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FDS não podem ser 
administradores da justiça

Assunto Cabo Delgado enerva MISA:

Acusado por tudo e todos mas com algum fôlego renamista

ADIN é nado morto 
ou então precisa de 

sangue jovem 

Pela boca 
morre o Elias!
Pela boca 
morre o Elias!
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André Magibire reage às críticas de Elias Dhlakama

“São graves os pronunciamentos de Dhlakama”

Elias Dhlakama foi ouvido, há dias, pelo Conselho Jurisdi-
cional da Renamo, na sequência das suas críticas à liderança do 
partido, para além de acusar o líder de promover acções de perse-
guição contra os delegados. A Renamo, na voz do seu Secretário-
-geral, André Magibire, considera de graves os pronunciamen-
tos de Dhlakama e de comportamento passível de sanção, uma 
vez que viola a conduta dos membros por que se rege o partido.

Elias Dhlaka-
ma é apenas 
uma das vozes 
sonantes da 
lista de figu-

ras internamente desconfor-
tadas com a actual liderança 
do partido. Aliás, Dhlakama 
foi um dos candidatos que, 
embora derrotado, concorreu 
à liderança do partido, cuja 
candidatura entrou no escru-
tínio a contra-gosto da Mesa 
do Conselho Nacional, gesto 
interpretado como uma guerra 
declarada contra Ossufo Mo-
made, que na altura coorde-
nava interinamente o partido.

Aliás, o argumento apre-
sentado por Dhlakama para a 
sua candidatura à presidência 
do partido era de que desde a 
morte de Afonso Dhlakama 
o partido vivia um período 
de desunião e desorienta-
ção, mostrando-se necessário 
unir e fortalecer a organiza-
ção à volta do objectivo de 
levar o partido ao poder 
nas últimas eleições gerais.

No entanto, aquando 
da sua passagem à reserva, 
Dhlakama argumentava não 
pretender regressar à polí-
tica activa, mas não deixou 
de concorrer à direcção do 
partido no Congresso que 
aprovou Ossufo Momade 
como presidente do partido.

Curiosamente, nos pri-
meiros meses da liderança 
de Ossufo Momade, Dhlaka-
ma reconheceu os desafios 
como sendo normais no 
processo de “arrumação do 
xadrez” político, um exercí-
cio que nalguns casos é até 
acompanhado de falhas, in-
trínsecas ao processo de or-
ganização de qualquer casa.

Em entrevista à DW Áfri-
ca, Elias Dhlakama afirmou 
que a situação na Renamo ia 
de mal a pior, o que decerto 
modo levava a confirmar a 
sua recandidatura à presidên-
cia do partido no próximo 
congresso, no sentido de que 
o partido “volte a ser forte”.

Mais ainda, Dhlakama 

acusa a actual liderança do 
partido de afastar todos os 
delegados tidos como terem 
sido próximos do antigo lí-
der, Afonso Dhlakama, para 
além daqueles que apoiaram 

a sua candidatura no con-
gresso, interpretando como 
uma clara “caça às bruxas”.

Elias Dhlakama alega que 
os que passaram para a vida 
civil, no contexto do processo 

de Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR), 
estão a viver nas matas, per-
seguidos e a serem mortos.

Outrossim, nos seus pro-
nunciamentos públicos, 
Dhlakama afirma ter apoio 
dentro do partido e sublinha 
que a sua ambição não se 
confunde com o facto de ser 
irmão de Afonso Dhlakama, 
mas visa incentivar os jovens 
que querem afluir à Renamo 
mas receosos por assistirem 
ao que está a acontecer no par-
tido, denunciando a perda dos 
ideais de Afonso Dhlakama.

É certo que Elias Dhlaka-
ma não é uma figura con-
sensual na Renamo, aliás, 
em Setembro de 2018 ex-
-guerrilheiros do partido 
acusaram o também deputa-
do da Assembleia da Repú-
blica (AR), pela Renamo, de 
querer tomar a liderança do 
partido sem que seja eleito.

“Os pronunciamentos de 
Dhlakama são graves para um 

membro” – André Magibire 

Entretanto, apesar do 
Secretário-geral da Renamo, 
André Magibire, em contac-
to com o Zambeze, reconhe-
cer o direito à liberdade de 
expressão dentro do partido, 
este afirma que há que ter li-

mites, sobretudo quando o as-
sunto é de tratamento interno. 

Magibire é categórico em 
afirmar que as declarações de 
Dhlakama criaram um mal-
-estar no partido, não tendo 

antes optado pelo fórum apro-
priado para expor o seu des-
contentamento, condenando o 
teor das declarações de Elias 
Dhlakama, particularmente 
porque não constituem a ver-
dade, pois, para ele, o partido 
encontra-se a funcionar de 
forma saudável, não existindo 
nenhuma perseguição contra 
delegados do partido. Acres-
centou ainda que compete ao 
presidente do partido nomear 
e exonerar os delegados pro-
vinciais e distritais, nos ter-
mos dos estatutos do partido.

Segundo ele, o Conse-
lho Jurisdicional poderá to-
mar medidas em função da 
gravidade das declarações 
de Dhlakama, no sentido 
de evitar casos de membros 
a vulgarizar o partido, ale-
gando questões ilegítimas.

“Por exemplo, quando ele 
diz que a Renamo era um ele-
fante e agora virou formiga 
é grave, pior quando são de-
clarações proferidas por um 
membro”, aludiu Magibire, 
para depois salientar que “não 
estamos a dizer que ninguém 
pode falar, mas era preciso sa-
ber quais foram as motivações 
que o levaram a falar assim”.

Num outro desenvolvi-
mento, o Secretário-geral 
do partido diz que qualquer 
membro está no direito de se 

candidatar a qualquer órgão 
do partido, como ao cargo 
de presidente, argumentan-
do que foi para isso que a 
Renamo lutou pela implan-
tação da democracia no país.

LuÍs CuMBe
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ADIN precisa de jovens para correr

Nove meses 
depois da 
sua criação, 
a Agência de 
Desenvolvi-

mento Integrado do Norte (ADIN) 
continua a ser uma instituição au-
sente e sem nenhum impacto no 
dia-a-dia da população de Cabo 
Delgado. Os mais de 500 mil des-
locados espalhados pelas provín-
cias de Cabo Delgado, Nampula e 
Niassa não sabem da existência da 
ADIN, pois a agência não está a 
prestar assistência humanitária às 
pessoas directa ou indirectamente 
afectadas pelo extremismo violento. 

Entre meados de Outubro e 
início de Novembro, a cidade de 
Pemba transformou-se num pal-
co do drama humanitário devido 
à chegada massiva de pessoas 
que fugiam dos ataques terro-
ristas nos distritos do litoral de 
Cabo Delgado, incluindo nas ilhas 
do Arquipélago das Quirimbas. 

Dados da Organização Inter-
nacional para Migrações (OIM) 
indicam que de 16 de Outubro a 
11 de Novembro chegaram a Pem-
ba mais de 14,4 mil deslocados. 
Trata-se de pessoas que desembar-
cavam na praia de Paquitequete 
após três a cinco dias de viagem 
pelo mar em barcos sobrelotados e 
sem condições de segurança. Aliás, 
um dos barcos naufragou e causou 

a morte de pelo menos 30 pesso-
as, segundo dados do Governo. 

Depois de Pemba, que actual-
mente conta com mais de 100 mil 
deslocados, maioritariamente aco-
modados em casas de familiares e/
conhecidos, o palco do drama hu-
manitário passou para Montepuez, 
cidade localizada a 200 quilómetros 
da capital de Cabo Delgado. É na 
vila autárquica de Montepuez onde 
desembarcam milhares de deslo-
cados que fogem dos ataques nos 
distritos de Muidumbe e Mueda. 

Até semana passada, pelo 
menos 50 mil deslocados tinham 
chegado na vila de Montepuez, 
segundo dados do Governo dis-
trital. A viagem de Mueda a Mon-
tepuez é feita em camionetas e 
carrinhas de caixa aberta que co-
bram 750 meticais por pessoa. 
A estrada que liga Montepuez e 
Mueda é de terra batida em toda a 
sua extensão de 200 quilómetros. 

Tanto em Pemba quanto em 
Montepuez não houve nenhuma 

intervenção da ADIN na assistên-
cia aos milhares de deslocados que 
demandam todo o tipo de ajuda. 
É por conta e risco próprios que 
as pessoas fazem longas viagens 
à procura de um destino seguro.

 Criada em Março e lançada 
oficialmente em Agosto, a ADIN 
tem mandato transversal, pois (de-
via) actua em várias áreas, com 
destaque para assistência huma-
nitária (assistência às vítimas dos 
ataques terroristas, incluindo des-
locados); desenvolvimento econó-
mico, oportunidades de emprego e 
formação para jovens, promoção de 
iniciativas de investimento para as 
comunidades e construção de infra-
-estruturas), resiliência comunitária 
e capital humano (apoiar e orien-
tar iniciativas de desenvolvimento 
para as comunidades, apoiar meca-
nismos de participação e de respon-
sabilização, e promover o empode-
ramento da rapariga e da mulher). 

No discurso que marcou o 
lançamento da ADIN, o Presi-

dente da República disse que a 
agência tem o mandato de pro-
mover acções de carácter multis-
sectorial para o desenvolvimento 
socioeconómico da região Norte. 

Filipe Nyusi fez questão de 
lembrar que o anúncio da consti-
tuição da agência há cinco meses 
gerou grandes expectativas no 
seio dos moçambicanos residentes 
naquela região, sobretudo a po-
pulação afectada pelo terrorismo. 

Na altura, o Governo afirmou 
que o lançamento oficial da ADIN 
marcava o início das suas activi-
dades, mas o facto é que a agência 
ainda não tem um plano estratégico. 

A discussão da Estratégia de 
Resiliência e Desenvolvimento In-
tegrado do Norte iniciou em Setem-
bro e a previsão é que seja aprovada 
pelo Conselho de Ministros ainda 
este ano. O debate da estratégia 
não é um processo aberto, mui-
to menos inclusivo. A elaboração 
da estratégia decorre em paralelo 
com a mobilização de fundos para 
financiar os projectos da agência. 

São 764 milhões de dólares 
que o Governo está a mobilizar 
junto de parceiros multilaterais e 
bilaterais. Para a fase inicial, es-
tão previstos projectos no valor de 
383,8 milhões de dólares, todos 
desenhados no âmbito do plano 
de emergência para assistência hu-
manitária às vítimas dos ataques 

terroristas. Mas até aqui o Governo 
só conseguiu mobilizar 19 milhões 
de dólares, que serão divididos 
em 12,6 milhões de dólares para 
a promoção da produção agrária e 
pesqueira; 3,4 milhões para saúde; 
e 3 milhões de dólares para abas-
tecimento de água e saneamento. 

Além das dificuldades finan-
ceiras, a falta de dinamismo da 
actual liderança da ADIN é uma 
das causas para o desaparecimento 
da instituição criada para aliviar o 
sofrimento da população da região 
Norte, com foco em Cabo Delgado. 

Numa altura em que esta pro-
víncia é palco de ataques terroris-
tas, a ADIN poderia desempenhar 
um papel importante na busca de 
soluções para o problema, através 
da criação de condições sociais e 
económicas que desencorajem os 
jovens a juntar-se aos grupos ex-
tremistas. Mas para tal, seria neces-
sário que a agência fosse liderada 
por jovens com ideias criativas e 
inovadoras, jovens cheios de ener-
gia para correr e pôr a instituição a 
correr. Apesar de vasta experiência, 
Armando Panguene, diplomata re-
formado de 77 anos, já não tem o 
dinamismo que se requer para pôr 
a ADIN ao serviço da população. 
O Conselho de Ministros anali-
sou o funcionamento da ADIN, 
mas não deu informações relevan-
tes sobre as constatações feitas.

Nunca transformar as FDS em 
instituições de administração da justiça

O terrorismo em Cabo Delgado tem sido motivo de 
muita polémica quanto a forma como as notícias têm 
sido veiculadas, o que sugere que não havendo equilí-
brio na contenção dos nervos e na disponibilização da 
verdade e só desta, muito sangue poderá correr ainda. 

Há dias, o 
M I S A - M o -
ç a m b i q u e 
acompanhou, 
com muito in-

teresse, o pronunciamento de Sua 
Excelência Filipe Jacinto Nyusi, 
Presidente da República de Mo-
çambique e Comandante-Chefe 
das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), durante os trabalhos da XXI 
Sessão do Conselho Coordenador 
do Ministério da Defesa Nacional, 
no dia 25 de Novembro último.

De particular importância para 
o MISA- Moçambique foram as 
acusações de desinformação e ma-
nipulação de informação sobre a 
situação de terrorismo na província 
de Cabo Delgado, que o Chefe de 
Estado moçambicano dirigiu con-
tra alguns órgãos de informação, 
os quais não chegou a mencionar.

Na mesma comunicação, Fi-

lipe Nyusi deu ordens às FDS 
para que sejam elas próprias a 
agir em combate aos preten-
sos “actos de desinformação” e 
de “inverdades” protagonizados 
nas redes sociais e em “certos 
meios de comunicação social”.

O Chefe de Estado disse ainda o 
seguinte: “Preocupa-nos, também, 
que nesta saga de distorção da rea-
lidade na divulgação de irrealidades 
estarem a ser utilizados alguns ór-
gãos de informação, que, ao invés 
de pautarem pelo profissionalismo, 
acabam deliberadamente ou ino-
centemente agindo em vantagem 
dos inimigos ou dos terroristas”.

Em resposta, o Chefe de Es-
tado propõe que as FDS tenham 
que estar vigilantes e prontas para 
agir, por forma a não permitir que 
a sua dignidade seja “denegrida, 
deliberadamente e passivamente 
estarem a assistir sem responsabi-

lizar esse tipo de compatriotas”. 
O MISA-Moçambique reco-

nhece a importância do comba-
te que deve ser travado contra a 
desinformação, as notícias fal-
sas e a mentira deliberada, inde-
pendentemente dos meios uti-
lizados para a sua propagação.

Contudo, o MISA-Mo-
çambique gostaria de fazer 
notar as seguintes questões:

1) O Presidente da Repú-
blica associou esses males, sem 
apresentação de elementos con-
cretos, ao trabalho feito pelos 
órgãos de comunicação social 
sobre Cabo Delgado, como uma 
acção de apoio aos terroristas. 

Considerando que o próprio 
Governo tem vindo a basear a sua 
estratégia informativa sobre Cabo 
Delgado de forma oculta ou mesmo 
refractada, o MISA-Moçambique 
teme que as declarações do Che-
fe de Estado sejam interpretadas 
como uma ordem para perseguir 
todos os órgãos de informação 
que oferecem outras visões so-
bre os factos que ocorrem naque-
la província, e que não sejam do 

agrado do Governo ou das FDS; e
2) O MISA-Moçambique con-

sidera preocupante o facto do Chefe 
de Estado ter ordenado as FDS para 
agirem por conta própria contra os 
órgãos de informação considerados 
errantes. Esta ordem configura uma 
ameaça contra a liberdade de im-
prensa, sobretudo num contexto em 
que jornalistas em Cabo Delgado 
têm sido vítimas de perseguições, 
incluindo detenções arbitrárias 
e raptos. Num Estado de Direito 
Democrático, como o que emana 
da Constituição da República de 

Moçambique, cabe aos tribunais 
julgar crimes cometidos por qual-
quer cidadão. Faz igualmente par-
te das leis moçambicanas, que a 
detenção de qualquer cidadão, por 
suspeita de cometimento de crime, 
fora do flagrante delito, carece de 
um mandado de captura emitido 
por uma entidade competente. 

Por isso, em cumprimento 
do preceituado na Constituição 
da República de Moçambique 
e na demais legislação nacio-
nal, o MISA- Moçambique aler-
ta para a necessidade de nunca 
se tentar transformar as FDS 
em instituições de administra-
ção da justiça, levando-as a fa-
zer justiça pelas próprias mãos.

O MISA-Moçambique conde-
na, sem reservas, todos os actos 
de violência armada e de outra 
natureza que visem pôr em causa 
a segurança interna e a integri-
dade territorial de Moçambique. 
Reitera ainda o seu compromisso 
de luta em prol da liberdade de 
expressão, da liberdade de im-
prensa, do pluralismo e da diver-
sidade da informação e da opinião.

Sobre os pronunciamentos do PR, MISA adverte:
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Sucata: Um negócio onde 
conta a “lei do mais forte”

O negócio da sucata gera emprego para muitas famílias, 
sobretudo para jovens, que diariamente andam pelas ruas 
da urbe com carrinhas de mão, tendo como foco a recicla-
gem da sucata para posteriormente abastecer os grandes 
compradores com interesse na matéria-prima. A sucata é um 
material que já teve o seu tempo de vida útil, mesmo assim 
é possível transformá-la para produção de outros objectos. 

O n e g ó c i o 
da sucata 
há vários 
anos que 
alimenta o 

mercado siderúrgico nacional 
e agora enfrenta uma crise, 
devido a carência do produto, 
bem como a invasão por parte 
de alguns estrangeiros com in-
teresse no negócio e que abo-
canham os pequenos fornece-
dores, gerando o desemprego 
e abandono por parte daque-
les que se consideram donos. 

Edson Mondlane, de 54 
anos de idade, é sucateiro há 
mais de 10 anos. Residen-
te num dos bairros da capi-
tal do país, Mondlane afirma 
que o negócio da sucata nos 
últimos anos regista aquilo 
que chamou de mau tempo, 
considerando que há muitos 
moçambicanos que, aperce-
bendo-se do sucesso, aven-
turaram-se para tal criando 
uma pressão nos já existentes. 

Mondlane lembra com al-
gum sorriso no rosto que a su-
cata teve o seu momento áureo 

entre os anos 2005 e 2012, mo-
mento em que havia poucos in-
divíduos no negócio e permitia 
com que muitos jovens com a 
avidez de ganhar dinheiro ade-
rissem ao negócio, através de 
carrinhos de tracção manual 
que os pequenos fornecedores 
forneciam para a reciclagem 
do produto. Contudo, de lá a 

esta parte o negócio tem passa-
do por dificuldades, associadas 
à crise económica, bem como à 
pandemia da Covid-19. Edson 
Mondlane diz que tais dificul-
dades contribuíram para o fra-
co abastecimento de sucata aos 
grandes fornecedores. “Antes 
era possível carregar um ca-
mião de 10 toneladas em cur-
to espaço de tempo, mas hoje 
isso é quase impossível, dado 
que há carência desta matéria-
-prima e os lugares ainda com 
alguma sucata são os distritos, 
só que é preciso ter informa-
ção antes e capacidade nego-
cial, porque envolve custos 
elevados que muitas vezes não 
deixam margem de lucro para 
o reciclador”, detalhou a fonte, 
acrescentando que os sucatei-
ros estão num autêntico “deus 
dará”, uma vez que há uma 
tendência de os estrangeiros 
concorrerem de forma desleal 
com os colossos na activida-
de. Estes estrangeiros impõem 
preços e engolem todo o negó-
cio dos pequenos e médios su-
cateiros que tentam sobreviver. 

Tal como Mondlane, Luís 
Cumbana é sucateiro de longa 
data, tendo já se aventurado 
em províncias como Sofala, 
Inhambane, entre outras, à 
procura daquilo que ele con-
sidera de ganha-pão. “Quan-
do houve o primeiro ataque 
em Santungira, na província 
de Sofala, no ano de 2013, eu 

estive lá. Não para atacar, mas 
sim a cortar um machimbom-
bo que já era sucata”, recordou 
com alguma ironia, acrescen-
tando que o negócio da suca-
ta, em tempos, movimentou e 

ainda movimenta famílias que, 
a todo custo, tentam livrar-
-se da condição da pobreza.

Segundo ele, muitos suca-
teiros assistiram a uma crise 
do negócio e outros conse-
guiram mudar o modelo de 
negócio para um outro que 
alimenta o mercado de peças 
de viaturas, vulgo “screpiada”. 

A screpiada, segundo a 

fonte, foi a grande aposta de 
muitos porque percebeu-se 
que com a sucata, sobretudo 
de viaturas, é possível apro-
veitar algumas coisas que não 
ficaram obsoletas. “Por exem-

plo, consigo comprar uma via-
tura sucata, cujo mercado de 
acessórios ainda permite na-
turalmente que a minha aposta 
seja separar o que é útil para 
a sucata e outro material para 
acessórios. É assim como con-
sigo até agora criar os meus 
filhos”, sublinhou, acrescen-
tando que os sucateiros tive-
ram que se reinventar com a 

escalada dos invasores estran-
geiros que de forma desregra-
da impõem as suas normas.

“Abrimos portas sem 
conhecimento do inimigo”-Rui 

Paulino

A sucata é uma matéria-
-prima muito usada pela 
indústria transformadora.

Segundo Rui Paulino, pre-
sidente da Associação dos Su-
cateiros de Moçambique (AS-
SUMO), o negócio movimenta 
um volume elevado de dinhei-
ro, o que de algum modo pode 
dar azo para a prática de actos 
obscuros. “Temos conheci-
mento do mercado nacional, 
contudo aparecem estrangei-
ros com domínio do merca-
do do Médio Oriente e com 
forte domínio destes lugares 
investem aqui. Esses investi-
mentos disfarçados de boas 
intenções acabam sufocando 
os pequenos, médios e gran-
des fornecedores de sucata, 
dado que compram os nossos 
produtos a nós. Mas movidos 
de má-fé acabam invadindo os 
pequenos fornecedores, tudo 
numa perspectiva de colocar 

eLton da Graça 
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Sida: um (outro) flagelo do tamanho do Céu 
Anualmente, no dia 1 de Dezembro, a comunidade mun-

dial junta-se para comemorar o Dia Mundial de Luta Contra a 
Sida, manifestando assim o seu apoio às pessoas que vivem com 
o HIV e recordando todos aqueles cujas vidas a Sida ceifou. 

No mundo 
c o n t a b i l i -
zam-se 38 
milhões de 
pessoas que 

vivem com o VIH, 67% das 
quais vivem na Região Afri-
cana da OMS. Em 2019 foram 
infectadas mais de 1 milhão 
de pessoas pelo HIV, e estas 
novas infecções representam 
60% do total mundial e, lamen-
tavelmente, 440 mil pessoas 
faleceram na Região devido 
a causas associadas ao Vírus 
da Imunodeficiência Humana.

O tema escolhido para o 
Dia Mundial de Luta Contra a 
Sida deste ano apela à “solida-
riedade mundial e responsabi-
lidade partilhada”, tanto mais 
que no contexto da pandemia 
da Covid-19 tem sobressaído 
a importância do mundo es-
tar unido, com uma lideran-
ça determinada por parte dos 
governos e das comunidades 
para sustentar e ampliar o 
acesso a serviços essenciais, 
incluindo prevenção e des-
pistagem do HIV e respecti-
vos tratamentos e cuidados.

Segundo a mensagem da 
OMS, esta pandemia tem de-
safiado ainda mais os países 
para que proporcionem estes 

serviços, em particular nas 
zonas afectadas por conflitos, 
catástrofes, surtos ou onde se 
verifica um crescimento rápi-
do da população. Acresce o 
facto de, na Região Africana, 
as novas infecções devido ao 
HIV e os óbitos associados à 
Sida não estarem a baixar su-
ficientemente depressa para 
cumprir a meta dos Objecti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável, visando pôr cobro à 
epidemia da Sida até 2030. As 
crianças que vivem com o HIV 
não têm sido adequadamen-
te identificadas para efeitos 
de tratamento. As raparigas e 
mulheres com idades compre-
endidas entre os 15 e 24 anos 
representam 37% de todas as 
novas infecções de HIV, e o 
estigma e a discriminação, 
nomeadamente contra popu-
lações essenciais neste com-
bate, continuam a constituir 
barreiras no que diz respeito 
ao acesso a serviços de saúde.

Parafraseando a OMS, 
pese embora esses desafios, 
estão a dar-se progressos 
significativos nos países afri-
canos. O ano de 2020 é um 
marco rumo ao fim da epide-
mia da Sida e 81% das pes-
soas que vivem com o HIV 

estão cientes da sua situação. 
De entre elas, 70% dos adul-
tos e 53% das crianças estão 
a receber terapêutica anti-
-retroviral (TAR) vitalícia. 
Oitenta e cinco porcento das 
mulheres grávidas e a ama-
mentar que vivem com o HIV 
tomam uma terapêutica anti-
-retroviral, protegendo não só 
a saúde delas como também 
evitando a transmissão do 
HIV aos seus recém-nascidos.

A Organização Mundial da 
Saúde congratula os governos, 
os parceiros e as comunidades 
que têm contribuído para os 
progressos realizados em ma-
téria de HIV na Região e que 
encontraram formas inovado-
ras para manter em funciona-
mento os serviços durante a 
pandemia da Covid-19, dando 
exemplo dos jovens que vi-
vem em diferentes países de 
África que têm vindo a advo-

gar a eliminação do estigma, 
a adesão ao tratamento contra 
o HIV, o acesso aos serviços 
de saúde sexual e reproduti-
va, bem como o apoio da saú-
de mental. Outrossim estão 
a contribuir para a resposta 
nacional à Covid-19, através 
da criação e divulgação de 
mensagens sobre saúde, des-
montando mitos e aumentan-
do a tomada de consciência.

A mensagem destaca mu-
lheres que vivem com o HIV 
e estão a fazer as vezes de 
farmacêuticos comunitários, 
indo visitar zonas semi-urba-
nas e rurais difíceis de alcan-
çar para facilitar a entrega do-
miciliária de tratamentos contra 
o HIV, mas também de medi-
camentos para outras doenças. 
Estão a ajudar a fazer com 
que ninguém fique para trás 
durante a crise da Covid-19.

Por fim, a mensagem exorta 

os governos e parceiros a jun-
tarem-se com o mesmo grau de 
urgência e liderança que sou-
beram demonstrar na resposta 
à Covid-19 para aumentarem o 
seu financiamento interno e re-
forçar os sistemas de saúde. Tem 
de haver solidariedade mundial e 
responsabilidade partilhada entre 
todas as partes interessadas de 
modo a garantir cuidados integra-
dos, de qualidade e centrados nas 
pessoas, bem como um aprovisio-
namento ininterrupto de produtos 
essenciais para os serviços de 
HIV. Os direitos das mulheres e 
raparigas, tal como a igualdade de 
género, têm de estar no centro para 
pôr fim a novas infecções de HIV 
entre raparigas e jovens mulheres. 

Também insta as comunida-
des, em particular as pessoas que 
vivem com o HIV, a serem pro-
activas nos seus próprios cuida-
dos e a perceberem como evitar 
a propagação de infecções. Neste 
Dia Mundial de Luta Contra a 
Sida cabe-nos a nós todos exigir 
responsabilidade partilhada e 
solidariedade mundial em prol 
da manutenção dos serviços 
de HIV durante a pandemia 
da Covid-19, e para além dela 
neste nosso empenho para atin-
gir as metas da Agenda 2030. 

Que dizer mais? Ape-
nas que internamente deve-
mos assumir a luta contra 
esta outra pandemia com o 
mesmo vigor que tratamos 
das outras enfermidades. 

os médios e grandes recicla-
dores de sucata em autêntico 
Deus dará. Compram o nosso 
produto e por detrás disso ali-
ciam os nossos fornecedores, 
deixando-nos sem compra-
dores. Onde iremos vender 
o nosso produto se estes não 
manifestam interesse?”- ques-
tionou Rui Paulino, para quem 
pode haver actos obscuros 
praticados por estrangeiros. 

Paulino afirma ainda que o 
mercado está para todos, po-
rém não entende o porquê da 
concorrência desleal, sendo 
que há regras que foram esta-
belecidas pelos nacionais que 
vinham sendo cumpridas antes 
da invasão dos estrangeiros.

“Temos uma margem que 
foi estabelecida, decorrente 
de uma organização aturada e 
conhecendo o comportamen-
to dos mercados lá de fora. 
A informação que nos chega 
nunca é verdadeira no que se 
refere ao negócio”, lamenta 
Paulino, acrescentando que 
é altura de pôr termo aos in-
disciplinados que mudam 
as regras a seu “bel-prazer”. 

“O nosso órgão de fiscali-
zação, que seria a associação, 
não tem capacidade suficien-
te, sozinha, de fazer frente ao 
fenómeno que é caótico. São 
muitos que invadem o nosso 

mercado, alugam um quintal e 
metem lá contentor e compram 
as sucatas”, disse Rui Paulino, 
acrescentando que a sua asso-
ciação detinha, até há alguns 
anos, 15 associados e à medida 

que o negócio ficou complicado 
alguns abandonaram. A recolha 
da sucata neste momento é fei-
ta por indianos que desviam 
a matéria-prima necessária 
para o uso interno e exportam. 

Rui Paulino entende que 
uma das prioridades que a 
ASSUMO tinha em cartei-
ra cingia-se na garantia de 
matéria-prima para as fundi-
ções e só se exportaria o des-
necessário, contudo tal ob-
jectivo não foi concretizado. 

A transformação da sucata 
num novo produto gera empre-
gos para vários moçambicanos 
do que quando exportada, dado 
que não há ganhos para o Go-
verno em termos de impostos 
resultantes dessa exportação. 
“Quando o contentor é leva-
do com sucata considera-se 
lixo metálico para exporta-
ção, e a única coisa que paga 
é a empresa que faz a expor-
tação”, disse o presidente da 
ASSUMO, acrescentando que 
a transformação do lixo me-
tálico gera mais-valia dado 
que se desenvolve uma cadeia 
de valor de material morto. 

Paulino finalizou afir-
mando que a tendência pela 
sucata pode estar associada 
ao crime de lavagem de di-
nheiro, contrabando e ou-
tras acções clandestinas.
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Diferença (ou 
divergên-
cia) é uma 
palavra, de 
entre mui-

tas outras, com múltipla aplica-
ção. É um termo usado na re-
lação entre duas coisas ou duas 
personalidades. Dizemos por 
exemplo que “o José é diferen-
te do João na generosidade”, 
o que significa que um deles é 
mais generoso que o outro, não 
significando necessariamente 
que os dois sejam antagónicos 
ou contraditórios. Um outro 
exemplo é dizermos que a maçã 
é diferente da laranja no sabor. 
E muitos outros exemplos há.

Geralmente estabelece-
mos relações de diferença 
entre coisas ou pessoas se-
melhantes, ou classificadas 
num único tipo. Por exem-
plo: o Abdul e o Salimo são 
diferentes em algumas coisas, 
mas os dois pertencem à es-
pécie humana ou a uma única 
etnia específica. Mas já será 
muito estranho estabelecer-
mos relação entre o Salimo e 
a maçã. Portanto, a diferença 
é uma relação que ocorre den-
tro de uma esfera conjunta.

Quanto à diferença no 
contexto da terminologia 
política e cultural é a que 
ocorre, por um lado, entre 
os indivíduos dentro de uma 
sociedade, e, por outro, entre 
essa sociedade e uma outra.

Mas a questão que sur-

ge é: será que as diferen-
ças entre as pessoas são 
uma qualidade boa ou má?

Quer parecer que na ge-
neralidade, as pessoas não 
consideram que seja mau que 
existam diferenças, pois elas 
são algo natural, tal como as 
diferenças nas cores, nas re-
ligiões, nas capacidades, nos 
pensamentos e nos gostos.

Consta no Qur’án, 
Cap. 35, Vers. 27 – 28:

“Acaso não reparas que 
Deus envia água (incolor) 
do céu, com a qual produ-
zimos frutos de cores dife-
rentes? E de entre as mon-
tanhas, há (algumas de) 
linhas brancas e vermelhas, 
de cores diferentes e (ou-
tras) extremamente negras.

E também de entre as pes-
soas, os animais e os reba-
nhos, há de cores diferentes”.

O problema não está 
na existência de diferen-
ças entre as pessoas e entre 
os povos, mas sim no de-
senvolvimento da ideia de 
superioridade por parte de 
algumas pessoa ou grupos. 

Se alguém disser: “Eu 
creio nas diferenças, mas 
acho que uma certa raça é su-
perior à outra”, essa pessoa 
na realidade não acredita nas 
diferenças, mas sim cultiva 
o racismo e o extremismo. 
E a História da Humanidade 
mostra que sempre que esse 
tipo de pessoas se tornou 

parte de grupos de legisla-
dores promoveu ideologias 
radicais, como o foi o nazis-
mo e outras organizações ex-
tremistas de triste memória.

Em poucas palavras, não 
basta apenas que se reconhe-
ça que as pessoas são dife-
rentes, pois mais do que isso 
é importante que se respeite 
a diversidade, e na práti-
ca se observem os seus di-
reitos e as suas liberdades. 

As diferenças variam em 
função do que temos pela 
frente. Por exemplo, a di-
ferença entre as pessoas na 
comida é algo insignificante, 
mas a diferença na religião, 
na tendência política, ou no 
pensamento tem uma gran-
de importância na sociedade, 
sendo na base disso que as 
sociedades se dividem entre 
os que aceitam ou recusam 
este tipo de diferenças. E nis-
so encontramos dois tipos:

- Sociedades fechadas; e
- Sociedades abertas.
As sociedades fechadas 

recusam a diferença reli-
giosa, política, ideológica, 
no vestuário e nos hábitos e 
costumes, enquanto as so-
ciedades abertas não só acei-
tam essas diferenças como 
até se empenham na protec-
ção dos diferentes grupos.

E a questão que surge é 
a seguinte: dessas duas so-
ciedades qual delas é a me-
lhor, a que é fechada ou a 

que é aberta? Por outras pa-
lavras, a melhor é a socieda-
de igualitária ou aquela em 
que todos são diferentes?

Um olhar atento à histó-
ria das sociedades permite-
-nos concluir sem quaisquer 
margens para dúvidas que 
ao longo dos tempos não 
existiu nenhuma socieda-
de ou civilização avançada, 
em cujo seio não houvesse 
diferenças e diversidade. E 
a sociedade mais avançada 
é a que se entrega ao reco-
nhecimento das diferenças. 

A diferença civilizacional 
abrange a diversidade étni-
ca, a pluralidade religiosa e 
a variação ideológica. E isso 
não é uma ameaça à unidade 
nacional, pois pelo contrá-
rio reforça-a e fá-la progre-
dir nas mais diversas esferas.  

As diferenças não são só 
a causa do progresso ou o re-
sultado disso, mas são o se-
gredo do progresso. Por outras 
palavras, não é possível uma 
sociedade progredir, sendo 
em simultâneo homogénea, 
e em que os seus indivíduos 
são réplicas uns dos outros.

Se encontramos uma socie-
dade em que a minoria na sua 
diferença é privada dos seus 
direitos em relação à maioria, 
então essa minoria sentir-se-á 
injustiçada e excluída, e nun-
ca tomará o país em que vive 
como sendo seu. Considerá-
-lo-á um país da maioria, o 

que por si só é suficiente para 
ameaçar a unidade nacional.

A unidade nacional verda-
deira não é baseada na homo-
geneidade, mas sim na diversi-
dade. E todo o esforço que os 
“diferentes” fazem tem grande 
impacto e benefício para o 
país. Quem estiver contra a di-
ferença, sem se aperceber, es-
tará contra o país, contra o seu 
progresso, e contra a sua união.

Diferença não significa 
anarquia, caos e confusão, 
mas sim justiça e liberdade, 
pois, por exemplo, cada um 
tem o direito de crer naqui-
lo que quiser, trajar da forma 
que mais gostar, e casar-se 
com quem quiser, sem interfe-
rência de quem quer que seja, 
desde que o seu direito à di-
ferença não afecte os outros. 
Não se pode, por exemplo, 
optar por uma crença baseada 
na violência e no terrorismo, 
pois isso no fim ameaçará 
toda a sociedade. Portanto, 
se reflectirmos com alguma 
profundidade veremos que 
os limites da diferença são os 
mesmos limites da liberdade.

Se o que é diferente de 
mim não ameaça a minha li-
berdade, nem a minha vida, 
nem a vida da minha famí-
lia, nem a segurança do meu 
país, então porquê temê-lo?

Um jardim com diver-
sidade de flores é mais bo-
nito que um jardim com 
um único tipo de flores. 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

As diferenças – o segredo 
para o progresso! 
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Como é encarada a sinistralidade 
rodoviária em Moçambique

A sinistrali-
dade ro-
doviár ia 
devia me-
recer gran-

de atenção por parte do Go-
verno. É um dos temas que 
pouco interesse tem suscita-
do, quer por parte dos nos-
sos governantes, quer por 
parte dos estudiosos ou in-
vestigadores que, para este 
assunto, praticamente não 
existem. A prova do que 
estamos a referir constata-
-se pelos escassos estudos 
nacionais nesta matéria. A 
ausência de iniciativas de 
estudo sistemático desta 
problemática revela acima 
de tudo uma conformação 
social, em especial da nos-
sa comunidade científica. 
No entanto, esta indiferen-
ça para com os problemas 
da sinistralidade rodoviária 
parece ser um contra-senso, 
tendo em conta que as suas 
implicações afectam as pes-
soas em termos individu-
ais, colectivos, educativos, 
económicos e até políticos, 
ao contrário do que se ve-
rifica com a atenção que é 
concentrada em outros pro-
blemas de menor impacto.

Foi-nos dada uma ex-
plicação para esta apatia no 

que se refere aos problemas 
rodoviários. É que, salvo ra-
ríssimas excepções, pratica-
mente não temos no nosso 
país “experts” na matéria, 
nem ao nível da Polícia de 
Trânsito, nem a nível do 
Ministério dos Transpor-
tes e Comunicações ou dos 
municípios, e muito menos 
a nível da Assembleia da 
República. No que se refere 
à Assembleia da República, 
por exemplo, os problemas 
do ambiente rodoviário 
nunca, por iniciativa pró-
pria, são tratados. Como é 
um assunto de que quase 
ninguém tem domínio ou 
se sente à-vontade, todos 
se escusam de o abordar 
ou tratar, preferindo ignorá-
-lo ou silenciá-lo, mesmo 
sabendo que o público é o 
principal prejudicado. Este 
é um vazio assustador que 
o Governo moçambicano 
tem de procurar colmatar. 
Da mesma forma como se 
enviam universitários para 
o estrangeiro para preparar 
engenheiros na área dos mi-
nérios, do gás, do petróleo 
ou da agricultura, devia-se 
também enviá-los para o ex-
terior, para efeitos de espe-
cialização na área do Direito 
Rodoviário, da construção 

de estradas, da psicologia e 
de analistas no que se refere 
à investigação de compor-
tamentos dos usuários das 
vias públicas. A ausência 
deste tipo de especialistas 
é também constatada pelos 
erros que se vêm cometen-
do nas nossas legislações 
rodoviárias, na sinalização 
das estradas, na construção 
das vias públicas, na fis-
calização, e até na justiça 
quando se procura resol-
ver conflitos rodoviários.

Muitas vezes, quando 
queremos dialogar, trocar 
impressões, colher opiniões 
ou confrontar ideias sobre 
os problemas rodoviários, 
não sabemos onde bater à 
porta. Quando alguém se 
atreve a dar palpites, os seus 
pronunciamentos manifes-
tam, em muitos casos, um 
défice de conhecimentos 
até referente ao sector que 
lhe diz respeito ou que está 
a dirigir. Publicam-se leis 
rodoviárias copiando a le-
gislação estrangeira, o que 
até não está totalmente er-
rado uma vez que há países 
que estão mais avançados 
do que o nosso, mas pecam 
porque não estudam as tais 
leis que copiam e publicam. 
Muito menos conhecem o 

espírito que norteou a cria-
ção dessas leis. Não as con-
frontam com o que já existe 
sobre a mesma matéria, e 
por esta razão, não sabem 
adequá-las às especificida-
des do nosso país. Ninguém 
nasceu a saber tudo, mas é 
preciso fazer um esforço 
para melhorar os conheci-
mentos, principalmente dos 
serviços que estão sob a res-
ponsabilidade de cada um.

Custa aceitar esta reali-
dade que manifesta um cer-
to atraso do nosso país em 
todas as vertentes ligadas 
ao ambiente rodoviário, o 
que se traduz num aumen-
to da sinistralidade rodovi-
ária com as consequências 
desastrosas que testemu-
nhamos todos os dias. No 
entanto, falar da sinistrali-
dade rodoviária é falar de 
um fenómeno que já em 
2011 a Organização Mun-
dial de Saúde alertava de 
que no Mundo os acidentes 
nas estradas matavam mais 
de um milhão de pessoas 
por ano. Em Moçambique, 
os acidentes de viação são 
a principal causa de mor-
te traumática, afectando 
principalmente a popula-
ção activa (25-44 anos de 
idade). O custo económico 

anual de acidentes de via-
ção no país era, em 2008, 
estimado em 100 milhões 
de dólares americanos. Será 
que estes números ou estas 
estatísticas não são suficien-
tes para nos sensibilizarem 
para se fazer mais e melhor?

Pelo facto de este pro-
blema da sinistralidade ro-
doviária ser encarado como 
um problema global e de di-
mensão planetária não deixa 
de ser-nos próximo e tão fa-
miliar pelas mortes violen-
tas que constantemente são 
anunciadas. Mesmo assim, 
parece que empiricamente 
ainda não somos capazes 
de identificar as respectivas 
causas e as formas susten-
táveis de as combater, uma 
vez que os problemas se vão 
agravando cada vez mais.

Vamos voltar a abordar 
este assunto muito mais 
vezes, mesmo sabendo que 
estamos a incomodar os re-
laxados ou os dorminhocos 
do sistema, até que a socie-
dade em geral e os nossos 
governantes reajam e co-
mecem a encarar a sinis-
tralidade rodoviária como 
uma prioridade entre as 
prioridades do nosso país.

*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário

zambeze  | 7Quinta-feira, 03 de Dezembro de 2020

zambEzE
AnUncIe  nO Departamento Comercial

Contactos: (+258) 82 307 3450 
847710584 ou 825924246

E-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial



| opinião |

ZoomJosé MatlhoMbe

| opinião || opinião |

Conselho Nacional do Voluntariado 
apoia famílias necessitadas na Mafalala

O presidente do Conselho Nacional do Voluntariado 
(CNV), Osvaldo Mauaie, fez a entrega de produtos alimenta-
res e de protecção contra a Covid-19 a 50 famílias no bairro 
da Mafala, na cidade de Maputo.

A iniciativa é 
do projec-
to Coração 
G e n e r o s o , 
que marca o 

início da Semana do Volunta-
riado a nível internacional e 
termina a 5 de Dezembro cor-
rente e visa apoiar idosos e fa-
mílias chefiadas por crianças.

“É uma semana que ten-
tamos mostrar como é que 
o jornalista pode contribuir 
como voluntário, como é que 
o contabilista fora do seu tra-
balho de escritório pode con-
tribuir para a comunidade, 
como é que o jurista dentro 
dos diversos problemas que 
existem na nossa sociedade 
pode contribuir para o bem 
comum”, explicou Mauaie.

Acrescentou que é uma 
semana de exaltação do vo-
luntariado, onde várias acti-
vidades serão desenvolvidas 
de modo a apoiar as famílias 
mais carenciadas em produ-
tos alimentares, mas também 
durante os seis dias vai-se 
fazer a reposição do mangal 
na província de Inhambane.

“Vamos fazer um 
workshop a nível da provín-
cia, para em conjunto coorde-
narmos como galvanizar o vo-
luntariado a nível local”, disse.

O CNV vai reflectir em 
torno das contribuições, 
os desafios, mas também 
a forma de envolver mais 
pessoas no voluntariado.

 Segundo Mauaie, o vo-
luntariado no mundo é uma 

actividade que vários secto-
res usam para apoiar o de-
senvolvimento local sem 
que necessariamente esteja a 
trabalhar com remuneração.

“Estamos a falar de pesso-
as que de forma desinteressa-
da doam o seu conhecimento 
e o seu tempo para o bem de 
um terceiro”, disse a fonte, 

explicando que nos ci-
clones Idai e Kenneth várias 
campanhas foram desenvol-
vidas pelo voluntariado na 
busca e salvação, na distri-
buição de alimentos e ago-
ra na reconstrução de casas. 

 Reiterou que com a eclo-
são da pandemia da Co-
vid-19, em Março do ano 
em curso, o voluntariado foi 
chamado a disseminar in-
formações de modo a que 
a população se previna.

Deplorou a prevalên-
cia de vozes em Moçam-
bique que pensam que o 
voluntariado só pode ser 
para aquele jovem desem-
pregado e sem algo a fazer.

BeniLde Manjaze 
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Editorial
Trinta anos com 

espinhos na democracia

dougLas madjiLa

O mundo já se parece uma criança a dar os primeiros 
passos para uma era ou uma nova era de líderes 
carismáticos, se considerarmos que já em algum 
momento existiram grandes líderes. Actualmen-
te são muito poucos no mundo dirigentes vistos 

ou que possam ser considerados os mais certos, verdadeiros 
líderes de seus povos, mas tem se assistido em algumas poucas 
últimas eleições a subida de indivíduos que rasgam um sorriso 
considerável nos seus cidadãos, e a actuação destes tem sido 
também minimamente aceitável que chega até a atiçar a cobiça 
dos cidadãos em nações em que nada ainda começou a mudar.

Moçambique infelizmente faz parte do rol das nações que preci-
sam até de binóculos para visualizar uma mudança política digna 
de um fervilhar de alegria, a liderança carismática anda distante 
das margens do Índico, obrigando-nos a desviar os binóculos para 
outras nações e é delas de que falamos, as que para nós servem ou 
serviram de exemplo e, porque a má gestão das nações foi sempre 
tão linear quanto a sua existência, os mínimos sinais de uma boa 
gestão dão de falar, são esses sinais que já despertam-nos curiosi-
dades em relação ao nosso futuro e em nós, o que estará a falhar.

Existem várias das que podem ser as razões da nossa dis-
tância para com a liderança carismática, desde a possibilidade 
de não existirem efectivamente em Moçambique líderes caris-
máticos à possibilidade de se estar a negligenciar a existência 
destes, ou seja, há aqui uma força interna de cidadania ou de 
não cidadania que faz com que o povo despreze uma possível 
mudança, mas na tentativa de ser justo com o povo, existe uma 
terceira possibilidade no contexto político nacional, a de o povo 
não ver de facto uma liderança merecedora do escudo popular 
para fazer a mudança e mesmo por isso está-se marimbando 
para vida política da nação, melhor, para sua vida política.

Na verdade, é nesta fase em que a expressão algébrica da política 
passa a ser trabalho de casa, isto é, os que desejam transformar 
liderando Moçambique devem anotar dia e noite estratégias 
para encontrar a fórmula que resolve o problema do desânimo 
popular para com a política em Moçambique, a fórmula para 
despertar interesse no povo em melhorar o país, pois o que se 
assiste é o que se vê, nada muda, nada mudará, é assim que esse 
povo vê, votar é inútil... Mas o impacto da existência de novas 
lideranças só se verifica em territórios em que se saiu de casa 
factualmente, a cidadania está directa e indirectamente nas ruas.

Portanto, para quem detém o poder neste país tudo lhe ocorre com 
certeza muito bem, o desinteresse popular pelos pleitos lhe é saudá-
vel, o interesse diminuído pelos mesmos lhe é suficiente, visto que 
são os mesmos cidadãos, desde que a história eleitoral começou, 
que vão às urnas, ou seja, o alargamento da consciência política é 
demasiado vagaroso que o voto transcende por herança, portanto, 
mesmo na pouca votação que existe não temos consciência política, 
e esses são duros golpes para uma cidadania em tenríssima idade.    

Fora a fraude que é na verdade o motivo principal do de-
sânimo popular para com o processo de votação nesta na-
ção, o fulcro da mudança está mesmo no voto, é imperioso 
mobilizar despertando interesse pelo processo, é preciso 
que se vote até que não haja espaço para fraude, votar a pon-
to de agredir a falta de vergonha dos mentores da fraude. 

Com isto não estamos de maneira alguma a incitar uma mu-
dança de regime, não! Estamos a mobilizar a existência de um 
regime, qualquer que seja, de vontade popular. Políticos em cor-
rida, a estratégia é fazer votar. Moçambique, o segredo é votar!

O segredo é votar!

Há quase 30 anos, a 4 de Outubro de 1992, foi assinado em 
Roma o Acordo de Paz entre o Governo e a guerrilha da Re-
namo, após vários anos de negociações e demasiadas mortes 
inúteis e destruições que paralisaram e arruinaram o país. 
Este acordo devolveu a esperança a todos os moçambicanos 

que durante 16 anos sofreram uma guerra desnecessária entre irmãos, com 
consequências devastadoras, pela manutenção de um regime totalitário que 
recebia ajuda do estrangeiro, de países comunistas, países sem libertade.

Aos poucos, os cidadãos foram confiando que a paz era uma realidade e 
a vida tomava um novo rumo para todos. As estradas e caminhos estive-
ram nas primeiras semanas muito transitadas por pessoas e famílias a pé, 
que resolveram regressar às suas aldeias, reunir-se com as suas famílias, 
procurar trabalho, ter vida própria, uma vida que tinha sido raptada e le-
vada pela guerra dos 16 anos, que destruiu e arruinou o país e todos nós.

Com o passar do tempo, aos poucos a vida foi se normalizando, a economia e a 
sociedade começaram a dar os primeiros passos, avançando positivamente, em-
bora tenhamos começado praticamente do zero e Moçambique tenha iniciado um 
novo rumo, embora também tenha passado por situações específicas complicadas, 
porque alguns pontos dos acordos de paz não foram cumpridos, o que dificultou 
um maior e melhor desenvolvimento económico e social, em suma, o bem-estar 
da sociedade. Infelizmente, o passado não foi esquecido e a reconciliação assim

denominada nunca existiu, mantendo as vantagens de uns so-
bre os outros, o que manteve a instabilidade e a incerteza até hoje.

A acção política, actuando dentro do sistema democrático, embora de-
ficiente e insuficiente em diversas implementações, ao longo dos anos, 
teve um avanço nas libertades individuais, embora em alguns casos não 
fossem respeitadas ou limitadas, o que expôs fragilidades e interesses de 
diferentes membros ou grupos do partido responsável pela política do país.

Esta situação criou uma série de injustiças e situações vantajosas que favorece-
ram e favorecem alguns políticos e pessoas desse círculo, que dirigem os assuntos 
e instituições políticas do país, criando um muro entre os favorecidos e desfavo-
recidos, o que tem criado situações injustas que a sociedade vem denunciando 
há muito tempo e que é preciso corrigir para que possamos confiar no sistema.

Manter esta situação enfraquece a sociedade, porque esta perde a confiança no 
sistema político, uma vez que os cidadãos interpretam que existem duas classes de 
cidadãos com dereitos diferentes. É necessário desenvolver e implementar com mais 
determinação o sistema democrático que a Constituição nos deu e pelo qual tantos 
anos lutamos e tantas pessoas perderam suas vidas. É hora de deixar de lado a exclu-
são de uma parte dos cidadãos e apostar definitivamente na inclusão e reconciliação.

É hora de empreender a mudança que nos leva à reconciliação de todos, a começar 
por todos os políticos, os que estão nas instituições e os que estão na oposição. Pre-
cisamos de confiar em quem de uma forma ou outra controla o nosso destino e tem 
a responsabilidade de nos representar e defender, aqueles que receberam os nossos 
votos e assumiram essa responsabilidade. Acima dos seus interesses pessoais ou 
partidários estão os interesses dos cidadãos e do país, para isso foram escolhidos.

Precisamos, neste momento que vivemos das agressões que o país vem 
sofrendo, há vários anos,

de esquecer o passado de um e do outro e juntos caminharmos para a reconciliação 
entre pessoas diferentes, de forma a defender Moçambique da violência que foi ins-
talada nas nossas províncias,  que já sofremos muito tempo. É hora de mostrar que, 
apesar das diferentes ideologias e pensamentos, somos capazes de unir forças pelo 
bem comum  e pela memória de todos os inocentes que morreram no nosso país.

É necessário que se cumpram os fundamentos da Carta dos Dereitos do Homem 
das Nações Unidas, que Moçambique assinou e concordou em cumprir e que 
muitas vezes é esquecida, promovendo assim uma justiça independente para todos 
nas mesmas condições, bem como o respeito à liberdade de imprensa, pilares fun-
damentais, entre outros, da democracia e da liberdade, se queremos construir uma 
sociedade mais unida e forte que possa enfrentar com sucesso os desafios do futuro.
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Comercial

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

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

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

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

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

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

| opinião |

Nos últimos anos, a temática do aquecimento global tem 
sido o teor de debates e pesquisas científicas em muitos países 
desenvolvidos e em via de desenvolvimento, pelo facto de se 
registarem alguns eventos climáticos, como é o caso dos ci-
clones tropicais Kenneth e Idai que fustigaram Moçambique 
em 2019, tendo causado mais de 600 mortes e várias infra-
-estruturas públicas e privadas danificadas.

Apesar de não 
se ter cer-
teza de que 
os últimos 
eventos re-

gistados em Moçambique são 
consequência do aquecimento 
global, o Conselho Municipal 
da Cidade de Chimoio, na pro-
víncia de Manica, mostra-se 
preocupado, ultimamente, com 
as temperaturas acima da média 
que Chimoio vem registando. 

Como forma de colma-
tar esta situação, o Conselho 
Municipal de Chimoio lançou 
esta semana uma campanha 
denominada “Um munícipe, 
uma árvore”, visando incenti-
var que cada munícipe plante 
uma árvore, de modo a com-

bater as temperaturas altas 
e impedir a força do vento. 

Esta campanha tem a pre-
visão de plantar mais de 400 
árvores, tendo em conta que 
até ao final do mandato do edil 
desta autarquia, João Ferreira, 
a população poderá ter igual 
número de árvores, com o ob-
jectivo de tornar Chimoio mais 
verde, como forma de conter as 
consequências das mudanças 

climáticas que possam advir. 
A cidade de Chimoio é 

caracterizada por fraca indus-
trialização, facto que leva o 
presidente do Conselho Mu-
nicipal desta cidade, João 
Ferreira, a crer que o plantio 
constante de árvores poderá 
propiciar não só a redução das 
temperaturas, como também a 
contenção dos ventos fortes. 

“Nós temos feito corte 
das árvores da nossa cidade 
de Chimoio de forma, talvez, 
não tão boa como devia ser, 
quando existe muito sol, pra-
ticamente quando nós estamos 
a podar as árvores, portanto, 
nós vamos tentar eliminar ou 
minimizar esse impacto, cor-
tar cada vez menos as nossas 

árvores para podermos ga-
rantir sombra aos nossos mu-
nícipes”, disse João Ferreira. 

A campanha tem como ob-
jectivo convencer todos os mu-
nícipes da urbe a plantar nos 
quintais, olhando para o núme-
ro de agregados familiares, des-
de árvores frutíferas e não frutí-
feras, com o envolvimento das 
autoridades comunitárias, pela 
influência que estas transmitem 

Município de Chimoio planta árvores 
olhando para as mudanças climáticas

KeLLy Mwenda

nas comunidades rurais, urba-
nas e suburbanas de Chimoio. 

“Nesta campanha preten-
demos cobrir todos os bair-
ros e atingir a cifra de 400 mil 
árvores; até lá para o final do 
mandato teremos acima de 400 
munícipes, por isso pedimos para 
que todos adiram a esta campa-
nha, pois vai trazer benefício a 
todos nós. Para envolver todos 
os bairros vamos envolver to-

dos os líderes comunitários, de 
modo a abarcar todos os nossos 
munícipes, e acreditamos que os 
nossos munícipes são muito re-
ceptivos”, acrescentou Ferreira.

Outro facto que preocupa a 
edilidade é a presença de viaturas 
que estão cada vez mais em abun-
dância, poluindo o meio ambien-
te, razão pela qual o município al-
meja a construção de um parque 
rotativo de estacionamento, o que 

aos olhos da edilidade a medida 
vai desencorajar o uso constante 
destes meios circulantes, por-
que ao munícipe será cobrada 
uma taxa pelo estacionamento. 

“Nós vamos criar dentro em 
breve um mecanismo de parque 
rotativo, as pessoas aonde esta-
cionarem terão que pagar uma 
taxa, portanto, isso vai fazer 
com que muita gente deixe os 
seus carros em casa, o que tam-
bém faz bem para a saúde. Que 
o munícipe possa igualmente se 
deslocar para o serviço em ou-
tros meios alternativos, e quan-
do nós tivermos menos carros a 
circular automaticamente tere-
mos menos poluição”, afirmou. 

Outrossim, os munícipes são 
desencorajados a queimar  re-
síduos sólidos de forma desor-
denada, pois isso contribui para 
a poluição do meio ambiente. 

O Município de Chimoio está 
situado no Corredor da Beira, pos-
suindo o estatuto de cidade e ad-
ministrativamente é um municí-
pio com um governo local eleito, 
tendo sido elevado à categoria 
de distrito em 2013, uma uni-
dade local do Governo central 
dirigida actualmente pelo ad-
ministrador Daniel Andicene. 
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Com o aproxi-
mar da época 
festiva, a DStv 
está a transbor-
dar a riqueza 

e abundância de conteúdo diver-
sificado para deliciar os seus va-
liosos Clientes agora com o Kit 
completo ao preço promocional 
de 1.999MT mais uma mensa-
lidade do pacote DStv Família.

 “Queremos que todos façam 
parte da família DStv nesta época 
festiva e celebrem os seus mo-
mentos juntos que são valiosos. 
Como tal, estamos a embarcar 
num exercício de reposiciona-
mento por toda a África para a 
DStv, pelo que pretendemos ofe-
recer valor real aos nossos valio-
sos Clientes nesses momentos 
que são  marcadamente impor-
tantes como é a época festiva. 
Sabemos que um momento é 

extremamente valioso e para tal a 
DStv é a escolha certa”, afirmou 
Agnelo Laice, Director-Geral 
da MultiChoice Moçambique.

 “Celebramos este ano 25 
anos de existência em Moçam-
bique enriquecendo vidas. Este é 
um marco importante que refor-
ça a nossa posição de liderança 
no mercado, oferecendo o maior 
investimento em entretenimento 
e buscando sempre proporcionar 
o melhor aos nossos estimados 
Clientes”, rematou Agnelo Laice.

 Nesta época festiva pode 
experimentar qualquer momento 
que desejar com a DStv. Se ainda 
não é Cliente DStv, este é o seu 
momento. Aproveita a promo-
ção da época festiva e escolha a 
DStv adquirindo o kit inicial HD 
Single mais uma mensalidade 
do pacote DStv Família ao pre-
ço promocional de 1.999MT e 

desfruta de um mundo de vanta-
gens com a DStv que já é 100% 
digital. A DStv possui o melhor 
futebol do mundo com as me-
lhores ligas (Inglesa, Italiana, 
Espanhola, Liga dos Campeões 
da UEFA), provas internacio-
nais como Liga das Nações da 
UEFA, Fórmula 1, MOTOGP, 
com os melhores comentários, 
em português e em alta definição.

 A DStv possui canais na-
cionais de topo, ainda a melhor 
preposição de canais infantis (16 
canais) para manter as crianças 
entretidas e educadas enquan-
to ficam em casa, as melhores 
telenovelas, filmes e séries, do-
cumentários e conteúdos noti-
ciosos de classe mundial com 
a qualidade digital assegurada.

 Na DStv, o Cliente tem aces-
so a serviços de valor acrescido 
que lhe permitem gerir e desfru-

tar do seu entretenimento com a 
maior comodidade. Através do 
aplicativo My DStv, pode gerir 
a sua conta, fazer pagamento 
da subscrição, eliminar erros, 
fazer o upgrade do pacote, con-
sultar o saldo, alugar um filme 
no Box Office e muito mais. 
Como Cliente DStv, pode ainda 
receber assistência via What-
sApp pelo número 853788000.

 Os avanços tecnológicos da 
DStv estendem-se a outros servi-
ços inovadores como o Box Offi-
ce, que permite aos Clientes que 
possuem o descodificador DStv 
Explora assistirem as últimas 
novidades do cinema ao preço 
de 170MT. O aluguer do primei-
ro filme fica por conta da DStv. 
Para desfrutar deste serviço, o 
Cliente só precisa de adquirir 
o descodificador DStv Explora 
e subscrever ao serviço PVR.

 E mais. Pode ainda visua-
lizar o seu entretenimento en-
quanto estiver em movimento 
através do aplicativo DStv, um 
aplicativo que permite regis-
tar a sua conta DStv em até 05 
dispositivos diferentes e visua-
lizar em até 02 em simultâneo. 
Só precisa de baixar o aplicativo 
e configurar a sua conta DStv.

 
São várias as vantagens 

para escolher a DStv nesta épo-
ca festiva. 

 
O que assistir nesta época 

festiva com a DStv?
 
Na DStv pode passar a 

noite com a sua família a as-
sistir a novíssima Telenovela 
O Final Do Paraíso na Tele-
mundo, canal 507 da DStv. 
Não nos esqueçamos de como 
esses momentos de união são 
importantes durante as férias 
festivas, onde os avós e a fa-
mília passam um tempo jun-
to com as crianças a ver Teen 
Titans Go! no canal Cartoon 
Network (582) e Elena de Ava-
lor no Disney Junior (579).

 Temos outros conteúdos 
emocionantes para lhe pro-
porcionar, como o melhor do 
desporto com as emoções das 
melhores ligas de futebol do 
mundo (Liga Inglesa, Italiana, 
La Liga, Liga dos Campeões) 
e outros desportos como as 
emoções do desporto motori-
zado (Fórmula 1 e MotoGP), 
WWE, UFC, entre outros que 
lhe deixarão colado ao seu 
sofá e embarcar nesta viagem. 
Em Dezembro não perca os 
confrontos de gigantes Man-
chester United X Manchester 
City, Inter de Milão X Napoli 
e Real Madrid X Atlético Ma-
drid, em directo na sua DStv. 

Qualquer que seja a sua 
celebração escolha a DStv. 
Este é o seu momento. Visite 
https://www.dstvafrica.com/
pt-mz para obter a progra-
mação completa do conteúdo 
festivo que lhe apresentamos. 
Baixe o aplicativo MyDStv 
e faça a gestão da sua conta 
de maneira cómoda e segura.

 A DStv é pioneira e líder 
do sector de entretenimento 
em Moçambique oferecendo 
serviços de TV por subscri-
ção cuja grelha inclui canais 
de natureza informativa, de 
desporto e de entretenimen-
to nacionais e internacionais, 
em formato 100% digital.

Qualquer que seja a celebração 
festiva, a DStv é a escolha certa

OK

Qualquer que seja a celebração festiva, a DStv é a escolha certa

Com o aproximar da época festiva, a DStv está a transbordar a riqueza e abundância 
de conteúdo diversificado para deliciar os seus valiosos Clientes agora com o Kit 
completo ao preço promocional de 1.999MT mais uma mensalidade do pacote DStv 
Família.
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Ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional (MCTESTP) 

Lições e ilações a tirar da governação 
efémera de Gabriel Salimo

Vai certamente constar da história como sendo um dos 
ministros que pouco tempo ficou a dirigir os destinos da sua 
instituição. Estamos a falar do Dr. Gabriel Ismael Salimo, 
empossado em Janeiro último para o cargo de ministro da 
Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional 
(MCTESTP), lugar do qual foi substituído em Novembro úl-
timo por despacho presidencial. Em relação a este assunto, os 
rumores surgem às catadupas, com uns a favor do seu afas-
tamento, augurando invenções e intenções, e outros a sugerir 
que terá havido precipitação do PR enganado por gente de má 
catadura, em defesa de interesses do umbigo. Verdade ou não, 
ao Zambeze apenas interessam as partes que a seguir publica-
mos, retiradas da sua entrevista a este semanário. Aqui ficam 
os registos das lições e ilações a tirar da governação efémera do 
Dr. Gabriel Salimo.

O ministro da 
Ciência e 
T e c n o l o -
gia, Ensino 
Superior e 

Técnico profissional (MCTES-
TP), Gabriel Ismael Salimo, 
considera que a continuação 
de aulas com recurso às plata-
formas digitais não foi de todo 
satisfatório, no entanto, diz es-
tar confortado com o que foi 
feito, até ao momento, porque 
o pior seria se o ensino fos-
se interrompido na totalidade.

O governante, em entrevista 
ao nosso semanário, acrescentou 
que um dos grandes constrangi-
mentos detectados, durante o 
processo de aulas online, foi a 
utilização de plataformas tecno-
lógicas alojadas fora do país, o 
que tornava o processo oneroso 
para as operadoras de telefonias 
móvel que funcionam no país.

Vivemos um período 
extremamente desafiante com 
a pandemia provocada pelo 
novo coronavírus e que deixa 
suas marcas em toda parte. A 
nível do seu ministério qual é 
o grau de prontidão, princi-
palmente para área do ensino 
Superior e Ensino Técnico 
Profissional?

Em relação ao momento 
em que vivemos, para a ques-
tão da pandemia em particular, 
o ministério desde o primeiro 
momento criou uma série de 
normas para ajustar ao período 
actual. Então, logo a priori, com 
esta questão de distanciamento 
social não era possível haver 
aulas em regime presencial. Era 
preciso manter as actividades 
académicas através de uso das 
tecnologias. O Ministério orien-
tou a todas as instituições a usa-
rem os meios digitais existentes, 
porque algumas já usavam no 

ensino à distância, que permitis-
sem criar evidências. Tínhamos 
que ter a capacidade de cada um 
mostrar se deu ou não deu au-
las e depois porque no retorno 
temos que ter plano e com base 
naquelas evidências, como é que 
deu e o que não deu, tínhamos 
consciência de que haveria um 
grupo que não teria acesso por 
várias razões. Depois também 
haveria um grupo que teria au-
las, mas não teria acesso a aulas 
práticas que não se pode fazer 
por intermédio de via digital, o 
nosso país não está preparado. 
Havia outra componente tam-
bém de um grupo que tinha au-
las e tiveram as avaliações que 
não foram presenciais, então tí-
nhamos isso em vista e orienta-
mos as instituições e demos esta 
questão de forma metodológica. 
Nestes três grupos, no retor-
no das aulas, não se pode usar 
a mesma fórmula para todos.

No período em que iniciá-
mos este Governo e com entrada 
da pandemia nós, como Ministé-
rio, através do Conselho Nacio-
nal do Ensino Superior (CNES), 
que é um órgão que nos assesso-
ra, composto por todos reitores. 
Normalmente, no CNES não 
fazem parte estudantes, mas por 
ser esta altura particular incor-
poramos também os estudantes 
em termos de representação, 
para perceber e assumirmos me-
lhor as decisões. Uma das ques-
tões levantadas neste conselho 
foi logo a questão da internet. 

A primeira coisa que fizemos 
foi uma aproximação às opera-
doras para vermos se consegui-
ríamos ter redução destas taxas 
e felizmente conseguimos. A 
todos elas deram internet ilimi-
tada. Para a Vodacom não se pa-
gava nada, para Tmcel e Movitel 
pagava-se 100 meticais por mês. 

Para ter acesso pedimos para 

que as universidades enviassem 
a lista dos estudantes. Era pre-
ciso registar e o processo iria 
levar muito tempo. Nós aqui no 
ministério criamos um software 
que possibilitasse a ligação di-
recta com as operadoras. Este 
acesso era para os estudantes, 
professores, investigares e o 
corpo técnico administrativo.

No entanto, soubemos que 
tínhamos grandes problemas de 
acesso aos estudantes. Existem 
muitas plataformas de ensino 
e o hábito das pessoas é que 
as plataformas que usam estão 
instaladas nos servidores que 
estão fora do país. Isso obriga 
que as operadoras usem a rede 
internacional. A Vodacom, por 
exemplo, cortou porque estava 
caro para eles porque o pedido 
era para o uso da rede interna. 
Reunimos com as universida-
des e criamos uma comissão a 
nível do ministério que traba-
lhava com as universidades para 
configurar para rede nacional. 
No entanto, algumas universi-

dades não estavam preparadas 
e o ministério disponibilizou o 
servidor do Estado, instalado 
em Maluana (distrito da Ma-
nhiça). Aumentamos também a 
capacidade, porque estávamos 
a lidar com todas as universi-
dades, de um giga para 6.5 gi-
gas e a situação melhorou. É 
verdade que algumas institui-
ções, por várias razoes, mesmo 
tendo centro de informáticas 
não tem pessoas capacidades. 
Outras criaram resistência, con-
tinuam a usar plataformas que 
estão alojados fora do país.

Numa avaliação preli-
minar, o MCTESTP está 
satisfeito com o que foi feito 
neste período em que as aulas 
presenciais estão interrompi-
das?

Não estamos desaponta-
dos, porque é preciso compre-
ender que fomos encontrados 
em contra-pé, não estávamos 
preparados. Há a conjuntura de 
que o Governo acabava de to-
mar posse e estávamos a tentar 

criar uma dinâmica diferente. 
Há algumas fraquezas que já 
tínhamos identificado e quería-
mos corrigir, porque esta ques-
tão de uso de tecnologias para 
a comunicação era uma questão 
complementar. Um estudante de 
ensino superior não é possível 
se formar com as condições que 
temos, sem biblioteca ou sem 
acesso aos recursos digitais. 

Avaliando este período, me-
ses de interrupção não iria dizer 
que foi positivo, mas não é de 
todo negativo porque, pelo me-
nos, conseguimos manter as ins-
tituições em funcionamento. O 
pior seria se não tivéssemos feito 
nada e o estudante ficasse muito 
tempo hibernado, o processo de 
recuperação seria muito difícil. 
De certa forma, ele esteve em 
contacto com os professores, 
de uma forma ou não mante-
ve contacto com as matérias.

A questão de fundo, neste 
momento, é saber se haverá 
realmente condições para vol-
tarmos a ter aulas em regime 
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presencial?

Por causa das incógnitas, 
como não depende de nós e 
não dependente de alguém que 
podemos perguntar, há toda 
uma conjugação de factores. 
Nós criamos cenários, os estu-
dantes estavam a ser assistidos 
por plataformas digitais e cria-
mos três grupos de estudan-

tes: aqueles que nunca tiveram 
contacto, aqueles que tiveram 
contacto teórico falta a prática 
e aqueles que tiveram contac-
to e falta avaliação. Começan-
do hoje as aulas teríamos que 
fazer o plano de recuperação.

Em relação a pandemia em 
si não se sabe quando e como 
vai passar e se continuar durante 
muito tempo o que temos que fa-
zer? Temos que continuar acom-
panhar o que está acontecer em 
outros países. Os outros abriram 
e depois fecharam. Existe até 
uma comissão que vai verificar 
o que estamos a fazer. As escolas 
têm que criar as condições que 
todos nos já sabemos, distancia-
mento social, regras de higiene.

Cada um esta a fazer pla-
no em função das capacidades. 
As escolas são diferentes há 
uns que tem anfiteatros. Num 
anfiteatro podem entrar 20 es-
tudantes ou 30. Um anfiteatro 
de 100 pode entrar 50 estudan-
tes. Há todo um plano em que 
todas as universidades estão a 

fazer por escrito de como es-
tão a organizar-se para que a 
partir do dia D implementar.

Esta pandemia veio de 
certa forma desafiar as insti-
tuições de ensino e de investi-
gação a darem uma resposta 
socialmente útil. Acha que 
as nossas universidades e 
toda comunidade científica 

nacional estão realmente pre-
paradas para responder aos 
desafios do país?

Sim. Os problemas que te-
mos no país, em termos de in-
vestigação, são dois. Uma coisa 
é o financiamento e a outra são 
investigadores. A investigação 
não pode ser feita por um grupo 
de licenciados como a maioria. 
Mas curiosamente em relação a 
esta pandemia houve uma res-
posta positiva. A UNISAVE, 
por exemplo, criou um venti-
lador. Mesmo que nós tivésse-
mos dinheiro não teríamos onde 
comprar. Aí os investigadores 
no geral responderam positiva-
mente. É verdade que as respos-
tas das academias levam certo 
tempo, porque é preciso fazer 
e ter maturidade. O ISCTAC 
produziu 600 litros de álcool 
gel e eles estão a oferecer nes-
ta primeira fase. Os institutos 
criaram as torneiras com pedais.

Estamos todos a responder a 
alguns problemas do país. O que 

acontece é que não estávamos a 
orientar bem a investigação, não 
tínhamos uma agenda. É preci-
so termos uma agenda nacional, 
por exemplo, elegermos temas 
como seca e criar um grupo de 
pessoas que permanentemente 
estão a fazer a investigação. Isso 
já vinha como plano quinque-
nal. Esta questão da Covid-19 
veio nos desafiar a acelerar.

Antes tínhamos o desafio de 
fazer compreender a sociedade 
que as tecnologias são importan-
tes, hoje em dia esta parte da al-
fabetização o corona nos ajudou 
um pouco. As pessoas já vêem 
a questão de forma diferente.

Mas para que tudo isso 
tenha algum sucesso é ne-
cessário que haja janelas de 
financiamento para investiga-
ção…

O Fundo Nacional de In-
vestigação (FNI) pertence ao 
Ministério da Ciência e Tecno-
logia, Ensino Superior e Téc-
nico Profissional e tem essas 
janelas. Mesmo agora fizemos 
e temos sete projectos que esta-
mos a apoiar exactamente para 
Covid-19. O que temos que 
fazer é orientar e criarmos a 
agenda daquilo que são os nos-
sos propósitos e depois vamos 
apresentar isso como carteira. 
Mesmo agora temos projectos. 

O FNI propôs dinheiro e se 
tivéssemos já organizado não 
haverá problemas em termos 
de financiamento. O que vamos 
fazer é agregar e orientar para 
aquilo que são exactamente as 
nossas necessidades do país. 
Muitas das vezes o que fazía-
mos era apanhar uma boleia de 
um investigador e fazer inves-
tigação porque está na moda. 
Como eu disse, qualquer Go-
verno tem de ter mais atenção 
nesta questão das tecnologias e 
investigação. Acredito que o or-
çamento também possa melho-
rar porque há mais capacidade 
de dialogar e mostrar o quanto é 
importante o uso da tecnologia e 
investigação, porque estamos a 
ter resultados em que as pessoas 
acreditam que é possível fazer.

Achamos que existe, de 
certa forma, pouca divulga-
ção dessas investigações….

Estamos a mapear e criar 
uma base de dados de quem está 
a fazer e onde está a fazer. Nós 
temos o FNI, temos o CITT que 
tem feito várias coisas. Há este 
problema de divulgação. Nós 
já fizemos uma aproximação 
para tentarmos criar espaços 
com os órgãos de comunica-
ção. Estamos também a pensar 
em fazer um evento, que ainda 
não temos o nome, em Malua-
ne, onde teremos espaço expo-
sição sobre ciência, inovações 
ciência e tecnologia, sobre saú-

de, agricultura, saúde, etc…
Queremos trazer os invento-

res, os empresários e o Gover-
no para que haja interligação. 
Desde o princípio do ano vamos 
lançar os desafios específicos.

Relativamente ao centro 
de Manhiça, o que efectiva-
mente se pretende?

Ali há duas coisas. Existe 
o parque que é uma ideia mui-
to bem concebida. É uma zona 
franca e pretende-se iniciativas 
tecnológicas de jovens, as cha-
madas incubadoras que se insta-
lem ali porque não tem custo. E 
depois, há uma questão de parti-
lha de informação. Tudo o que é 
tecnologia é ensaiado como re-
ferência e depois disseminado.

Temos ali centro de dados 
de Maluane, o chamado Gover-
no electrónico. Tem a função 
de agregar tudo que é infor-
mação do Governo e não só. 
Temos agregado informação 
do Governo em servidores fora 
do país e isso por si não garan-
te a soberania. Aquele centro 
foi criado exactamente para 
que tudo que é nacional seja 
hospedado ali. Neste momen-
to estamos a operacionalizar.

Neste momento, também 
estamos a mapear porque, du-
rante muito tempo, por questões 
óbvias, fomos fazendo uma e 
outra coisa e não há ligação. O 
desafio a curto e médio prazo é 
agregar tudo para que no fim se 
crie o chamado portal do cida-
dão em que você senta em casa 
olha para todos os ministérios.

O novo Governo toma 
posse no início deste ano e 
numa altura em que iniciava 
o processo de organização 
político-administrativo, 
fomos surpreendidos por 
esta pandemia. Quais são os 
pontos fortes que o Ministério 
pretende atacar durante o 
quinquénio?

Numa primeira fase pode 
parecer que estamos aqui quase 
que adormecido, mas é o Mi-
nistério que tem suportado o 
próprio funcionamento do Go-
verno, em todas as áreas. Temos 
no ensino técnico profissional 
a formação para o emprego da 
camada jovem. O objectivo é 
formar para resolver os proble-
mas imediatos. Nós mudamos, 
inclusive, o currículo, de um 
currículo tradicional para o cur-
rículo para competências. Antes 
o estudante ficava do primeiro 
a terceiro ano para sair ir tra-
balhar. Agora no primeiro ano 
ele sai com uma competência, 
pode ir trabalhar, no segundo 
também pode ir trabalhar, até 
terminar a formação técnica.

Mais do que isso estamos a 
mudar, conjugando com outras 
parcerias, para criar e formar 

este jovem com competências 
internacionais. Estamos a ter 
desafio com as multinacionais 
que estão a ir buscar pesso-
as de fora com alguma razão. 
Mesmo para Estamos a equipar 
os nossos institutos, já temos 
equipamento de ponta monta-
do que respondem os desafios. 

Apetrechamos laboratórios e 
Oficinas Reabilitados e apetre-
chados 6 Laboratórios das áre-
as de Electricidade, Electrónica 
Solos e Material de Construção, 
Comando Numérico Computo-
rizado (CNC), Desenho Compu-
tadorizado (CAD) e informáti-
ca; e 9 Oficinas, nomeadamente, 
Electricidade (4), Mecânica (3) 
e Construção Civil (2), no Ins-
tituto Industrial e Comercial de 
Inhambane; que possibilitarão o 
acesso de 225 Jovens ao Ensino 
Técnico na área de Hotelaria e 
Turismo e, assegurarão a quali-
dade de ensino e aprendizagem 
com a operacionalização dos 
laboratórios e oficinas, que vão 
beneficiar cerca de 900 forman-
dos deste subsistema de ensino.

A outra linha é formação 
de formadores de modo a res-
pondermos os desafios colo-
cados pelas multinacionais.

No ensino superior temos 
que criar qualidade. Isso signi-
fica que temos que ter universi-
dades orientadas para o actual 
cenário. Os currículos devem 
ser ajustados no que é hoje e 
pensando no futuro. Neste mo-
mento estamos a creditar os 
nossos cursos para que tenham 
qualidade. Estamos a organizar 
as nossas universidades inter-
namente. Tem de haver mobi-
lidade. Se você está a estudar 
numa universidade e quer ir a 
outra é capaz de não lhe aceitar. 
Então, para que isso funcione 
efectivamente é preciso ter me-
didor então quem tem esta é a 
função do Conselho Nacional 
de Avaliação da Qualidade do 
Ensino está a creditar os cursos.

Outra coisa que estamos 
a fazer é mobilidade dos pró-
prios professores. Muitas das 
vezes quando nos falta um téc-
nico vamos contratar de fora. 
Mas não, podemos contratar 
numa universidade para outra.

Temos que potenciar os la-
boratórios. Se cada um fazer 
o seu pode ser muito oneroso. 
O que queremos fazer são la-
boratórios de referência que 
sejam partilhados. Estes são 
os nossos grandes desafios.

Relativamente aos estudan-
tes queremos implementar o 
projecto um estudante um com-
putador. Para isso vamos chamar 
empresas para produzir os com-
putadores dentro do país para 
o tornar mais barato. A ideia é 
que o preço do computador es-
teja incluído na propina ou taxa 
que possa pagar em prestações.
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Taxa de infecção diária pelo HIV/SIDA 
reduz de 62 para 58 pessoas

A província central de Manica registou no presente ano 
uma cifra diária de 58 novas infecções pelo Vírus de Imuno-
deficiência Humana (HIV), causador da Sida, mas, apesar 
disso, 23 mil indivíduos que vivem com esta doença aban-
donaram o tratamento anti-retroviral (TARV) no universo 
de mais de 90 mil pacientes inscritos ao nível da província. 

Em 2019, a 
taxa diária 
de infectados 
situou-se nos 
62 pacientes, 

um  decréscimo que se deve 
à redução da transmissão ver-
tical (da mãe para o filho) de 
4 porcento, com 259 crianças 
que nasceram no ano passado 
com HIV/SIDA, para 3.2 por-
cento do ano em curso, com 
136 nados com esta doença. 

Ainda no ano em curso, 
as unidades sanitárias recebe-
ram mais de 500 mil utentes, 
dos quais mais de 17 mil ti-
veram resultado positivo para 
o HIV/SIDA, sendo que mais 
de 15 mil pacientes iniciaram 
com o TARV, ainda assim a 
maior preocupação das au-
toridades governamentais de 
Manica assenta no abandono 
ao tratamento anti-retroviral. 

As longas distâncias para 
aceder à unidade sanitária, 
para fazer as consultas e obter 
os cuidados médicos, e o no-

madismo por parte dos pacien-
tes são considerados como as 
principais causas do abandono 
do tratamento anti-retroviral, 
pelo menos para os pacientes 
residentes nas zonas recôndi-
tas da província de Manica. 

Actualmente, a provín-
cia de Manica possui 127 
centros de saúde, os quais 
pouco respondem à deman-
da dos pacientes, facto que 
leva a chefe do Conselho 
Executivo Provincial, Fran-
cisca Tomás, a afirmar que 
a sua direcção compromete-
-se a assumir a responsa-
bilidade de construir mais 
unidades sanitárias para apro-
ximar os serviços sanitários 
cada vez mais aos cidadãos. 

“Vamos continuar a traba-
lhar para que as unidades sani-
tárias nesta província estejam 
cada vez mais próximas da 
nossa sociedade, vamos con-
tinuar a tralhar para que todos 
que estão infectados e activos 
no TARV possam receber os 

medicamentos e não falte nada 
para que estes possam encon-
trar o seu sossego na socieda-
de”, afirma Francisca Tomás. 

A governadora de Ma-
nica apela à população des-
ta província a se precaver 
do HIV/SIDA, com o uso 
correcto dos preservativos, 
mas não se deve abandonar 
o TARV considerando que 
os comprimidos enfraque-
cem o vírus no organismo. 

“Todos os cidadãos devem 
se sentir parte integrantes da 
nossa sociedade, não deve-
mos estigmatizar as pessoas 
que vivem com HIV. Com a 
toma constante dos medica-
mentos podemos tornar inde-
tectáveis e intransmissíveis, 
e esta mensagem deve servir 

para cada um de nós, por isso 
temos que seguir com rigor 
o tratamento desta doença, 
porque o vírus baixa a sua 
actuação. Temos que con-
tinuar a trabalhar”, realça. 

Entretanto, o Secretário de 
Estado da província de Mani-
ca, Edson Macuácua, mostra-
-se preocupado com a taxa 
de seroprevalência do HIV/
SIDA, afirmando que a provín-
cia se localiza numa região de 
alto risco de transmissão desta 
doença, pois faz ligação com 
a República do Zimbabwe e 
África do Sul, países com alto 
risco de propagação da doença. 

Outrossim, Manica é uma 
província que faz limite com 
Gaza, uma província com alta 
taxa de seroprevalência do 

HIV, daí que Edson Macuácua 
afirma que deve-se empreen-
der esforços de modo a redu-
zir a taxa diária de infecção. 

“A situação político-militar 
em que nos encontramos, que 
também causa outras situa-
ções de exposição ao risco de 
contaminação do HIV/SIDA, 
chama-nos a todos nós à res-
ponsabilidade de que temos 
que assumir um compromisso 
sério e realizar diariamente o 
exame de consciência como 
activista de prevenção e com-
bate ao HIV”, disse Macuácua.

Em Manica, o dia 1 de De-
zembro, Dia Mundial de Luta 
Contra a SIDA, foi celebrado 
na cidade de Chimoio, sob o 
lema “Solidariedade global, 
responsabilidade partilhada”.  

KeLLy Mwende

Comercial
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APIBA propõe reabertura das barracas e bares

Há pouco mais 
de oito meses 
que as barra-
cas de venda 
de bebidas 

alcoólicas continuam encerradas, 
deixando milhares de moçambi-
canos desempregados e cidadãos 
em correria com os Mahindra, que 
impondo o respeito pelo estado de 
calamidade em vigor prendem, 
torturam e extorquem os consu-
midores de álcool na via públi-
ca. Tentando salvar os milhares 
de postos de trabalho em risco, 
a Associação dos Produtores e 
Importadores de Bebidas Alco-
ólicas (APIBA) propõe a rea-
bertura das barracas de modo a 
preservar os postos de trabalho e 
aliviar a crise económica que se 
arrasta em virtude da Covid-19.

Em comunicado enviado à 
nossa Redacção, a Associação 
dos Produtores e Importadores 
de Bebidas Alcoólicas explicou 
que Moçambique possui cer-
ca de 35.000 estabelecimentos 
que se encontram encerrados, 
há cerca de 8 meses, em virtu-
de da decretação do estado de 
emergência que se seguiu ao 
de calamidade, fazendo parte 
deste universo as barracas e ba-
res cujo negócio é de venda de 
bebidas alcoólicas e refeições. 

“Se assumirmos que em mé-
dia cada estabelecimento empre-

ga cinco pessoas, significaria que 
temos hoje 175.000 desemprega-
dos. Ora, se assumirmos ainda 
que em média o agregado fami-
liar moçambicano é constituído 
por 4 pessoas, então estaremos 
em presença de cerca de 700.000 
pessoas directamente impactadas 
pelo encerramento de bares e 
barracas”, lê-se no comunicado, 
acrescentando que vários asso-
ciados são empresas multinacio-
nais, que entretanto convivem 
com a realidade da Covid-19 
noutros quadrantes e no país. 
Mesmo assim, não têm poupado 
esforços na mitigação da pande-
mia, adoptando medidas como a 
desinfecção de mercados, para-
gens e das mãos de utentes de au-

tocarros públicos; fornecimento 
de viseiras e gel desinfectante às 
entidades de saúde, entre outros. 

Para a APIBA, há necessidade 
se continuar a respeitar as medi-
das de prevenção da Covid-19, 
contudo, sobre a proposta de re-
abertura das barracas, a agremia-
ção entende que esta deverá ser 
feita nas seguintes datas e horá-
rios de funcionamento: quinta-
-feira ao domingo, das 15h às 20h. 

A agremiação refere que ape-
nas poderão operar os estabele-
cimentos que cumprirem com os 
requisitos, tais como a medição 
da temperatura dos clientes e tra-
balhadores logo que se fizerem 
aos estabelecimentos, reforçan-
do ainda sobre a necessidade de 

se providenciar desinfectantes 
das mãos nas casas de banho e 
meios de lavagem das mãos logo 
à entrada do estabelecimento. 

“É obrigatório o uso correcto 
de máscaras para os funcionários 
do estabelecimento e utentes que 
eventualmente não se encontrem 
a consumir, bem como a coloca-
ção de dísticos de comunicação 
referentes à sensibilização para a 
pandemia, bem como ao número 
de pessoas que podem estar no lo-
cal”, exige-se no comunicado, que 
acrescenta ainda a necessidade de 
se garantir o adequado arejamen-

to do estabelecimento, treinamen-
to do pessoal sobre as medidas 
de saúde, segurança e boas prá-
ticas para fazer face à Covid-19. 

A APIBA salienta que no con-
texto da pandemia, em caso de 
anuência da proposta, as barra-
cas deverão adoptar, entre outras, 
medidas limitação do número de 
clientes a 1/3 da capacidade do 
estabelecimento, separação de 
mesas e limitação de pagamento 
em cash sempre que necessário, 
sublinhando que o sector de be-
bidas alcoólicas é crucial para a 
recuperação da nossa economia e 
pretende com isso desempenhar 
um papel activo nessa trajectória, 
minimizando o impacto da crise, 
permitindo que os bares e barra-

cas nas condições acima destaca-
das possam operar em segurança 
e dessa forma ajudar a preservar 
os postos de trabalho. Redacção 

Moçambique poderá livrar-se da 
dependência do exterior

O politólogo José Jaime Macuane afirma que com o crescimen-
to da indústria extractiva, o país poderá livrar-se da dependência 
externa e contribuir para o desenvolvimento económico local.

Ma c u a n e 
a c r e s -
c e n t o u 
que com 
o desen-

volvimento da indústria ex-
tractiva, Moçambique vai gerar 
emprego e aumentar os inves-
timentos públicos na educação, 
saúde e outras infra-estruturas 
que vão melhorar as condi-
ções de vida dos cidadãos.

Jaime Macuane falava 
durante o III Seminário de 
Diagnóstico em Moçambique 
(DIM), evento que teve lugar 
em Maputo, com o objectivo de 
debater sobre os recursos natu-
rais, instituições e transforma-
ção económica de Moçambique. 

“Com o crescimento da eco-

nomia extractiva, o país prova-
velmente se vai livrar da sua 
história de dependência exter-
na”, disse o académico, espe-
rando que os recursos naturais 
sejam um factor de transforma-
ção e diversificação económica.

Este professor universitário 
explicou que um crescimento 
económico sem reduzir a pobre-
za criar as condições para que 
haja uma economia mais mo-
derna, para que possa ter as de-
vidas ligações, criar emprego, 
não é um tipo de crescimento 
que vai gerar desenvolvimento. 

 Segundo ele, projecta-
-se que Moçambique seja 
um dos principais produtores 
mundiais de Gás Natural  Li-
quifeito, em 2026, e ganhe 

cerca de 7 porcento na pro-
dução global deste recurso.

Macuane anseia que a in-
dústria extractiva cresça e 
contribua para as taxas de 
crescimento económico, “mas 

é preciso acautelar que tenha 
efeito  multiplicador, sob pon-
to de vista  de desenvolvimento 
transformador”,  advertindo que 
estes recursos beneficiarão o 
povo moçambicano a  partir do 

momento  que vão criar emprego 
e espaço de acesso  para que o 
público tenha uma vida melhor.

Afirmou que espera que nos 
próximos anos os grandes inves-
timentos, como o gás do Rovu-
ma, tragam retorno em termos 
de investimentos do Estado.

 Por seu turno, o Professor 
Doutor Carlos Muianga disse que 
em Moçambique há uma série de 
produtos que estão a desaparecer 
e os processos de produção se 
tornaram cada vez mais primá-
rios. “Isso acontece por vezes 
por causa da competição, do fra-
co processo de desenvolvimento 
tecnológico dentro de indústria 
específica, que acabam desapare-
cendo da importação destes mes-
mos produtos porque estes sec-
tores e produtos não deram um 
salto qualitativo do ponto de vis-
ta competitivo e produzir com 
melhor qualidade, de modo a 
competir com os produtos im-
portados”, explicou Muianga.

BeniLde Manjaze 
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No leito do grande rio
Exposição Colectiva de Artes Plásticas 
Beneficente patente na Tmcel

Está patente desde terça-feira, 24 de Novembro, até ao dia 21 
de Dezembro, no Espaço Cultural da Tmcel-IFT, na cidade de 
Maputo, a “Exposição Colectiva de Artes Plásticas Beneficen-
te”, promovida pela ACM-Artes e Cultura em Movimento, com 
o apoio institucional da empresa Tmcel-Moçambique Telecom.

A mostra é 
c o m p o s t a 
por um total 
de 49 obras 
de diversas 

modalidades (pintura, escul-
turas em madeira e ferro, de-
senho e cerâmica), da autoria 
de 28 artistas moçambicanos.

Trata-se de uma iniciativa 
beneficente, conforme sugere 
o nome da exposição, que visa 
apoiar os artistas, particular-
mente nesta fase que o mundo, 
no geral, e os artistas, em par-
ticular, atravessam devido à 
pandemia do novo coronavírus.

Foi nesse âmbito que a Tm-
cel se juntou à iniciativa, refor-
çando desta forma a sua missão 
de melhor servir a sociedade, 
valorizando a cultura moçambi-
cana, um papel que tem desem-
penhado desde a sua criação, 
através do fomento, divulgação, 
protecção e defesa do patrimó-

nio artístico-cultural do país.
“Vários sectores da socieda-

de foram negativamente afec-
tados por esta pandemia, que 
impôs uma nova forma de estar 
e viver. Na cultura, por exem-
plo, foi proibida a realização de 
eventos culturais, tais como es-
pectáculos, feiras, exposições 
de arte e artesanato, o que tor-
nou difícil a vida dos artistas e 
de todos os agentes que consti-
tuem a cadeia de produção, dis-
tribuição e comercialização de 
produtos artístico-culturais. Por 
isso tomámos a iniciativa de or-
ganizar esta exposição como 
forma de apoiar esta classe”, 
sublinhou o Presidente do Con-
selho de Administração da Tm-
cel, Mahomed Rafique Jusob.

Por seu turno, Fernando Fa-
nheiro, um dos curadores, ex-
plicou que a exposição tem a 
particularidade de ter obras de 
artistas de todas as gerações, 

x

que terão a oportunidade de co-
mercializar os seus trabalhos.

“Os artistas estão literalmen-
te inibidos de expor e comerciali-
zar as suas obras, daí a importân-
cia desta exposição. Mais do que 
apoiá-los, queremos promover a 
interacção entre os artistas con-
siderados decanos e os emergen-
tes”, disse Fernando Fanheiro.

Em representação dos artis-
tas, Delfina Nhatitima louvou 
os autores da iniciativa, prin-

cipalmente por ser promovida 
num momento conturbado para 
o país, não só devido à Co-
vid-19, mas também por causa 
dos ataques terroristas em Cabo 
Delgado e aos ataques nas pro-
víncias de Manica e Sofala.

“Nós, os artistas, não de-
vemos perder o ânimo pois 
cabe a nós fazer levantar a mo-
ral das pessoas, que sempre 
olharam para nós como aque-
les que lhes alimentam a alma 

e o espírito. Esta exposição 
é, para os artistas, uma mais-
-valia”, disse Delfina Nhatitima.

Importa realçar que a ce-
rimónia de abertura da expo-
sição, em que participam 28 
artistas moçambicanos, dentre 
eles Bena Filipe, Carmen, Dar-
da, Reinata Sadimba, Naguib, 
Silva Dunduro, Noel Langa, 
contou com a presença do mi-
nistro dos Transportes e Co-
municações, Janfar Abdulaí.

Foi lançada sábado, 28 de Novembro, a iniciativa “Praias 
Verdes”, com a qual se pretende promover a conservação das 
dunas costeiras na praia da Costa do Sol, em Maputo, atra-
vés do plantio de árvores e acções de educação ambiental.

O projecto, que 
resulta de uma 
parceria en-
tre o Standard 
Bank, Con-

selho Autárquico de Maputo e a 
Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM), vai abranger, numa primei-
ra fase, as zonas costeiras dos bairros 
Costa do Sol e Polana-Caniço “B”, 
nos distritos municipais Ka-Mavota 
e Ka-Maxaquene, respectivamente.

Nestes locais está previsto 
o plantio de espécies de sombra 
para banhistas, com elevado va-
lor estético, também usadas em 
muitas praias do mundo, como a 
“Terminalia Catappa”, vulgarmen-
te conhecida por amendoeira, as-
sim como espécies nativas, como 
mepepe e algodoeiro da praia.

Intervindo na cerimónia de lan-
çamento, o director de Marketing e 

Comunicação do Standard Bank, 
Alfredo Mucavela, referiu que 
com o plantio de árvores na praia 
da Costa do Sol, o banco junta-
-se a mais um projecto, que além 
da componente ambiental, tem o 
condão de levar os estudantes a 
reflectirem sobre como podem con-
tribuir para um mundo mais verde.

“Esta iniciativa vai contribuir 
para o combate à desertificação 
e às alterações climáticas que re-
sultam em desastres naturais, 
como os ciclones Idai e Kenneth, 
que devastaram, respectivamen-
te, o Centro e Norte de Moçam-
bique”, disse Alfredo Mucavela, 
enfatizando que o projecto cons-
titui uma forma de compensar o 
meio ambiente degradado dia-
riamente pela acção humana.

O vereador para a área de Or-
denamento Territorial, Ambien-

te e Urbanização do Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo, 
Silva Magaia, considerou que a 
iniciativa “Praias Verdes” consti-
tui um importante programa, que 
visa estabelecer uma plantação 
de vegetação rasteira e árvores de 
sombra nas dunas embrionárias 
das praias do município, contri-
buindo na preservação dos espa-
ços públicos de lazer e estética.

Num outro desenvolvimento, 
Silva Magaia indicou que o Plano 
de Desenvolvimento Municipal 
2019-2023, dentre outras activi-
dades, preconiza o processo de 
arborização, plantio, refloresta-
mento de praias, estabilização das 
dunas e repovoamento de mangais.

“Para se assegurar uma gestão 
segura e sustentável destes ecossis-
temas, a edilidade submeteu à As-
sembleia Municipal a proposta de 
Postura das Praias, para servir de 
instrumento legal orientador de to-
das as actividades a serem desen-
volvidas nestas áreas”, destacou.

Para o director da Faculda-

de de Agronomia e Engenharia 
Florestal da UEM, Luís Ar-
tur, a iniciativa “Praias Verdes” 
faz parte da nova estratégia da 
UEM, centrada na investigação 
e desenvolvimento. Com esta 
visão, este estabelecimento de 
ensino superior pretende envol-
ver-se ainda mais na resolução 
dos problemas reais que a so-
ciedade moçambicana enfrenta.

“Este é um plantio diferente 
dos outros já realizados, pois antes 
de trazermos as plantas ao local de 
plantio desenvolvemos um traba-
lho aprofundado para apurar as es-
pécies adequadas a este ambiente. 
Após o plantio teremos estudantes 
a realizarem estudos sobre a so-
brevivência, crescimento e o even-
tual aparecimento de outras espé-
cies nas áreas plantadas”, concluiu.

Lançado projecto “Praias Verdes”
Iniciativa do Standard Bank, Conselho Autárquico de Maputo e UEM
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Exposição Colectiva de Artes Plásticas Beneficente patente na Tmcel 

Está patente desde terça-feira, 24 de Novembro, até ao dia 21 de Dezembro, no Espaço Cultural 
da Tmcel-IFT, na cidade de Maputo, a “Exposição Colectiva de Artes Plásticas Beneficente”, 
promovida pela ACM-Artes e Cultura em Movimento, com o apoio institucional da empresa 
Tmcel-Moçambique Telecom. 

 A mostra é composta por um total de 49 obras de diversas modalidades (pintura, esculturas 
em madeira e ferro, desenho e cerâmica), da autoria de 28 artistas moçambicanos. 

Trata-se de uma iniciativa beneficente, conforme sugere o nome da exposição, que visa apoiar 
os artistas, particularmente nesta fase que o mundo, no geral, e os artistas, em particular, 
atravessam devido à pandemia do novo coronavírus. 

 

Foi nesse âmbito que a Tmcel se juntou à iniciativa, reforçando desta forma a sua missão de 
melhor servir a sociedade, valorizando a cultura moçambicana, um papel que tem 
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No leito do grande rio

Uma solução Huawei para apoiar centros de operação 
de rede durante a pandemia da Covid-19 ganhou o pré-
mio Covid-19 Response no AfricaCom Virtual Awards. 

A solução de 
o p e r a ç õ e s 
baseadas em 
grade Huawei 
O&M Autin 

ganhou o prémio, que reconhe-
ce organizações e iniciativas que 
implantaram com sucesso so-
luções de tecnologia na batalha 
contra a pandemia da Covid-19.

 A Huawei foi escolhida 
como vencedora de uma lista 
de cinco iniciativas no conti-
nente. O AfricaCom Virtual 
Awards reconhece as contribui-
ções da comunidade tecnoló-
gica da África em áreas como 
liderança corporativa, empre-
endedorismo, inovação, conec-
tividade, resposta à pandemia 
e construção de um mundo di-
gital mais acessível e inclusivo.

 A Huawei desenvolveu a 
solução de operação baseada 
em grade Autin para operações 
e manutenção de rede (O&M), 
usando novas tecnologias como 
blockchain, transformação base-

ada em grade e a smartisation de 
operações para permitir a ges-
tão descentralizada de rede du-
rante a pandemia da Covid-19.

 Cerca de 170 milhões de 
assinantes móveis na Nigéria, 
o país mais populoso da África, 
são atendidos por quatro ope-
radoras principais em cerca de 
30.000 locais em todo o país.

 A manutenção dessas gran-
des infra-estruturas requer 
centenas de técnicos de cam-
po e monitoramento 24 horas 
por dia, 7 dias por semana.

 O bloqueio e as restri-
ções de mobilidade durante a 
pandemia colocaram desafios 
adicionais às operadoras, com 
o aumento do tráfego e restri-
ções ao número de trabalha-
dores permitidos nos centros 
de operações de rede (NOCs).

 Para enfrentar esses desa-
fios, a Huawei desenvolveu a 
operação baseada em rede Au-
tin, que descentraliza e gestão 
de rede capacitando os técnicos 

de campo com ferramentas di-
gitalizadas para monitorar pro-
activamente os indicadores de 
qualidade da rede e responder a 
qualquer degradação antes que 
os assinantes sejam afectados. 

 A solução não apenas for-
nece uma contingência para 
NOCs dos operadores, essen-
cialmente trabalhando como 
um “NOC portátil”, mas ex-
pande a capacidade de moni-
toramento de rede com uma 

operação baseada em rede.
 Uma plataforma digital 

de big data baseada em nu-
vem está no centro da solução, 
aproveitando o aprendizado 
de máquina/IA, algoritmos de 
previsão e regras inteligentes 
baseadas em conhecimento.

 Um mecanismo de in-
centivo monetário vin-
culado a indicadores de 
qualidade de rede motiva os tra-
balhadores de campo a abraçar 

essa mudança de mentalidade.
 Finalmente, um centro de 

comando inteligente, uma “len-
te de aumento no céu” fornece 
visibilidade em tempo real do 
status da rede, geolocaliza-
ção da equipa e rastreamen-
to de resolução de incidentes. 

 “A operação de rede ba-
seada em grade melhora a 
capacidade de previsão e au-
menta a agilidade das opera-
doras na resposta a incidentes 
de rede”, disse Leo Lu, VP de 
Serviços Técnicos Globais da 
Huawei para a África Austral.

 “Os trabalhadores de cam-
po deixam de ser passivos re-
activos e se tornam proactivos, 
graças à tecnologia baseada 
em nuvem que lhes dá visi-
bilidade e acesso a um banco 
de dados de conhecimento 
para resolver falhas de rede. 

 “O despacho inteligente e 
um plano de incentivo baseado 
na qualidade da rede são recursos 
móveis adicionais que melhoram 
o bem-estar dos trabalhadores de 
campo e reduzem sua exposição 
à pandemia”, concluiu Leo Lu.

Huawei premiada com solução de 
operações de rede Covid-19 

A Bolsa de Va-
lores de Mo-
ç a m b i q u e 
(BVM) passa 
a fazer o re-

gisto, a liquidação financeira 
e a compensação do Certifica-
do de Depósito emitido pela 
Bolsa de Mercadorias de Mo-
çambique (BMM), mercê da 
assinatura, segunda-feira, 30 
de Novembro, de um memo-
rando de entendimento entre 
as duas instituições, propi-
ciando, assim, um mecanismo 

de financiamento directo para 
o sector agrícola nacional.

Trata-se de uma parce-
ria que vai permitir uma me-
lhor colaboração, cooperação 
e articulação entre a BMM 
e a BVM, bem como maior 
apoio aos produtores e aos 
comerciantes, no que diz res-
peito ao seu financiamento.  

Com a assinatura deste 
memorando, conforme expli-
cou o secretário permanente 
do Ministério da Indústria e 
Comércio, Jorge Jairoce, estão 

criadas as condições de partilha 
do mecanismo de operações 
da Central de Valores Mobili-
ários na execução dos Certifi-
cados de Depósitos, que serão 
emitidos pela BMM e outras 
entidades públicas e privadas 
ligadas ao sistema de arma-
zenamento de mercadorias.

Assim, “a Central de Va-
lores Mobiliários efectuará o 
registo e procederá à liquida-
ção e compensação financeira 
deste instrumento de crédi-
to bancário, tornando-se um 
mecanismo de financiamento 
directo para os produtores e 
comerciantes”, frisou Jor-
ge Jairoce, que apelou a uma 
maior organização, por parte 
dos beneficiários, de modo a 
tirarem maior proveito desta 
oportunidade que se abre com 
a assinatura deste memorando.

Num outro desenvolvimen-
to, o secretário permanente do 
Ministério da Indústria e Co-

mércio apelou à materialização 
deste acordo, pois “o Governo 
está a fazer grandes investi-
mentos no sector agrícola, que 
devem ser consubstanciados 
com iniciativas do género”.

Por seu turno, o Presidente 
do Conselho de Administração 
da Bolsa de Valores de Mo-
çambique, Salim Valá, realçou 
a importância desta parceria, 
na medida em que a institui-
ção que dirige possui, na sua 
estrutura, um mecanismo es-
pecializado para este tipo de 
operações, neste caso a Central 
de Valores Mobiliários, na qual 
todas as empresas em regime 
de sociedades anónimas devem 
registar-se, incluindo os seus 
accionistas, de acordo com a re-
gulamentação vigente no país.

“É importante partilhar 
este serviço especializado, 
também para podermos in-
corporar, futuramente, o Cer-
tificado de Posse, que é um 

instrumento importante para 
o financiamento, apoio e fa-
cilitação do desenvolvimento 
rural, agrário e da economia 
rural”, sublinhou Salim Valá.

Na ocasião, a Presidente 
do Conselho de Administra-
ção da Bolsa de Mercadorias 
de Moçambique, Victória Pau-
lo, afirmou que, com a assi-
natura deste memorando, os 
pequenos produtores e todos 
os intervenientes na cadeia de 
produção, armazenamento e 
comercialização de mercado-
rias vão poder usar a Central 
de Valores Mobiliários para 
aceder ao crédito bancário.

“Este é um acto mui-
to relevante porque estamos 
no processo de completar o 
ecossistema de funcionamen-
to da Bolsa de Mercadorias 
de Moçambique. Estamos de 
braços dados para fazer cres-
cer a economia moçambi-
cana”, disse Victória Paulo.

BVM passa a registar liquidação financeira e 
compensação do Certificado de Depósito 
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Huawei premiada com solução de operações de rede Covid-19 
  

Uma solução Huawei para apoiar centros de operação de rede durante a pandemia da Covid-19 
ganhou o prémio Covid-19 Response no AfricaCom Virtual Awards.  
  
A solução de operações baseadas em grade Huawei O&M Autin ganhou o prémio, que 
reconhece organizações e iniciativas que implantaram com sucesso soluções de tecnologia na 
batalha contra a pandemia da Covid-19. 
  
A Huawei foi escolhida como vencedora de uma lista de cinco iniciativas no continente. O 
AfricaCom Virtual Awards reconhece as contribuições da comunidade tecnológica da África em 
áreas como liderança corporativa, empreendedorismo, inovação, conectividade, resposta à 
pandemia e construção de um mundo digital mais acessível e inclusivo. 
  
A Huawei desenvolveu a solução de operação baseada em grade Autin para operações e 
manutenção de rede (O&M), usando novas tecnologias como blockchain, transformação 
baseada em grade e a smartisation de operações para permitir a gestão descentralizada de 
rede durante a pandemia da Covid-19. 
  
Cerca de 170 milhões de assinantes móveis na Nigéria, o país mais populoso da África, são 
atendidos por quatro operadoras principais em cerca de 30.000 locais em todo o país. 
  

Emitido pela Bolsa de Mercadorias de Moçambique
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Insurgência paralisa economia 
de Cabo Delgado

GAIN e CTA na melhoria da 
saúde dos trabalhadores 

 A Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e 
a Confederação das Associações Económicas de Moçam-
bique estão a desenvolver actividades com vista a melho-
rar a saúde dos trabalhadores para incrementar a pro-
dução e produtividade das empresas moçambicanas.

Por isso, a GAIN 
lançou em Ma-
puto o Manual 
de Implemen-
tação e Ges-

tão de Programas de Nutrição 
para o Local de Trabalho, uma 
ferramenta que vai servir de 
guião para o fornecimento de 
refeições e lanches saudáveis 
aos trabalhadores em ambien-
tes com recursos limitados.

Segundo a directora nacio-
nal da GAIN, Kátia Dias, o 
manual recomenda uma dieta 
específica que deve ser segui-
da e inclui alguns produtos 
acessíveis para empresas com 
recursos financeiros limitados.

Aliás, o manual fornece 
dicas importantes sobre como 
as empresas podem implemen-
tar iniciativas específicas para 
a força laboral, assim como 
melhorar a dieta para o forta-
lecimento da saúde pública.

“Este manual está voltado 
para as refeições e nós acha-
mos que em Moçambique a ini-
ciativa de força laboral é mais 
urgente para a saúde pública 

do trabalhador ou colaborador 
para a produtividade e ganhos 
das empresas”, disse a fonte.

O livro explica como é 
possível garantir uma die-
ta equilibrada, rica em pro-
teínas, vitaminas, carbohi-
dratos e outros nutrientes.

“Falamos de alguns produ-
tos de proteína animal em quan-
tidades pequenas, como ovos, 
um dos produtos de origem ani-
mal barato e que é muito impor-
tante para a nutrição”, explicou.

Segundo a fonte, Moçambi-
que pode aproveitar a sazonali-
dade dos produtos de alto valor 
nutritivo que existem em deter-
minada altura do ano para garan-
tir que as empresas introduzam 
nas refeições que vão servir.

Reiterou que a iniciativa é 
auto-sustentável, e é uma ferra-
menta que vai permitir que as 
empresas do sector privado 
que querem implementar ac-
ções de nutrição no local de 
trabalho tenham um instru-
mento que lhes permita fazê-
-lo mesmo sem experiência.

“A GAIN está muito en-

gajada e o nosso objectivo 
é melhorar as dietas dos pa-
íses porque, sem dúvida al-
guma, as dietas são um dos 
grandes contribuintes para 
todas as questões de saúde 
pública”, disse Kátia Dias.

O representante da Con-

federação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), Teodósio Manjate, re-
comendou aos dirigentes das 
empresas a aderirem ao pro-
jecto como forma de garan-
tir o bem-estar e segurança 
alimentar dos funcionários.

“Encorajamos aos ges-
tores empresariais de to-
dos os sectores a tirar o 
maior proveito possível 
dos conteúdos deste ma-
nual para o bem do cresci-
mento efectivo sustentável 
das nossas firmas”, disse.

BeniLde Manjaze 

O mais re-
cente leilão 
da Monte-
puez Ruby 
M i n i n g 

(MRM) realizou-se em De-
zembro de 2019, em Singa-
pura, e rendeu 71,5 milhões 
de dólares à companhia, que 
se apresenta como a princi-
pal investidora na extracção 
de rubis naquela província.

O director provincial da 
Indústria e Comércio em Cabo 
Delgado, Nocif Francisco Ma-
gaia, afirmou que devido a 
ataques terroristas a circula-
ção em estradas que dão aces-
so a locais de produção, in-
cluindo unidades industriais, 

está bastante dificultada.
“Este ano não tivemos 

leilões da Montepuez Ruby 
Mining, há um retardamen-
to de investimentos estrutu-
rantes, por exemplo, a nova 
fábrica de cimentos, e há 
destruição de equipamentos 
em algumas regiões da pro-
víncia”, lamentou Magaia

Avançou que, além disso, os 
ataques de insurgentes estão a 
perturbar a comercialização da 
castanha de caju, um dos princi-
pais produtos de exportação de 
Cabo Delgado, que dá emprego 
a pelo menos 265 mil pessoas.

Segundo Magaia, al-
guns comerciantes e pro-
prietários de unidades in-

dustriais já se transferiram 
para a zona Sul, tida como 
a mais segura da província.

Talhões para os deslocados

Entretanto, já arrancou o 
descongestionamento da ci-
dade de Pemba, para onde se 
haviam refugiado milhares de 
pessoas, na sequência dos ata-
ques terroristas a distritos do 
norte e centro da província.

Trata-se da primeira fase de 
um processo que vai abranger 38 
mil famílias que abandonaram 
as suas zonas de residência em 
zonas de conflito, abrigando-se, 
maioritariamente, em casas de 
familiares em Pemba (MMO).
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Saneamento de empresas públicas 
vai custar 1.5 biliões em pensões

Parceiros começam a “dar cara” para 
materialização de investimentos no Dondo

Uma semana depois da 1ª  conferência de investidores em sofala

Uma semana depois da realização da 1ª Conferência 
de Investidores, que teve lugar no passado dia 24 de No-
vembro, já existe uma luz no fundo do túnel, devido à con-
firmação da disponibilidade de um número aproxima-
do a mais ou menos dez empresários para investirem em 
diversas áreas, ao nível do Conselho Municipal do Dondo.

Dos parcei-
ros que já 
deram a sua 
cara para 
investir em 

diversas áreas económicas 
no Dondo, destaque vai para 
a Universidade Chipande, a 
CTA (Confederação das As-
sociações Económicas), que 
poderão estar empenhados 
nos seus investimentos nas 
áreas de agro-negócio, princi-
palmente na produção do ar-
roz em grandes quantidades, 
a partir do Vale de Mandruzi, 
nas áreas de pesquisas cien-
tíficas, entre outras várias 
áreas visando impulsionar 

o desenvolvimento econó-
mico do Município do Don-
do, na província de Sofala.

Os investidores vão numa 
primeira fase abranger as áre-
as de agro-negócio, informa-
ção técnico-profissional, na 
indústria de hoteleira e turis-
mo, entre outras áreas de ac-
tividades para o desenvolvi-
mento da autarquia do Dondo.

Na Conferência de Inves-
tidores do Dondo foram de-
batidos vários temas, tendo 
como objectivo reunir ferra-
mentas para a materialização 
deste projecto, com desta-
que para o tema número um, 
onde foram debatidas várias 

matérias sobre as potencia-
lidades e oportunidades de 
investimento no município. 

Foi também debatida a 
questão do desenvolvimento 
urbano e construção de infra-

-estruturas, e, por último, o 
debate centrou-se nos desa-
fios e estratégias para o de-
senvolvimento da autarquia, 
incluindo a sustentabilidade 
e oportunidades de negócios. 

O painel do debate contou 
com a participação de alguns 
juristas e quadros ligados ao 
desenvolvimento económi-
co local, com destaque para 
Urbano Gil Gravata, vere-
ador municipal para a Área 
de Cooperação, Estudos e 
Projectos, Mateus Taremba, 
vereador ligado à Área de 
Infra-estruturas; Luís Meno, 
delegado provincial do AR-
PAC, Rui Manuel, Domingos 
Nhancalize e Jossefa Tivane. 

Por seu turno, Manuel 
Chaparica, edil do Dondo, 
mostrou a sua satisfação 
pela presença massiva de 
investidores nacionais e in-
ternacionais, afirmando es-
perar resultados positivos 
nos próximos dias a partir de 
outros encontros que serão 
efectuados, o que vai culmi-
nar com a assinatura de me-
morandos de entendimento 
ao nível daquela autarquia 
da província de Sofala. Z

jordane nHane

Manuel Chaparica, edil do Dondo

O G o v e r -
no deverá 
gastar nos 
p r ó x i m o s 
cinco anos 

pouco mais de oito mil mi-
lhões de meticais, para o paga-
mento de pensões a trabalha-
dores afectados pelo processo 
de saneamento resultante da 
reestruturação em curso em 
13 empresas públicas, 
abrangidas pela Lei 3/2018.

De acordo com dados re-
velados no Parlamento pelo 
ministro da Economia e Fi-
nanças, Adriano Maleiane, o 
processo vai culminar com 
reformas antecipadas de um 
total de 3200 trabalhadores, 
que vão engordar a despe-
sa pública em cerca de 1.5 
mil milhões de meticais.

Segundo Maleiane, “em 
termos concretos o Governo 
terá de desembolsar mil qua-
trocentos e oitenta e quatro 
milhões, trezentos sessenta 
e um mil, oitocentos e seten-
ta e seis meticais, para fazer 
face ao pagamento das pen-

sões dos 3200 funcionários 
das 13 empresas públicas”.

Para acomodar os direitos 
do grupo de trabalhadores 
em causa, o Governo recebeu 
luz verde do Parlamento para 
através de um Decreto-Lei 
estabelecer as normas que re-
gem a Aposentação Obrigató-
ria de Trabalhadores do Sec-
tor Empresarial do Estado.

Através do Decreto, o Go-
verno vai proceder à raciona-
lização da força de trabalho 
em resultado de processo de 
reestruturação das empresas e 
“construir e disponibilizar as 
reservas matemáticas neces-
sárias para se garantir o paga-
mento das pensões a atribuir ao 
pessoal a aposentar, cujas con-
tas iniciais apontam para 3200, 
só no caso das 13 empresas já 
em processo de reestruturação.

A autorização legislativa 
visa proteger os direitos ad-
quiridos pelos trabalhadores 
que são abrangidos pelo Re-
gime de Previdência Social 
dos Funcionários e Agentes 
do Estado e pelo processo 

de reestruturação dos ser-
viços”, explicou Maleiane.

Através da autorização le-
gislatura recebida ontem, o 
Governo deverá harmonizar 
a situação dos trabalhadores 
abrangidos pelo saneamento, 
uma vez que, segundo cons-
ta, uma parte está inscrita no 
sistema de previdência social 
do Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS) e outra, 
no que é provido pelo Estado, 
o que se traduz em condições 
diferenciadas nos direitos.

“Teremos de criar as mes-
mas condições para aqueles 
que vão sofrer o processo de 
saneamento através da rees-
truturação”, disse o ministro.

Recorde-se que de entre 
as empresas reestruturadas 
constam as Telecomunica-
ções de Moçambique/Mo-
çambique Celular (TDM/
Mcel), LAM, PETROMOC, 
SEMOC, MEDIMOC, Trans-
marítima, Complexo Agro-
-Industrial de Chókwè e Em-
presa Estatal de Farmácias 
(FARMAC). Fonte MMO
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A mais recente e prestigiada marca de jogos e apostas 
de Moçambique, Betway, que se dedica a apostas despor-
tivas de jogos internacionais de alta competição, decidiu 
apoiar a comunidade de Bobole, no distrito de Marracuene.

O apoio, em 
forma de 
d i v e r s o 
m a t e r i a l 
d e s p o r -

tivo, tem como objectivo 
melhorar a prática despor-
tiva naquela parcela do 
país e despertar talentos 
em diferentes modalidades.

“O material que acaba-
mos de entregar tem como 
objectivo fazer emergir novas 
estrelas desportivas do país, 
tal como surgiram Eusébio, 
Mário Coluna, Dominguez, 
entre outros. É exactamen-
te no nosso bairro, na nossa 
localidade, que o nosso ta-
lento desperta”, disse Jonas 
Alberto Júnior, director-geral 
da Betway Moçambique.

A comunidade manifestou 
total satisfação com o gesto da 
Betway e pelo facto de ter sido 
a primeira região abrangida 

pelo projecto “Betway Cares”.
Shaffee Sidat, administra-

dor do distrito de Marracue-
ne, falou do impacto social do 
apoio da Betway Moçambique, 
tendo frisado que o mesmo ser-
virá para ocupação positiva da 
juventude. “Nós queremos de-
senvolver o desporto no nosso 
distrito, por isso que já inicia-
mos as obras de construção de 
um campo de futebol aqui em 
Bobole, que será melhor que o 
actual, uma vez que terá con-
dições básicas de um campo 
de futebol”, disse o dirigente.

Carlos Gilberto Mendes, 
Secretário de Estado do Des-
porto, referiu que o donativo 
da Betway, num ano em que 
ainda se está a implantar, cons-
titui um exemplo que deve ser 
seguido por outras empresas.

Para o dirigente, a ofer-
ta não é um acto simbólico, 
pois a disponibilização de 

equipamentos e espaços des-
portivos é uma preocupação 
do Governo e está plasmado 
no plano económico e social. 

Lançado em 2006, o Grupo 
Betway iniciou as suas activi-
dades no mercado moçambica-

no em Agosto do corrente ano e 
é especializado em apostas des-
portivas e casino online. Opera 
numa série de mercados online 
regulamentados e, em Áfri-
ca, possui licenças no Quénia, 
Uganda, Zâmbia, África do Sul, 

Gana, Moçambique e Nigéria. 
A Betway orgulha-se de 

proporcionar aos seus subscri-
tores uma experiência de apos-
tas personalizada, divertida e 
informada, apoiada por um 
ambiente seguro e protegido.

Betway apoia desporto de base 
em Bobole 

Cristiano Ronaldo é o vencedor 
do ‘Golden Foot’

Revisto-cipo

Betway apoia desporto de base em Bobole

A mais recente e prestigiada marca de jogos e apostas de Moçambique, 
Betway, que se dedica a apostas desportivas de jogos internacionais de alta 
competição, decidiu apoiar a comunidade de Bobole, no distrito de 
Marracuene.

O apoio, em forma de diverso material desportivo, tem como objectivo 
melhorar a prática desportiva naquela parcela do país e despertar talentos 
em diferentes modalidades.

“O material que acabamos de entregar tem como objectivo fazer emergir 
novas estrelas desportivas do país, tal como surgiram Eusébio, Mário 
Coluna, Dominguez, entre outros. É exactamente no nosso bairro, na nossa 
localidade, que o nosso talento desperta”, disse Jonas Alberto Júnior,
director-geral da Betway Moçambique.

A comunidade manifestou total satisfação com o gesto da Betway e pelo 
facto de ter sido a primeira região abrangida pelo projecto “Betway Cares”.Cristiano Ro-

naldo ganhou 
a 18.ª edição 
do ‘Golden 
Foot’, le-

vando a melhor sobre Lionel 
Messi, Robert Lewandowski 
e Mohamed Salah. Este pré-
mio - que resulta de uma vo-
tação do público - é entregue 
apenas a jogadores que te-
nham no mínimo 28 anos e 
só pode ser ganho uma vez.

O internacional portu-
guês foi o mais votado este 
ano, numa lista onde estavam 
também Giorgio Chiellini, 
Neymar, Sergio Ramos, Ser-
gio Aguero, Gerard Pique e 

A Juventus ganhou ou-
tro prémio, com o presiden-
te do clube, Andrea Agnelli, 
a receber a primeira edição 
do troféu prestígio, esco-
lhido por uma comissão de 
jornalistas internacionais.

O vencedor do ‘Golden 
Foot’ tem direito a ter uma 
marca do seu pé na Cham-
pions Promenade, no Monaco.

Entretanto, o avançado 
da Juventus sucede ao médio 
Luka Modric num prémio iné-
dito no palmarés. Pé do craque 
português vai ficar eterniza-
do na calçada da ‘Champions 
Promenade’, no Mónaco

O internacional português, 
o mais votado pelos adeptos 
pelo desempenho neste ano 
civil e que obteve um prémio 
inédito, superou a concorrên-
cia de Chiellini (Juventus), 
Lewandowski (Bayern), Ney-
mar (PSG), Salah (Liverpo-
ol), Messi (Barcelona), Sergio 
Ramos (Real Madrid), Ague-
ro (Manchester City), Piqué 
(Barcelona) e Vidal (Inter).

O vencedor do Golden 
Foot, prémio criado em 2003 
e que distingue jogadores 
que tenham, pelo menos, 28 
anos de idade, tem direito a 
uma marca do seu pé na cal-
çada ‘Champions Promena-
de’, no Mónaco (França) - os 
antigos jogadores lusos Deco 
(2016), Figo (2011) e Eusébio 
(2003) tiveram esse tributo.

 z Internacional português leva a melhor sobre Messi, Lewandowski e Salah

Revisto-cipo 
 
 
Cristiano Ronaldo é o vencedor do 'Golden Foot' 
-Internacional português leva a melhor sobre Messi, Lewandowski e Salah 

•

Cristiano Ronaldo ganhou a 18.ª edição do 'Golden Foot', levando a melhor 
sobre Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. Este prémio - que resulta 
de uma votação do público - é entregue apenas a jogadores que tenham no mínimo 
28 anos e só pode ser ganho uma vez. 
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Comercial

Costa do Sol só segue a Harare hoje quinta-feira e 
Telinho é reforço para defrontar Platinum FC

Patinagem: Comiche eleito presidente, Costa 
impugna acto e promete levar o caso a tribunal

A Federação Moçambicana de Patinagem tem um 
novo presidente. Trata-se de Eneas Monteiro Comiche, 
que sucede a Nicolau Majante que esteve oito anos na di-
recção do organismo máximo da patinagem nacional. Co-
miche derrotou Nelson Costa por oito votos contra três, 
num acto que acabou impugnado pela lista perdedora.

O acto eleitoral 
teve lugar 
no último 
sábado, em 
M a p u t o , 

e teve momentos de alguma 
picardia, aliás, como tem ca-
racterizado o ambiente nes-
ta modalidade dividida em 
dois grupos que querem as-
sumir o controlo da mesma. 

Momentos depois da elei-
ção, o candidato da Lista B, 
ora vencida no pleito, sub-
meteu uma carta à Mesa da 
Assembleia-Geral na qual 
impugna o acto eleitoral por 
este continuar a permitir que 
os oito membros fundadores 

continuem a ter direito a voto.
A polémica está em torno 

do facto de, em 2016, a Assem-
bleia-Geral ter decidido pela 

alteração dos estatutos elei-
torais da federação, estatutos 
que davam direito de voto ape-
nas aos membros fundadores.

São membros fundado-
res da FMP: Nicolau Majan-

te (ex-presidente da FMP), 
Sandro dos Santos, Maria 
José, Hugo Sousa, Pedro Ti-
vane, Carlos Laisse, Gilber-

to Nfunzamu e Sidique Aly.
 Nelson Costa, candidato 

derrotado nas eleições da FMP
Volvidos mais de quatro 

anos continuam os mesmos 
membros fundadores com 
direito a voto, o que é con-
testado pela lista de Nelson 
Costa, que promete levar o 
assunto à barra dos tribunais.

Por outro lado, a Lista B 
contesta o facto de a direcção-
-cessante da FMP não ter via-
bilizado a admissão de mais 
associações desportivas como 
membros da federação, em 
cumprimento do estipulado 
na Lei do Desporto, garantin-
do deste modo maior repre-
sentatividade para os prati-
cantes da patinagem no país.

Entretanto, a tomada de 
posse do elenco liderado por 
Eneas Comiche deverá ter lu-
gar dentro de 15 dias, na ca- pital do país. (LANCEMZ)

A equipa princi-
pal de futebol 
do Clube de 
Desportos da 
Costa do Sol 

segue para Harare, capital do 
Zimbabwe, hoje, quinta-feira, 
depois de ter falhado o plano 
inicial traçado pelos Campe-
ões Nacionais que no fim-de-
-semana que se avizinha de-
vem defrontar o Platinum FC 
daquele país vizinho, em jogo 
a contar para a segunda mão 
da pré-eliminatória de acesso à 
Liga dos Campeões Africanos.

O adiamento da viagem 
dos “canarinhos” está relacio-
nado com a reprogramação 
do voo pelas Linhas Aéreas 
de Moçambique, companhia 
de bandeira nacional que irá 
transportar o representante mo-

çambicano nesta competição. 
Assim sendo, uma nova data 

foi estipulada para a viagem, 
sendo que a equipa comanda-
da por Horácio Gonçalves de-
verá deixar Maputo na manhã 
desta quinta-feira, pelas 11:30 
horas, devendo chegar a Hara-
re cerca de duas horas depois.

Em Harare, para além de 
cumprir o protocolo sanitário, 
imposto pela pandemia da Co-
vid-19 e de acordo com as re-
gras da Confederação Africana 
de Futebol (CAF), o Costa do 
Sol vai realizar algumas sessões 
de treino na véspera do jogo. 

Telinho recupe-
rado da Covid-19

Entretanto, o avançado 
internacional moçambicano, 
Telinho, já pode ser utilizado 
pelo treinador português, Ho-

rácio Gonçalves, e poderá ser 
uma das unidades a reforçar a 
estratégia para defrontar e der-
rotar o Platinum FC que leva 

uma vantagem nesta elimina-
tória, após vencer o jogo da 
primeira mão por 1-2, em pleno 
Estádio Nacional do Zimpeto.

Telinho, que em Novem-
bro deixou a União Desportiva 
do Songo, sendo contratado 
pelo Costa do Sol, esteve im-
pedido de se treinar com os 
“canarinhos” devido ao fac-
to de ter sido infectado pelo 
novo coronavírus, no surto 
que afectou a seleccão na-
cional de futebol, Mambas.

Depois de ter recuperado 
da Covid-19, Telinho reali-
zou na terça-feira, 1 de De-
zembro corrente, a sua pri-
meira sessão de treinos sob 
comando técnico de Horácio 
Gonçalves, que pode apos-
tar no atacante na missão de 
marcar golos para vencer por 
uma margem de, no mínimo, 
duas bolas de diferença para 
inverter a desvantagem nesta 
eliminatória. (LANCEMZ) 
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Dormiu com Mick Jagger, Bob Dylan, David Bowie e 
outras estrelas. Agora conta tudo num livro

Otildo Justino lança livro “O Silêncio da Pele”

A cantora Dana 
G i l l e s p i e 
irá editar, 
em Janei-
ro, um livro 

onde relata as suas aventu-
ras amorosas com alguns dos 
maiores nomes do rock do 
séc. XX, como Mick Jagger, 
David Bowie ou Bob Dylan.

Intitulado “Weren’t Born a 
Man”, mesmo título do álbum 
que lançou em 1973, o livro sai 
a 18 de Janeiro e foi apresen-
tado pela própria, em entrevista 
ao jornal britânico Daily Mirror.

De entre todos os nomes 
com quem teve relações, Dana 
destaca Keith Moon, bate-
rista dos The Who falecido 
em 1978, como “o lunático 
mais simpático”. “Nunca foi 
chato ou aborrecido”, disse.

“Tudo o que se escre-
veu sobre ele é verdade. Ele 
viveu a vida até ao limite, 
e tinha um apetite enorme 

por álcool, drogas e sexo”.
Ainda assim, uma paixão 

assolapada foi algo que não 
existiu entre ambos - a can-
tora só entregou verdadeira-
mente o seu coração a Dylan.

“É do cérebro dele. A in-
teligência é um afrodisíaco. 
Ele é um enigma, é como 
que um icebergue, só ve-
mos uma pequena ponta da-
quilo que ele é”, explicou.

“Quando ele entrou em 
minha casa, chegou ime-
diatamente perto da estan-
te com os livros. Gosto de 
um homem que faz isso”.

Situações mais escabro-
sas ficaram de fora do livro, 
já que Dana sente que “é me-
lhor não lavar roupa suja”. 
Mas não esconde que a cultura 
da época era muito... própria.

“Toda a gente se drogava, 
e quem se conseguisse mexer 
acabava na cama. Era assim 
que funcionava”, contou.
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Dormiu com Mick Jagger, Bob Dylan, David Bowie e outras estrelas. Agora 
conta tudo num livro 
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A cantora Dana Gillespie irá editar, em Janeiro, um livro onde relata as suas aventuras 
amorosas com alguns dos maiores nomes do rock do séc. XX, como Mick Jagger, David 
Bowie ou Bob Dylan. 

Intitulado "Weren't Born a Man", mesmo título do álbum que lançou em 1973, o livro sai 
a 18 de Janeiro e foi apresentado pela própria, em entrevista ao jornal britânico Daily 
Mirror. 

De entre todos os nomes com quem teve relações, Dana destaca Keith Moon, baterista 
dos The Who falecido em 1978, como "o lunático mais simpático". "Nunca foi chato ou 
aborrecido", disse. 

O jovem escritor moçambicano Otildo Justino Guido lan-
çou no dia 18 de Outubro, na Fundação Fernando Leite Cou-
to, o seu mais recente livro intitulado “O Silêncio da Pele”.

Otildo fala 
das inspi-
rações e 
motivações 
que o le-

varam a escrever este livro.
“Porque a pele é como 

um pano que cobre uma 
certa matéria, uma luz que 
enterra a escuridão no fun-
do do abismo, e o silêncio, 
essa mesma matéria um pou-
co menor que a ausência e 
o vazio. E todo o resto gira 
em torno da humanidade. 
Dessas coisas pequenas que 
nos fazem humanos. Por 
isso o Silêncio da Pele”.

O autor conta ao Zam-
beze que este livro é carre-
gado de uma história e me-
mórias sobre a sua infância 
e a cidade que o viu nascer, 
e resgata consigo memórias 
que marcaram a sua vida. 

“O livro nasce como uma 
espécie de agulha que foi 
tecendo a memória e o sen-
timento, depois que saí de 
Homoíne para Inharrime. 
Levei comigo toda a memó-
ria daquele lugar que depois 
se fez poesia. Não obstante, 
foi uma tentativa de esquecer 

eternizando”, disse o artista. 
No livro “O Silêncio da 

Pele”, o poeta convida todos 
a fazerem uma reflexão sobre 
a humanidade e tudo aquilo 
que os rodeia, e que os seus 
leitores procurem compreen-
der a mensagem e a história 
que o livro pretende trazer.  

“O livro é um convite à 
reflexão sobre a humanidade. 
Ou sobre as maiores directri-
zes que movem a humanida-
de que nos move. É um pos-
sível silêncio na lubricidade 
do vazio do tempo que corre, 
capaz de nos lembrar que so-
mos feitos de carne e osso”.

O autor diz que o cenário 
actual da literatura é apresen-
tado por várias rupturas, ten-
do destacado como as princi-
pais os meios de divulgação 
dos trabalhos dos artistas e 
as modalidades de consumo. 

“A literatura actual está 
atravessando um tempo de 
enorme ruptura no que con-
cerne aos meios de divulga-
ção e as modalidades de con-
sumo. Há muita massa juvenil 
que está levando muito a sério 
a escrita. E uma tendência de 
descentralizar as artes. Vários 

projectos de literatura são im-
plementados em pontos geo-
gráficos virgens. E isso im-
pulsiona o livro. Há tentativa 
de criações de editoras cada 
vez mais próximas dos escri-
tores emergentes. Há tentati-
vas de resgate da oralidade 
e  valorização das artes na-
cionais”, ressalta o artista.

BIOGRAFIA 

Otildo Justino Guido 
(1998) é moçambicano, na-
tural de Inhambane, escritor, 
poeta, músico, compositor 
e activista cultural. É for-
mado em Contabilidade e 
Finanças; em Contabilida-
de e Auditoria, membro da 
Associação Cultural Xiten-
de, co-mentor do Projecto 
Cultural Tindzila, mentor 

e director-geral do Centro 
Cultural Palavra & Sol. Re-
presentante do Encontro 
de Poetas da Língua Por-
tuguesa em Moçambique, 
vencedor do Prémio Lite-
rário Fernando Leite Couto 
(2019), terceiro classifica-
do do Concurso Memórias 
do Idai. Foi publicado em 
várias antologias e revistas 
nacionais e internacionais. 

Revisto-cipo

Otildo Justino lança livro "O Silêncio da Pele"

__________________________________

SILVINO MIRANDA
__________________________________

O jovem escritor moçambicano Otildo Justino Guido lançou no dia 18 de Outubro,

na Fundação Fernando Leite Couto, o seu mais recente livro intitulado "O Silêncio 

da Pele".

Otildo fala das inspirações e motivações que o levaram a escrever este livro.

"Porque a pele é como um pano que cobre uma certa matéria, uma luz que enterra a

escuridão no fundo do abismo, e o silêncio, essa mesma matéria um pouco menor que a 

ausência e o vazio. E todo o resto gira em torno da humanidade. Dessas coisas pequenas 

que nos fazem humanos. Por isso o Silêncio da Pele".

O autor conta ao Zambeze que este livro é carregado de uma história e memórias sobre 

a sua infância e a cidade que o viu nascer, e resgata consigo memórias que marcaram a 

sua vida. 

"O livro nasce como uma espécie de agulha que foi tecendo a memória e o sentimento,

depois que saí de Homoíne para Inharrime. Levei comigo toda a memória daquele lugar 

siLVino Miranda

Quinta-feira, 03 de Dezembro de 202022 |  zambeze  
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Perguntaram a Keith Richards como vai celebrar os 60 anos dos 
Rolling Stones. “Talvez compre uma cadeira de rodas nova”

Ilú canta “Xika we Moya”

Os Rolling 
S t o n e s 
completam 
60 anos 
em 2022 e 

o guitarrista Keith Richar-

ds foi questionado sobre os 
seus planos de celebrações 
numa entrevista à BBC. A 
resposta foi bem-humorada: 
“Ainda nem pensei nisso. 
Não sei, mas talvez compre 

uma cadeira de rodas nova”.
O músico confessou de 

seguida que o seu percur-
so “muito particular tem 
sido excepcional”. “Às ve-
zes nem conseguido per-

ceber como raio consegui 
chegar até aqui, mas a mú-
sica é aquilo que me faz 
avançar, portanto é nela 
que tento concentrar-me”.

Numa outra entrevista re-

cente, à revista GQ, Richar-
ds também tinha brincado 
com a situação dos 60 anos 
da sua banda dizendo que os 
planos eram “simplesmente 
chegarmos lá todos vivos”.

Revisto-cipo

Perguntaram a Keith Richards como vai celebrar os 60 anos dos Rolling Stones. 
“Talvez compre uma cadeira de rodas nova”

© Getty Images

Os Rolling Stones completam 60 anos em 2022 e o guitarrista Keith Richards foi questionado 
sobre os seus planos de celebrações numa entrevista à BBC. A resposta foi bem-humorada: 
"Ainda nem pensei nisso. Não sei, mas talvez compre uma cadeira de rodas nova".

O músico confessou de seguida que o seu percurso "muito particular tem sido excepcional". 
"Às vezes nem conseguido perceber como raio consegui chegar até aqui, mas a música é 
aquilo que me faz avançar, portanto é nela que tento concentrar-me".

Numa outra entrevista recente, à revista GQ, Richards também tinha brincado com a situação 
dos 60 anos da sua banda dizendo que os planos eram "simplesmente chegarmos lá todos 
vivos".

 

A cantora moçambicana Ilú vive com mágoa sobre as ad-
versidades que a pátria amada enfrenta, nomeadamente as 
cheias, seca, terrorismo, entre outros males, e roga a Deus, 
no seu CD, que desça o Espírito Santo de modo a purificar 
os nossos corações e aliviar os problemas dos moçambicanos. 

No seu re-
cente ál-
bum “Xika 
we  Moya”, 
que tradu-

zido para o português signi-
fica “desça Espírito Santo”, 
Ilú discorre mensagens de 
alento e conforto aos que 
sofrem, o que é pontifica-
do no espectáculo realizado 
ontem. “Vencer a Covid-19 
é uma responsabilidade de 
cada um de nós”, sublinha a 
cantora de gospel, acrescen-
tando que o seu mais recente 
álbum traz 15 faixas e temas 
de acção de graça, perdão dos 

pecados, dom, amor da mãe, 
entre outros ligados ao gospel. 

Ilú diz que leva mais do 
que o seu álbum. Quer dançar 
com a plateia e desmistificar o 
conceito de que a música espi-
ritual em que sempre apostou 
nela é monótona. Qual mo-
nótona?- pergunta com uma 
resposta. Tem vida e vibração. 

Para Domingos Vembane, 
professor de música a trabalhar 
com Ilú, esta constitui um or-
gulho dado ter talento. “É uma 
cantora que está pronta para o 
percurso musical, a olhar pelo 
nível de organização, a qualida-
de dos temas e outros aspectos 

relevantes”, afirmou Vembane, 
acrescentando a necessidade de 
se apoiar iniciativas como es-

tas. “O estilo gospel não deve 
ser apenas para as igrejas, te-
mos que tocar em todos os lu-

gares, tudo porque são músicas 
que nos aproximam ao criador 
e acalentam as almas”, afirma. 

eLton da Graça 
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Crise política na RDC (Kinshasa)

Na passada 
sexta-feira, 
em Gabo-
rone, no 
B o t s w a n a , 

numa reunião da SADC com 
a presença dos Presidentes da 
África do Sul, da República 
Democrática do Congo (RDC), 
do Malawi e do Zimbabwe 
(Angola e Moçambique es-
tiveram representados pelos 
ministros da Defesa), foi de-
cidida uma acção coordenada 
da organização para combater 
o terrorismo jihadista no Nor-
te de Moçambique. No comu-
nicado da cimeira fala-se na 
“finalização de uma resposta 
regional integrada em apoio da 
República de Moçambique”.

Na mesma reunião tratou-
-se da questão da United Na-
tions Force Intervention Bri-
gade (FIB), uma força militar 
multilateral presente na RDC, 
integrada na MONUSCO e 
que, por razões de restrição de 
financiamento, vai ser reduzi-
da. O Malawi, a África do Sul 
e a Tanzânia têm tropas na FIB.

Na sua intervenção sobre a 
ameaça terrorista na região, o 
Presidente Masisi do Botswana 
sublinhou que os Estados da re-
gião não podem conter sozinhos 
ataques terroristas, pelo que se 
impõe uma acção colectiva.

Um casamento de conveniência

Ao mesmo tempo que, por 
razões financeiras, as Nações 
Unidas reduziam as forças 
destacadas na RDC a situa-
ção política parecia alistar a 
complicar-se, com mais uma 
crise na coligação governativa 
constituída por uma aliança 
entre o actual Presidente da 
República, Felix Tshiseke-
di, e o seu antecessor, Jose-
ph Kabila, que formaram um 
Governo de aliança, apoiado 
pelos respectivos movimen-
tos – o Front Commum pour 
le Congo (FCC) de Kabi-
la e o Cap pour le Change-
ment (CACH) de Tshisekedi. 

A crise agudizou-se em 
Junho passado e é reforça-
da pelo facto de haver uma 
instabilidade institucional 
à partida, já que Tshisekedi 
ganhou as eleições presi-
denciais em Dezembro de 
2018, mas o partido de Ka-
bila tem a maioria absoluta 
dos lugares no Parlamento. 

Acresce a isto que, no pas-
sado, o partido de Tshisekedi 
(liderado pelo seu pai, Étièn-
ne Tshisekedi) foi o opositor 
quer de Mobutu, quer dos dois 
Kabilas, Laurent Désiré e Jo-
seph. Nas eleições de 2018, 
ao não ter quórum suficiente 
no Parlamento, Tshisekedi 
teve de fazer um acordo com 
Kabila. Foi um “casamen-
to de conveniência”, mas 
altamente instável, em per-
manente discussão e tensão 
entre os ministros escolhi-
dos por um e outro partido.

As divisões atingiram e 
atingem aspectos essenciais 
da vida político-administra-
tiva: escolha de cargos go-
vernamentais e nas empresas 
públicas, orientações diplo-
máticas, magistrados. Joseph 
Kabila procurou continuar a 
mandar através de ministros 
e lugares-chave no Gabinete, 
além da maioria parlamentar, 
o que lhe permitiu bloquear e 
depois forçar decisões. Muitos 
dizem que o ex-Presidente quer 
seguir o esquema de Putin e vol-

tar em força na próxima eleição.

 Divórcio à vista?

Perante esta situação, não é 
estranho que o Presidente Tshi-
sekedi esteja empenhado em 
conseguir apoios que lhe permi-
tam ter uma maioria parlamen-
tar e que, para isso, tenha neste 
mês de Novembro recorrido a 
uma série de consultas a repre-
sentantes das forças políticas 
e da Sociedade Civil. Embora 
haja consciência das tensões 
entre os dois parceiros da coli-
gação – agravadas por eventos 
estranhos, como uma sucessão 
de mortes de colaboradores de 
Tshisekedi nos últimos meses 
– alguns observadores pensam 
que uma ruptura pode ser sui-
cida para ambos os parceiros.

É esta a opinião da repre-
sentante especial do Secretário-
-Geral e chefe da Missão das 
Nações Unidas para o Congo 
(MONUSCO), a argelina Lei-
la Zerrougui, que reafirmou 
os seus esforços para pôr de 
acordo os dois vértices da co-
ligação, ao mesmo tempo que 
segue o perigo permanente 
das milícias armadas que con-
tinuam no país, sobretudo no 
Leste, na província de Kivu. 

A MONUSCO tem 18.000 
homens na RDC, a maior ope-
ração de peace-keeping das 
Nações Unidas mas que vai ser 
reduzida por razões financeiras. 

A realidade é que, em vir-
tude de um acordo entre Tshi-
sekedi e Kabila, que segundo 
o Le Monde continua confi-
dencial, na partilha do poder 
para viabilizar o Governo da 
coligação – um Governo com 
67 ministros e cinco vice-
-Primeiros-ministros – Ka-
bila e sua FCC ficaram com 
pastas-chave, como o próprio 
Primeiro-ministro e os minis-
tros da Defesa e das Finanças, 
além da maioria parlamentar e 
de posições importantes nos ór-
gãos provinciais e em parte das 
forças militares e de segurança. 

Tshisekedi tem, entre ou-
tros, os ministros do Interior e 
da Justiça, e parece querer ago-
ra refazer uma coligação com 
os opositores pertencentes à 
antiga Lamuka, que abandonou 
para se entender com Kabila. 
Figuras como Martin Fayulu, 
que continua a clamar contra a 
“fraude de Dezembro de 2018”, 
que lhe retirou a presidência, 
mas também Moise Katumbi, 
o ex-governador do Katanga, 
e Jean-Pierre Bemba, homem 
forte da província do Equado-
re e líder do MLC (Movimento 
de Libertação do Congo), que 
foi julgado e condenado pelo 
Tribunal Penal Internacional 
por “crimes contra a Humani-
dade” a 18 anos de cadeia, mas 
acabou por ser considerado não 
culpado e voltou ao Congo, 
mas não lhe sendo permitido 

concorrer à Presidência apoiou 
o candidato Martin Fayalu.

A crise parece estar em 
escalada neste momento: a 
UDPS – Union pour la Demo-
cratie et le Progrés Social –, 
partido do Presidente, multi-
plica as manifestações de rua, 
enquanto, segundo acusações 
do FCC, poderia estar em cur-
so um movimento para “com-
prar” membros do Parlamen-
to partidários de Kabila para 
passarem a apoiar Tshisekedi.

 As acusações são variadas, 
mas na segunda-feira (30 de 
Novembro) os deputados do 
FCC de Kabila reuniram-se na 
sede do Parlamento, onde fize-
ram um juramento de lealdade 
à Presidente da Assembleia 
Nacional, Jeannine Mabunda, e 
manifestaram-se contra aqueles 
“actores políticos” que tentam 
mudar a maioria parlamentar.

Mas, apesar desta escala-
da política e verbal, e de uma 
série de notícias alarmistas e 
alarmantes à volta de supos-
tas intervenções dos vizinhos, 
a maioria dos analistas pensa 
que a situação, por enquanto, 
está controlada e que nenhum 
dos dois parceiros da entente se 
pode dar ao luxo de a quebrar.

Perante os desentendimen-
tos e a paralisação do Governo, 
há fortes críticas na Sociedade 
Civil, como a da Conferência 
Episcopal, que no mês passa-
do emitiu um claro comunica-
do acusando os parceiros da 
coligação governamental de, 
com os seus jogos e bloqueios, 
deixarem agravar a já pau-
pérrima situação económica, 
agora piorada pela pandemia.

“Acordemos do nosso sono 
para uma participação cívi-
ca”, foi a exortação da mensa-
gem dos prelados, enquanto o 
Cardeal Ambongo reconhecia 
criticamente que “o povo já 
não está no centro das preo-
cupações dos que governam”.

Na sequência desta mensa-
gem, os bispos foram recebidos, 
sucessivamente, a 9 e 11 de No-
vembro, por Tshisekedi e Kabila.


