em forma de especu-
lação. José Manteigas explicou 
que nem todos os militares da 
Perdiz têm posse de armamen-
to, daí que o número de armas 
entregues nem sempre é pro-
porcional ao número de desmo-
bilizados no âmbito do DDR.

“Alguns indivíduos de má-fé 
tentam espalhar a mensagem de 
que o partido Renamo não está a 
assumir seriamente o processo de 
DDR, dado que as armas a serem 
entregues não justificam o núme-
ro dos homens desmobilizados”, 
lamentou Manteigas, consideran-
do que o processo de entrega de 

armas sucede em função dos mi-
litares que são desmobilizados. 

O porta-voz clarificou 
que a posse de armas por par-
te de alguns guerrilheiros da 
Perdiz, até esta parte, deve-se 
ao facto dos mesmos aguar-
darem pela desmobilização.

“As armas que a Perdiz tem 
são as que entrega. À medida que 
os homens vão sendo desmobili-
zados, também fazem a entrega 
das armas de forma pacífica”, su-
blinhou Manteigas, acrescentan-
do que não é do interesse da Re-
namo manter em sua posse esse 
armamento, mas se até agora o 
dispõe, houve factores para tal.

“A intolerância é que le-
vou ao troar das armas, dado 
que houve várias tentativas de 
assassinato do falecido líder 
da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma”, justificou Manteigas 
Questionado sobre o núme-

ro de armamento na posse dos 
homens residuais da Renamo, 
José Manteigas diz não ter em 
mente e que trata-se de um as-
sunto sensível. Contudo, garan-
te que logo depois do desfecho 
do DDR a Renamo não mais 
terá na sua posse armas, aliás, o 
porta-voz lembrou que mesmo 
em tempos, depois do Acordo 
Geral de Paz, a Renamo nun-
ca usou armas para reivindicar 
qualquer causa que julgasse 
justa, porque sempre respeitou 
no espírito e na letra o conte-
údo do Acordo Geral de Paz. 

“A Renamo sempre pautou 

pela negociação e nunca assu-
miu um compromisso e no meio 
do caminho trocar. Foi assim que 
durante duas décadas as popula-
ções que residiam nas imediações 
das bases da Renamo conviviam 
pacificamente com os militares 
desse partido, e em nenhum dia 
assistiu-se a um disparo, porque 
sempre obedeceram ao comando 
do seu líder, à excepção do líder 
da autoproclamada Junta Mi-
litar, que abandonou as fileiras 
nas proximidades da assinatura 
do Acordo de Paz Definitiva, 
em Agosto de 2019”, explicou.

 Manteigas nega de pés jun-
tos que a Renamo conhece o 
paradeiro de Mariano Nhongo e 

fala de uma oportunidade para 
que este volte à razão e expli-
que sobre as suas pretensões, e 
mantém a sua posição segundo 
a qual Nhongo é um desertor e 
jura que o seu partido não tem 
nada a negociar com a Junta 
Militar, e que a responsabiliza-
ção deve ser imputada ao líder 
do grupo e seus correligioná-
rios, que continuam a semear 
terror na zona Centro do país. 

Questionado sobre se o nome 
de Nhongo constava dos benefi-
ciários do DDR, Manteigas afir-
mou que o seu nome não consta 
do processo, dado que o mes-
mo abandonou a sua base sem 
comunicar ao “estado-maior” 
general e aos órgãos do partido. 

Refira-se que já foram des-
mobilizados um total de 1500 
homens residuais da Perdiz, 
restando 3500 que vão ade-
rindo ao processo que, de 
igual modo, sucede ao mes-
mo tempo com o encerramen-
to das bases da Renamo ao 
longo da província de Sofala.

 Sobre a desactivação das 
bases, Manteigas não deu a co-
nhecer o seu número exacto, con-
tudo garantiu que as mesmas vão 
sendo encerradas gradualmente.

 z Não queremos armas ocultas no futuro, por isso se está a entregar -afirma porta-voz da Renamo 

elton da Graça 

las, porque elas eram evidentes 
reinos da imundície, preca-
riedade, inundações, sem tor-
neiras, autoclismo, sem água, 
nauseabundas e potencialmente 
autêntica ameaça à saúde públi-
ca. As casas de banho destina-
das aos professores, quando as 
havia, eram as razoavelmente 
higienizadas e sanitarizadas. 
Porquê? Falta de cultura de hi-
giene e de sanidade? Falta de 
fundo de higiene e de manuten-
ção? Ignorância? Indiferença, 
desculturalização higiénica?

Gostaria de poder recordar 
a actual ministra de Educação 
se por acaso ou por ventura 
se terá esquecido de lembrar 
ou se se lembrou de esque-

cer dos dilemas concretos que 
viveu na Escola Secundária 
Josina Machel, na capital do 
país? Será que se recorda da 
dramática precariedade que se 
vivia nas condições de higiene 
e sanitárias de risco na Josina 
Machel? Será que se pode re-
cordar (ainda que mentalmente 
e não nasalmente) do ácido pe-
netrante e enjoante cheiro que 
exalava das casas de banho na 
Josina Machel? Creio que não!

Hoje, no cargo que ocupa, 
diferente da administração esta-
tal, é momento de fazer revolu-
ção na gesta sanitário- higiéni-
ca nas escolas moçambicanas. 

O ex-GEPE, as direcções 
provinciais e as distritais de-

vem “despertar” e tomar a sério 
esta questão da sanitarização e 
higienização das escolas. Vale, 
e é bom ganho, que a actual 
ministra tenha passado pela di-
recção e gestão de uma escola 
na capital do país. Não se deve 
ter medo do medo de fazer a 
revolução sanitária e higiénica 
das nossas escolas. A ministra 
deve inscrever nos projectos 
de escolas e nos orçamentos 
anuais verbas para a manuten-
ção e higienização das escolas 
nas suas facilidades sanitárias.

Pedagogicidades…

Não se pode recorrer a tru-
ques de fuga para frente quanto 

a estas condições precárias nas 
escolas moçambicanas, de Nor-
te a Sul deste país. Não serão 
os truques pedagógico- escola-
res que darão ou farão cosmé-
tica a estas gravíssimas condi-
ções das escolas. Não se pode 
ser anfótero discursivamente e 
em oratória defensiva, quando 
a evidência é incontestável e 
intolerante, para salvaguardar 
conturbérios partidários ou 
de grupo. Não há como dis-
sentir e ignorar esta realidade.

Desmanutencionalidades e 
educação

Gastaram-se milhões na 
sanidade das escolas. Porquê? 
Porque durante anos e anos 
isso não era assunto de agen-
da para os diferentes ministros 
que por lá passaram. Talvez 
não se tivessem apercebido do 
capital da sanidade e da higie-
ne, ou talvez não recebessem 
fundos suficientes (porque não 
orçamentaram, por desconheci-
mento(!)? Ou porque as Finan-
ças não achavam prioridade?

Em jeito de fecho, “conta-
-se que um certo director de 
uma escola recém-reabilitada 

recebeu a visita da inspecção 
distrital e o chefe desta mis-
são perguntou: Director, como 
é que se está sentir o cheiro de 
fezes aqui à volta da escola, 
mesmo depois da reabilitação?

-Senhor Inspector, é que 
estes alunos não sabem usar as 
casas de banho, não sabem usar 
o autoclismo, não sabem usar 
correctamente as torneiras, e 
como papel higiénico usam 
trapos e isso entope as sanitas. 
Então, decidimos fechar as ca-
sas de banho e eles defecam 
nos terrenos circunvizinhos. 

Foi essa uma medida de 
gestão para dar mais vida às 
casas de banho, Inspector...

Com estas “honestidades” 
fica claro e evidenciado que 
há perigo sanitário nestas es-
colas. O risco se expressa em 
termos de probabilidades vis-
-a-vis a preparação, as vulne-
rabilidades de “sucesso” dos 
perigos. Nestas condições, 
como é que a Covid-19 não se 
vai espalhar e assentar arrais? 
A ministra da Educação tem 
de fazer uma reflexão séria so-
bre isto. A Covid é uma opor-
tunidade excelente para que 
vingue a verdade programada.

zambeze  | 3Quinta-feira, 26 de Novembro de 2020



| destaques |

Segundo o presidente do MDM

Paz não se limita a acordos 
entre Frelimo e Renamo

A busca pela paz efectiva no país não se limita aos acordos 
até aqui celebrados entre o Governo da Frelimo e a Renamo. 
A visão de Daviz Simango, presidente do Movimento De-
mocrático de Moçambique (MDM), em relação aos esforços 
para a paz é de que as partes envolvidas nas negociações 
criem condições para que não cometam os erros do passado, 
no entanto, anota que só será possível chegar-se a uma paz 
perene se antes houver uma verdadeira reconciliação entre 
os moçambicanos, para além da necessidade de anuência ao 
modelo de alternância do poder pelo Governo da Frelimo.

Chamado a 
debruçar-se 
sobre o tema 
“O Papel dos 
Partidos Polí-

ticos na Promoção da Paz e Re-
conciliação em Moçambique”, 
Daviz Simango reagiu contra-
-atacando, afirmando que tan-
to o Governo como a Renamo 
devem criar condições para que 
não sejam cometidos os erros 
do passado, no entanto, quem 
governa joga um papel proemi-
nente na criação de condições 
para uma paz perene tanto al-
mejada pelos moçambicanos. 

O líder do segundo maior 
partido da oposição começou 
por “inverter” a ordem da colo-
cação dos termos “Paz e Recon-
ciliação” para “Reconciliação e 
Paz”, sob argumento de que não 

há como alcançar-se a paz se 
antes não houver reconciliação 
entre os moçambicanos, uma 
vez que desde a Independência 
o povo foi sendo discrimina-
do, excluído, promovendo-se 
o tribalismo, o regionalismo, o 
que só contribuiu na perda do 
sentido de pertença da pátria. 

O presidente do MDM ar-
gumentou isso recorrendo ao 

adágio popular, segundo o qual 
“quem semeia injustiças, discri-
minações e exclusões não pode 
esperar que o povo aplauda”, 
para descrever o cenário que ca-
racteriza a sociedade moçambi-
cana, tendo como protagonista 
o regime no poder, a Frelimo.

É preciso curar-se as “feri-
das” que há entre os moçambi-
canos, geradas pelo modelo po-
lítico que viola desde os direitos 
humanos; eleições manchadas 
de fraudes, a corrupção, entre 
outros males que levam a que 
os moçambicanos se revoltem 
contra o actual sistema político, 
característico de artimanhas be-
neficiando alguns em detrimen-
to da maioria, o que também 
propicia o alinhamento nos vá-
rios movimentos, a exemplo do 
terrorismo em Cabo Delgado.

Segundo Simango, não 
há como exigir-se a promo-
ção da paz e reconciliação 
dos partidos políticos sem 
antes se ir às raízes da cons-
trução da paz, tendo como 
fundamentos a reconciliação. 

A reconciliação, assinala 
Daviz Simango, implica es-
forços e arrependimento, com 
destaque das partes envolvidas 

no diálogo. Por outro lado, as-
segura que para o caminho da 
paz é fundamental que os par-
tidos políticos entendam que 
os embates políticos vergam 
perante as vontades populares, 
sem imposição e violência. 

Por outro lado, o caminho 
da paz tem obstáculos por com-
bater, o que Simango apelida 
de ameaças, que podem ser de 

origem armada, religiosa, étni-
ca, de ordem de violência urba-
na, com destaque para os rap-
tos e assassinatos, sendo que 
todos os partidos políticos são 
chamados a seguir o caminho.

É preciso alternância do poder

Num outro desenvolvimen-
to, Simango vaticina que en-

quanto não houver alternância 
do poder dificilmente teremos 
um país reconciliado. É preci-
so que o quadro legal encontre 
formas de alternar a gover-
nação dos partidos políticos.

Por outro lado, a fonte que 
temos vindo a citar diz que 
é preciso que quem governa 
prima por um Governo justo e 
transparente, não rareando ve-

zes que os partidos políticos 
quebram estes princípios, recor-
rendo a instituições do Estado. 

Simango é categórico e su-
blinha que não se pode esperar 
por estabilidade política num 
país que vive de manipulação 
política, desde a Função Pú-
blica, chantagem económica, 
manipulação do quadro legal, a 
exemplo do Pacote de descen-

tralização administrativa, que 
em circunstâncias estranhas 
um partido sai como vencedor.

“Temos hoje um gover-
nador que não passa de um 
vaso de flores, porque não tem 
poder nenhum. O povo não 
sabe qual é a vantagem des-
sa descentralização”, afirma.

Captura do sistema de justiça 
compromete a independência 

Daviz Simango diz ainda 
que a captura do sistema de 
justiça pelo Governo do dia 
compromete a independência 
no funcionamento dos órgãos 
do Estado no estabelecimento 
de justiça, bem como para gerar 
harmonia e interdependência.

“O poder político enraizou-
-se acima de maneiras a alterar 
o comportamento humano”, 
considera Simango, acrescen-
tando que as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) lideram a lista 
de exageros dos órgãos do po-
der, quando perpetuam torturas 
contra a população indefesa em 
detrimento de prover protec-
ção às populações fugidas dos 
ataques, tanto no Centro como 
na província de Cabo Delgado. 

“Tivemos inclusive o 
caso de aprovação de dívi-
das ilegais, mas há decisões 
que não podem passar na As-
sembleia da República, en-
tretanto, estas dívidas põem 
em causa os interesses dos 
moçambicanos”, acrescentou.

luÍs CuMbe
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Há lobbies nos bastidores

Barulho de marcação de combustíveis 
a caminho de adjudicação directa

O Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo preferiu 
proteger os interesses do Estado, no lugar de negociatas que 
consistiram na viciação do concurso, tudo para beneficiar 
um vencedor do concurso que era conhecido mesmo antes do 
lançamento do mesmo. As nossas fontes dizem que o minis-
tro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, continua 
intransigente e quer mesmo fazer frente à decisão do TACM, 
o que passa por buscar alianças que vão suportar o seu 
projecto de trazer o consórcio SACOM-AUTHENTIX para o 
negócio.

Quadros se-
niores do 
M I R E M E , 
que nunca 
c o n c o r d a -

ram com os métodos maquia-
vélicos com os negócios liga-
dos àquela instituição, estão 
eufóricos depois que viram o 
despacho do Tribunal, expresso 
no Acórdão 65/TACM/2020, 
que anula o concurso de mar-
cação de combustíveis, que de 
forma estranha tinha sido ad-
judicado ao consórcio liderado 
por Kekobad Patel, denomina-
do SACOM-AUTHENTIX.

O nosso jornal apurou que 
Max Tonela tem estado a fa-
zer diligências junto de outras 
instituições  que intervêm na 
marcação de combustíveis para 
que o seu projecto de imposi-
ção do consórcio seja chance-
lado no Conselho de Ministros.

 As nossas fontes assegu-
raram que “os dois ministé-
rios não compraram a ideia de 
Max, porque eles dizem que 
se o projecto está num bom 
caminho não há necessidade 
de trocar o provedor dos ser-
viços, e o contrato é claro que 
em caso de prestação de servi-
ços de qualidade que se resu-
mem em resultados positivos, 
a empresa renova pela segun-
da e última vez o contrato”. 

É exactamente esta cláu-
sula que Max Tonela ignora e 
está a fazer de tudo para que 
a sua agenda seja cumprida.  

 Ainda de acordo com as 
nossas fontes, o titular do 
MIREME tem estado a esbo-
çar todas as alternativas para 
sabotar o processo de mar-
cação de combustíveis, um 
projecto que decorre antes 
de chegar àquele ministério. 

“Estranhamos que ele ve-
nha agora dizer que a empresa 
deve sair, afinal qual é a agenda 
deste ministro. Ele usa o nome 
do Chefe de Estado para nos 
ameaçar aqui, mas nós quere-
mos que a marcação de com-
bustíveis continue como está 

porque estamos a ter resultados 
positivos. O país deve parar 
de inventar soluções ou pro-
vedores de serviços em perío-
dos curtos, e para responder a 
agendas de pessoas. Este pro-
jecto está a contribuir e muito 
para os cofres do Estado, qual 
é o problema do ministro?”, 
desabafam as nossas fontes.

 

Tonela quer avançar para a 
adjudicação directa 

 Dentro de dias, a SICPA 
termina o seu contrato prorro-
gado em Agosto, a pedido do 
próprio MIREME, porém, es-
tão em curso demarches para 
contornar a empresa e a decisão 

do Tribunal. “Max Tonela quer 
fazer adjudicação directa do 
concurso, quer entregar ao con-

sórcio SACOM-AUTHENTIX 
como sempre foi seu interes-
se”, afirmam as nossas fontes. 

Mas afinal o que leva o 
ministro a insistir na substi-

tuição da SICPA?- pergunta-
mos às nossas fontes, ao que 
responderam que “ele deve 

ter assumido compromissos 
com o consórcio e agora não 
tem outra alternativa senão 
entregar o país a amadores e 
comissionistas, lesando desta 
forma os cofres do Estado”. 

As fontes asseguram que já 
está em preparação o convite 
para que as empresas apresen-
tem propostas até sexta-feira, 
e na segunda-feira será conhe-
cida uma nova empresa para 
marcação de combustíveis, 
assegurando que “se não for o 
consórcio SACOM-AUTHEN-
TIX será outro nome, mas 
ligado às mesmas pessoas”.

Afinal o que está em causa?

 Tal como escreveu o nos-
so semanário em edições ante-
riores, em Maio de 2018, duas 
entidades governamentais, 
nomeadamente a Autoridade 
Tributária (AT) e o MIREME, 
anunciaram a SICPA como 
vencedora preliminar do con-
curso público destinado a con-
tratar serviços de marcação de 
combustíveis líquidos forneci-
dos ao mercado moçambicano.

 A SICPA é uma empresa 
que, dentre várias actividades 
da sua vocação, fornece solu-
ções e serviços que abrangem 
autenticações integradas e com 
diversos níveis, anti-adulteração, 
identificação e rastreabilidade, 
de modo a assegurar a integri-
dade da cadeia de abastecimen-
to do produto para o qual os 
seus serviços são solicitados.

 A SICPA usa uma substân-
cia química invisível em todo o 
combustível destinado ao mer-
cado doméstico, como gasolina, 
gasóleo e petróleo de ilumina-
ção, a partir de cinco terminais 
de distribuição nas cidades da 
Matola, Beira, Nacala, Pemba 
e Quelimane, sendo que cada 
marcador identifica os com-
bustíveis destinados a retalho, 
a mega-projectos, obras públi-
cas, construção e dragagem, 
bem como a agricultura e testes.

 Um conjunto de laborató-
rios móveis está equipado para 
conseguir realizar acções de 
fiscalização em postos de abas-
tecimento e camiões-cisterna.

Com este projecto de mar-
cação de combustíveis houve 
uma significada redução da 
adulteração e contrabando de 
combustíveis, o que resultou 
no aumento de receitas fiscais e 
melhoria da qualidade de com-
bustível comercializado no país. 

Houve também, segundo 
as nossas fontes, “aumento 
em 10% do volume de com-
bustíveis comercializados no 
território nacional”. Só de 
receita, o Estado encaixou 
4 mil milhões de meticais. 

Outro facto curioso é que 
houve redução na importação 
do petróleo, o que denuncia 
a velha prática em que “al-
guns importadores usavam 
petróleo para adulterar ga-
solina e gasóleo, e quando o 
cerco começou a apertar tive-
ram que abandonar a prática”.
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Está mais do 
que claro, e 
não preci-
sa de qual-
quer prova, 

que o Mundo nos dias que 
correm está conhecendo 
um aumento na tendên-
cia para a intolerância.

E esta situação leva a 
que muitos de nós esteja-
mos preocupados, daí que 
se afigure imperioso que 
cada líder, nas mais diver-
sas esferas, desde a política, 
a económica, a cultural, a 
religiosa, etc., procure so-
luções que tenham em vis-
ta resolver este problema.

A tendência para a in-
tolerância se está trans-
formando num síndroma. 
Assemelha-se a um tufão 
prestes a eclodir, ameaçan-
do afectar toda a sociedade 
humana. É um fenómeno 
preocupante, pois o seu es-
pectro assusta muita gente.

Já é bom que muita gente 
tenha a consciência do peri-
go que a intolerância repre-
senta e tenha já começado a 
procurar formas de evitar a 
sua expansão, qual doença 
contagiosa. É um sinal sau-
dável e animador, pois trans-
mite-nos a esperança de um 
dia nos livrarmos desse mal, 
contanto que sejamos sin-
ceros nas nossas intenções.

Concorrem para a 

intolerância três mo-
tivos principais:

1 - O desequilíbrio 
económico e social, não 
só entre países, mas tam-
bém entre regiões, den-
tro do mesmo país;

2 - A carestia de vida, 
com grande incidência 
nos preços de géneros de 
primeira necessidade; e

3 - A ausência de 
uma justiça isenta.

Haverá obviamente ou-
tros motivos, mas que na 
generalidade são decor-
rentes dos atrás mencio-
nados, ou que de alguma 
forma estão ligados a eles.

O desequilíbrio econó-
mico e social no Mundo em 
que vivemos está sufocando 
a Humanidade no seu todo. 
O fosso entre ricos e pobres 
aumenta dia-a-dia, e a anti-
patia entre eles avoluma-se 
de tal maneira que atingiu 
já um ponto em que se ar-
risca a descambar numa si-
tuação perigosa de choques, 
podendo eventualmente 
degenerar em conflitos.

As camadas pobres da 
população mundana estão 
privadas dos meios mais 
básicos de sobrevivência, 
enquanto um grupo minori-
tário de pessoas controla as 
fontes e os meios de subsis-
tência. E não satisfeitos, de-
sejam sempre mais, e mais.

Enquanto a maioria está 
morrendo de fome e de do-
enças endémicas, um pu-
nhado de exploradores vive 
sob o constante perigo de 
acidentes cardiovasculares, 
enfartes de miocárdio e ou-
tras doenças decorrentes de 
excessos nos seus hábitos 
alimentares, para além de 
muitos deles sofrerem de in-
sónias e “stress” constante. 

Mau grado o esforço da 
camada desfavorecida, no 
sentido de inverter a situa-
ção de penúria em que vive, 
a constante subida de preços 
de forma exorbitante, deita 
por terra a pouca esperança 
que ainda possa acalentar.

A subida de preços e a 
carestia de vida podem ser 
o resultado da ganância 
dos detentores de grandes 
riquezas, pois eles contro-
lam os mercados, fazem e 
desfazem como e quando 
querem. Exemplo disso é 
a destruição, através da in-
cineração ou atirados ao 
mar, de largos milhares 
de toneladas de alimen-
tos e produtos agrícolas, 
apenas para manterem os 
preços que lhes convêm.

Se a justiça não fosse 
tão ausente nos mais diver-
sos quadrantes do Mun-
do nada disso aconteceria.

Se a justiça se tornou 
tão cara e difícil no Mun-

do, como então esperar 
que tal não provoque a in-
tolerância nos oprimidos?

Estes são alguns dos 
motivos mais evidentes 
que estão provocando a in-
tolerância nas pessoas. E 
para eliminar tal tendência 
é necessário que se resta-
beleça a justiça na Terra.

Quanto ao desequilíbrio 
económico e social que criou 
um grande fosso entre os ri-
cos e os pobres, dando lugar 
à intolerância entre eles, 
também se deve à ganância 
e ao capitalismo selvagem.

Devemos criar e desen-
volver na sociedade um 
espírito de união, fraterni-
dade, respeito e igualdade, 
de maneira que a riqueza 
circule no seio da socieda-
de à semelhança do san-
gue que circula nas veias e 
artérias do corpo humano.

A riqueza e os meios 
de provisão devem ser dis-
tribuídos equitativamen-
te. Deve-se criar uma base 
justa na sociedade, para 
que tal sociedade seja res-
ponsável e que cada indi-
víduo assuma a responsa-
bilidade do seu próximo.

Quando numa so-
ciedade cada indivíduo 
chama a si a responsabi-
lidade de cuidar do seu pró-
ximo, dificilmente haverá 
intolerância no seu seio.

A mais execrável for-
ma de exploração do Ho-
mem pelo Homem é a 
usura, sendo por isso que 
o Isslam proibiu termi-
nantemente a sua prática, 
declarando guerra aberta 
contra os que a praticam.

Enquanto não se elimi-
nar o sistema de juros, que 
em qualquer das grandes 
religiões divinas foi proi-
bido, não vamos conseguir 
acabar com a exploração 
do Homem pelo Homem.

Hoje, os ricos vão en-
riquecendo mais, na ra-
zão directa do empobre-
cimento de uma larga 
faixa da população mundial.

Nessas circunstâncias, 
muita gente de espírito fra-
co, levada pelo desespero, 
acaba suicidando-se, o que 
é terminantemente proibi-
do na religião isslâmica.

Ao invés de nos fi-
carmos apenas pela crí-
tica, devemos fazer algo 
para parar com isso.

Cada um de nós tem 
uma palavra a dizer e um 
gesto a praticar ao apoiar, 
simpatizar, encorajar e ani-
mar o seu próximo, vizinho, 
amigo, familiar, etc., que 
esteja em dificuldades, aju-
dando-o moral e monetaria-
mente ou aconselhando-o.

Se todos agirmos nes-
se sentido salvar-nos-
-emos dessa epidemia.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A tendência para a intolerância 
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Editorial
Justiça social incarnando 

horizonte promissor

Douglas MaDjila

O garimpo, a exploração de recursos minerais, porte ou 
venda de pedras preciosas dá direito a prisão neste país, 
ou seja, é ilegal aos sem licença e tal licença é de uma 
afortunada aquisição. O país é felizmente, por tratar-se de 
riqueza, riquíssimo em recursos minerais e verdadeira-

mente infeliz pela disparidade legal existente no usufruto de tais recursos.

Moçambique é um país de jovens e mais jovens e pela condição colo-
nizadora em que o país vive, a situação empobrecida e empobrecedora, 
parte muito considerável dessa juventude refugia-se perfurando a terra 
grão a grão feito formiga, tal como fora ou é reduzida a nada, classifi-
cada abaixo do calcanhar humano, em busca de qualquer  que seja 
o grão brilhante que possibilite um brilho qualquer a si ou a sua família.

Mas infelizmente, Moçambique faz parte das estatísticas, as não de-
claradas, dos países colonizados até aos dias de hoje, desde que mudou 
de colonos na década da setenta e os outrora libertadores tornaram-se 
colonos, o colonialismo vai de vento em pompa na terra de Mondlane. O 
negócio da pedra preciosa é dos que mais evidencia o colonialismo liber-
tador no país, só mesmo na pátria de Ngungunhane, colonos libertadores!

Porque desde então a pérola do Índico jamais conhecera força alguma 
capaz de dizimar a opressão dos filhos da luta, jovens são oprimidos 
sarcasticamente por qualquer tentativa de usufruto dos benefícios da sua 
terra, admitidos a esta actividade apenas em benefícios de outros jovens, 
os tais jovens, os filhos dos filhos da luta, pura exploração, colonização, 
pois é a força de uma lei nacional exclusiva, capaz de distinguir jovens 
de alguns jovens, cidadãos de outros cidadãos, colonos de colonizados, 
e os recursos preciosos de Moçambique estão legalmente destinados 
aos quatro milhões de moçambicanos, onde estão os tais, embora dos 
quatro milhões existam cachorros e telespectadores, os que fazem da 
espinha dorsal a ponte e o palco para o espectáculo colonial, visto que 
existem escravos que por servirem o colono sentem-se também colonos.

Mas um povo oprimido é sempre, ainda que não saiba, protegido 
pela natureza, e mesmo que o colono crie e dance sobre o túmulo do 
povo vivo esse espectáculo em algum dia ainda será de facto divertido 
para esse mesmo povo, e o país dos recursos minerais não é excepção.

Existe uma guerra interna na Freldourada, mesmo por causa 
do dito ouro, isto porque a ganância que caracteriza esse elenco 
colonizador vai para além das finanças, há também a demons-
tração de poder, e para que tal se efective há um ringue invisível 
para uma luta bem visível de grandes gladiadores e nós, os es-
cravos, assistimos e aplaudimos imparcialmente aos embates.

Quem diria que um dia o sangue, o vermelhão, transbordaria do 
alto do comité da capital a ponto de ensanguentar até as monta-
nhas de Machipanda. Mas que educação atordoada, sem consenso 
nem senso, isso só pode ser resultado de falta de educação, tanto 
conflito por licença, quer dizer, não se sabe lidar com bons modos. 
Retirar licença sem sequer pedir licença, pacato pois não sabemos 
se se deveria de facto pedir licença, sabemos nós que nunca tivemos 
espaço para merecer tal licença e então nada temos a dizer, a luta 
continua, o ringue é todo vosso. Viva o vencedor do precioso ouro!     

Ilegalidade popular 
legal para Freldourada

Moçambique navega no meio de um turbilhão de dificuldades, mas, 
apesar desta síndrome, a vontade de vencer não tem mãos a medir.
Com o país literalmente a saque em todas as direcções, e com mi-
lhares de gentes a passar das mais bizarras dificuldades, não mexer 
palha seria assinar um certificado de incompetência ao Governo. 

Não dar dignidade as pessoas e piscar o olho seria o mesmo que pactuar com a desgra-
ça deste majestoso povo, que nunca ou dificilmente conhece a paz séria e duradoira.

É de saudar o ambiente que se vive actualmente, no sentido de contornar os índices 
da criminalidade, da corrupção e da guerra que nos é movida de fora e internamente. E 
isto não é tarefa fácil. Exige seriedade do Governo, e sobretudo requer que o Presidente 
da República esteja atento a todas e quaisquer manobras de diversão que possam por 
ventura e aventura surgir. Não se pode, de forma alguma, desviar as atenções a este 
combate, pois isso seria defender o roubo descarado, protagonizado por facínoras 
sem vergonha na cara que pululam nas instituições deste país. A PGR, por exemplo, 
ao ter recuperado uma vivenda e alguns valores monetários, já deu meio passo no 
sentido de proteger os interesses da Nação, pecando apenas pelo atraso verificado.

 Com a captura destes bens e valores, o Estado moçambicano está a dar um sinal claro de 
combate à impunidade, e lança ao mesmo tempo um aviso à navegação de que ninguém está 
acima da lei, de que quem procurar tirar para si o que é de todos terá a mão pesada da Lei. 

As riquezas do país devem servir aos que a criam com trabalho e suor. As fa-
mílias e todos aqueles que o escolheram para viver devem encontrar um país de 
justiça social, que dê a todos segundo o seu trabalho honesto. Que ninguém mais 
se aproveite do cargo que ocupa no Aparelho do Estado ou do tráfico de influên-
cias para o enriquecimento ilícito. Que a riqueza seja fruto do trabalho honesto. 

As forças políticas, necessárias para o desenvolvimento da nossa jovem democracia, 
são também aqui chamadas a apoiar o actual combate à corrupção e à impunidade, 
porque quem se sente verdadeiramente patriota tem a obrigação ética e moral de aju-
dar a construir um país melhor para todos. Um país de homens íntegros e solidários.  

Mais  do  que procurar  ins t igar  os  jovens  à  desobediência  c iv i l  e 
ao vandalismo, as forças políticas deviam juntar sinergias para projectar 
um país de justiça social, virado para a solução dos problemas do povo.

O que se passa no Centro do país não é justo. A guerra que nos é movida pelos irmãos 
da Junta Militar já há muito devia ter deixado de existir. Não faz sentido! Lutarmos 
entre irmãos não lembra ao diabo. Há mais coisas e desafios pela frente, pelo que todos 
os esforços deviam ser pensados e repensados para que possamos sentir o calor da terra 
que é de todos, e juntos enveredarmos por um caminho que nos leva à paz duradoira. 

São de saudar os esforços, apesar de ténues, nesse sentido. É de louvar a persistên-
cia de Mariano Nhongo. É de saudar a abnegação de Filipe Nyusi. Mas não é justa a 
posição da outra Renamo. A Renamo que coabita connosco nas cidades. Esta Renamo 
devia sentar, respirar fundo (e fundos) e sugerir outras nuances de prosperidade. 

E vamos ao Norte. Em Cabo Delgado. A Europa já o disse. É preciso 
ajudar Moçambique porque o que se passa é de lastimar e de bradar aos 
céus. Afinal quem financia esta guerra? Quem com a mesma enriquece? 

Por fim, uma vénia às várias iniciativas de procurar investimento que são en-
saiadas no território. No Norte, no Centro e na Zona Sul, as iniciativas apontam 
para a necessidade de lançar o país e criar agendas que nos ajudem a sair do 
breu. O país precisa de sossego. Político. Económico e social. O resto é cantiga!
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Fabião Carrapau

Veículos eléctricos serão os 
automóveis do futuro 

Nhongo: a montanha pariu um rato! 

As revistas 
espec ia l i -
zadas em 
a s s u n t o s 
de auto-

móveis, bem como certos 
programas televisivos sobre 
este tema revelam-nos um 
pré-anúncio sobre a “mor-
te” dos motores a combustão.

Por causa dos problemas 
ambienteis, certos países até 
já anunciaram o compromisso 
de que vão proibir veículos a 
gasóleo e a gasolina, tendo já 
sido determinados os respecti-
vos prazos. Alguns entendidos 
na matéria são da opinião de 
que esta transição dos motores 
a combustão para os eléctri-
cos vai ser muito longa e não 
tão simples como à primeira 
vista está a ser anunciado. Po-
rém, parece não haver dúvidas 

de que os carros movidos com 
motores a combustão estão 
mesmo no fim da sua vida, uma 
vez que todos os fabricantes 
de automóveis estão empenha-
dos em apresentar os melhores 
carros eléctricos para poderem 
dominar o mercado de vendas. 

Os primeiros carros eléctri-
cos que apareceram no merca-
do apresentaram as seguintes 
desvantagens: um preço ele-
vado e uma autonomia baixa. 
Contudo, este problema da 
autonomia começa a ser venci-
do uma vez que já existem no 
mercado automóveis eléctricos 
com uma autonomia de 400 a 
500Km. Por outro lado, com 
a evolução da tecnologia e a 
própria concorrência nas ven-
das, certamente os preços dos 
automóveis vão baixar. Alguns 
fabricantes de automóveis, para 
resolver o problema da autono-

mia dos carros eléctricos, nesta 
fase de transição que vai ser lon-
ga entre os motores a combus-
tão e os eléctricos, decidiram 
desenvolver os veículos híbri-
dos que também oferecem van-
tagens nas emissões poluentes.

Nos acordos mundiais fei-
tos entre governos, cujo objec-
tivo é de reduzir a emissão de 
gases, como o do Quioto e de 
Paris, o carro eléctrico é apon-
tado como uma das soluções 
para um futuro mais “limpo”.

Certos especialistas na ma-
téria referem haver um contra-
-senso nestas ideias, uma vez 
que cerca de metade da energia 
eléctrica é produzida com re-
curso à queima de petróleo, gás 
natural e carvão, ou seja, com 
recurso a combustíveis fósseis. 
São ainda da opinião de que 
quantos mais veículos carre-
garem as baterias, maior será a 

emissão de gases para a atmos-
fera, anulando a tão divulgada 
vantagem ambiental. Em con-
clusão, os carros eléctricos não 
poluem directamente ao transi-
tarem nas cidades, mas poluem 
indirectamente devido às actu-
ais formas de produzir a ener-
gia eléctrica. Talvez seja por 
estas razões que as entidades 
que produzem o petróleo não 
se mostram muito preocupadas 
com esta transição entre veícu-
los a combustão e veículos eléc-
tricos. Por exemplo, há quem 
considere que na aviação e no 
transporte marítimo e até no 
transporte rodoviário pesado, 
a opção pela energia eléctrica 
vai demorar muito mais tempo.

Ainda em termos de polui-
ção ambiental, por causa de uso 
de baterias para acumulação da 
energia eléctrica, estas baterias 
têm um ciclo de vida e depois 

terão de ser substituídas por ou-
tras. As perguntas que se levan-
tam são: Como se vai reciclar 
tantas baterias no futuro? Have-
rá tanto lítio à disposição para 
produzir milhões de baterias?

Apesar de todas estas in-
certezas quanto ao futuro dos 
carros eléctricos, a Noruega 
tem uma previsão de proi-
bir veículos a combustão a 
partir do ano 2025. A Ale-
manha e a Índia a partir do 
ano 2030. A França e o Reino 
Unido a partir do ano 2040.

Na maioria dos países 
do Continente Africano es-
tes assuntos ainda não pare-
cem merecer grande preocu-
pação, o que faz pressupor 
que a proibição dos veículos 
a combustão em África veri-
ficar-se-á muito mais tarde.

*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

CassaMo  lalá* sobre o aMbiente roDoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Depois de 
muitas ame-
aças, assas-
sinatos de 
i n o c e n t e s 

durante longo tempo, parece que 
Nhongo deixou o obscurantismo 
e a confusão e indirectamente 
deslizou o seu famoso docu-
mento, do qual tanto se falou ao 
longo de tantos meses e que se 
tornou público através das re-
des de comunicação, dando-nos 
a oportunidade de conhecer as 
suas reivindicações, reclama-
ções e seus interesses, que ocul-
tava desde Setembro de 2019.

Este é o documento que se 
entregou ao Presidente Nyusi 
há mais de um ano, e há poucos 
dias começou a circular entre os 
diversos meios de comunicação, 
o que não entendemos é por que 
agora vem à tona, quando uma 
das suas demandas era que fosse 

divulgado publicamente como 
agora se fez, sem dúvida pensan-
do que era uma arma de pressão 
para atingir os seus objectivos. 

Actualmente, este documen-
to não tem validade, o tempo 
o inutilizou, o tornou inútil, e 
tornou-se inútil para a estraté-
gia de negociação que pretendia.

Se analisarmos o docu-
mento, é difícil acreditar que 
foi escrito directamente por 
Nhongo, pode ter sido escrito 
em Maputo ou mesmo por um 
amigo que vive no país vizinho.

Neste documento há dois 
ou três pontos principais que 
são muito claros, embora se 
percam em meio a tanto pala-
vreado inútil e tanta retórica, e 
não respalde ou defina tecnica-
mente os principais pontos de 
suas demandas, o que fragiliza 
o seu pedido como negociador.

Destacamos que como fac-
tores principais, ou seja, o que 

interessa a Nhongo, são ape-
nas os três pontos seguintes:

• Eliminar Ossufo Moma-
de como Presidente da Renamo.

• Receber dinheiro em 
atraso e dinheiro de salários.

• Ter pensão, re-
forma, e também dinheiro.

Se resumirmos e simplificar-
mos as suas afirmações, precisa-
remos apenas de duas palavras 
–chave: poder e dinheiro. O que 
não sabemos é se o poder, e lide-
rar a Renamo, seria para ele ou 
para outra pessoa que se esconde 
por detrás deste movimento vio-
lento e ilegal. Esse é o seu ponto 
prioritário: liderar o partido Re-
namo e tudo o que isso implica. 
O seu segundo objectivo é con-
seguir algum dinheiro para ele e 
também satisfazer os seus guerri-
lheiros e evitar a pressão de quem 
se sinta enganado ou defraudado.

O resto, os outros pontos que 
aparecem no seu escrito de doze 

páginas são pedidos para justifi-
car seus interesses, poderíamos 
dizer de segunda categoria e pos-
sivelmente flexíveis. A retórica 
de paz que repete inúmeras vezes 
no documento, assim como as 
vezes em que inclui Dhlakama 
como seu líder e seu ideólogo a 
seguir, ele só o faz para se apre-
sentar como seu seguidor ilumi-
nado e justificar as suas acções 
e decisões, como seu fiel dis-
cípulo e seguidor do patriarca.

É um documento que, devido 
à data de elaboração e emissão, 
agora está totalmente ultrapassa-
do, pois os pontos importantes das 
suas demandas hoje são história e 
também não foram atendidos.

Que credibilidade pode ter 
Nhongo em transmitir, se houver 
outros requisitos, na página 9, do 
documento, ponto 5.10, ordena 
ao Governo que em dez dias apre-
sente a sua proposta de contacto 
para iniciar as negociações e, de 

acordo com a informação dispo-
nível, a data exigida não foi cum-
prida e não houve negociações 
em Setembro de 2019 ou depois.

A apresentação e a publica-
ção deste documento, após mais 
de um ano da sua elaboração, 
demonstra falta de coerência e 
organização, o que sem dúvida 
enfraquece a sua posição e de 
quem o apoia e colabora com o 
seu movimento ilegal. Também 
pode ser interpretado como um 
acto na frente de seus homens, 
que possivelmente o estão pres-
sionando porque o que ele pro-
meteu não acabou de chegar.

Como diz o povo, “é um 
documento para o inglês ver”, 
muito trivial, sem profundida-
de suficiente e sem o peso ne-
cessário como documento de 
afirmação para apoiar as suas 
demandas e para convencer de 
que a sua proposta de paz é fir-
me para uma negociação séria.
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No leito do grande rio
Lançado Teste Comercial da Indicação 
Geográfica do Cabrito de Tete

Artistas moçambicanos juntam-se em 
exposição colectiva de artes plásticas

O Ministério da Indústria 
e Comércio (MIC), através do 
Instituto da Propriedade In-
dustrial (IPI), lançou segun-
da-feira, 23 de Novembro, em 
Maputo, o Teste Comercial 
da Indicação Geográfica do 
Cabrito de Tete, que marca 
o início da comercialização 
de carne deste ruminante, em 
estrita observância das nor-
mas sobre pastagem, trans-
porte, abate, congelamento, 
processamento, embalagem, 
rotulagem e conservação, 
constantes do respectivo 
Caderno de Especificações.

Esta iniciativa vai 
permitir expor, de 
forma mais visí-
vel no mercado 
nacional e inter-

nacional, um produto com 
características exclusivas e 
de excelente qualidade, com 
elevadíssimo potencial comer-
cial, contribuindo deste modo 
para assegurar a manutenção 
da sua reputação, através da 
implementação de mecanis-
mos de controlo e rastreabili-

dade dos animais, quantidades 
e rotas de comercialização.

Na ocasião, o ministro da 
Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, considerou o acto 
de lançamento do teste comer-
cial da primeira indicação ge-
ográfica do país do cabrito de 
Tete como sendo o corolário 
da implementação com suces-
so da Estratégia Nacional da 
Propriedade Intelectual, a qual 
preconiza, de entre os seus ob-
jectivos estratégicos, a agrega-
ção de valor aos produtos na-
cionais típicos.

“Com o início da comercia-

lização da indicação geográfi-
ca do cabrito de Tete espera-se 
que haja retenção dos benefí-
cios económicos pelos criado-
res, contribuindo desta feita 
para o aumento da renda fa-
miliar e consequente melhoria 
das condições de vida de mi-
lhares de pessoas que se dedi-
cam à criação de gado caprino 
da província de Tete”, frisou o 
governante.

O registo internacional da 
indicação geográfica do cabri-
to de Tete, conforme enfatizou 
o ministro, ocasiona enormes 
desafios, como a capacitação 

da Associação de Produtores 
de Cabrito de Tete (APROCA-
TE), a certificação do Institu-
to Nacional de Normalização 
e Qualidade (INNOQ), como 
autoridade de controlo exter-
no para todas as indicações 
geográficas moçambicanas, o 
estabelecimento de uma pla-
taforma multissectorial de co-
ordenação da implementação 
de iniciativas no âmbito de 
indicações geográficas, entre 
outros.

“O peso e a complexidade 
dos desafios mencionados exi-
gem uma visão estratégica e 
acção coordenada de todas as 
partes relevantes. Neste sen-
tido, a continuidade e o alar-
gamento do apoio dos nossos 
parceiros, nomeadamente a 
União Europeia, a FAO e a 
Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual, não são 
somente cruciais e vitais, mas 
sobretudo indispensáveis”, 
afirmou Carlos Mesquita.

Por sua vez, o embaixador 
da União Europeia em Mo-
çambique, António Sanchez-
-Benedito, referiu que em 

todos os mercados a protec-
ção da indicação geográfica 
oferece múltiplos benefícios, 
incluindo sistemas de produ-
ção de alta qualidade que em 
muitos casos usam práticas de 
produção transparentes e sus-
tentáveis, fornecendo ganhos 
económicos, melhor distribui-
ção de lucros e uma vantagem 
competitiva no mercado.

Segundo o diplomata, as 
indicações geográficas podem 
gerar receitas de exportação 
mais altas e estáveis, bem como 
dar uma contribuição positiva 
para o desenvolvimento rural, 
a prevenção da biodiversidade, 
a qualidade dos produtos e em-
pregos locais.

Importa realçar que o tipo 
de pasto natural (constituído 
essencialmente de capim seco, 
maçanica, malambe e canhu), 
as condições climáticas preva-
lecentes e o modo tradicional 
de criação característico da 
região planáltica de Tete cons-
tituem os factores naturais e 
humanos associados às carac-
terísticas, qualidades e reputa-
ção do cabrito de Tete.

Revisto-cipo
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O Ministério da Indústria e Comércio (MIC), através do Instituto da Propriedade 
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Um total de 28 artistas 
moçambicanos vai-se juntar 
numa exposição colectiva de 
artes plásticas, a ter lugar 
entre os dias 24 de Novem-
bro e 21 de Dezembro, no 
Espaço Cultural da Tmcel-
-IFT, em Maputo, com o 
apoio institucional da Tmcel-
-Moçambique Telecom, em 
parceria com a ACM-Arte 
e Cultura em Movimento.

Ao apoiar esta ini-
ciativa, a Tmcel 
pretende de-
monstrar a sua 
consciência so-

cial e solidarizar-se com a classe 
artística, no âmbito do impacto 
negativo do novo coronavírus 
sobre as suas vidas e, ao mesmo 
tempo, reconhecer o contributo 
das artes plásticas no panorama 
cultural nacional.

O evento, conforme re-
feriu Fernando Fanheiro, um 
dos curadores da exposição, 
vai abarcar um conjunto de 
49 obras, nas modalidades de 
pintura, esculturas em madei-
ra e ferro, desenho e cerâmica.

“A temática deste mosaico 
artístico reflecte os momentos 
marcantes vividos pelos artis-
tas, nomeadamente a pande-
mia do coronavírus, a insegu-
rança causada pela guerra, que 
afecta as zonas Centro e Nor-
te do País, o clamor pela paz, 
bem como o amor”, indicou.

Para o curador, trata-se de 
um evento beneficente, que visa 
apoiar os artistas, através da ven-
da das suas obras, que poderão, 
deste modo, ser adquiridas e, pos-
teriormente, oferecidas como pre-
sentes durante a quadra festiva.

O artista plástico Pedro Be-
trufe Mourana, de nome artístico 

PMourana, é um dos expositores. 
“Teremos numa única sala mais 
de duas dezenas de artistas, o que 
não acontecia há muito tempo. 
No contexto actual, marcado pela 
pandemia do coronavírus, a expo-
sição representa uma mais-valia 
para os artistas, sob ponto de vis-
ta de vários aspectos”, afirmou.

Neste certame, PMoura-
na vai participar através de 
uma obra relacionada com a 
Covid-19, que já foi expos-
ta em Istambul, na Turquia. 

Por sua vez, a artista plásti-
ca Delfina Nhatitima conside-

rou que a pandemia do corona-
vírus fez com que o sector das 
artes ficasse igualmente ador-
mecido, razão pela qual acções 
como esta que a Tmcel está a 
empreender têm o condão de 
reparar essa letargia cultural.

A artista vai expor duas 
obras que reflectem a paz e 
a humanidade, para desper-
tar as consciências no sentido 
de respeitar a vida humana.

“É uma exposição única, 
sobretudo neste momento em 
que estamos a encarar muitas 
dificuldades a vários níveis. Este 

projecto cultural faz com que as 
pessoas não concentrem os seus 
pensamentos apenas na doença, 
nas coisas más, mas também 
na vida, pois ela existe”, frisou.

Para Domingos Muando, 
vencedor do 1º Prémio de Es-
cultura na II Bienal TDM, em 
1993, é gratificante ver uma 
empresa dinâmica como a Tm-
cel, com uma tradição assina-
lável na promoção da cultura 
moçambicana, a dar a mão aos 
artistas neste momento difícil 
da pandemia do coronavírus.

“Esta exposição vai-nos aju-
dar a levar os nossos trabalhos 
aos verdadeiros apreciadores 
das artes, o que tem sido difícil 
realizar desde que entramos nes-
te novo normal, condicionado 
pelo coronavírus”, concluiu o 
escultor, cujas obras retratam, 
entre vários aspectos, a vida da 
comunidade em forma de fábula.
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Diferente atitude da Igreja acresce 
a preocupações de Lourenço

A Igreja Católica angolana tem vindo a assumir posições 
cada vez mais críticas em relação ao Governo e às suas polí-
ticas, o que traduz uma mudança na conduta, que sempre foi 
a sua, de relativa “contemporização” com o regime. A cono-
tação estabelecida entre a Igreja, enquanto tal, e o novo es-
pírito crítico, decorre de particularidades como as seguintes: 

Em geral, são crí-
ticos os únicos 
pronunciamen-
tos públicos de 
bispos e mem-

bros do clero que se manifestam 
(todos pertencentes a uma nova 
geração, cada vez mais presen-
te e activa na vida da Igreja). 

- Os bispos mais velhos, mais 
comedidos, têm-se remetido ao 
silêncio, o que, por indução, é 
visto como um sinal de compla-
cência ante os que se manifestam. 
Análises habilitadas consideram 
a mudança pela qual se acredita 
que a Igreja está a passar como 
devido à afirmação de uma cons-
ciência interna que identifica o 
regime e a acção governativa por 
políticas e práticas geradoras de 
injustiças e desigualdades que lhe 
cabe denunciar por afectarem es-
pecialmente os mais “desprotegi-
dos”, ao lado dos quais deve estar. 

As autoridades encaram com 
particular apreensão o facto de a 
Igreja estar agora a ser vista na 
sociedade como uma das “vozes 
críticas” da actual situação no 
país, nomeadamente no que toca 
aos efeitos sociais da crise eco-
nómica e aos direitos humanos. 
A capacidade mobilizadora que 
lhe é reconhecida tende a servir 
de conforto aos descontentes. 

A dureza considerada “ex-
trema” das reacções policiais/
securitárias do Governo às ma-
nifestações de descontentamento 
popular, Luanda em particular, es-
tão a minar ainda mais a reputação 
externa de João Lourenço – do an-
tecedente já prejudicadas por ava-
liações negativas em relação ao 
resultado das suas políticas refor-
mistas e de combate à corrupção. 

Os danos para a reputação de 
João Lourenço só não são maio-
res por se acreditar que os retro-
cessos verificados são em larga 
escala reflexo de poderes e influ-
ências que “o partido” (MPLA) 
conseguiu recuperar ao contra-
riar/anular o espírito reformista 
com que João Lourenço se apre-
sentou e no qual viu uma amea-
ça à sua sobrevivência. A figura 
do “partido” é representada por 
membros das elites instalados na 
economia e nas Forças Armadas. 

A popularidade interna e a re-
putação externa que marcaram o 

ambiente da investidura presiden-
cial, em 2017, foram em larga es-
cala alimentadas pelos seus pro-
pósitos reformistas, bem como 
por promessas de alargamento de 
um clima de direitos e liberdades 
cívicas. João Lourenço terá su-
bestimado a capacidade do “par-
tido” para fazer frente a tais pro-
pósitos, associados a riscos para a 
sobrevivência do próprio regime. 

Avaliações internas conside-
radas fidedignas em relação ao 
estado do MPLA apresentam-no 
como um partido com uma base 
de apoio cada vez menos motiva-
da (o trabalho político dos mili-
tantes é pago) e com uma elevada 
taxa de impopularidade na socie-
dade em geral. A certeza de que 
o MPLA passa por momentos de 
fraqueza gera sentimentos inte-
riores de que a sobrevivência do 
seu regime pode estar ameaçada. 

Os retrocessos e as contra-
dições em que se considera que 
o reformismo de João Lourenço 
foi caindo deram azo a uma pro-
gressiva desvalorização da sua 
figura e dos seus desígnios aos 
olhos de camadas da sociedade 
que inicialmente o apoiaram. Ao 
virar-se de novo para “o partido”, 
de modo a compensar a erosão 
do apoio popular, o Presidente 
tornou-se “refém” do mesmo. 

João Lourenço teria conse-
guido afirmar-se politicamente 
e consolidar-se no poder se ti-
vesse levado por diante as suas 
reformas tirando partido do am-
plo apoio com que contava na 
sociedade, assim como do efeito 
redutor que essa mesma realidade 
acarretava para o MPLA na sua 
capacidade para lhe fazer frente. 
De acordo com pontos de vista 
pertinentes, o Presidente teria, en-
tão, podido criar um novo partido. 

João Lourenço está aplicado 
em reforçar o seu poder e influ-
ências no aparelho do MPLA, 
mas não tem vindo a ser bem 
sucedido. O “ponto fraco” que o 
MPLA de facto representa para 
João Lourenço é também visto 
como “um resquício” do mode-
lo do poder bicéfalo que o seu 
antecessor, José Eduardo dos 
Santos, tentou implantar após a 
sua retirada. Os quadros da sua 
estrita confiança com que José 
Eduardo dos Santos preencheu 

os órgãos de direcção do parti-
do, em geral, ainda se mantêm. 

 A dureza da resposta das 
forças de segurança e serviços 
de informação evidencia ain-
da o receio prevalecente em 
meios do MPLA em relação à 
postura assumida pelo líder da 
UNITA, de se alinhar com os 
sectores da sociedade - jovens e 
outros - contestatários do regime. 

Depois de uma fase inicial 
de distensão em relação ao PR, 
e mesmo de apoio a algumas das 
suas políticas (combate à corrup-
ção, apesar de com reparos em 
relação ao facto de esta deixar 
de fora vastos estratos do próprio 
regime), Adalberto da Costa Jr. 

manifesta agora disponibi-
lidade para um posicionamento 
mais combativo, sobretudo de-
pois de terem sido goradas as ex-
pectativas restantes no partido em 
relação à realização das eleições 
autárquicas em 2020. Factor agra-
vante constituiu também a eleição 
pelo MPLA do novo presidente 
da Comissão Nacional Eleitoral, 
Manuel Pereira da Silva, apesar 
de tentativas de consensualização 
de um nome por parte da UNITA. 

A nova postura de ACJ tra-
duz também uma mudança de 
sentido ao nível das estruturas 
directivas do partido em relação 
aos propósitos de João Lourenço 
- inicialmente interpretados como 
tendentes a uma maior democrati-
zação do país e agora vistos sobre-
tudo como um engodo do MPLA, 
para assegurar o apaziguamento 
da oposição. Internamente, é re-
lativamente consensual que o par-
tido deve endurecer os seus pro-
testos, dado o engano de que foi 
alvo por parte do MPLA, estando 
ACJ pressionado nesse sentido. 

O facto de a UNITA, carac-
terizada pela comunicação social 
afecta ao MPLA como “agitado-
ra” por ter apoiado o protesto de 
Outubro, não ter aderido formal-

mente ao protesto de 11 de No-
vembro, focou os acontecimentos 
no espancamento de activistas 
pela Polícia, contribuindo para 
um recrudescimento dos protes-
tos de jovens. Mobilizados atra-
vés das redes sociais, os jovens 
organizaram-se em diferentes 
grupos, espalhados pela cida-
de, dificultando a acção policial. 

Na repressão dos ajuntamen-
tos foram utilizados canhões de 
água, disparos de armas de fogo 
para o ar e cargas de polícia de 
choque. Particularmente visados 
pela acção policial foram os lí-
deres do protesto - os activistas 
Nito Alves e Laurinda Gouveia 
foram feridos com gravidade e 
encaminhados para o hospital. 
Outro destacado activista, Luaty 
Beirão, foi detido quando em di-
álogo com a Polícia, filmado em 
directo através das redes sociais. 

Apesar do recrudescimento 
de protestos, para que contribuiu 
também a violência exercida pela 
policia, é considerado “diminu-
to” o risco de virem a ocorrer em 
Angola convulsões influenciadas/
provocadas pelo clima de crescen-
te descontentamento popular, pa-
tente na contestação de que João 
Lourenço e o seu regime são alvo. 
A hipótese da actual situação so-
cial e política poder vir a dar lugar 
a uma “ruptura” tem sido aven-
tada em análises qualificadas. 

Da intervenção policial resul-
tou 1 morto na manifestação de 
11 de Novembro, um jovem estu-
dante da Universidade Agostinho 
Neto, segundo relatos de testemu-
nhas, alvo de um disparo da Po-
lícia, que sem sucesso procurou 
ocultar o sucedido. Depois de ter 
inicialmente procurado rotular 
os manifestantes de agitadores, o 
Governo, através do ministro da 
Justiça e Direitos Humanos, Fran-
cisco Queiroz, reconheceu publi-
camente os “excessos” policiais 
na contenção dos protestos, no fi-

nal de um encontro com a embai-
xadora da União Europeia em Lu-
anda, Jeannette Seppen, em que 
esta procurou assegurar o respeito 
pelos direitos dos manifestantes. 

O aparato e o modus operan-
di dos dispositivos policiais e de 
segurança (também militares, este 
mais discreto), montados com 
o objectivo de desmobilizar ou 
conter manifestações de protesto, 
em geral oriundas dos bairros da 
periferia e movimentando espe-
cialmente jovens, são descritos 
como “muito superiores” ao que 
se verificava no período do an-
terior Presidente da República. 

O cerco/isolamento de bair-
ros inteiros nas noites anterio-
res a dias para os quais estejam 
marcadas manifestações é uma 
das medidas até agora inéditas 
no actual modus operandi da Po-
lícia, usando para tal de todo o 
tipo de meios. A finalidade é a de 
vedar a saída de grupos de mani-
festantes em direcção a locais de 
concentração das manifestações. 

O “excesso de zelo” que o 
Governo aparentemente reve-
la na forma como vem lidando 
com o fenómeno das manifes-
tações de protesto é atribuído a 
razões entre as quais avulta um 
alegado temor de que as mes-
mas tendam a alastrar e a entrar 
em descontrolo. A pressão e/ou 
a coacção sobre os manifestan-
tes são vistas pela Polícia como 
procedimentos capazes de pre-
venir situações de descontrolo. 

A presente situação 
económica e social apresenta 
tendências de agravamento vistas 
como capazes de fazer alastrar o 
descontentamento em camadas 
da população mais esclarecidas e 
mais activas. A receita petrolífera 
continuará a diminuir, o acesso 
ao crédito externo em condições 
vantajosas cessou e o investi-
mento externo é praticamente 
nulo. África Monitor/Zambeze
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Gapi, Condor e Ikuru unidos para salvar o caju

Fortificadas relações comerciais e  investimentos

“Estamos na fase final de concluir o plantio dos primei-
ros 200 hectares de cajuais novos aqui em Mogovolas”, in-
formou Agostinho Emiliano, presidente da Associação de 
Produtores de Manlahipa, distrito de Mogovolas, em Nam-
pula. “Este trabalho que estamos a fazer em parceria com a 
Condor e a Ikuru junto desta comunidade é um exemplo de 
uma das coisas que deve ser feita para salvar o caju como im-
portante sector económico e social do país. Quando aliamos 
industriais e agricultores contribuimos  para postos de tra-
balho na fábrica e melhores rendimentos para os agriculto-
res”, acrescentou João Maunze, director executivo da Gapi.

Agostinho Emi-
liano e João 
Maunze pres-
tavam estas 
informações 

numa visita de monitoria ao projecto 
de fomento de cajuais comunitários 
promovido pela Gapi, em parceria 
com as empresas Condor e Ikuru.

O grupo Condor, com três 
fábricas de processamento de 
castanha de caju nas localidades 
de Nametil e Anchilo, na pro-
víncia de Nampula, e uma na 
Macia, em Gaza, associou-se à 
Gapi-Sociedade de Investimentos 
para desenvolver um programa 
de melhoria dos rendimentos de 
produtores familiares e consoli-
darem a cadeia de valor do caju. 

A Gapi tem vindo a prestar 
assistência técnica e formação a 
agricultores líderes que promo-
vem a constituição de organi-
zações locais habilitadas a pro-
mover o rejuvenescimento de 
cajuais ordenados segundo as 
melhores práticas agronómicas.

“Hoje, o rendimento dos agri-
cultores anda em média pelos 16 
mil meticais por ano. Claro que 
eles têm outros rendimentos, pois 
o cajueiro é um complemento. Mas 
daqui a uns 3-4 anos o rendimento 
proveniente do cajual de uma famí-
lia com 4 hectares e com árvores 
de novas variedades, como as que 
estão a ser plantadas em Mogovo-

las, pode atingir cerca de dois mil 
dólares por ano.  Estamos a falar 
de melhorias de rendimentos en-
tre seis e dez vezes mais do que os 
actuais”, esclareceu Silvino Mar-
tins, administrador da Condor, que 
trabalha no sector há quinze anos.

“O cajueiro não consome mui-
to tempo e trabalho do agricultor”, 
disse Silvino Martins, acrescentan-
do que é preciso alguma disciplina, 
particularmente na limpeza à volta. 

Por isso, o trabalho de for-
mação e assistência aos líderes 
das organizações da comunidade 
é muito importante. Além disso, 
enquanto o cajueiro está a cres-
cer, durante os primeiros 3 a 4 
anos, a mesma área pode ser usa-
da para o cultivo de culturas ali-
mentares e de rendimento, como 
amendoim, feijões, entre outros.

A constituição da Associação 
de Produtores de Castanha de Caju 
Manlahipa ocorreu a 13 de Julho 
de 2018 com um número inicial 
de 64 agregados familiares, sendo 
que o número de membros tem 
vindo a crescer, sendo agora de 80. 

No acto de constituição, os 
membros aprovaram como objec-
tivos “mobilizar os residentes de 
Manlahipa para fazerem o plantio 
de cajueiros melhorados, facilitar 
o registo de terras dos membros 
da associação, garantir a adopção 
de tecnologia de plantio de ca-
jueiros para assegurar a produti-

vidade e aumento da produção da 
castanha; promover a educação 
financeira no seio dos membros 
da associação, garantir boas práti-
cas de preservação ambiental e de 
protecção contra o HIV e SIDA 
e outras doenças endémicas”.

“A Gapi considera o caju como 
uma das culturas perenes com 
maior impacto na estabilidade e 
bem-estar das famílias rurais e na 
economia nacional. Moçambique 
já foi o maior produtor de caju a 
nível mundial. Somos parceiros 
do Governo desde que em 2001 
se deu início à implementação da 
Lei de Industrialização do caju que 
estabelece uma taxa sobre a expor-
tação de castanha não processada. 
Ser parceiro significa estar no ter-
reno e fazer coisas concretas com 
os diferentes grupos que trabalham 
no sector do caju para criar riqueza 
para o país” – acrescentou António 
Souto, fundador e assessor princi-
pal da Gapi no encontro de corte-
sia mantido com o Administrador 
de Mogovolas, Iasalde Ussene.

 Com a assistência da Gapi, esta 
organização obteve três DUATs, 
cobrindo uma área total de 634 hec-
tares distribuídos em três blocos. 
Uma parte dos 28.800 cajueiros, 
que ocupam os primeiros 200 hec-
tares, vão começar a produzir em 
2021/22. Cada agregado tem o seu 

lote individual e a responsabilida-
de de plantar e cuidar dessa área. 

Cada lote tem pelo me-
nos 4 hectares. Em cada hec-
tare plantam-se cerca de 150 
árvores, mas pode ir até 200.

“Todo este trabalho de organi-
zação e assistência técnica, em cur-
so desde 2018, tem sido realizado 
sem a assistência financeira do Go-
verno. São as nossas empresas que 
estão a custear o projecto de Man-
lahipa. Mas agora com a criação 

do Instituto de Amêndoas pode 
ser que haja mais atenção ao nosso 
contributo”, disse João Maunze.

Durante o fórum sobre a co-
mercialização agrícola, realizado 
em 29 de Agosto, em Nampula, 
e na presença do Chefe de Esta-
do, o economista António Souto, 
fundador e assessor principal da 
Gapi, alertou para os “riscos de 

destruição da nascente indústria 
do caju, se não forem tomadas 
medidas urgentes de carácter fi-
nanceiro para apoiar o sector, 
bem como intervir contra os pi-
ratas que usam a comercializa-
ção do caju para lavar dinheiro 
e exportar capital ilegalmente”.

“Os governos da Índia e do 
Vietname tomaram fortes medi-
das para proteger a sua indústria 
do caju. Não compreendo por que 
estamos a hesitar em proteger este 
sector. É um sector que empre-
ga cerca de 15 mil trabalhadores. 
A concorrência desleal e a fal-
ta de apoio financeiro, agravada 
pela crise da pandemia, já cau-
saram o encerramento de cerca 
de 10 fábricas, com mais de 10 
mil trabalhadores no desempre-
go”, acrescentou António Souto.

“Entre 1995 e 1999, o Gover-
no de Moçambique cedeu a pres-
sões movidas pelo lobby da indús-
tria indiana do caju, permitindo 
que uma grande parte da amêndoa 

do caju fosse exportada em bruto, 
em vez de ser processada nacio-
nalmente. Na altura perderam-se 
milhares de postos de trabalho. 
Sem uma intervenção urgente e na 
situação crítica em que o país se 
encontra, o encerramento dessas 
fábricas vai ser uma tragédia de 
dimensões incalculáveis”, adver-
tiu o economista António Souto.

Revisto-cipo 
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“Estamos na fase final de concluir o plantio dos primeiros 200 hectares de cajuais novos aqui 
em Mogovolas”, informou Agostinho Emiliano, presidente da Associação de Produtores de 
Manlahipa, distrito de Mogovolas, em Nampula. “Este trabalho que estamos a fazer em 
parceria com a Condor e a Ikuru junto desta comunidade é um exemplo de uma das coisas que 
deve ser feita para salvar o caju como importante sector económico e social do país. Quando 
aliamos industriais e agricultores contribuimos  para postos de trabalho na fábrica e melhores 
rendimentos para os agricultores”, acrescentou João Maunze, director executivo da Gapi. 

Agostinho Emiliano e João Maunze prestavam estas informações numa visita de monitoria ao 
projecto de fomento de cajuais comunitários promovido pela Gapi, em parceria com as 
empresas Condor e Ikuru. 

 

O grupo Condor, com três fábricas de processamento de castanha de caju nas localidades de 
Nametil e Anchilo, na província de Nampula, e uma na Macia, em Gaza, associou-se à Gapi-
Sociedade de Investimentos para desenvolver um programa de melhoria dos rendimentos de 
produtores familiares e consolidarem a cadeia de valor do caju.  

A Gapi tem vindo a prestar assistência técnica e formação a agricultores líderes que promovem 
a constituição de organizações locais habilitadas a promover o rejuvenescimento de cajuais 
ordenados segundo as melhores práticas agronómicas. 

 

No seguimento 
da última visi-
ta presidencial 
do Chefe de 
Estado do Ma-

lawi a Moçambique, em Outubro de 
2020, na qual as partes acordaram a 
fortificação das relações comerciais 
e  investimentos com impacto na 
balança comercial,  teve lugar on-
tem, dia 25 de Novembro, na cidade 
de Tete, um encontro bilateral entre 
Moçambique e Malawi, represen-
tados pelos respectivos ministros 
que tutelam a área do comércio.

 A reunião teve como pontos de 
agenda: (i) Ajuste do Acordo de Co-
mércio Preferencial (2005) à nova 
realidade económica; (ii) Revitali-
zação do processo negocial para as-

sinatura do Memorando de Enten-
dimento entre o Instituto Nacional 
de Normalização e Qualidade (IN-
NOQ) e sua congénere malawiana 
e; (iii) assinatura de um Memoran-
do de Entendimento entre o Ins-
tituto de Cereais de Moçambique 
(ICM) e sua congénere malawiana.

 A delegação moçambicana foi 
chefiada pelo ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita, e  com-
posta por quadros do Ministério da 
Indústria e Comércio, da Autorida-
de Tributária de Moçambique e da 
Direcção dos Serviços Provinciais 
de Actividades Económicas de Tete.

 Moçambique e Malawi firma-
ram em 2005 um Acordo de Comér-
cio Preferencial e as duas partes têm 
envidado esforços para que benefí-
cios sejam retirados desse acordo.

Malawi e Moçambique
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Força da juventude carrega 
AMECON pelas costas

Soluções de banca móvel e digital da Ericsson irão 
potenciar melhor experiência aos clientes da Tmcel

Pedro Cossa novo presidente dos economistas 

A Associação Moçambicana dos Economistas (AMECON) 
tem nova equipa para simbolizar os seus destinos nos próximos 
três anos. Liderado por Pedro Cossa, o elenco integra profis-
sionais de vários domínios da sociedade moçambicana, nomea-
damente académico, empresarial, sector financeiro, sector pú-
blico e privado, instituições de assistência social, entre outras, 
e tem como objectivo contribuir no fomento do estudo, debate 
e divulgação das ciências económicas no seio dos membros.

Para além deste de-
siderato, a nova 
face da AMECON 
tem como alicer-
ces promover a 

análise e o debate da realidade eco-
nómica e social em Moçambique; 
criar e incentivar o espírito e a vida 
associativa entre os seus membros, 
de modo a que possam, através da 
troca de experiências, melhorar de 
forma continuada o seu nível de co-
nhecimentos teórico e prático, bem 
como contribuir para o desenvolvi-
mento da economia nacional e pro-
mover a elevação da conduta moral 
e deontológica dos seus membros.

Nesta perspectiva, a AMECON 
vai empenhar-se em continuar na 
sua afirmação como entidade pro-
fissional, num contexto de uma 
sociedade cada vez mais exigente 
e atenta às novas dinâmicas econó-
micas e sociais, tendo como missão 
revitalizar e consolidar a actuação 

da AMECON, com vista a elevar 
a associação para patamares de 
excelência, sendo proactiva e pro-
fissionalmente reconhecida como 
uma autoridade científica capaz 
de desenvolver um pensamento 
económico responsável, contri-
buindo para o desenvolvimento 
socioeconómico de Moçambique. 

Ao longo do triénio que irá durar 
o mandato, a AMECON propõe-se 
a mobilizar e inscrever um núme-
ro significativo de novos membros 
(Economistas e Gestores), até 2023; 
dinamizar a acção dos núcleos pro-
vinciais da AMECON; estimular 
o associativismo, de modo que os 
membros participem activamente 
nas actividades promovidas pela 
associação; criar bases para a trans-
formação da AMECON em Ordem 
dos Economistas de Moçambique; 
estabelecer e/ou consolidar parce-
rias domésticas e internacionais

Novo presidente da AMECON

Pedro Frederico Cossa tem 37 
anos de idade e é funcionário da 
BVM, há mais de 10 anos, onde 
foi Director Adjunto de Operações 
e Mercados, durante 6 anos, e Di-
rector de Operações e Mercados 
(interino), durante 2 anos. Foi de-
putado da Assembleia da República 
(no mandato 2015 - 2020) e é ac-
tualmente deputado suplente. Foi 
membro da Assembleia Municipal 
de Maputo, nos mandatos 2004-
2008 e 2009 -2013. Possui licen-
ciatura em Gestão e Finanças pelo 
ISUTC e cursa Mestrado em Eco-
nomia de Desenvolvimento pela 
Universidade Eduardo Mondlane. 

Possui ainda formações/di-
plomas em Literacia Financeira 
pela Universidade de Pretória, 
Mercados Financeiros pelo Ins-
tituto de Formação Bancária de 
Portugal, First Certificate in En-
glish pela Universidade de Cam-
bridge. Actualmente integra o 
Conselho de Gestão da AME-
CON e é docente universitário.

Composição da Lista “A”
Mesa da Assembleia-Geral
1. Luís Magaço Jr. – Presi-

dente; 

2. Armando Pedro Muiuane 
Jr. - Vice-Presidente;

3. Cláudio André Lemos 
de Santana Afonso Borges – 
Secretário. 

Conselho de Gestão
1. Pedro Frederico Cossa – 

Presidente; 
2. Telma Comé – Tesou-

reira; 
3. Harold Tshidiso Paka – 

Vogal;
4. Lisete Esmeralda Jamal 

César – Vogal; 
5. Carmen Taila Dgedge – 

Vogal.
Conselho Fiscal
1. Rodolfo Nogueira Dias – 

Presidente; 
2. Carlos Aik – Vogal; 
3. Nádia Muanacha Nurmo-

made Hassamo – Vogal.

A M o ç a m b i -
que Celular 
(Tmcel), S.A. 
e a Ericsson 
( N A S D A Q : 

ERIC) celebraram um contrato de 
cinco anos para expandir e mo-
dernizar a rede e o ecossistema de 
serviços digitais da empresa, atra-
vés das mais recentes inovações, 
funcionalidades e recursos prove-
nientes dos Sistemas de Suporte ao 
Negócio (BSS) e de Banca Móvel 
daquele fornecedor de tecnologias. 

Como resultado deste acor-
do, a Tmcel poderá oferecer 
uma experiência de utilização 
aprimorada aos seus clientes, 
bem como permitir o acesso a 
serviços financeiros e seguros.

A solução de BSS da Ericsson 
irá igualmente facilitar a migra-
ção e o envolvimento digital da 
Tmcel em operações de negócios 
centradas no cliente. Adicional-
mente, a plataforma de Activação 
Dinâmica da Ericsson (EDA) vai 
permitir a abordagem de todas 
as necessidades de activação dos 
serviços da Tmcel, através de 

uma plataforma única e flexível. 
O acordo celebrado in-

clui ainda a implementação 
da solução de Banca Móvel 
(Mobile Money) da Ericsson.

O objectivo da Tmcel é de 
incentivar o uso diário de moe-
da electrónica, criando mais fa-
cilidades de acesso a este servi-
ço e tornando o ecossistema de 
pagamentos mais diversificado. 

A solução de Carteira Móvel 
da Ericsson impulsionará o projec-
to, estando adaptada para fornecer 
um novo canal que contribui para 
a inclusão financeira, oferecendo 
serviços financeiros móveis de 
nova geração, seguros e de fácil 

utilização, incluindo para os nossos 
concidadãos que não têm acesso 
a serviços bancários tradicionais.

Entretanto, Mahomed Rafique 
Jusob Mahomed, Presidente do 
Conselho de Administração da Tm-
cel, afirmou na ocasião que “através 
desta parceria, esperamos trabalhar 
com a Ericsson para aprimorar ain-
da mais a nossa proposta de valor 
e expandir o nosso ecossistema. A 
experiência global e as soluções 
inovadoras da Ericsson irão permi-
tir responder aos requisitos perso-
nalizados e em rápida mudança do 
mercado digital em Moçambique”.

A Tmcel irá se beneficiar de 
uma maior agilidade nos negócios 

e de uma evolução faseada eficaz 
para o mundo digital dinâmico que 
está a ser edificado com o 5G e a 
Internet das Coisas (IoT). A em-
presa terá acesso aos lançamentos 
contínuos de produtos da Ericsson 
e a investimentos futuros alinha-
dos às tendências de transforma-
ção do mercado e tecnologias. 

O acordo inclui uma gama de 
produtos BSS da Erisson, que sus-
tentarão a monetização dos servi-
ços prestados pela Tmcel, incluindo 
o Sistema de Taxação da Ericsson, 
a Plataforma de Aprovisionamento 
Dinâmico a Plataforma de Virtuali-
zação Completa Geo-redundante e 
a Plataforma de Mediação Múltipla.

Por sua vez, Todd Ashton, Vice-
-Presidente e Director da Ericsson 
para o Leste e Sul de África, assegu-
rou que “o compromisso contínuo 
da Tmcel para com a inovação e a 
experiência aprimorada do cliente 
é a prova dos esforços da empresa 
para oferecer benefícios ao país, 
especialmente na área de carteiras 
digitais. É nossa intenção continu-
ar a ser um parceiro de confiança 
da Tmcel e reforçar a sua missão 

de permanecer na vanguarda das 
Tecnologias de Informação e Co-
municação em Moçambique, con-
tribuindo com a nossa comprovada 
capacidade na integração de siste-
mas e software de BSS e de Banca 
Móvel. Este projecto é crucial para 
o desenvolvimento económico da 
nação e também como um facili-
tador para conectar e apoiar novas 
indústrias emergentes no país”.

Ao abrigo deste acordo, os 
serviços fornecidos pela Ericsson 
incluem o desenho da solução, 
gestão do projecto, consultoria 
em tecnologia, habilitação de 
serviços, configuração de negó-
cios, desenvolvimento e custo-
mização, integração e verificação 
da solução e testes de aceitação.

Por outro lado, e através desta 
solução, os serviços de banca mó-
vel irão tornar-se numa ferramenta 
essencial para a mudança do “mo-
dus vivendi” em toda a África, no 
geral, e em Moçambique, em parti-
cular, fornecendo acesso a serviços 
financeiros seguros, mas também 
a oportunidades de acesso a ener-
gia, saúde, educação e emprego.

Quinta-feira, 26 de Novembro de 202020 |  zambeze  



| Desporto|

Comercial

Eneas Comiche Jr. quer revolucionar o hóquei

Secretário de Estado do Desporto recebe atletas do Judo

O Secretário 
de Estado 
do Despor-
to, Carlos 
G i l b e r t o 

Mendes, recebeu na passada 
sexta-feira os atletas de Judo 
que participaram do quarto 
Open Africano da modalida-
de, que se realizou em Dakar.

A competição, que con-
tava para a pontuação no 
ranking mundial da mo-
dalidade, decorreu nos 
dias 14 e 15 de Novem-

bro, na capital senegalesa.
Moçambique fez-se re-

presentar por Ayton Siquir, 
na categoria de 73kg, que 
se posicionou em 5º lugar; 
Jacira Ferreira na catego-
ria de 52kg e Kevin Loforte 
na categoria 66kg conquis-
taram a medalha de bronze.

Como um percurso para 
os Jogos Olímpicos Tóquio 
2021, os atletas vão participar 
do Campeonato Africano de 
Judo, que se realiza no próxi-
mo mês de Dezembro, na ca-

pital dos Camarões, Yaoundé. 
Nesta prova continental, 

espera-se que os atletas me-
lhorem a sua performance e 
ganhem pontos para garan-
tir a participação na maior 
prova desportiva do mundo.

Na recepção aos atletas, 
Carlos Gilberto Mendes en-
corajou os atletas a conse-
guirem mais pontos e acre-
ditarem no sonho olímpico. 
“Congratulo por este feito e 
acredito que têm tudo para 
se qualificar para os Jogos 

Olímpicos. Aproveitem estas 
oportunidades para melho-
rarem a performance, explo-
rem a vertente dos estágios 
pré-competitivos”, disse o 
Secretário de Estado do Des-
porto, que encorajou a toma-
rem medidas de precaução 
face à Covid-19, por forma a 
não perderem a oportunida-
de de qualificação olímpica.

“Agradecemos esta proxi-
midade do Secretário de Esta-
do do Desporto, encoraja-nos 
a enfrentar os desafios que te-

mos pela frente. É nossa preo-
cupação a baixa de competitivi-
dade interna e nós precisamos 
de referências para disputar ao 
nível interno”, disse Ayton Si-
quir, tendo acrescentado que, 
“por exemplo, a Jacira Ferrei-
ra é a única atleta feminina”.

Participaram também da 
recepção aos atletas quadros 
da Secretaria de Estado do 
Desporto, Fundo de Promoção 
Desportiva, Comité Olímpi-
co de Moçambique e Federa-
ção Moçambicana do Judo.

Eneas Comiche Jr., filho do presidente do Conselho Au-
tárquico de Maputo, é candidato à presidência da Federa-
ção Moçambicana de Hóquei. Comiche Júnior pretende, en-
tre vários projectos, massificar a patinagem ao nível do país 
e consolidar a formação dos praticantes, estabelecendo mais 
locais para a patinagem. Comiche leva consigo as preocupa-
ções dos jogadores e demais amantes do hóquei, assegurando 
que caso vença as eleições estes problemas serão solucionados.

Próximo sábado, 
28 de Novem-
bro, o hóquei 
moçambicano 
vai às urnas 

para eleger o sucessor de Ni-
colau Majante no comando 
dos destinos da modalidade. 

Eneas Comiche Jr. apre-
sentou publicamente a sua 
intenção de concorrer ao car-
go, tendo dito na altura que 

pretende consolidar o tra-
balho feito pelo elenco que 
está de saída, bem como me-
lhorar o que ficou por fazer.

Ao lado de Comiche es-
tão figuras notáveis do hó-
quei moçambicano, entre 
as quais membros funda-
dores (com direito a voto) 
da Federação Moçambi-
cana de Hóquei e antigos 
praticantes da modalidade. 

Aliás, Comiche diz ter 
consultado os actores da mo-
dalidade, tendo sido eles que 
deram o aval para avançar. 
Muito embora a sua candi-
datura seja vista como sendo 
uma decisão política, Co-
miche Júnior goza de todos 
os direitos para o efeito, ou 
seja, os estatutos sobre a pre-
sidência da modalidade não 
estão reféns do pagamento 
de quotas e ser membro de 
um determinado clube, tal 
como noutras modalidades. 

Para se candidatar à 
presidência do hóquei, o 
indivíduo deve ter a na-
cionalidade moçambica-
na e ser maior de 18 anos. 

Nelson Costa, antigo atle-
ta da selecção nacional de 
patinagem, concorre à presi-
dência da Federação Moçam-
bicana de Hóquei em Patins e, 
no seu manifesto, fala de so-
luções para os problemas que 
enfermam a modalidade, um 
dos quais a preocupação dos 
dirigentes pelos Mundiais e 
não um trabalho de massifica-
cão do hóquei internamente.

“O sofrimento e os pro-
blemas desta modalidade 
desportiva levaram-me a que 
avançasse com a minha can-
didatura”. Foi assim que Nel-
son Costa se pronunciou em 
entrevista ao nosso jornal, 
tendo afirmado que o hóquei 
em patins padece, já há anos, 
de problemas organizacio-

nais, apontando para a pre-
ocupação que os dirigentes 
tinham de levar a modalidade 
ao Mundial, em detrimento do 
trabalho interno que consistia 
na descoberta de potenciais 
talentos para a modalidade.

 “Por exemplo, as provín-
cias de Inhambane, Manica, 
Sofala, Inhambane e Cabo 
Delgado já têm em cartei-
ra, caso vença as eleições, 
o projecto de formação de 
monitores e árbitros para 
ajudar a descobrir poten-
ciais e também dar formação. 
Temos também o projecto 
de homenagear os colossos 
desta modalidade, figuras 
como Pedro Pimentel, Amé-
rico Tavares, Arsénio Escu-
ludes, entre outros”, disse.  

Hóquei não são os campeonatos do Mundo

Entretanto, Eneas Comi-
che, que submeteu a sua can-
didatura na semana passada, 
tem a pretensão de lavar o 
hóquei em patins a bom por-
to, caso vença as eleições. 

O candidato justifica que 
a sua pretensão vem preen-
cher o vazio que havia na pa-
tinagem na identificação de 
um candidato para concorrer 
à presidência da modalida-
de, acrescentando que, para 
o efeito, conta com a expe-

riência da equipa que está a 
avançar para a presidência. 

Comiche Júnior pretende, 
entre vários projectos, massi-
ficar a patinagem ao nível do 
país e consolidar a formação 
dos praticantes, estabelecendo 
mais locais para a patinagem. 

O candidato leva consigo 
as preocupações dos jogado-
res e demais amantes do hó-
quei, assegurando que, caso 
vença as eleições, tais pro-
blemas serão solucionados.
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GOtv reforça posicionamento de melhor 
opção na migração digital com campanha 

“Na GOtv Já Sou digital”
A GOtv tem o prazer de lançar a 

campanha “Já Sou Digital”, num con-
texto em que o país caminha a passos 
largos para a consolidação da transição 
do sinal analógico de televisão para 
o sinal digital, enquadrado no pro-
cesso de migração digital em curso.

 O lançamento desta campanha re-
força o posicionamento da marca como 
a melhor opção da migração digital por-
que com a GOtv os Clientes já são digi-
tais, pois não precisam de se preocupar 
com um eventual “apagão” resultante 
do processo em curso de mudança do 
analógico para o digital. Na GOtv, os 
Clientes têm vantagens comparativas, 
pois os mesmos podem aceder ao seu 
entretenimento favorito, a preços aces-
síveis, sinal de qualidade e confiável.

 
Esta campanha visa educar os nos-

sos Clientes sobre as vantagens da 
GOtv e acima de tudo garantir que to-
mem uma decisão consciente sobre o 
melhor provedor para migração digital. 
Esta campanha envolve caras conhe-
cidas do público moçambicano, como 
o músico Dj Ardilles e a reconhecida 
influenciadora digital vulgarmente co-
nhecida como Mana Cecy, que, à seme-
lhança de muitos moçambicanos, opta-
ram pela GOtv como a melhor opção.

 O lançamento da Campanha “Já 
Sou Digital” permite aos Clientes liga-
rem-se à GOtv ao preço promocional 
de 1.299MT (descodificador e antena), 
incluindo uma mensalidade do pacote 
GOtv Plus. Esta é a oportunidade para 
deixar de ver a televisão com “chuvis-
cos”, fazendo a escolha certa e aderindo 
à GOtv. A migração digital é um facto, e 
para aqueles que ainda não escolheram 
um provedor esta é uma oportunidade 
ímpar de o fazer juntando-se à GOtv.

 A GOtv possui 04 pacotes, o Lite, 
o Essencial, o Plus e o Max, cujas subs-
crições mensais variam de 200MT a 
850MT, sendo que os Clientes GOtv 
têm a possibilidade de desfrutar de 
conteúdos televisivos com qualidade 
e preços acessíveis para a satisfação 
de toda a família e todos os bolsos, in-
cluindo as melhores ligas de futebol do 
mundo (Liga Italiana, Liga Espanhola 
e Liga Inglesa), Liga das Campeões da 
UEFA, desportos radicais, NBA através 
do canal ESPN, uma variedade de ca-
nais nacionais de topo disponíveis na 
plataforma que lhes permitem acom-
panhar o melhor da programação local. 

Para além disso, os Clientes têm 
também acesso a conteúdos infantis e 
educacionais para as crianças nos canais 
Cartoon Network, Panda, Nickelodeon, 

Jim Jam, Disney Júnior e muito mais, 
bem como entretenimento geral, com 
destaque para filmes nos canais DStv 
Pipoca, Mnet Movies 4, notícias e docu-
mentários variados, telenovelas alician-
tes da Telemundo, Eva e muito mais.

 “Como sempre, o nosso compro-
misso é enriquecer a experiência de 
entretenimento dos nossos valiosos 
Clientes com conteúdos apetecíveis 
para toda a família. Queremos com 
esta campanha “Já Sou Digital” con-
solidar a nossa posição como melhor 
opção para a migração digital, atra-
vés das nossas vantagens comparati-
vas. Com a GOtv, os nossos Clientes 
já são digitais e já estão a desfrutar 
de um mundo de vantagens como en-
tretenimento acessível e com sinal de 
qualidade, confiável, sem interrupções. 
Queremos também com o lançamento 
desta campanha contribuir para as ac-
ções de educação sobre a migração di-
gital, bem como mobilizar a população 
para que não fique de fora do proces-
so”, afirma o director-geral da Multi-
Choice Moçambique, Agnelo Laice.

 “Lançamos esta campanha num 
momento marcadamente importante 
que é a época festiva. A nossa lista de 
conteúdos nesta época festiva certa-
mente reunirá família e amigos com 
conteúdo novo e clássico, tornando a 
GOtv o local preferido de todos, atra-
vés de uma combinação emocionante 
de programação, incluindo um alinha-
mento de filmes, acção desportiva com 
as melhores ligas do mundo, entreteni-
mento infantil de qualidade para alegrar 
a toda família”, reforçou Agnelo Laice.

 
O que assistir na 

GOtv nesta época festiva?
Os Clientes poderão assistir a 

uma variedade incrível de programas 
internacionais para todos os gostos. 
Os Clientes podem mergulhar nas 
emoções da novela O Final do Pa-
raíso, que irá estrear no canal Tele-
mundo (14).  A pequenada não tem 
razões de queixa e poderá divertir-se 
e aprender com os oito canais infantis 
da GOtv. Não deixe de acompanhar 
os novos episódios da série Teen Ti-
tans GO! no canal Cartoon Network 
(67), bem como Super Wings e A 
Porquinha Pepa no Canal Panda (64).

E as novidades não param por 
aqui. Os apreciadores de séries pode-
rão assistir as novas temporadas de 
The Good Doctor, S.W.A.T. - Força 
de Intervenção, Investigação Criminal 
e The Blacklist no AXN (11), This Is 
Us e Anatomia de Grey no Fox Life 
e Chicago Med no Mundo FOX (4).

 As mentes jovens tam-
bém serão entretidas e edu-
cadas através de uma ampla 
variedade de programação 
da GOtv, incluindo o especial 
Africa Wild do NatGeo Wild, 
em Dezembro - um mês intei-
ro que destaca todos os novos 
especiais de história natural 
sobre o belo e diversificado 
conteúdo de África.  Os adep-
tos  de futebol também podem 
esperar por uma emocionante 
cobertura durante a época fes-
tiva com excelentes jogos da 

LaLiga (Dérbi de Madrid, Se-
vilha X Real Madrid, Barcelo-
na X Valencia), Série A  (Inter 
de Milão X Napoli, Juventus 
X Fiorentina e AC Milan X 
Lazio), bem como alguns jo-
gos da Liga Inglesa, com o 
desfile das  melhores equipas 
de futebol do mundo a com-
petirem para os títulos dos 
seus respectivos países. Não 
perca toda a cobertura com 
os melhores comentários, 
lances e em qualidade digital.

 Muito entretenimento à 

espera! Comemore esta épo-
ca festiva na GOtv, Local 
Favorito de Todos. Para mais 
informação ou para subscre-
ver, visite www.gotvafrica.
com/pt-mz. Para gerires a 
tua conta ou actualizares o 
teu pacote, baixa o aplicativo 
MyGOtv e mantém-te ligado.

 
A GOtv foi lançada em 

2016 e está presente em to-
das as capitais provinciais do 
país, sendo líder no sector de 
entretenimento e melhor op-
ção para a migração digital.
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Miambo e Retroalimentação do ego 
(Tudo que me rodeia e me habita a alma)

Elísio Miambo é natural e residente na cidade de Xai-Xai. 
Além de escritor é docente no Instituto Agrário de Chókwè.

Falando da sua actividade como escritor, afirma que “a 
literatura, do ponto de vista artístico, manifesta-se pelo tra-
balho laborioso com a palavra, daí que é necessário que antes 
de mais haja uma simbiose com a língua na qual o escritor 
pretende escrever”.

Para si, a litera-
tura é de ex-
trema impor-
tância para a 
contemporanei-

dade. “Contudo, se estivermos 
à procura de soluções mate-
máticas não é a literatura que 
nos pode dar. Com isso quero 
dizer que a literatura não ser-
virá para resolver problemas, 
mas sim oferecer ferramen-
tas para vivê-los de forma 
dialéctica”, refere Miambo.

O autor conta ao Zambeze 
que a sua paixão pela escrita 
começa desde a tenra idade, 
tendo então sido permeado 
por influências de outros au-
tores e músicos, sobretudo os 
de Hip-Hop. “O meu começo 
na escrita foi a materialização 
do exercício experimental que 
andei evitando durante anos de 
leitura de outros autores. Ga-
nho então coragem para tecer 
as primeiras linhas por volta 
dos meus 15/16 anos, embo-
ra até então a minha escrita 

fosse imitação do “cavalgar” 
dos outros, a quem eu lia e ou-
via. Digo ouvia, porque parte 
dos “influencers’ para escrita 
são fazedores de Hip-hop”.

Miambo já organizou e par-
ticipou de várias antologias ao 
longo do seu percurso, até que 
em 2020 chega até ele, pela 
Editora Kulera, a possibilidade 
de publicar um dos seus manus-
critos já há muito engavetados. 

Assim, como refere o artis-
ta, “publiquei Retroalimenta-
ções do Ego, uma colectânea 
de poemas cujo fio condutor é 
o sentido dialógico que privo 
com o universo, no sentido de 
dar alguns feedbacks/retroa-
limentações a respeito do que 
me rodeia e me habita a alma”. 

Depois do lançamento ofi-
cial, a 5 de Setembro, na cidade 
de Xai-Xai, “Retroalimenta-
ções do Ego” foi apresentado 
na Vila Municipal de Quissico 
e Inharrime, nos dias 18 e 19 de 
Novembro, respectivamente.

O livro é composto por cin-

co  partes/capítulos/cadernos 
com focos temáticos e técni-
cas de geração de sentido algo 
diversos, no intuito de atingir 
a todo tipo de público leitor.

Questionado sobre as difi-
culdades encontradas ao longo 
do seu percurso, Miambo afir-
mou que “pessoalmente não 
gosto de assumir o termo “difi-

culdade” porque o nome que da-
mos aos desafios que se impõem 
revela a nossa atitude para com 
eles. Todos nós sabemos que a 
edição e publicação de livros em 
Moçambique é um desafio, con-
tudo não são os lamentos nem 
a vitimização que nos podem 
ajudar. Por vezes trata-se de es-
tar no lugar certo, na hora cer-

ta, com as pessoas certas e boa 
disposição para perceber isso”.

O autor deixa um conselho 
para todos os jovens praticantes 
da literatura, até mesmo para os 
que pretendem entrar para esta 
vida: “nunca fiquem satisfeitos 
com os vossos textos. Por mais 
divinos que eles pareçam, há 
sempre uma aresta por limar”.

silVino miranDa
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A estratégia Neo-Otomana 
de Recep Erdogan

Usar a Histó-
ria, encontrar 
na História 
e nas histó-
rias da co-

munidade “um passado útil” é 
uma arte. Uma arte que, num 
mundo onde as identidades re-
ligiosas e nacionais voltam a 
valer, alguns líderes sabem e 
praticam melhor que outros.

Podem chamar-lhes po-
pulares ou, pejorativamente, 
populistas. Mas num mundo 
desencantado, com as utopias 
da globalização política e eco-
nómica em crise, os povos, 
de uma maneira ou de outra, 
voltam à procura das identida-
des religiosas, nacionais, até 
regionais, pois é aí que sen-
tem segurança e solidariedade.

Se há um dirigente político 
que entendeu bem e tem usado 
este fenómeno é o actual Presi-
dente da Turquia, Recep Erdo-
gan. Nascido em Istambul, em 
1954, numa família religiosa e 
conservadora, Erdogan fez estu-
dos de Economia na Universida-
de de Mármara. Começou a sua 
carreira política como presidente 
da Câmara de Istambul, entre 
1994 e 1998, pelo partido Refah 
(Partido do Bem-Estar), um par-
tido islâmico que foi proibido por 
pressão dos militares. Erdogan 
foi, aliás, preso durante quatro 
meses, por ter citado um poeta 
nacionalista considerado radical.

Em 2001 fundou o partido 
da Justiça e do Desenvolvimen-
to (AKP), um partido religioso, 
mas considerado moderado, que 
ganhou maioria absoluta nas 
eleições de Novembro de 2002. 
Em 2003, já com os seus direitos 
políticos plenos, foi Primeiro-
-ministro com uma maioria de 
dois terços no Parlamento. Erdo-
gan conseguiu melhorar consi-

deravelmente a economia turca, 
a seguir à crise de 2001, sendo 
sucessivamente reeleito como 
Primeiro- ministro e ganhando 
também dois referendos cons-
titucionais, em 2007 e 2010.

Erdogan e o AKP seguiram 
uma linha de tensão cautelo-
sa com a tradição do laicismo 
de Atatürk e com os militares, 
que sempre se consideraram 
– e eram, constitucionalmen-
te – os vigilantes desse laicis-
mo. Mas o sucesso económico 
dera a Erdogan apoio popular 
e ele foi-o usando habilmente.

Ao mesmo tempo, man-
tinham-se os problemas com 
as negociações para uma hi-
potética admissão na União 
Europeia e a eterna ferida do 
secessionismo curdo do PKK, 
que não hesitava em recorrer 
à acção armada, assim justifi-
cando a linha dura do Estado.

Em 2014, Erdogan foi eleito 
Presidente da República, tendo 
passado o regime institucional de 
uma República Parlamentar para 
uma República Presidencialista.

Mas o ponto mais importante 
e interessante da política de Er-
dogan foi aquela linha de política 
externa a que se passou a chamar 
de Neo-Otomana, uma linha ins-
pirada por uma convergência de 
factores religiosos e nacionais 
e que procura, jogando com os 
sentimentos patrióticos e o orgu-
lho do povo turco e os seus sen-
timentos religiosos, activar um 
revivalismo que lhe serviu como 
arma de mobilização nacional.

Aqui entra a História: a 
grande unidade política do Islão 
moderno foi o Império Otoma-
no, sobretudo a partir de 1453, 
quando o Sultão Maomé II to-
mou Constantinopla. Os Turcos, 
às portas da Europa, com pre-
sença e influência no Norte de 

África até Marrocos, dominando 
todo o Médio Oriente, o Egipto 
e a Cirenaica, descendo até ao 
Sudão, foram efectivamente um 
grande império que, ao longo 
de quatro séculos, fez frente ao 
Ocidente. Só que, em 1914, o 
Império Otomano aliou-se com 
os Impérios Centrais – Alema-
nha e Austro-Hungria – con-
tra os aliados franco-ingleses. 

Durante a Grande Guerra, 
os Ingleses – com o célebre T.E. 
Lawrence, Lawrence da Arábia 
– provocaram as revoltas árabes 
dos Hachemitas e Sauditas con-
tra os Turcos. E com a derrota 
dos Alemães e Austro-Húngaros, 
os Turcos, seus aliados, tive-
ram de pagar o preço da derro-
ta – perda de território para os 
Ingleses e Franceses e as novas 
monarquias árabes no Médio 
Oriente. Perda de território na 
Anatólia para os Gregos, e repú-
blicas independentes de Armé-
nios e Curdos. Este foi o tratado 
de Sèvres, assinado na célebre 
cidade das porcelanas pelos re-
presentantes do Sultão de Istam-
bul em Agosto de 1920, há 100 
anos. Por esse tratado, a Turquia 
perdia todo o Médio Oriente que 
dominara até então, mas também 
parte da própria Anatólia, para 
Gregos, Arménios e Curdos.

Foi então que, em Ancara, 
Mustafa Kemal Atatürk se re-
voltou contra o Sultão e con-
tra o Tratado e, depois de uma 
série de campanhas vitoriosas 
contra as forças aliadas, os Gre-
gos, os Curdos e os Arménios, 
assinou o Tratado de Lausan-
ne, em 1923, que deixou a Tur-
quia com as fronteiras de hoje.

Atatürk foi o grande vence-
dor da guerra da independência 
turca de 1919-1922; foi também 
o grande modernizador da Tur-
quia, laicizando-a. Erdogan pro-
cura hoje aparecer aos seus con-
cidadãos como uma síntese entre 
o revivalismo religioso corânico 
e a nostalgia do poder otomano. 
Por isso interveio na Síria e con-
tra as milícias curdas do YPG, 
apoiou os Irmãos Muçulmanos 
no Egipto, apoia o Governo de 
Acordo Nacional em Trípoli, 
reclama agora águas territoriais 
nas costas da Grécia e desen-
volve uma presença económica, 
diplomática e militar em África.

Em 2016, a intentona militar 
deu-lhe o pretexto para domes-
ticar os militares. Por um lado, 
procura revestir-se da bandeira 
do Islão internacional, e recen-
temente voltou a transformar 
a simbólica Basílica de Santa 
Sofia em Istambul, por decreto, 
numa Mesquita, entronizando-
-se como um novo chefe dos 
crentes. Mas ao mesmo tempo 
Erdogan tem bem exposto no 
seu gabinete o retrato de Atatürk. 
E enquanto esgrime verbalmente 
contra Macron e os propósitos 
do Presidente francês de comba-
ter o Jihadismo em França, em 
nome das liberdades francesas, 
Erdogan assume-se como o lí-
der e protector do Islão mundial. 

O Presidente turco actua po-
liticamente em todo o espaço à 
sua volta, não se importando de 

multiplicar inimigos: assim é 
no Chipre, nas águas limítrofes 
com a Grécia, no apoio ao Azer-
baijão, no Nagorno-Karabakh, 
na confrontação com a Grécia, 
o inimigo tradicional. E é, tam-
bém em relação à Europa, usan-
do da arma dos refugiados ou 
migrantes que a Turquia retém 
no seu território, mas que pode, 
a qualquer momento, deixar 
avançar para a Europa. Uma Eu-
ropa desunida e que não sabe, 
neste e noutros casos, que fazer.

Quanto à África, a Turquia 
nos últimos anos multiplicou a 
presença diplomática e econó-
mica: abriu novas embaixadas, 
mais que quadruplicando o nú-
mero de 2003 até hoje, de nove 
para mais de quarenta; houve 
também uma abertura de novos 
escritórios da TIKA, Agência 
Turca de Cooperação. Também 
a Turkish Airways intensificou 
as suas carreiras em África e, em 
meados de 2019, voava para 56 
destinos, colocando-se logo a se-
guir à Ethiopian Airways, como 
linhas principais no continente.

Com esta agressiva política 
exterior, Erdogan quer também 
contrabalançar alguns problemas 
internos e impor-se a uma oposi-
ção que parece mais activa para 
lhe fazer face, sobretudo desde 
que, em Julho de 2019, Ekrem 
Imamoglu, do Partido Republica-
no do Povo (CHP) venceu as elei-
ções para a Câmara de Istambul. 

Segundo uma sondagem 
da Avrazya, Imamoglu vence-
ria, embora por curta margem 
(42% versus 39%), Erdogan 
numa eleição presidencial.

Por isso, Erdogan ape-
la ao orgulho nacional turco e 
à guerra patriótica de Atatürk 
de há 100 anos, preparando-
-se para ir com essas referên-
cias para as próximas eleições.


