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Exportação ilegal de madeira do Porto de Pemba para China

Esquema orquestrado

ao mínimo detalhe

Lourenço do Rosário analisa estágio actual do país

Sofremos por
causa de ambição

mesquinha
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Segundo Lourenço do Rosário

O país sofre por causa de
ambição mesquinha

Luís Cumbe & Dionildo Tamele
O académico e presidente do Mecanismo Africano de
Revisão de Pares (MARP), Lourenço do Rosário, considera que a vulnerabilidade da defesa do país e da costa moçambicana, que põe em causa os projectos de exploração
dos recursos naturais, poderia ter sido amenizada se não
fosse a ambição mesquinha de alguns concidadãos com poder de decisão na altura, que transformaram o projecto de
segurança nacional no maior escândalo de fraude económica, em detrimento do bem comum dos moçambicanos.

A

liado à presença
dos
grandes projectos de exploração de
minérios na área do petróleo,
bem como a ambição mesquinha de alguns concidadãos moçambicanos que tinham o poder
de decisão, tudo isso propiciou
para que o país registasse a
sua maior fraude económica.
Falando em entrevista ao
ZAMBEZE, Lourenço do Rosário analisou o estágio actual
do país, nas várias vertentes,
com destaque para os ataques
na zona Centro e o terrorismo
em Cabo Delgado, para além
dos raptos e dos escândalos

das dívidas ilegais, afirmando
que o projecto tinha em vista
a segurança do país, sobretudo na costa de Moçambique.
“Eu tive a percepção profunda da situação de ameaça
de segurança em 2010, aquando do rapto do navio “Vega
5”, aqui na costa de Vilankulo, pelos piratas somalis. Foi a
primeira vez que o Presidente
Guebuza comentou em relação
ao assunto, que era necessário
criar-se uma capacidade nacional de defesa da nossa costa.
Mas levei as coisas de ânimo
leve daquelas conversas. Achei
o correcto de uma visão do
Chefe de Estado, naturalmente
que é importante”, sentenciou.

O antigo mediador das negociações de paz entre o Governo e a Renamo indica que,
na altura, a questão de segurança não foi desenvolvida, talvez
porque o centro das atenções
era o conflito entre o Governo e a Renamo, acrescentando
que “depois tive mais uma vez
conversas com alguns embaixadores, e o embaixador da
França comentou comigo e
via com preocupação a situação do Canal de Moçambique”.
Lourenço do Rosário aponta que no crime das dívidas
ocultas do projecto tendo em
vista a questão de segurança
existem os corruptores activos e passivos, tendo afirmado
que os grandes corruptos desta
fraude é o sistema financeiro que foi capaz de identificar, através de uma pequena
pressão do comando onde os
bancos e o sistema bancário
e a empresa de construção de
barcos identificou, dentro do
Governo e das estruturas moçambicanas, pessoas corruptas
que eram permeáveis a receber
dinheiro para fazer a opera-

ção e ficaram com o dinheiro,
tendo parte deles ficado com
a grande fasquia do dinheiro.
“A maior parte do dinheiro ficou com o estrangeiro. O
que se passa concretamente é
que nós somos pobretões que
nos deixamos corromper a
partir de uma ideia muito correcta do ponto de vista estratégico, que pode ser desviada
por ambições mesquinhas”.
Do Rosário admitiu haver
certa responsabilidade do antigo Chefe de Estado, do ponto
de vista político e do ponto de
vista material, mesmo que ele
não tenha beneficiado directamente, mas as pessoas que estão
próximo dele estão envolvidas,
na medida em que “estes factos são criminosos e levaram o
país a uma situação na qual nos
encontramos, e os corruptores
sabiam perfeitamente disso.
Essas pessoas eram permeáveis
do ponto de vista de corrupção
internacional”, disse, indagando quanto é que Chang teria
recebido para comprometer
com a sua assinatura um Estado inteiro, e quanto é que Jean

Boustani recebeu, e outros que
ficaram com o dinheiro, incluindo o fabricante dos barcos
que mandou material ao país
que não corresponde ao requisitado. “Aqueles barcos que estão aí não valem nada”, afirma.
A nossa fonte avançou que
equacionando a questão da
defesa e da segurança da costa moçambicana as ideias estavam claras e boas, todavia,
exemplifica que quando um general comanda a embarcação e
manda suas tropas para buscar
boas condições de melhorar a
vida da população e consolidar o poder do seu território,
essas tropas poderão ir, mesmo
sem cumprir a missão ou preferir massacrar, a pilhagem, o
que faz com que o responsável moral das dívidas ocultas
seja o Presidente Guebuza, por
este ter dado o comando para a
contratação de 2 biliões e meio
de dólares norte-americanos.
“É possível ouvir hoje muita gente a dizer que se não tivesse havido roubo de dinheiro se calhar não estaríamos a
sofrer tudo isso”, afirma Do
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Rosário, indicando que estas
pessoas têm de facto razão.
O académico defende ser
fundamental que se localize o
restante dos valores desviados
pelos nossos concidadãos. É
que a criação da EMATUM,
uma empresa nacional de pesca de atum, tornou-se num
escândalo nacional e inter-

nacional, cujas repercussões
continuam a fazer-se sentir
na vida dos moçambicanos.
Para a constituição da
EMATUM foi necessário um
financiamento, por via de um
acordo Facility Agreement,
de 850 milhões de dólares,
angariado e criado por um
crédito bancário do Credit
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Suisse, VTB Capital Bank,
cujo objectivo inicialmente foi
montado para uma empresa
de pesca de atum, para posteriormente incluir também
equipamentos militares de defesa da costa moçambicana.
Entretanto, os empréstimos
contraídos não foram pagos
porque as empresas ProIn-

dicus, EMATUM e MAM
poucas actividades ou quase
nada fizeram, e vários investidores, incluindo residentes
nos Estados Unidos, foram defraudados com esse negócio.
Dados publicados por um
Tribunal de Brooklyn indicavam que criou-se a EMATUM
para enriquecimento próprio e
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desviar intencionalmente parte
do empréstimo para pagamento de comissões a si mesmo
e do suborno, na ordem de
200 milhões de dólares, para
governantes moçambicanos.
Na altura, uma auditoria internacional notou a falta de justificativos de 500 milhões de dólares dos referidos empréstimos.

Os raptos em Moçambique estão associados à dimensão de segurança

O Chefe de Estado não é aquele Senhor Filipe Jacinto Nyusi, é um símbolo nacional

O académico associou a
questão dos raptos que se registam no país como sendo
uma questão de segurança do
Estado, frisando que “os raptos é uma questão de segurança. Uma coisa é banditismo
de roubo, assalto próximo de
festas; outra coisa é a planificação que o Estado-Maior pensa, identifica e depois manda”.
De acordo com o nosso
interlocutor, os raptos estão ligados ao grande tráfico e toda uma estrutura,
inclusive, pode minar a segurança. Essa percepção
não está provada, no entanto há uma percepção de que
os raptos estejam metidos
no Serviço de Investigação
Criminal (SERNIC), mesmo sem as devidas provas.
“Mas essa percepção não
é boa para o Estado moçambicano. Nós entendemos que
bom, esses não conseguem
resolver a situação porque
os agentes do SERNIC estão
lá infiltrados, então, quando
entra a comunicação social,
do ponto de vista do jornalista investigativo, é só fazer
fofoca. É importante trazer
evidências. Eu li num dos
jornais semanais que um dos
raptados era amigo do Chefe
de Estado. Se vão raptar um
amigo do Chefe de Estado
é notório que este está vul-

nerável. O Chefe de Estado
não é aquele Senhor Filipe
Jacinto Nyusi, é um símbolo nacional”, sentenciou.
Para Lourenço do Rosário, se esta indústria chega até próximo de pessoas
mais íntimas do Chefe de
Estado, isto significa que o
nosso Chefe de Estado está
vulnerável, portanto, não se
pode falar dos raptos de forma banal enquanto os factos
acontecem. Da mesma forma
que devemos nos preocupar
com a questão de segurança em Cabo Delgado e no
Centro do país, a questão
dos raptos atravessa a governação de Guebuza e Nyusi.
Já existem elementos para uma
melhor resposta ao terrorismo

Num outro desenvolvimento, Lourenço do Rosário
diz haver elementos suficientes para uma melhor interpretação do terrorismo em
Cabo Delgado. No entanto, a
fonte avança que por questões históricas, a costa de
Swel, na Somália, até Angoche, foi sempre uma área extremamente instável, mesmo
antes da chegada dos portugueses, por se tratar de uma
zona de vários tipos de tráficos, desde escravos, marfim,
drogas, armas, ao longo da
história, o que criou uma es-

pécie de práticas complexas
de âmbito transfronteiriço,
embora seja um aspecto pouco relevado pelos estudos
que possa ajudar as autoridades a compreender os vários
factores por detrás desta instabilidade regional e local.
Por outro lado, as grandes riquezas que existem
naquela região, não só o
gás, a madeira, as pedras
preciosas, geraram muitas
apetências, não só nacionais, nas populações locais
que tinham expectativas no
que diz respeito à terra e
também a sua redistribuição na extracção, mesmo
que ilegal, dos garimpeiros.
“Na minha qualidade de

presidente do Mecanismo
Africano de Revisão de Pares, desde 2017, fui chamado atenção para a dimensão
terrorista internacional deste
conflito, que não era apenas uma questão de ordem
pública de polícia, havia
uma componente de articulação internacional, não
só através da fronteira dos
Grandes Lagos, do Congo,
Chade, Mali, entre outros.
Mas Moçambique provavelmente não se apercebeu desta dimensão a tempo. Como
sempre, foi assim quando
começou a Luta de Libertação Nacional, em que o Governo Colonial achava que
fossem apenas desordeiros,
então a luta cresceu.Assim
também começou a guerra
da Renamo, em que pensou-se que fossem desordeiros e
que isso se ia resolver e depois foi crescendo”, afirma.
Do Rosário lamenta como
o Executivo não se apercebe
das dinâmicas das subversões que estão a acontecer no
país, sublinhando que estas
subversões estão associadas
a um outro fenómeno de um
vasto território desertificado de população, factor que
é mais-valia para os mentores que querem garimpar
o país sem haver conflitos
territoriais com as populações, explorando a madeira, os recursos naturais do
subsolo, com livre-trânsito
no tráfico diverso, para im-

perar uma economia meramente ilegal naquela região.
Se o Governo negociar com
Nhongo, Ossufo Momade sai a
perder

No entender de Lourenço
do Rosário, o líder da Renamo, Ossufo Momade, não se
pode dar ao luxo de outorgar a
resolução de conflitos internos
daquele partido, que desaguaram no surgimento da Junta
Militar, liderada pelo general
Mariano Nhongo, ao Governo
da Frelimo, sob risco do próprio
Ossufo Momade denunciar-se incapaz de trazer solução
aos problemas da sua casa.
Do Rosário faz notar que
Mariano Nhongo não surgiu do
nada, era general de confiança
de Afonso Dhlakama. “Tive o
privilégio de ter estado perto
desta realidade de ver Mariano Nhongo junto com Afonso
Dhlakama. No episódio do cerco à casa de Dhlakama foi Mariano Nhongo que assina o documento de entrega das armas, e
é ele que entrega a mim a arma
para entregar ao governador”,
disse Do Rosário, para depois
concluir que “se considerarmos
que Afonso Dhlakama era simultaneamente líder comunitário, político, tinha a Renamo no
Parlamento e nas matas, então
na sua morte era preciso encontrar-se um sucessor que pudesse
equilibrar essas duas componentes, o que Ossufo Momade
se mostra incapaz”, concluiu.
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Nações Unidas consideram crise em Cabo Delgado
uma emergência humanitária complexa de segurança

As Nações Unidas estão profundamente preocupadas com o
agravamento da crise humanitária e a escalada da violência que
forçou milhares de pessoas a fugir na província de Cabo Delgado.
Numa declaração conjunta, os directores regionais das Nações
Unidas para África Austral e Oriental, que estiveram recentemente em Moçambique, referem que a crise no Norte do país é
uma emergência complexa de segurança, direitos humanos, humanitária e de desenvolvimento, havendo, por via disso, o imperativo de continuar a fornecer assistência para salvar vidas.

S

egundo
a
ONU, o conflito crescente
e a deterioração da situação humanitária em Cabo
Delgado deixaram as comunidades totalmente dependentes da ajuda humanitária.
De acordo com o Governo,
os ataques de grupos armados
obrigaram mais de 565.000 pessoas a fugir das suas casas e vilas, abandonando as suas plantações e meios de subsistência.
Em Dezembro passado, os
directores regionais das Nações
Unidas para África Oriental e
Austral visitaram Moçambique, para avaliar a situação e
as necessidades das populações
deslocadas, bem como das comunidades anfitriãs no norte da
província de Cabo Delgado, e
encontraram-se com funcionários do Governo em Maputo.
Eles expressaram as suas
profundas preocupações sobre
o desenrolar da situação humanitária em Cabo Delgado,
onde a violência expôs as pessoas a violações dos direitos
humanos e deixou as pessoas
com acesso muito limitado a
alimentos e meios de subsistência. A crescente insegurança
e a infra-estrutura deficiente
fizeram com que chegar às pes-

soas necessitadas se tornasse
mais difícil e, juntamente com
as consequências da pandemia da Covid-19, a crise se
tornou ainda mais complexa.
“Precisamos de aumentar
urgentemente a nossa presença
em Cabo Delgado para ajudar
os necessitados, especialmente mulheres e crianças,” disse
Lola Castro, directora regional
do PMA para África Austral.
A missão conjunta com os
directores regionais da FAO,
IFAD, IOM, UNFPA, ACNUR
e PMA, bem como pelo Gestor
do Centro de Resiliência do
PNUD e elementos do Governo de Moçambique, permitiu
testemunhar em primeira mão
o impacto da violência contínua em Cabo Delgado e mostrar apoio às comunidades afectadas e ao povo moçambicano.
Ouviram relatos extremamente comoventes de homens,
mulheres e crianças deslocados
na cidade de Pemba, capital de
Cabo Delgado, e nos distritos
de Ancuabe e Chiúre, cujas vidas foram afectadas pelo conflito e pela insegurança. Também se encontraram com as
comunidades que acomodam
os deslocados, visitaram as áreas de reassentamento e mantiveram discussões com o gover-

nador provincial e o secretário
de Estado, bem como com líderes religiosos e representantes de organizações cívicas.
Faltam alimentos para os
deslocados

Embora reconhecendo que
muito foi feito para ajudar as
vítimas da crise, os directores
regionais enfatizaram que, com
o deslocamento a aumentar diariamente, a falta de alimentação
adequada, água, saneamento,
abrigo, saúde, protecção e educação estava exacerbada uma
situação já terrível - um conjunto a ser agravado pela iminente
estação de chuvas num país
particularmente sujeito a extremos climáticos, como os ciclo-

nes Idai e Kenneth ilustraram
de forma devastadora em 2019.
Mais recentemente, a tempestade tropical Chalane, que
atingiu as mesmas populações em Dezembro passado, foi um lembrete severo
da ameaça climática que os
moçambicanos enfrentam e
da urgência de aumentar maciçamente os investimentos
em recuperação e resiliência.
Com a Covid-19 a manter
a maioria das escolas fechadas,
a importância de um investimento robusto na educação
para construir o capital social
e humano de Moçambique é
uma preocupação crescente.
A ONU entende que há
uma necessidade urgente de
expandir os programas de pro-

tecção, saúde, alimentação e
nutrição para crianças e mulheres vulneráveis, bem como
intervenções de vacinação e
imunização e aconselhamento psicossocial, e de trabalhar
para permitir que as famílias
de agricultores e pescadores
deslocados restabeleçam meios
de subsistência sustentáveis.
Os directores regionais
pediram apoio para o reassentamento adequado de famílias desenraizadas, sobrecarregando os já limitados
recursos das comunidades
hospedeiras empobrecidas e
diminuindo os esforços do
Governo para registar e assistir os deslocados com eficácia.
Também observaram que
investimentos urgentes em desenvolvimento e construção
de resiliência são necessários,
não apenas para promover os
direitos humanos e a justiça social, como também para limitar
o impacto das crises actuais e
ajudar a prevenir crises futuras.
Para conter o extremismo
violento, estes pediram que
as iniciativas de desenvolvimento tenham uma abordagem
transnacional e priorizem o
empoderamento económico e
a inclusão social e política de
mulheres e jovens. Exortaram
o Governo de Moçambique e
a comunidade internacional a
intensificar os esforços para
acabar com todas as formas
de violência no país, incluindo a violência baseada no género e o casamento infantil,
e a investir mais nas mulheres e raparigas como agentes de progresso e mudança.
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Contornos estranhos na exportação ilegal de madeira

Ordem para o navio zarpar para
China saiu de Maputo
Esta semana, a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado chamou os jornalistas para informar que um navio
chinês, suspeito de transportar mais de 80 contentores de
madeira contrabandeada de Moçambique, deixou ilegalmente o Porto de Pemba, no Norte do país, decorrendo diligências para a sua apreensão. O Procurador-chefe da província
de Cabo Delgado, Octávio Zilo, apontou um cidadão chinês
que está detido em Pemba como estando envolvido no caso.

N

o entanto,
a
versão
oficial não
coincide
na íntegra
com o que o nosso semanário apurou de fontes ligadas
ao processo, desde a apreensão da referida madeira
até à sua exportação ilegal.
A fonte explicou ao Zambeze que em Agosto do ano
passado houve uma apreensão
de madeira em toro e em cubo
quadrado, havendo proibição
por lei de fazer exportação de
madeira nessas condições. A
exportação de madeira é permitida com uma espessura
máxima até 12.5 centímetros.
“Quando houve essa apreensão no Porto de Pemba pela
equipa da Procuradoria e do

emitiu uma carta a pedir que
a Direcção Provincial fosse o
fiel depositário. Na totalidade
eram 102 contentores”, começou por explicar a nossa fonte.
Acrescentou que a Procuradoria não concordou, tendo
dando um parecer negativo e
achou que o fiel depositário tinha que ser a FEISHANG, que
é a empresa que estava a fazer
a exportação da madeira apreendida, ou seja, eles deram ao
próprio parque e à própria empresa como fiéis depositários.
“Logo aí via-se que se estava a tratar de um esquema”,
disse a fonte, acrescentando
que durante o processo de retirada da madeira do porto para o
parque da FEISHANG a Direcção Provincial quis fazer uma
visita para fazer a vistoria da

bunal, mas quando iam ao tribunal pedir o acesso de entrada
este mandava à Procuradoria,
e esta por sua vez nunca dava
um parecer positivo”, afirma.
Nesse contexto, segundo
a nossa fonte, “o cidadão chinês, Ming Zhou, ora detido,
teria sido contactado por al-

de madeira apreendida. Aquela
madeira estava a ser investigada e houve conivência de pessoas graúdas para a sua saída do
país”, acusa a fonte, refutando
o facto das autoridades moçambicanas afirmarem que o navio
com o carregamento de madeira seja de bandeira chinesa.
A fonte acrescenta que a ma-

deira está a ser transportada num
navio da empresa Spanfreight.
Recorde-se que, na altura,
a operação ilegal foi abortada
na sequência de uma denúncia
anónima e nove pessoas, incluindo três funcionários das
Alfândegas e dois membros
das Forças de Defesa e Segurança (FDS), foram detidas.

Empossado novo
edil de Chókwè

J

SERNIC, a Direcção de Florestas, e mais tarde o Ministério da
Terra, faz uma carta para pedir
à Procuradoria para que eles
fossem os fiéis depositários.
Neste caso, para que as florestas a nível provincial fossem
os fiéis depositários. A madeira não podia ficar no porto por
muito tempo, porque isso acarreta custos. Então, o ministério
que superintende as florestas

madeira, porque normalmente
quando a madeira é apreendida
tem que ser eles os fiéis depositários, o que não foi permitido.
“Durante esse tempo todo, a
Direcção Nacional de Florestas
mandava equipas para fazer a
fiscalização da madeira, e sempre que chegavam ao parque
não se permitia que entrassem
no parque. Diziam que só podiam entrar com ordem do tri-

gum pessoal da Procuradoria,
do SERNIC, Tribunal e das
Alfândegas para poderem tirar
a madeira. Não é possível um
chinês tirar aquela madeira
apreendida. O chinês não trabalha sozinho, ele foi coagido.
Saiu uma pessoa de Maputo
mandado por alguém de Maputo, das Alfândegas, para ir a
Pemba negociar o assunto. Não
é possível fazer a exportação

osé Vasco Moiane toma posse
esta
quinta-feira
como
presidente
do Conselho Autárquico de Chókwè, em
substituição de Lídia Cossa,
que perdeu a vida recentemente, vítima de Covid-19.
José Moiane exerce actualmente a função de director da Escola Secundária de
Chókwè, sendo também membro da Assembleia Municipal

daquela autarquia. A decisão
de indicação desta figura surge da reunião extraordinária
havida no último domingo.
O Secretário-geral do partido Frelimo, Roque Silva, disse
ao Zambeze, no último sábado,
que o partido Frelimo, ao nível
da província de Gaza, tinha a
prerrogativa de decidir sobre
quem vai dirigir a autarquia,
aliás, Roque Silva explicou ainda que sobre esse assunto o partido Frelimo ia se cingir na lei.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A resolução do novo ano

Q

uando se
transita
de um ano
para o outro
as pessoas
felicitam-se umas às outras,
desejando boa sorte e
boa saúde para o ano em
que se acaba de entrar. E
fazem votos de aprenderem
das experiências, das
vicissitudes, das ciladas e
das fraquezas do passado.
Cada novo ano traz consigo
um feixe de ideias para o
futuro, e também uma nova
série de esperanças e receios.
Um planeamento que leve
a sucessos e realizações
deve estar baseado em
realidades palpáveis, assim
como nos diferentes aspectos
dos eventos ocorridos no
passado, para que assim se
possa tirar lições no futuro.
Quando olhamos para
trás, para os grandes
acontecimentos ocorridos
no Mundo no ano findo,
concluímos que a Humanidade
atravessa uma situação difícil
com a Covid-19 a agravar a
já difícil situação económica
do Mundo em geral. A crise
é enorme, de tal forma que
muitas empresas entraram
em falência, lançando para
o desemprego milhares de
trabalhadores, agravando
ainda mais a miséria que
grassa no nosso país.
Temos um longo caminho a
percorrer para conseguirmos
FICHA TÉCNICA
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voltar à situação em que
estávamos, pelo que devemos
redobrar esforços no sentido
de melhorarmos o que tiver
que ser melhorado e sairmos
desta situação exasperante.
Mas para que isso aconteça
é importante que analisemos
profundamente a situação,
planeemos com algum rigor
algumas acções, e executemolas com desmedido esforço.
Só assim é que poderemos
buscar respostas para muitas
das questões fundamentais
que nos apoquentam.
O início de um novo ano
é sempre um bom momento
para reflectirmos nas nossas
vidas e fazermos intenção
de introduzir nelas algumas
mudanças positivas. Por
outras palavras, é uma
boa oportunidade para
tomarmos algumas novas
resoluções, ou pelo menos
renovarmos as nossas antigas
resoluções, e olharmos para
as nossas falhas do ano
findo, fazendo a intenção de
introduzir algumas mudanças
positivas no novo ano.
Cidadão consciencioso é
aquele que se esforça por ser
uma melhor pessoa a cada dia
que passa, que se esforça por
se superar constantemente, e
não apenas decorrido um ano.
Todos nós temos que
assumir uma nova resolução
a cada novo dia, e não apenas
a cada novo ano. Procedendo
assim, cada um estará num

zambezE
O n d e a n a ç ã o s e r e e nc o n t r a

Desejamos boas-vindas ao novo
ano, rogando a
Deus, na Sua infinita graça e compaixão, que nos
abençoe a nós, e
às nossas famílias,
com boa saúde,
e nos proteja de
todas as calamidades, e nos ocupe
em acções susceptíveis de nos colocar mais próximos
a Ele, e a um e
outro de entre nós

físicas e as espirituais.
Devemos tomar novas
resoluções que nos ajudem
a transcender da cultura
concentrada em si mesma, que
se tornou penetrante nas nossas
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estado constante de renovação.
As resoluções do novo
ano assemelham-se às
boas intenções, devendo
estar equilibradas
entre as necessidades

sociedades consumistas.
Va m o s d e c i d i r d a r
generosamente mais de
nós próprios, ao despender
m a i s t e m p o e e n e rg i a ,
para criar um impacto
positivo nas vidas dos mais
desfavorecidos que nós.
De forma especial, neste
novo ano vamos decidir pelo
trabalho árduo, uma forma
de contribuição positiva,
uma forma de construir
uma ponte que contraponha
a divisão de classes, de
desigualdades gritantes
que ainda prevalecem
nas nossas sociedades.
É normal para muitos
tentar e começar cada
novo ano com algum tipo
de boa acção, ou fazer
intenção de virar a página.
Mas a infeliz verdade
é que todos nós fazemos
essas promessas, e tentamos
interiorizar nas nossas mentes
que alcançaremos algumas
das nossas metas neste ano.
Todavia, a maioria de entre
nós não consegue cumprir
com aquilo que realmente
prometeu no início do ano.
Inevitavelmente vamos
de ano para ano sem fazer
qualquer progresso neste
Mundo, e nem aumentar
as nossas oportunidades de
uma melhor vida neste e
no Outro Mundo, até que
a morte chegue. E somos
sepultados no cemitério com
a nossa boa vontade, sendo

por isso que se diz que “o
cemitério é o país mais rico
do Mundo”, pois é lá onde
estão sepultados os “ricos
planos”, as “ricas cabeças”,
as “ricas ideias”, etc.
Devemos recordar que
temos um Deus Compassivo.
Não interessa quantos
pecados tenhamos cometido,
pois Ele, o nosso Criador,
está sempre pronto para
nos perdoar. Ele garantiunos o perdão de todos os
pecados cometidos, ainda
que tais pecados tenham
o volume da espuma dos
oceanos. Ele perdoar-nos-á
incondicionalmente, desde
que nos arrependamos
com sinceridade e
corrijamos as nossas vidas.
Devemos agora, no novo
ano, fazer uma promessa
solene de nos mantermos
longe do mal e de tudo
o que nos leva ao mal.
Espero que este novo
ano seja daqueles em
que estejamos salvos
e seguros contra todos
os tipos de calamidades.
Desejamos boas-vindas
ao novo ano, rogando a
Deus, na Sua infinita graça
e compaixão, que nos
abençoe a nós, e às nossas
famílias, com boa saúde,
e nos proteja de todas as
calamidades, e nos ocupe em
acções susceptíveis de nos
colocar mais próximos a Ele,
e a um e outro de entre nós.
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A mbiente R odoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Quando instituições do Estado atropelam a
Lei que exemplos estão a dar aos cidadãos?

O

Ministério
do Interior e
o Ministério
d
o
s
Transportes e
Comunicações, em nossa opinião,
estão a violar a Lei. No entanto,
O Ministério dos Transportes
e Comunicações é o órgão
legislador das normas rodoviárias
e o Ministério do Interior,
por intermédio da Polícia de
Trânsito, é o órgão fiscalizador do
cumprimento destas mesmas leis
Vamos transcrever o artigo
186 do Código da Estrada, sobre
prescrição do procedimento,
que diz o seguinte: “O
procedimento por contravenção
rodoviária extingue-se por
efeito da prescrição logo que
sobre a prática da contravenção
tenha decorrido um ano”.
A anterior legislação que
determinava outro prazo de
prescrição das transgressões
é do ano de 1975, Decreto nº
28/75 de 1 de Março. Porém,
o Decreto-Lei 1/2011 de 23 de
Março, que aprovou o actual
Código da Estrada, onde consta
o já mencionado artº 186, revoga
tacitamente o prazo de prescrição
das transgressões determinado
no Decreto de 1975. Será que os
funcionários do INATTER e do
Tribunal da Polícia desconhecem
a Lei actual? Se efectivamente
não desconhecem, como
justificam este procedimento de
estarem a ignorá-la insistindo em
fazer cobranças de multas que
prescreveram? Então, para que
servem as leis se são letra morta?
Como se pode entender que
estas instituições do Estado, que
exercem o papel de legislador e

fiscalizador, que até são apoiadas
por juristas, façam parecer que
constituem parte de uma espécie
de conluio para desrespeitar a Lei?
Quando tentamos analisar
para entender este procedimento
do INATTER e do Tribunal da
Polícia, de não respeitar o que
está determinado no artigo 186
do Código da Estrada, pensamos
que resulta da aplicação errada
do artigo 173, deste mesmo
Código, sobre transgressores
com sanções por cumprir, que
diz o seguinte: “Se em qualquer
acto de fiscalização o condutor
ou o titular do documento de
identificação do veículo não tiver
cumprido as sanções pecuniárias
que anteriormente lhes foram
aplicadas a título definitivo,
o condutor deve proceder de
imediato ao seu pagamento”.
Ora, a aplicação deste clausulado
deve ser feita no prazo de um
ano. Passado este período, o
procedimento prescreve.
Gostávamos de ouvir a opinião
dos juristas da nossa “praça”
sobre este assunto. No entanto,
em nossa opinião, consideramos
que o Tribunal da Polícia e
o INATTER parecem estar a
fazer uma figura que não lhes
é abonatória, ao continuarem
a cobrar multas cujo prazo de
cobrança prescreveu, a não
ser que estejam a usar um
outro instrumento legal que
desconhecemos, mas que
acreditamos que não existe.
O que é que está determinado
no Código da Estrada sobre as
transgressões? Está determinado
que o auto de notícia da
transgressão é levantado no acto
da transgressão e o infractor

é imediatamente notificado
(Artº170). No prazo de 7 dias,
a contar do aviso de multa,
a entidade fiscalizadora que
lavrou o auto de contravenção
deve enviá-lo à Delegação de
Viação da área, com a situação
do pagamento da multa (artº172).
No prazo de 15 dias úteis, a
contar da notificação, o infractor
deve pagar a multa ou apresentar
reclamação. Se no prazo de 15 dias
o contraventor não pagar a multa
ou apresentar reclamação, o auto
será remetido pela Delegação
Provincial de Viação ao Tribunal
competente para julgamento. A
partir da data de transgressão,
até um ano, o Tribunal da Polícia
deve notificar o transgressor
para efectuar o pagamento, e
se este não o fizer deve ser
julgado por um Juiz competente.
No nosso entender, se o
Tribunal da Polícia não julgou
o caso da transgressão cometida
no prazo previsto, deve arquivar
o processo, uma vez que o
cidadão está protegido pelo
artº 186 do Código da Estrada,
que diz que passado um ano, o
procedimento por contravenção
rodoviária extingue-se
por efeito de prescrição.
Outro aspecto em que
entendemos que a Polícia
de Trânsito está a proceder
erradamente é o de aplicar multa
ao condutor, quando a multa é da
responsabilidade do proprietário,
por exemplo, quando o veículo
não se faz acompanhar de
triângulos de pré-sinalização
de perigo ou quando o seguro
do veículo está fora do prazo de
validade. Este tipo de infracção
não é da responsabilidade do

condutor, basta consultar o nº3 do
artº 140. Quando o condutor vai
renovar a sua licença de condução
é confrontado com uma multa
que devia ter sido passada ao
proprietário do veículo. Nestes
casos de responsabilização, a Lei
determina que, se o proprietário
do veículo não pagou a multa,
procede-se à apreensão do veículo
(artº 173). Portanto, o condutor
não devia ser responsabilizado,
até porque em muitas situações ele
obedece a ordens do proprietário
quando este sabe ou devia saber
que o automóvel não possui os
acessórios ou os documentos
obrigatórios. Por conseguinte,
em situações como estas, impedir
o condutor de renovar a sua
carta de condução, por uma
responsabilização que não se
lhe devia aplicar, consideramos
uma violação da Lei e dos
direitos que assistem ao cidadão.
Estas situações de injustiça
vão ocorrendo no nosso País
mas ninguém recorre ao
Provedor da Justiça, entidade
esta cuja função é de defender
os direitos, liberdades, garantias
e interesses legítimos dos
cidadãos, e nem a Procuradoria
da República age para pôr
cobro a este tipo de ilícitos.
A outra acção que não
consideramos correcta tem a ver
com o facto de, nos casos em que
um polícia de trânsito passou uma
multa ilegal que o cidadão não
pagou por a considerar ilícita, ser
o Tribunal da Polícia a entidade
que vai julgar o processo. Como
se pode garantir imparcialidade
e justiça quando é o Tribunal
da Polícia que vai julgar uma
decisão errada de outro polícia?

Nos outros países, em que o
regime jurídico do Código da
Estrada é o das contravenções,
quem julga os conflitos
rodoviários é um tribunal comum
e não um Tribunal da Polícia.
No que se refere ao regime
jurídico do Código da Estrada,
em Moçambique, está uma
confusão, não se sabendo em
concreto se o nosso País adoptou
o regime das contra-ordenações
ou se adoptou o regime das
contravenções. Senão vejamos.
Quando se está no regime de
contra-ordenação o termo que se
usa para uma sanção pecuniária
é “coima” e não “multa”.
No regime de contravenção,
a entidade que julga em
primeira instância os conflitos
rodoviários é o Tribunal e não
uma autoridade administrativa
(Delegado Provincial do
INATTER), como acontece no
regime de contra-ordenação.
Parece que estamos perante
uma autêntica “salada russa”.
Para terminar, no nosso
ponto de vista, entendemos
que o INATTER e o Tribunal
da Polícia deviam abster-se
de mandar pagar multas de
contravenções rodoviárias que
se extinguiram passado um
ano. Devem instruir os seus
funcionários e organizarem-se
para cumprir os prazos prescritos
no Código da Estrada, no que
se refere às tramitações dos
processos das multas não
pagas, respeitando os 12 meses
estabelecidos. A ilegalidade não
pode partir de instituições que,
em princípio, conhecem a Lei.
*DIRECTOR DA ESCLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Comercial

ANUNCIE NO

ZAMBEZE

Departamento Comercial
Contactos: (+258) 82 307 3450
847710584 ou 825924246
E-mail: zambeze.comercial@gmail.com

8|

zambeze

| opinião |

Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021

Zoom

José Matlhombe
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A

o ser empossado como 46º
Presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden
tem com certeza consciência de que
tem pela frente um aluvião de problemas internos e internacionais.
Problemas e crises de toda a ordem,
num país profundamente dividido,
não apenas pelos meses que antecederam e sucederam à eleição
presidencial mas por questões de
fundo, que transcendem a oposição
Trump-Biden, mas são divisões
profundas entre duas Américas.
Duas Américas que, de qualquer forma, têm que iniciar um
esforço de reconciliação e pacificação. Que não vai ser fácil, até
porque com uma parte substancial
do eleitorado Republicano (67%)
a desconfiar da verdade e legalidade dos resultados eleitorais, com a
tensão provocada pela invasão do
Capitólio, com as trocas de insultos
entre dirigentes dos dois partidos
e com a intenção dos Democratas
de insistirem no impeachment de
Trump, as coisas não vão ser fáceis
em termos de regresso à desejada e desejável unidade nacional.
A pandemia, por seu lado, continua a causar grandes estragos: os
Estados Unidos neste momento
estão com mais de 25 milhões de
casos, 15 milhões de recuperados
e 420.285 mortos. Isto significa

Os trabalhos de Biden
12.597 casos por milhão de habitantes, 1266 mortos por milhão de
habitantes, numa população de 332
milhões. Cerca de 13 milhões de
americanos já foram vacinados. A
Califórnia, Nova Iorque, Texas, Flórida e Pensilvânia, os Estados mais
populosos, são também naturalmente os que registam mais vítimas
.

Política externa: O “nuclear”
Mas para além das divisões
internas, a América está no Mundo, ainda é a primeira potência
mundial e tem uma Agenda internacional complexa. Donald Trump
concentrou-se mais nas questões
internas, mas os dossiers de política
exterior estão presentes e são urgentes: os dossiers nucleares, quer
em relação ao Irão, quer em relação
à Rússia, quer em relação à Coreia
do Norte, são mesmo prioritários.
Quanto ao Irão, a Administração Trump aproximou-se muito
das posições de Israel e da Arábia
Saudita, e da linha destas de considerar o regime de Teerão como
o seu “inimigo principal”; o que,
aliás, ajudou a estabelecer laços
entre Israel e alguns Estados árabes.
Mas a ideia é que a Administração Biden irá promover o
regresso dos Estados Unidos ao
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), e poderá, com o
apoio dos aliados europeus, res-

taurar o caminho da negociação.
Quanto à Rússia, Biden dá
indicações de querer seguir uma
linha mais hostil que Trump em
relação a Moscovo, alegando actos
de hostilidade velada dos Russos.
Mas pretende, no caso do Acordo
START (sobre limitação e controlo
de armas nucleares), negociar uma
renovação do Tratado por mais cinco anos. E tem que andar depressa,
pois o actual Acordo expira em
duas semanas, a 5 de Fevereiro. Os
argumentos a favor da renovação
do Tratado vêm da consideração de
os Estados Unidos e a Rússia serem
as primeiras potências nucleares do
globo. O novo Tratado é considerado de interesse principal para os dois
países, e o embaixador russo em
Whashington, Anatoly Antonov,
vai encontrar-se com o Conselheiro
Nacional de Segurança de Biden,
Jake Sullivan, na próxima semana, para acelerar as negociações.

Coreia do Norte – o caso mais
difícil
Um dossier nuclear politicamente mais complicado de gerir,
para a equipa de Biden, é a Coreia
do Norte. O regime de Kim Jong-un reuniu entre 5 e 12 de Janeiro
o Oitavo Congresso do Partido
Comunista no poder - o Partido
dos Trabalhadores da Coreia. O
partido não reúne, pelos vistos,

muito, pois é a sua terceira reunião plenária nos últimos 40 anos.
O balanço que o líder apresentou foi pessimista, sobretudo
sobre o ponto de vista económico: Kim Jong reconheceu que
fracassaram as metas económicas
do último quinquénio, no sentido
do crescimento económico, da
menor dependência de Pequim,
da diversificação dos parceiros
económicos. Tudo isto para, cumprindo uma insistente promessa
do Primeiro Líder, tornar o regime comunista mais popular e
mais aceite pelo povo, na medida
em que o povo deixava de passar fome. Mas tal não aconteceu.
E não aconteceu, segundo Kim Jong, no mesmo Congresso, por causa da Covid-19,
dos desastres naturais, da hostilidade
norte-americana
e
das
sanções
internacionais.
Ora, as sanções que têm a ver
com o programa nuclear da Coreia do Norte são uma resposta à
continuação por Pyongyang das
suas experiências nucleares. A carestia é reforçada, pois, devido à
pandemia, a fronteira com a China, o único parceiro significativo
da Coreia do Norte, foi fechada
parcialmente,
condicionando
muito o abastecimento do país.
Claro que o Líder Supremo
aponta como culpados do descalabro da situação forças externas

e sobretudo os Estados Unidos,
designados como “o inimigo
principal”. Também não poupou
o seu vizinho do Sul, que acusou de tentar subverter o regime
comunista; e recusou uma proposta de Seul no sentido de colaborar na luta contra a Covid-19.
A linha da Administração
Biden, neste momento, para retomar o dossier Coreia do Norte, é
fazê-lo em consulta próxima com
o Japão e a Coreia do Sul, abandonando a estratégia dos seus predecessores; quer a inércia da Administração Obama, que permitiu
aos coreanos do Norte avançar
com o seu programa nuclear, anos
a fio, quer o exercício público
mediático de Donald Trump que
também acabou por não dar resultados para além do momento.
Mas neste caso da Coreia do
Norte, as razões para o cepticismo
são muito fortes: na verdade, Kim
Jong receia que, se abandonar as
suas armas nucleares, fique sem
o principal instrumento e garantia
de sobrevivência do seu absurdo
Estado Comunista Totalitário.
Biden já declarou que não
vai seguir o exemplo de Trump,
de “legitimar” Kim através de
uma cimeira. Só se encontrará com o líder norte-coreano se
este aceitar, previamente, reduzir
a capacidade nuclear de Pyongyang. O que não será fácil.
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Douglas Madjila

Tudo piorou e todos
relaxamos!

Q

ue o terror ficasse com o fim do ano era mais do
que um desejo, chegando a ser até certeza para
todos. Era muito normal que nos planeássemos
para o presente ano como se tudo fosse voltar à
normalidade, como se o abismo nos tivesse dado
tempo de vida e o resultado foi esse: enganamo-nos totalmente. Fomos ainda mais longe nessa distracção e arriscamos a
piorar a situação, mesmo antes do fim do ano. Relaxamos e
conseguimos abrir algum espaço para que esse abismo se robustecesse um pouco mais e lá vamos nós à beira do precipício.
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Editorial
A César o que é de César e
a Deus o que é de Deus!

M

ais uma vez, alguns religiosos estão errados quanto à sua
vocação ou escolheram erroneamente a sua vocação, ou
mudaram-na por algum interesse, porque na realidade
parece que agora alguns deles querem usar os hábitos de
políticos, o que pode ser interpretado pela aceitação da

presidência da CNE do Bispo Dom Carlos Matsinhe.Esta nomeação é um

Sabe-se lá se isso é segunda vaga ou terceira variante, mas
parece com certeza muito mais terrível do que era antes. A
desgraça ganhou mais corpo e infelizmente o que parece
ter reduzido a fasquia é a nossa energia em desafiar esse
maldito vírus, e isso é também terrível. Se tivermos em
conta por onde começou o relaxamento teremos culpados,
porque parece ter mesmo começado do relaxamento. Mas
se tivermos em conta o interesse que demonstrávamos todos nesse relaxamento, então nada de apontar dedos uns
aos outros e assistamos então a consequência dos erros.

duplo erro, por um lado, de quem o nomeou, porque se pretende falsamente

Estamos todos relaxados, do Rovuma à Ponta Vermelha,
ainda que pareça que não. Admita-se que o último decreto tenha sido um pouco melhorado, mas parece que nesta
vaga variante só se está a entender que o decreto é combate
suficiente, e isso é muito mau. Estamos a pouco e pouco
a distanciar-nos muito dos internacionais elogios obtidos
aquando do combate da primeira vaga ou variante, pois já
não estamos a fazer nada, estamos encostados a um decreto que deixa ou cria brechas para perseguir o cidadão
e roubar-lhe vergonhosamente a mercadoria da qual vive.

porque eles não saberão quando ele age como religioso ou como político.

Já não há espaço para se discutir a eficiência ou não dos
túneis de desinfecção, porque parece já não haver interesse
em desinfectar, nos terminais rodoviários já não estão lá homens a desinfectar e orientar o povo para o cumprimento das
medidas de prevenção, tal como acontecia na primeira vaga.
As escolas reabriram, muito bem, mas já não está bem,
os alunos que pareciam estar bem instruídos em relação à
pertinência de se prevenir estão também tão destemidos que
retornaram a sua normalidade, a partilha, a fraternidade, e
estão novamente próximos, abraçados e desmascarados, tal
como os seus instrutores nas conversas de intervalo em sua
magna sala dos professores, e claro, como foi dito e bem dito
pelo Senhor Presidente, os baldes acompanhados de sabão
andam sem água e escasseiam também os baldes que andavam alocados em quintais residenciais e estabelecimentos
comerciais. Estamos entregues, aliás, estamos entregando-nos.
Somos desta feita convocados a despertar, sob o risco
de jamais o fazer, dormiremos para sempre se não acordarmos para o desafio que nos é colocado: a desgraça!
Arregacemos as mangas, já que retiramos o estofo e ficamos
relaxados para uma guerra que sequer terminou e importa realçar. Estamos todos, todos mesmo, desde a Ponta Vermelha,
repita-se, adormecidos à sombra da bananeira. Ninguém está
a fazer a sua parte, com a excepção de quem tem apenas a
missão de dactilografar o decreto, este que por si só é inútil.
Mãos à obra!

transmitir a ideia de que sendo Bispo o chefe da CNE daria uma imagem de
legalidade, numa organização totalmente desvalorizada ao longo de tantos
anos de falta de transparência e irregularidades nas suas decisões e acções,
sempre a favor dos mesmos interesses, e, por outro lado, mais um erro de
quem aceitou o cargo, totalmente alheio às suas funções eclesiásticas, tendo
que tomar decisões no campo político, momento que sem dúvida pode afectar
ou interferir no seu trabalho pastoral, o que pode confundir os seus fiéis,
Perguntamo-nos se não há mais pessoa qualificada e independente
em Moçambique, sem aproximação ou interesse em qualquer partido político, que pudesse ser nomeada para o cargo de presidente da
CNE, ou será que não interessa muita transparência ou independência
neste órgão eleitoral, que é de importância crucial em democracia?
Os cidadãos terão dúvidas sobre as suas possíveis decisões, não sabemos
se isso vai servir ao seu senhor, quem o nomeou, ou vai cumprir os princípios democráticos em momentos difíceis e se suas decisões serão justas
ou imparciais. Que interesses existem nesta nomeação e nesta aceitação
do cargo, que querem nos “vender”, que imagem falsa nos quer transmitir?
Seguindo

o

caminho

inverso,

como

se

interpre-

taria que os políticos interfiram ou aceitaram posições relevantes nas igrejas, com poder de decisão em questões eclesiásticas?
Moçambique é uma República laica, isto é, não tem credo ou
está sujeito ou influenciado por uma religião. O secularismo é a
linha de pensamento que sustenta que a sociedade deve se organizar, independentemente das religiões, seus valores e normas.
Tenta garantir que a ordem social não dependa ou esteja sujeita a organizações religiosas. É a separação do Estado e da Igreja, ou seja, a secularização do Estado, mas não condena a existência de valores religiosos.
O Estado laico surgiu historicamente da separação Igreja-Estado, ocorrida na
França no final do século XIX. O secularismo estabelece a autonomia do Estado
em relação à Igreja, de modo que não pode interferir nos assuntos da vida pública e as instituições devem ser mantidas livres de toda a influência religiosa.
O que faz o Bispo/presidente numa posição política?
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Balanço dos 90 dias do período de veda

Reduz pressão sobre camarão e
aumenta no caranguejo
Elton da Graça
A redução da captura do camarão e a pressão sobre o
caranguejo são alguns aspectos que marcam o período de defeso. O director nacional de Operações no Ministério do Mar,
Águas Interiores e Pescas, Leonid Chimarizene, reconhece
a situação e diz que os desafios são os mesmos: fiscalizar e
apreender os infractores sempre que forem surpreendidos em
actos lesivos ao mar. Contudo, não descarta a necessidade de
se rever o critério de aplicação das multas que, no seu entender, não ajuda no combate aos infractores.

A

s
medidas
acutilantes
para salvar
os mariscos
continuam
em vigor, e a Direcção Nacional de Operações não verga as
acções de fiscalização contra os
pescadores que, mesmo cientes
do período de defeso, desafiam
a lei e os agentes de fiscalização
marítima, com o intuito de capturar espécies em reprodução.
Leonid Chimarizene exige
uma mudança de mentalidade
por parte dos pescadores, dado
que o Governo não decreta o
período de veda com o objectivo
de promover o desemprego, mas
sim para permitir a reprodução
das espécies que, no seu entender, não sendo bem geridas poderá se assistir ao seu esgotamento.

Segundo ele, “não podemos
pensar que os mariscos são espécies inesgotáveis. Precisamos
de uma boa gestão desses recursos, que para lograr esses intentos necessitamos do esforço
de todos nós. O camarão é uma
espécie que tende a escassear
cada vez mais, assim como o
caranguejo, daí a necessidade de
se fazer uma boa gestão”, apontando que “só no ano passado
apreendemos um total de 7.9
toneladas de caranguejo, contra
as 3.6 toneladas, o que deixa a
entender que a procura dessa espécie aumentou cada vez mais”.
Estes dados, segundo Chimarizene, desafiam o sector a ser
mais vigilante e a tomar medidas
arrojadas com vista a proteger
a espécie. Se isso não for tomado a sério poderemos assistir

a uma situação de escassez da
espécie nos próximos tempos,
dada a pressão sobre a mesma.
Outro aspecto, ainda de
acordo com aquele responsável,
tem a ver com a apreensão de
pouco mais de 10 toneladas
de camarão contra as 11 toneladas do ano anterior, o que
de algum modo mostra um
decréscimo de uma tonelada.
Este número, na visão do
director nacional de Operações, não é animador. Contudo, este facto é encorajador
pois mostra que há tendência
dos pescadores pautarem pelo
respeito do período de veda.
Aliás, Chimarizene encoraja ainda os centros de

pesca que nalgum momento
têm repassado as informações quando uma embarcação estranha é vista a pescar.
“Temos que louvar o trabalho que os centros de pesca
vêm fazendo na denúncia de
infractores. Sem eles acredito
que seria trabalhoso capturarmos estes infractores, muito
embora haja aqueles que são
encontrados no mar de forma
relâmpago”, disse a fonte, insistindo na revisão das multas
de forma a desencorajar actos
que lesam a costa nacional.
Sobre este ponto, Leonid Chimarizene referiu que
o sector emitiu um total de
97 avisos de multas, o corres-

pondente a 2.331.848 meticais, e deste valor apenas foram pagos 830.488 meticais.
Este valor ainda está a
quem do desejável, havendo
necessidade de se rever alguns
aspectos, porque sugere a ideia
de que os infractores, mesmo com as multas, continuam
despreocupados ou folgados.
No capítulo das apreensões, Leonid Chimarizene fala
de três barcos, cinco motores,
ambos na província de Sofala,
cinquenta redes de pesca e um
total de 155 material diverso,
constituído por máscaras de
mergulho, bacias para o transporte do pescado, barbatanas
e ancoradouros de chicocotas.

Silvério Ronguane questiona as relações com os cunhados sul-africanos

Deputado do MDM propõe
revisão dos Acordos de Nkomati

O professor universitário
e deputado da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique
(MDM), Silvério Ronguane,
considera que as cláusulas
constantes no Acordo de Nkomati, assinado em 1983, entre
o Governo moçambicano e o
regime racista da África do
Sul, sobre boa vizinha, devem ser revistas. O deputado do MDM fundamenta a
sua tese tomando como base
a actuação da África do Sul
em relação aos moçambicanos no contexto da Covid-19.
“O pacto rubricado em
1983 fala sobre boa vizinhança e não agressão. Mas tal carinho não se faz sentir como
antes, e a Covid-19 veio colocar em evidência tal aspecto”,
refere o académico, apelando
a necessidade de se sentar à
mesma mesa para passar em
revista os constrangimentos

que se estendem há anos e
delinear-se soluções com o
vizinho pobre Moçambique.
“Um vizinho é sempre um
vizinho,
independentemente
da condição que ostenta, sendo
que a boa convivência é fundamental”, acrescenta Ronguane.
A detenção do antigo deputado da Frelimo, Manuel Chang,
também não passou em branco
para o deputado. Segundo Ronguane, o país não saiu bem na
fotografia, daí a necessidade de
se rever a corrupção endémica.
“Precisamos de lavar a cara,
mas isso não dá o direito da
África do Sul violar os nossos
direitos. Por exemplo, alguém
viaja e atravessa a fronteira moçambicana sem complicações
demasiadas, mas quando chegamos à África do Sul somos
abusados. Precisamos de uma
política musculada, o silêncio
não ajuda a ninguém”, afirmou.
Elton da Graça
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Ciclone Eloise mata pelo menos seis
pessoas e deixa rasto de destruição

P

elo menos seis
pessoas morreram, em consequência do
ciclone Eloise que no passado sábado
sacudiu a região Centro do

país, com ventos que atingirem 160km/h (100mph).
A província de Sofala recebeu 250mm (10 polegadas) de chuva em 24 horas,
de acordo com o Instituto
Nacional de Meteorologia

de

Moçambique (INAM).
Na província de Manica, o
ciclone Eloise afectou severamente quatro distritos, nomeadamente Macate, Sussundenga, Mossurize e Machaze.
Segundo dados prelimina-

res do distrito de Mossurize,
o mau tempo deixou ao relento mais de 200 famílias e destruiu cerca de 250 infra-estruturas públicas e privadas.
As estradas regionais 260
e 441 que ligam a capital pro-

vincial de Manica, Chimoio, a
Mossurize, Mossurize e Machaze, respectivamente, estão
intransitáveis devido ao aumento dos caudais de seis rios
que passam por aqueles distritos da região sul de Manica.
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Protecção social em contexto de terrorismo

Que implicações tem a insurgência islâmica nos
mecanismos formais de protecção social em Moçambique?

Desde 5 de Outubro de 2017, o fundamentalismo religioso
passou a juntar-se aos conflitos políticos como mais uma das
causas de incidentes terroristas em Moçambique. Actualmente,
o país é o 15º entre os países mais afectados pelo terrorismo
no Mundo e é o segundo, na África Subsaariana, com o maior
aumento do número de mortos entre 2018 (133 mortos) e 2019
(359 mortos)- (IEP, 2020, p. 08,50).

À

medida que
os
ataques
se alastram
pelo país e,
particularmente, na província de Cabo
Delgado, tornando-se cada vez
mais mortíferos, a necessidade de proteger e assistir a população residente nas zonas
afectadas e prevenir a generalização de incidentes terroristas
pelo país é ainda mais forte.
O presente IDeIAS tem
como objectivo discutir o papel
da protecção social no contexto
do terrorismo em Moçambique,
baseando-se em duas questões
principais: 1) qual é o papel
da protecção social no contexto do terrorismo? e, 2) que
implicações tem o terrorismo
para o actual sistema de protecção social em Moçambique?
Terrorismo em Moçambique:
uma breve descrição

O terrorismo consiste no uso
da violência física e/ou psicológica contra diversos alvos (e.g.:
instituições religiosas, pessoas
civis, centros comerciais, instituições públicas, forças policiais
e militares), visando alcançar
determinados objectivos. Estes actos podem ser cometidos
por governos, partidos políticos, grupos religiosos, pessoas individuais ou grupos de
qualquer outra natureza (Chaliand & Blin, 2017, pp. 03–13).
Em Moçambique, a base de
dados mundial de incidentes terroristas (GTD do inglês Global
Terrorism Data Base), indica
que actos de terror têm acontecido por quase todo o país.
Na década passada, entre
Março de 2012 e Dezembro de
2018, foram registados 206 incidentes, sendo 43 associados
à insurgência islâmica e 163
associados a motivos políticos.
Nos primeiros 67 meses (Março 2012 e 05 de Outubro 2017)

foram registados 131 actos de
terror que correspondem a uma
média de dois incidentes por
mês. O primeiro acto de terror
registado é o confronto de Março de 2012 entre antigos guerrilheiros da Resistência Nacional
Moçambicana (RENAMO) e
as forças da Polícia da República de Moçambique (PRM),
na província de Nampula.
Os confrontos resultaram
na morte de um membro da
PRM. Depois deste, vários outros ataques atribuídos à Renamo foram realizados, num total
de 110 incidentes, até ao dia
26 de Fevereiro de 2017. Neste dia, em Funhalouro, na província de Inhambane, Ernesto
Govene, secretário do círculo
pertencente à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), e Fátima Muetui, esposa
do líder comunitário Azarias
Massingue, foram mortos por
homens vestindo fardamento
usado pela guerrilha da Renamo.
Em 2016 registaram-se três
incidentes atribuídos à Frelimo,
que incluem os ataques: i) a Manuel Bissopo, membro sénior
da Renamo, em 20 de Janeiro;
e ii) a José Manuel, membro
do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, no dia 09 de

Abril; iii) o terceiro refere-se à
agressão de Alberto Nhamuxe e
Emílio Mula, membros do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), em Gaza,
no dia 14 de Setembro. Os restantes 18 incidentes são atribuídos a autores desconhecidos.
Porém, pode-se inferir que
tenham motivações políticas
ao incluírem incidentes como
o ataque, em Maputo, ao Professor de Direito, Giles Cistac,
no dia 03 de Março de 2015,
e à comitiva do presidente da
Renamo, Afonso Dhlakama, no
dia 25 de Setembro de 2015,
em Nampula, além de outros
ataques que visaram pessoas
individuais críticas ao Governo,
como o caso de José Macuane e Ericino de Salema (University of Maryland, 2020).
O registo de ataques associados à insurreição islâmica
começa em 2017 e até Dezembro de 2018 foram registados 43
incidentes, que resultaram em
118 mortos, 41 feridos. Supõe-se que estes incidentes sejam
perpetrados por um grupo radical islâmico denominado Ansar
al-Sunna (Mozambique), que
em todas as suas reivindicações,
em Cabo Delgado, autodenomina-se Al-Shabaab, sugerindo a

existência de ligações com outros grupos radicais islâmicos,
operando em África, como Al-Shabaab na Somália e no Quénia e Boko Haram na Nigéria.
O primeiro incidente associado ao grupo foi registado
no dia 5 de Outubro de 2017 e
consistiu num conjunto de seis
ataques contra posições das
Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e propriedades privadas (e.g.: agências
bancárias), em Mocímboa da
Praia, na província de Cabo
Delgado. O último, dos 43 incidentes registados pela GTD,
ocorreu no dia 19 de Dezem-
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bro de 2018, onde um grupo de
assaltantes atacou a aldeia de
Shitoyo, distrito de Macomia,
na província de Cabo Delgado.
Do ataque, duas pessoas foram mortas e 70 casas
foram
incendiadas
(University of Maryland, 2020).
Papel dos sistemas de protecção
social formais em contexto de
conflito e violência

A protecção social é um conjunto de mecanismos que visam
prevenir, gerir e ultrapassar situações que prejudicam o bem-estar da população (UNRISD,
2010, p. 131). Em contexto de
terrorismo ou de conflitos armados generalizados, o seu papel
pode ser visto em duas fases:
1) conflito e 2) pós-conflito.
Na fase de conflito, ou durante o período de violência, o
papel dos mecanismos de protecção social é responder aos
efeitos imediatos da violência e
do terror (morte, lesão, trauma)
e às necessidades da população
que advêm da perda de bens
(incluindo terras) e acesso a serviços básicos (e.g.: segurança
alimentar, saúde, educação). Por
exemplo, no caso de Moçambique, isto significa preparar o
actual sistema para responder
às necessidades do crescente
grupo de deslocados, onde Moçambique aparece em último lugar no conjunto de países com
maior número de deslocados
internos por causa de conflitos
armados domésticos e incursões dos grupos terroristas Al-Shabaab e Boko Haram (e.g.:
Somália, Nigéria, Quénia), entre 2009 e 2018 (iDMC, 2020;
University of Maryland, 2020).
A experiência sobre a insurreição islâmica noutros países
mostra que o número de deslocados internos em Moçambique poderá crescer muito nos
próximos anos. Os conflitos internos e ataques terroristas do
Al-Shabaab provocaram cerca
de 16 milhões de deslocados na
Somália e cerca de 7 milhões na
Etiópia. A falha dos sistemas de
protecção social em responder

ao número crescente de deslocados tende a piorar e generalizar os conflitos, por um lado,
porque a população pobre fica
vulnerável a juntar-se aos grupos armados, seja voluntariamente, aliciada pelos terroristas
ou coercivamente, em casos de
recrutamentos forçados; por
outro lado, o conflito agrava-se
devido à luta pela partilha de recursos para sobrevivência entre
os deslocados e os nativos das
zonas de chegada na fase pós-conflito ou de transição e recuperação, os sistemas de protecção social têm o papel de apoiar
a população afectada a lidar com
as consequências dos conflitos
(e.g.: insegurança alimentar,
tensões sociais, exclusão social)
e a reinserir-se socialmente.
O terrorismo e os conflitos
armados sempre criam novos
padrões de pobreza e exclusão
social que precisam ser combatidos para evitar novos conflitos.
Por exemplo, para os desmobilizados, algumas medidas de
assistência social incluem cursos vocacionais e subsídio de
desmobilização. Para o restante

da população (refugiados ou
deslocados internos) as medidas
de reinserção social podem incluir projectos de apoio do seu
regresso às zonas de origem e o
desenvolvimento de habilidades
e aquisição de conhecimentos
que os torna aptos para reconstruir e reiniciar a sua vida social (Darcy, 2004, pp. 06–12).
Implicações do terrorismo para
o sistema de protecção social em
Moçambique

O sistema de protecção
social em Moçambique compreende dois tipos: a) segurança social – destinada a pessoas
com rendimentos que são descontados visando a sua reforma ou garantia de rendimento,
em caso de situações que lhes
impossibilitam de trabalhar; b)
assistência social, que consiste
em transferências monetárias
ou em espécie para apoiar famílias/pessoas vulneráveis (Tivane, Mataba, & Muianga, 2020).
A primeira implicação do
alastramento da violência terrorista é o aumento da sobrecarga e o colapso dos sistemas
de assistência social. A interrupção da actividade económica nas zonas de conflito (e.g.:
agricultura, comércio) torna as
pessoas incapazes de gerar rendimento para sua sobrevivência
e contribuir para os sistemas de
segurança social (e.g.: INSS).
Assim, este grupo passa a
depender dos programas de assistência social. Os cinco principais programas de assistência
social em Moçambique consistem basicamente em transferências monetárias ou em
espécie (e.g.: cabaz alimentar).
À medida que o número de

deslocados aumenta, diminui
a capacidade dos programas
de responder às necessidades
dos deslocados (e.g.: segurança alimentar, saúde). Por
exemplo, o orçamento global
da assistência social em 2019
foi de 6,38 mil milhões de
meticais alocados para assistir cerca de 595 mil pessoas.
Isto significa que a despesa
média, por pessoa beneficiária,
foi de 10.700 meticais por ano
ou 892 meticais por mês. Com o
terrorismo no Norte, os mesmos
programas poderão ser implementados para ajudar a aliviar
a crescente crise. Isso implica
estender a cobertura da assistência social das actuais 595 mil
famílias, ao nível nacional, para
apoiar mais famílias na zona
Norte, tendo em conta que a província com maior risco social,
i.e. Cabo Delgado, possui cerca
de 555 mil agregados familiares
e as províncias de Nampula e
Niassa, que tendem a receber a
maioria dos deslocados de Cabo
Delgado, possuem 1,3 milhões
e 385 mil agregados familiares,
respectivamente (INE, 2019).
A segunda implicação é o
aumento da desigualdade na
distribuição de recursos para assistência social e a emergência
de tensões sociais. A alocação
orçamental dos programas de
protecção social segue o princípio de equidade, ou seja, zonas
com maior população em risco
são as que recebem maior parte do orçamento. Assim, face à
exiguidade de recursos financeiros, a dinâmica do conflito poderá ditar a realocação de mais
recursos para responder aos desafios da violência na zona Norte. Isto poderá levar ao aumento
das desigualdades regionais e

tensões sociais originadas, por
um lado, pela pressão demográfica sobre os meios de produção
nas zonas de chegada dos deslocados e, por outro lado, pela
redução do fluxo do apoio social
aos mais vulneráveis a diversos
riscos nas outras regiões do país.
O aumento da criminalidade
e revoltas de fome são alguns dos
eventos que poderão agravar-se
por causa da incapacidade do
sistema de protecção social em
prestar apoio a uma grande parte
da população (Brito et al., 2015).
Considerações finais

Em conclusão, no contexto
actual, os principais desafios do
país são: i) evitar a generalização
de actos terroristas que acontecem por quase todo o país e por
diversas razões, e ii) apoiar a
população nas zonas mais afectadas pela violência sem, entretanto, deixar de lado grupos vulneráveis a diversos riscos (e.g.:
mudanças climáticas, conflitos
político-militares, pandemia da
Covid-19), além do terrorismo.
Nas recorrentes crises
sociais urge a mudança de
abordagem de protecção social, seguida de programas
públicos, para torná-los economicamente sustentáveis e
capazes de apoiar a população
nas fases pós-conflito. Isto
envolve o investimento em
programas de assistência social que visem a capacitação
dos beneficiários para gerar
rendimento, tornando a economia do país mais produtiva
e, assim, reduzir o número de
dependentes de transferências
monetárias/espécie
através
da passagem para os sistemas
de segurança social. (IDeIAS)
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Alerta a ActionAid

Há risco de Covid-19 em acampamentos de
vítimas do ciclone em Moçambique

A lotação excessiva dos centros que acolhem as pessoas
deixadas na miséria pelo ciclone Eloise, no fim-de-semana,
cria condições perfeitas para a Covid-19 se espalhar, disse à
Reuters uma gestora da ActionAid-Moçambique.

S

ó na cidade portuária da Beira,
8.700 pessoas vivem em 16 abrigos temporários,
depois de terem visto as suas
casas destruídas pelo ciclone.
“Cada barraca que vi tinha

Comercial

pelo menos 10 pessoas apertadas, e as famílias não têm
acesso a água potável e itens
essenciais como sabonete e
máscaras”, disse Márcia Penicela, após uma visita aos locais.
Penicela disse que a ActionAid está preocupada que a Co-

vid-19 se espalhasse rapidamente
nos centros superlotados e que as
necessidades urgentes incluíssem
uma variedade de itens básicos,
desde comida e água até abrigo.
Igualmente citado pela
Reuters, Espinola Caribe, chefe do subescritório do Programa Mundial da Alimentação
na cidade da Beira, disse que
a Covid-19 era uma preocupação, mas as pessoas tinham
que ser retiradas do perigo.

“Esta não foi uma evacuação planeada... era uma corrida
para salvar vidas”, disse Caribe.
O PMA, segundo a Reuters, vai começar a ajudar o Governo no fornecimento de alimentos para
os centros de acomodação.
O ciclone Eloise, que
atingiu a costa de Moçambique na madrugada de sábado,
tornou-se numa tempestade
tropical ao se mover para o

interior do Zimbabwe, África
do Sul, eSwathini e Botswana.
O número de mortos em
toda a região aumentou para
14, nesta terça-feira (26), depois de ter sido reportada mais
uma fatalidade na África do Sul.
Cerca de 93.418 pessoas foram deslocadas em quatro províncias afectadas, em 2019, pelo
ciclone Idai, que matou mais de
1.000 pessoas em Moçambique,
Zimbabwe e Malawi. (VOA)
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No leito do grande rio
Onde
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INAE apreende cimento
de construção
A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE),
um órgão tutelado pelo Ministério da Indústria e Comércio,
apreendeu e cativou, no período compreendido entre os dias
13 e 21 de Janeiro corrente, em todo o país, cerca de 220 toneladas de cimento devido à inobservância de diversos aspectos,
com destaque para as condições de venda e de conservação.

N

o período em
alusão foram
inspeccionados 250
estabelecimentos, tendo sido constatadas
violações grosseiras ao Decreto
28/2016, de 18 de Julho (Regulamento de Produção, Transporte,
Comercialização e Garantia de
Qualidade do Cimento Corrente), tais como a venda ilegal e/
ou em local não apropriado, má
arrumação e mau armazenamento, como é o caso do recurso aos
contentores, que comprometem
a qualidade de quaisquer produtos, incluindo o cimento.
Relativamente à especulação
do preço do cimento ao consumidor, que se tem verificado nos
últimos meses, a Inspectora-Geral

da INAE, Rita Freitas, referiu que
do trabalho feito em coordenação
com os produtores e revendedores verificou-se que o mesmo
varia de 410,00 a 500,00 meticais
para o de classe 32.5, e de 470,00
a 530,00 para o de classe 42.5.
“Temos, no país, 14 indústrias, e a qualidade, os custos de
produção e de embalagem são
diferentes. Por isso os preços
também variam”, explicou Rita
Freitas, que, na ocasião, referiu-se
às razões das (quase) recorrentes
subidas do preço do cimento nos
meses de Dezembro e Janeiro.
Segundo
a
Inspectora-Geral da INAE, “é no período
da quadra festiva que se verifica a especulação porque muitos concidadãos, vivendo fora
do país, incluindo os mineiros,

aproveitam para erguer ou melhorar as suas habitações. Em
Janeiro acontece o mesmo com
os que recebem o 13° salário”.
Por seu turno, o director na-

cional da Indústria, Sidónio dos
Santos, reconheceu que o sector
de produção de cimento esteja a
ser pressionado pela pandemia da
Covid-19 e pela desvalorização

do metical face ao dólar norte-americano, moeda usada para a
importação da principal matéria-prima (o clínquer) e das embalagens, mas não encontra razões
para a especulação do preço.
“Apesar destes factores houve
estabilidade do preço do cimento à
porta da fábrica durante o ano passado, que viria a ser ajustado, mas
não nos moldes que actualmente
se verificam no mercado”, disse.
Já o presidente da Associação das Empresas Produtoras
de Cimento, Edney Vieira, referiu que, apesar do reajuste, feito
em Setembro de 2020, o preço
do cimento ainda está longe de
cobrir o aumento dos custos de
produção, mas “não podemos ir
para além disso porque estamos
numa situação de calamidade”.
“O clínquer, que é importado,
representa cerca de 80% do custo
de produção, e sofreu 25% de aumento devido à valorização do dólar. A energia subiu cerca de 17%,
e nós, como sector produtivo, somos um consumidor intensivo”.

Nivagara desafia ACM a identificar soluções
aos problemas da população

O

ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Daniel Nivagara, encoraja a Academia de Ciências de Moçambique (ACM) a
prosseguir com o plano de actividades previsto para o presente ano,
como forma de prestar de forma
mais intensa e permanente o seu
contributo na identificação de soluções aos problemas que enfermam a população moçambicana.

O desafio foi lançado durante a reunião de trabalho realizada
recentemente nas instalações do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
para a apresentação do ponto
de situação das actividades desenvolvidas pela ACM e perspectivas para o presente ano.
Segundo o ministro, na Estratégia de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Moçambique (ECTIM), documento em revisão e
actualização, encontra-se patente

a orientação para maximizar-se as pesquisas no domínio das
Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (STEM).
Com efeito, o titular a pasta
de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior recomenda a ACM a
fazer um mapeamento sobre as
pesquisas e inovações tecnológicas que são produzidas pelos
moçambicanos (individual ou
institucionalmente), registo de
propriedade intelectual, implantação dessas inovações como

soluções para resolver os problemas concretos das comunidades.
“Precisamos de maximizar
as valências da ACM em fazer
“estudos, aconselhamentos, validação de estudos, produção
e apreciação de pareceres técnicos sobre matérias inerentes
ao Ensino Superior, à Ciência,
Tecnologia, Inovação, entre outros”, sublinhou o Nivagara.
Ainda no decurso da reunião, o governante instou a
ACM a conceber projectos financeiros para a sua sustentabilidade, bem como promover
programas que incentivam o
gosto pelas áreas de STEM nas
Instituições de Ensino Superior
(IES), Ensino Técnico Profissional (ETP) e Ensino Geral.
Por sua vez, Orlando Quilambo, Presidente da ACM,
referiu que em termos de actividades previstas para o presente ano o realce vai para o

levantamento de publicações e
pesquisas realizadas na área de
ciências biomédicas; consolidação da participação da mulher
na ciência, reforço das áreas de
actuação através da integração
de novos membros, entre outras.
A Academia de Ciências
é uma instituição criada pelo
Governo com o objectivo de
reforçar o Sistema de Ciência e Tecnologia, através da
aglutinação de académicos,
cientistas e inovadores comprometidos com a produção e
divulgação da ciência e tecnologia, assim como a mobilização
da comunidade para o desenvolvimento do país e do mundo.
Entre as suas atribuições, destaque vai para a realização de estudos, aconselhamentos, validação
de estudos, produção e apreciação
de pareceres técnicos sobre matérias do Ensino Superior; Ciência,
Tecnologia e Inovação, entre
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Empresa dá primeiro passo para sair do negócio de carvão

Vale assina acordo para adquirir participação
da Mitsui em Moatize e CLN

A

Vale assinou quarta-feira passada (20 de
Janeiro) um memorando de entendimento
(HoA – Heads of Agreement) com a Mitsui,
permitindo que as partes estruturem a saída
da Mitsui da mina de carvão de Moatize e do
Corredor Logístico de Nacala (CLN), como um primeiro passo
para o desinvestimento da Vale no negócio de carvão. A transacção está em linha com o foco da empresa em dar prioridade
aos seus principais negócios e à sua agenda ESG (Estratégia
Social e Governamental), empenhada em tornar-se carbono
neutro até 2050 e em reduzir 33% das suas emissões até 2030.
Heads of Agreement

O acordo estabelece os principais termos para a aquisição
pela Vale da totalidade das participações da Mitsui - 15% na
mina de Moatize, juntamente
com 50% de participação e todos
os outros créditos minoritários
que a Mitsui detém na CLN. O
objectivo das partes é que a saída da Mitsui possa ser concluída
durante 2021, o que está sujeito
à execução do contrato definitivo e a condições precedentes
usuais neste tipo de transacção.
O HoA prevê que a Vale compre por US$ 1,00 (um dólar americano) a participação em cada
um dos activos de mina e logística de titularidade da Mitsui. Após
o encerramento da transacção, a
Vale consolidará as entidades da
CLN e, portanto, todos os seus
activos e passivos, incluindo o
Project Finance do Corredor de
Nacala, que tem cerca de US$ 2,5
biliões de saldo remanescente. A
consolidação do Project Finance
implicará aproximadamente US$
300 milhões por ano em despesas
operacionais na mina de Moati-

ze, associadas à tarifa do CLN.
Actualmente, estas despesas impactam o EBITDA do negócio de
carvão, com reclassificação como
despesas financeiras, amortização
de dívidas, investimento de manutenção das operações e outros,
com um aumento equivalente no
EBITDA do negócio de carvão.
O futuro refinanciamento do
Project Finance e simplificação
da estrutura levarão a uma economia anual estimada de aproximadamente US$ 25 milhões.
Com o acordo para a aquisição das participações da Mitsui
e, consequentemente, simplificação da gestão dos activos, a Vale
iniciará o processo de desinvestimento da sua participação no
negócio de carvão, que será marcado pela preservação da continuidade operacional de Moatize
e do CLN, procurando um terceiro interessado nestes activos.
Iniciativas para melhoria
operacional

A Vale tem vindo a implementar duas iniciativas que devem

produzir resultados sustentáveis
na mina de Moatize: um novo
plano de lavra e uma nova estratégia operacional para as plantas
de beneficiamento de carvão.
O novo plano de lavra prioriza corpos de minério de melhor qualidade, com melhor
relação estéril/minério, o que
pode viabilizar um melhor mix
de produtos e a redução de custos, resultado dos investimentos
realizados nos últimos três anos,
visando um melhor conhecimento dos recursos e reservas.
As duas plantas de processamento serão revitalizadas e
adaptadas para um novo flowsheet (fluxo), em implementação desde Novembro de 2020.
Assim que estiver totalmente
realizado, a Vale espera retomar

o ramp-up, alcançando um ritmo de produção de 15 milhões
de toneladas em 2021 e de 18
milhões de toneladas em 2022.
Processo de desinvestimento

Ao longo dos últimos 15
anos, a Vale tem actuado em parceria com os governos de Moçambique e Malawi, na implantação da mina de Moatize e dos
912km do CLN, para transporte
de carvão, além da revitalização
das operações de carga geral e
de transporte de passageiros. Estes investimentos representam
um legado relevante para estes
países e são um importante vector de desenvolvimento local.
Em linha com o seu pilar
estratégico do Novo Pacto com

a Sociedade, enquanto procura
conduzir um processo responsável de busca de interessados
no negócio de carvão, a Vale
continuará a suportar o ramp-up do projecto e manterá todos os seus compromissos com
a sociedade e os stakeholders,
incluindo obrigações já assumidas quanto a direitos trabalhistas e reassentamentos.
A assinatura do acordo com
a Mitsui, enquanto etapa inicial
para o desinvestimento do negócio de carvão, está em linha com
a estratégia de disciplina na alocação de capital e simplificação
do portfólio da empresa. Reforça
também a ambição da Vale de se
tornar líder na mineração de baixo
carbono, assumindo o seu compromisso com o Acordo de Paris.

CDM premiada pela
Autoridade Tributária

A

Cervejas de
Moçambique, a maior
cervejeira
do país e
subsidiária da AB InBev, foi
condecorada pela Autoridade
Tributária de Moçambique por
se ter revelado um dos maiores contribuintes em 2020.
No dia em que se comemorava o 68º aniversário da
Organização Mundial das Alfândegas, a Cervejas de Moçambique recebeu o Diploma
de Mérito das Autoridades
Aduaneiras pela sua contribui-

ção para o fisco e economia do
país durante o ano transacto.
Hugo Gomes, Administrador da Cervejas de Moçambique, aproveitou a ocasião
para relembrar o desafiante
ano que passou. “O ano 2020
foi bastante desafiador em
várias frentes, no entanto,
graças à resiliência, trabalho árduo e espírito vencedor
das nossas equipas conseguimos superar com sucesso
a maioria das barreiras que
encontrámos diante de nós”.
“Esse reconhecimento público deixa-nos orgulhosos e

estimula-nos a enfrentar os
desafios do presente ano com
ainda mais garra e determinação”, reforçou o Administrador da CDM, Hugo Gomes.
Importa reforçar que a
Cervejas de Moçambique é
orgulhosamente uma empresa moçambicana, uma marca
nacional que pretende ajudar
o seu país a crescer, construindo uma cadeia de valor
que a valorize. A Cervejas
de Moçambique emprega directamente 1200 funcionários e, indirectamente, pouco mais de 150.000 pessoas.
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Economia Digital e Governo Electrónico
constituem prioridade para o país
O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, mobiliza financiamento junto ao Banco Mundial (BM) para galvanizar o desenvolvimento do Projecto sobre Economia Digital e Governo Electrónico em Moçambique.

F

alando durante o encontro
com a equipa do
Banco Mundial,
o ministro Nivagara disse à directora do Banco Mundial para Moçambique,
Madagáscar, Maurícias, Comores e Seichelles, Idah Pswarayi-Riddihough, que o projecto
carece de um financiamento
de investimento na ordem de
150 milhões de dólares norte-americanos, a ser implementado num período de cinco anos.
Na ocasião, Nivagara explicou tratar-se de um projecto
de transformação intersectorial que alavancará a liderança
de alto nível, sendo que a sua
implementação será em estreita coordenação com as instituições relevantes, como os
ministérios dos Transportes e
Comunicações, da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, do Interior, entre outos.
Por sua vez, a directora
do Banco Mundial para Moçambique, Madagáscar, Maurícias, Comores e Seichelles,
Idah
Pswarayi-Riddihough,
afirmou que o BM atribui
importância ao projecto, na
medida em que o mesmo vai
contribuir para a promoção de
interoperabilidade dos sistemas da Administração Pública.
“Ademais, o mesmo vai
criar capacidade para que

Moçambique
tenha
soluções
tecnológicas
desenvolvidas pelos moçambicanos”, considerou a fonte.
Num outro desenvolvimento, o ministro afirmou que
a consolidação da Economia
Digital é uma das prioridades-chave para o Governo de
Moçambique e está integrada
no Plano Estratégico da Sociedade da Informação e no

Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG 20202024), que possui como objectivos, dentre outros, tornar

modernizar a Administração
Pública com recurso às TIC.
“Dentre outros objectivos
vai assegurar o Reforço da In-

a implementação do projecto
espera-se que este incremente o número de cidadãos com
carteira de identidade nacio-

as Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) um veículo para que os moçambicanos melhorem as suas vidas.
Como afirmou o governante, a Economia Digital
vai contribuir para a implementação da Estratégia da
Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública 2012-2025 (ERDAP
2012-2025), que passa por

tegridade e Combate à Corrupção na Administração Pública,
Descentralização e Desconcentração, Melhoria na Prestação de Serviço ao Cidadão,
Consolidação e Coordenação
das Estruturas da Administração Pública, Interoperabilidade dos sistemas de informação já estabelecido, entre
outras”, destacou o ministro.
Importa referir que com

nal actualizada, o número de
usuários que se beneficiam
de serviços digitalizados do
Governo, a melhoria do ambiente favorável para investimentos liderados pelo sector
privado em empresas digitais;
aumento do número de empresas digitais com modelos
de negócios aprimorados e aumento do número de empresas
com acesso a mercados online.

Ministério da Agricultura cria Zona Económica
Especial dedicada ao agro-negócio
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural anunciou a criação da Zona Económica Especial de
Agro-negócio do Limpopo (ZEEA-L), para atrair investimento privado nacional e internacional para a zona.

“T

rata-se de
uma
iniciativa pioneira que vai criar
condições para o aumento da
contribuição do agro-negócio
na criação de emprego, diversificação das receitas de exportações, bem como para a
aceleração do parque agro-industrial e logístico do corredor
de desenvolvimento do Limpo-

po”, referiu em comunicado.
A decisão tem como pressupostos imediatos acelerar “o
processo de tramitação para
os investidores”, estabelecer
“incentivos (fiscais e não fiscais) para empresas que actuem
dentro da área da ZEEA-L”
e rentabilizar infra-estruturas
públicas de apoio à produção.
A zona especial é um instrumento para viabilização de
investimentos em infra-estruturas já implantadas, com re-

ordenamento dos perímetros
irrigados e transferência de
tecnologia para os produtores.
Com potencial para a produção de arroz, milho, hortícolas, carnes vermelhas e aves,
a ZEEA-L cobre uma área superior a sete milhões de hectares servida por dois regadios.
A iniciativa está enquadrada por decisão do Conselho de
Ministros, aprovada na terça-feira, e faz parte do Programa Sustenta (2020-2024), que
tem em vista “o estímulo ao
investimento visando a integração da agricultura familiar em
cadeias de valor produtivas”.
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Governo e petrolífera Total acordam
novo reforço de segurança
O presidente da petrolífera francesa Total e o Presidente moçambicano acordaram recentemente um novo reforço
da segurança em redor do empreendimento de gás natural
em Cabo Delgado, disse à Lusa fonte próxima do Governo.

G

rupos
rebeldes que
há três anos
aterrorizam
aquela província nortenha de Moçambique aumentaram os ataques em
2020 e têm se aproximado do
recinto de construção liderado
pela Total, levando a um abrandamento do projecto e à saída de pessoal no final do ano.
“A Total e o Governo estão
em sintonia: o que vai acontecer é um reforço das medidas
de segurança”, referiu a mesma
fonte, sem no entanto detalhar
como vai acontecer esse reforço.
Segundo
acrescentou,
“o projecto é para continuar, mantendo-se as datas previstas”, ou seja, iní-

cio de exploração em 2024.
Trata-se do maior investimento privado em curso em
África, avaliado entre 20 e 25
mil milhões de euros, e nele reside uma das principais esperanças de Moçambique se desenvolver nas próximas décadas.
A 24 de Agosto de 2020, a
Total já tinha anunciado uma
revisão do memorando de
entendimento com o Governo moçambicano para a operacionalização de uma força
conjunta com as Forças de
Defesa e Segurança (FDS)
para protecção do projecto.
Em esclarecimentos à
Lusa, a petrolífera francesa
referiu na altura que “a revisão do memorando de segurança reflecte o aumento das

Governo projecta crédito para
as mulheres camponesas
O Governo de Moçambique
assume que milhares de camponeses têm sido preteridos na
concessão de créditos agrários
para a produção de alimentos,
o que contribui para as elevadas taxas de desnutrição crónica, sobretudo nas zonas rurais.
A directora do Desenvolvimento Económico e Local do
ministério moçambicano da
Agricultura, Inês Cuambe, diz
que apesar de as mulheres constituírem mais de 80 porcento da
força de trabalho no sector agrário, elas enfrentam muitas dificuldades no acesso ao crédito.
Cuambe referiu que tendo
em conta o papel fundamental
da mulher na produção de alimentos, a falta de crédito faz
com que as mulheres sejam vulneráveis no processo produtivo.
Atingir os mais necessitados

Cuambe disse que actualmente
existem
cerca
de 62 porcento de agregados familiares chefiados por
mulheres, e estas representam 81 porcento da força
de trabalho na agricultura.
Infelizmente, disse Cuambe, são poucas as mulheres que
têm acesso ao crédito, 15 porcento, e esse é o cenário que a
iniciativa Sustenta quer mudar.
O sociólogo João Colaço
mostra alguma reserva em relação a isso, apesar de reconhecer
que “o Sustenta é uma iniciativa extremamente importante
para acomodar a população
moçambicana, sobretudo a que
vive no meio rural, onde o investimento tem escasseado”.
“Resta saber se aquilo
que são os objectivos deste
projecto vão de facto atingir as pessoas mais necessitadas”, diz Colaço. (VOA)

actividades na fase de construção e a mobilização de
uma maior força de trabalho”.
Até agora têm decorrido
sobretudo actividades de engenharia e aquisições (a designada fase de ‘procurement’, termo inglês), sendo 2021 o ano
para o arranque da fase de edificação da cidade do gás e zona
industrial para liquefacção do
gás a ser puxado para terra
desde as perfurações no fundo
do mar da Bacia do Rovuma.
Ronan Bescond, director-geral da Total em Moçambique, referiu numa conferência

em Maputo, em Outubro, que
“um ambiente seguro e uma
rede de estradas robusta são pré-condições para o projecto cumprir a promessa de catalisar o
crescimento e desenvolvimento
do distrito de Palma e do país”.
No encontro de segunda-feira, além do presidente da
petrolífera francesa Total, Patrick Pouyanné, e do Presidente
de Moçambique, Filipe Nyusi,
participaram o ministro dos
Recursos Minerais e Energia,
Max Tonela, e os dois governantes ligados às FDS, nomeadamente o ministro do Interior,

Amade Miquidade, e o ministro da Defesa, Jaime Neto.
A violência armada em
Cabo Delgado, no Norte de
Moçambique, está a provocar
uma crise humanitária, com
cerca de duas mil mortes e
560 mil pessoas deslocadas,
sem habitação e nem alimentos, concentrando-se sobretudo
na capital provincial, Pemba.
Algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo
grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico desde 2019, mas a verdadeira origem da insurgência
continua sob debate (Lusa).

Depois de uma recessão em 2020

ONU prevê um crescimento
significativo da economia mundial
A Organização das Nações
Unidas (ONU) prevê que a economia mundial cresça 4,7% em
2021, depois de uma recessão
apontada de 4,3% em 2020 devido à pandemia da Covid-19.
Nas previsões económicas recentemente divulgadas,
a ONU sublinha que a actual
crise pôs à vista os problemas
do sistema económico mundial e diz que o seu impacto
pode fazer-se notar durante
anos, sobretudo se não se tomar as medidas adequadas,
de acordo com a agência Efe.
O relatório da ONU apela aos governos para evitar a
todo o custo políticas de austeridade e alerta o impacto devastador que a pandemia teve
no emprego e no aumento da
pobreza e das desigualdades.
A ONU calcula que 131 milhões de pessoas caíram na pobreza em 2020, com as mulheres

e meninas a serem especialmente afectadas, enquanto os mais
ricos viram aumentar as suas
fortunas durante a pandemia.
O documento destaca como
exemplo o caso dos Estados
Unidos, onde quase oito milhões de pessoas perderam o
seu emprego durante a crise e a taxa de pobreza passou de 9,3% para os 11,7%.
No entanto, entre Março
e Outubro a riqueza total de
644 multimilionários aumentou 31,6% e as cinco maiores fortunas multiplicaram
o seu património em 66%.
As Nações Unidas advertem ainda que a desigualdade
também está a crescer nos países, como consequência dos
enormes pacotes de estímulo
económico dos países mais ricos, que têm uma perspectiva
de recuperação muito melhor
que os países com menos re-

cursos, que não puderam actuar com a mesma contundência.
Assim, a ONU pede mais
medidas de apoio aos países
em desenvolvimento, entre elas
acções de alívio das dívidas.
Segundo a organização multilateral internacional, os estímulos públicos da economia evitaram que a pandemia origine uma
“grande recessão”, ainda que as
economias desenvolvidas sejam
as que mais sofreram como consequência do impacto do vírus
e das medidas para o combater.
Assim, os países mais ricos
viram as suas economias a contrair 5,6%, segundo as previsões
da ONU, e devem esperar um
crescimento de 4% em 2021.
No caso das nações em
desenvolvimento, a ONU
estima que a contracção do
ano passado tenha sido de
2,5%, e que com a recuperação de 2021 crescerão 5,6%.
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(Ferroviário de Nampula), Horácio (Costa do
Sol), José Valipai (Liga Desportiva de Maputo), Nandinho (Costa do Sol), Atílio (Black
Bulls), Djuwa Manave (Valência de Espanha)
e Carlitos Munguno (Desportivo de Maputo),
este último que esteve presente no Torneio
COSAFA realizado em Dezembro último, em
Port Elizabeth, na África do Sul. (LANCEMZ)

Mambinhas Sub-20 no Grupo A
do CAN - 2021 e estreiam-se
diante do Uganda
A selecção nacional de futebol, na categoria de Sub-20, vai estar integrada no Grupo A do Campeonato Africano das Nações – CAN 2021, a par das selecções da Mauritânia, a anfitriã, Camarões e Uganda, segundo ditou o sorteio realizado ao
princípio da tarde desta segunda-feira, em Yaoundé, capital camaronesa.

O

sorteio ditou ainda que os Mambinhas Sub-20 deverão fazer o seu
jogo de estreia na
prova diante do Uganda, no dia 15
de Fevereiro, sendo que o segundo
jogo será diante da Mauritânia, a 17
do mesmo mês, devendo encerrar
a primeira fase desta competição
medindo forças com o combinado
dos Camarões, a 20 de Fevereiro.

A definição dos grupos do
CAN-2021 ditou que as selecções do Burkina Faso, Tunísia,
Namíbia e República Centro Africana fazem parte do Grupo B,
enquanto que o Grupo C é composto pelos combinados do Gana,
Tanzânia, Gâmbia e Marrocos.
Os dois primeiros classificados
desta competição apuram-se para o
Campeonato do Mundo de Sub-20,
que inicialmente deveria ter lugar

este ano de 2021 e que passou para
2023 devido à pandemia da Covid-19.
Entretanto, a selecção nacional, orientada por Dário Monteiro, prossegue com a sua preparação para o CAN-2021, tendo
concluído o estágio na província
de Nampula, devendo esta semana
continuar com as sessões de trabalho que ocorrerão no campo da
Académica, na cidade de Maputo.
Dário Monteiro começa a afinar
a máquina para esta prova, tendo
reduzido o número de jogadores
que trabalham sob sua orientação
ao dispensar sete jogadores, nomeadamente o guarda-redes Bububa

Adeptos do Desportivo vão comprar “bilhete virtual”
enquanto o Moçambola 2021decorrer à porta fechada

É uma iniciativa inédita no futebol moçambicano: adeptos do
Grupo Desportivo Maputo decidiram levar a cabo uma campanha de
angariação de fundos para a equipa
enquanto o Moçambola decorrer à
porta fechada, como consequência
das medidas adoptadas para fazer face à pandemia da Covid-19.
Este gesto surge em resposta
para minorar as dificuldades finan-

ceiras que o clube atravessa e que
poderá agravar-se face à falta de
receitas oriundas da bilheteira. A
iniciativa já resultou na angariação
de 25 mil meticais, resultantes da
compra de “bilhetes virtuais” por
mais de 200 sócios, adeptos e simpatizantes do clube “alvi-negro”,
sendo que o valor é referente ao
jogo da primeira jornada, na qual
o Desportivo empatou a duas bolas

diante do Matchedje de Mocuba.
“Tudo começa quando o coração sofre por ver o Desportivo a
passar por situações críticas e que
não espelham a grandeza do clube,
pelo que decidi desenvolver esta
iniciativa por forma a convencer a
maioria dos adeptos a abraçarem
esta causa. Foi daí que tentei formalizar junto da direcção do clube,
e depois mobilizar a participação

dos adeptos nas plataformas das
redes sociais, sobretudo nos grupos
de WhatsApp, e por sinal está tudo
a decorrer bem. Até então já foram
comprados 251 bilhetes referentes
à primeira jornada”, disse Baptista Mourona, mentor da iniciativa.
Para a Comissão de Gestão
do Clube, que está a caminho
do seu centenário, este gesto vai
contribuir para minorar nas des-

pesas semanais para a equipa
principal de futebol, sendo que o
mesmo servirá para a cobertura
de algumas necessidades básicas
para a preparação diária da equipa orientada por Rogério Mariani.
“Nós louvamos a iniciativa dos
sócios do Grupo Desportivo Maputo de contribuírem para o bem-estar
do Desportivo. Como sabeis, o
clube está numa situação pouco
brilhante, estamos com falta de
financiamento, não temos publicidade e a iniciativa dos sócios achamos que foi muito boa, e achamos
que podiam continuar. Estamos a
contactar parceiros para ver se podem nos ajudar, já conseguimos
resolver o problema de transporte
e combustíveis e aguardamos por
mais apoios para sair desta situação”, disse Mário “Dique” Agostinho, Secretário-geral do GDM.
Refira-se que os adeptos
“alvi-negros” pretendem levar a cabo esta campanha enquanto durarem as medidas
implementadas pelo Governo
moçambicano, que decidiu pela
realização de jogos do Moçambola à porta fechada. (LANCEMZ)
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ABB lidera sem surpresa

Projectos desportivos claros são
a garantia do sucesso
Egídio Plácido
Disputadas que foram as primeiras duas jornadas da
maior prova desportiva do país, o Moçambola, a equipa da Associação Black Bulls (ABB) está na liderança partilhada da tabela classificativa com os “locomotivas” da Beira, ambos com
seis pontos, fruto de duas vitórias em igual número de jogos.

D

epois de longo período
de interregno, devido
à pandemia
provocada pela Covid-19, a
bola voltou a rodar nos relvados moçambicanos. Sem
surpresa, a equipa da ABB,
estreante nas aventuras do Moçambola, está a justificar todas
as expectativas que se tinha sobre aquela formação. O arranque auspicioso da ABB só pode
surpreender os menos atentos.
A equipa é nesta altura,
sem dúvida alguma, um exemplo a seguir sobre como se
deve fazer no que diz respeito
a boas práticas de gestão desportiva. No passado domingo,
no jogo da segunda jornada,
diante da ENH de Vilankulo
(brevemente poderá oficialmente mudar de nome para
Associação Desportiva de Vilankulo), a ABB fez a estreia
do seu segundo campo, situado no Município da Matola.
Curioso é que históricos
do nosso futebol debatem-se com falta ou precariedade das suas instalações desportivas, mas a ABB fez a
estreia do seu segundo complexo desportivo. É obra!
Enquanto os outros vão
chorando querendo mamar
do Estado/empresas públicas, Juneid Lalgy está a dar
passos galopantes para o profissionalismo no futebol. São
estas iniciativas que devem
ser acarinhadas e não se fazer
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valer das influências políticas para subsistir no desporto.
O projecto desportivo da
ABB até beneficia directamente as selecções nacionais. A
base da selecção nacional de
Sub-20, que a partir do próximo dia 15 de Fevereiro estará
pela primeira vez numa fase
final do Campeonato Africano
das Nações (CAN), o seu recrutamento é justamente na ABB.
Históricos sem ideias

Diametralmente oposto, é
com muita pena que se vê a situação em que se encontram
clubes como o Desportivo de
Maputo ou Maxaquene. Os vizinhos e rivais da baixa da cidade foram por largos anos a

base de formação de jogadores
em Moçambique. Por exemplo,
foi no clube “alvi-negro” onde
brotaram jogadores como Tico-Tico, Chababe, Dário Monteiro,
Tomás Inguane, Calton Banze,
Dominguez, Manu-Manu, entre
outras estrelas do nosso futebol.

mas nada acontece de relevo.
Outra situação que merece
preocupação é a que se encontra a Liga Desportiva de Maputo. O clube, que foi criado com
o nome de Liga Muçulmana,
dominou a última década no
futebol moçambicano. Era um

Hoje, o Grupo Desportivo
Maputo nem tem campo para
treinar, e muito menos para fazer
jogos. O património do clube foi
tomado por abutres e inimigos do
desenvolvimento do nosso desporto. É triste ver um histórico à
beira de fazer 100 anos a mendigar campo para fazer seus jogos.
Do outro lado do muro, no
vizinho Maxaquene, a situação
é bem pior. Este foi despromovido da principal prova nacional e nem mostra sinais de sua
revitalização. No Maxaquene,
praticamente não acontece nada!
Os “tricolores” estão com dificuldades até para se licenciarem
para jogar nos “quarteirões”.
O Costa do Sol, outro histórico da capital, vive de promessas de reabilitar o seu campo,

projecto que não encontra paralelismo no que anteriormente
era feito na Pérola do Índico.
Com ligações à família Sidat,
a Liga inflacionou o mercado futebolístico, oferecendo contratos
ou salários chorudos aos atletas
que aliciava dos outros clubes.
Durante o período de domínio,
a Liga foi igualmente acusada de
falsear os resultados desportivos
a seu fazer, o que ninguém chegou
a apresentar provas concretas.
Hoje em dia, a Liga está
completamente
moribunda.
Desfez-se dos grandes investimentos que fazia, muitos atletas
que tinha e que pagava rios de
dinheiro praticamente sumiram.
Na semana passada, o treinador
da equipa trouxe uma revelação
muito curiosa: a Liga está com

dificuldades de encontrar jogadores para reforçar a equipa.
Mas quais as similaridades e
diferenças entre a Liga e ABB?

O ponto de contacto mais importante é que ambos representam
investimentos privados, de pessoas com vontade que gastam o seu
dinheiro para o desporto, com algum critério e conhecimento. São
ambos clubes que não ficaram no
muro das lamentações, a chorar
por apoio financeiro do Estado.
Fintaram os preconceitos
e foram atrás de investimentos privados, o que permitiu a
construção de infra-estruturas
próprias e elevação do nome de
Moçambique além- fronteiras.
No entanto, o modelo de
gestão é diferente. Na última
década, a Liga quis ganhar a
todo custo. Não interessavam os
meios, o importante era ganhar.
Como corolário disso, a
Liga esteve mais virada a resultados imediatos, investiu pouco
na formação, o que não permitiu criar atletas para o futuro.
Portanto, pelos sinais externos
de riqueza que apresentava o
clube, fica a sensação de que
podia ter feito mais e melhor.
Pelo contrário, o projecto da
ABB caminha com passos bem
diferentes. A base de recrutamento
da ABB começa na formação e foi
crescendo para os seniores. Boa
base sustentável para o futuro!
O seu patrono, Juneid Lalgy, está preocupado em fazer
negócio com o futebol, mas sem
tirar os do chão. Não embarca
na procura desenfreada pelos
“craques” crónicos do nosso futebol. A ABB está a fazer os seus
próprios craques, partindo de jogadores em idade de formação.
Há aqui um futuro auspicioso
em
perspectiva!
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Arte Makonde na Marginal
SILVINO MIRANDA
Na cidade de Maputo, nos últimos tempos, a arte de esculpir a madeira tem vindo a ganhar grande visibilidade,
através da famosa arte Makonde. Ao longo da Av. Marginal
pode-se ver grandes mestres a esculpir na rua troncos ainda sem forma, em busca de sustento para as suas famílias.

A

história da arte
Makonde
ao
longo da Av.
Marginal começa com os mais
velhos, sendo que no início
desta actividade se encontravam na Av. Marien Ngouabi.
Os mais velhos representavam esta arte e mais tarde houve
uma pequena cisão, alguns foram ao Museu Nacional de Arte
e outros deslocados para a Av.
Marginal, onde se encontram
até hoje, sendo que estes estão
a 7/8 anos a exercer as suas
actividades na Av. Marginal.
O povo Makonde é muito ligado a cultura, tendo uma certa
particularidade. Dentro de uma
família Makonde, pelo menos
uma pessoa é artista, e em geral, os Makondes são muito
ligados a cultura, tanto que
existe o Mapiko como dança

tradicional do povo Makonde.
A cultura Makonde tem
uma larga expansão pela cidade de Maputo. Aqui, estes têm
uma associação denominada
AFEMA (Associação de Fomento de Escultores Makondes), que engloba cerca de 20
artistas, mas este número vai
aumentando porque tem algumas crianças da zona que
se interessam pela prática da
cultura e vão aprendendo com
os mais velhos, tendo agora
um número de 30/40 pessoas,
mas em geral são 20 artistas.
Um dos artistas (o senhor Macava) conta que em
tempos o foco principal era
mais virado ao artesanato, talhavam e faziam fantasias.
As esculturas Makondes
variam desde figuras humanas ou de animais a esculturas com várias pessoas en-

trelaçadas em união familiar,
com instrumentos de trabalho e, por vezes, com animais domésticos à mistura.
Há também esculturas com
cunho religioso, caracterizados por santos e crucifixos,

mas com o andar do tempo as
coisas foram mudando, devido
às exigências de venda e do
ambiente. Estes começaram
a perceber que as vendas caíam porque a procura dos seus
produtos maioritariamente era

de estrangeiros, então decidiram inovar trazendo a parte da
imobiliária em forma de arte.
A rotina e empenho no
trabalho desses artistas inicia
às 6 horas da manhã e termina por volta das 18/19 horas.

Tomás Urbano lança “Khanhakudana”

O guitarrista, compositor e
intérprete Tomás Urbano acaba de
brindar o novo ano com um novo
tema, intitulado “Khanhakudana”, nome de uma mulher natural do Sul de Moçambique.
A letra da música insta para

deixar todas as brincadeiras
e optar pela palavra de Deus.
Esta mensagem deve ser para
todos, pois “estamos num momento muito difícil da Covid-10.
Se não deixarmos as brincadeiras
e querermos continuar a viver da

mesma forma como vínhamos
vivendo antes da pandemia estaremos a ir para o abismo, pois é
preciso ter muito cuidado”, disse
Urbano, acrescentando que “o
povo precisa de nós músicos para
lhe alertar sobre o grande perigo da

distracção humana. ‘Khanhakudana’ deve deixar de brincar e
encarar a palavra do Senhor como
única salvação”, disse Urbano.
Tomás Urbano é um músico de longa data e notabilizou-se com a música “Mathavele va

mutekele mapassi”, e neste tema
Urbano fez tudo sozinho, tocando
os instrumentos e cantando, tendo
sido apoiado somente nos coros.
“Khanhakudana” está à
venda através das suas redes sociais. José Matlhombe
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Mbalate dá vida à Odisseia da
Alma e A Arte Suave da Palavra
SILVINO MIRANDA
Morgado Henrique Mbalate, mais conhecido no mundo da
literatura por Morgado Mbalate, nasceu em Maputo, a 6 de
Setembro de 1993. Reside no bairro do Fomento, na cidade da
Matola. É executivo de Marketing e também escritor e filósofo.

P

ara Mbalate, a escrita
é uma das artes mais
belas que existe. No
seu entender, vivemos em constante
guerra, como referiu Martin Luther King e Nelson Mandela.
“Vivemos em guerra e as palavras
são a nossa arma, e a arte da escrita também serve-nos como um
refúgio, como protecção, portanto, na contemporaneidade a escrita ocupa um lugar de grande
importância na nossa sociedade,
porque ajuda-nos a comunicar
com as pessoas e através dela podemos transmitir esperança, criar
um outro mundo, ver novos horizontes, e em particular a minha
escrita é feita dessas qualidades,
transmite esperança, convida o
leitor ao regresso à sua infância,
é uma escrita que também procura consciencializar o leitor”.
Começa a escrever no ensino secundário geral, por volta
de 2010/2011, onde se apaixona
por uma colega chamada “Mariza”. Então começou a escrever
cartas de amor, bilhetes para ela,
inclusive escreveu um poema no
seu primeiro livro dedicado a ela.
Mbalate tinha um professor
de Língua Portuguesa (Nhampule), e este dava um espaço na aula
de Português para que apresentassem peças de teatro, declamação
de poesia, entre outras artes. Então, o seu professor de Português
percebeu que para além de simples cartas e declarações de amor
existia nele um talento especial.
“A partir desse momento o
meu professor incentivou-me a
escrever e quando saí do ensino
secundário para fazer o ensino
técnico-profissional, em 2012,
já escrevia mais, pois havia sido
motivado pelo meu professor e
conheci outros jovens escritores
através do Facebook”, afirma.
A 1 de Julho de 2016, Mbalate lança o seu primeiro livro
de poesia, intitulado “Odisseia
da Alma”, publicado e lançado
em Viseu, Portugal, pela Editora Edições Esgotadas. Os livros
foram enviados a Maputo para
venda. Mas de momento os livros estão esgotados em Maputo,
estando apenas disponíveis em
Lisboa, Viseu e Porto, podendo
ser comprados via online, através
do site da editora e pela Amazon.
No dia 11 de Dezembro de 2020
lança o seu segundo livro de po-

esia intitulado “A Arte Suave da
Palavra”, em Maputo, com lançamento online em Novembro.
Afirma ainda que devia ter
viajado a Lisboa para fazer o
seu lançamento, mas por causa
da pandemia isso não foi possível. O livro foi apresentado na
CBS-Escola Superior de Gestão Corporativa e Social, e no
dia 26 de Janeiro de 2021 fez
uma palestra de apresentação do
livro no Campus da Universidade Pedagógica, em Maputo.
Questionado sobre as suas
inspirações, Mbalate diz ter sofrido influências de José Craveirinha, Noémia de Sousa, Mia
Couto, mas a sua maior inspiração é o poeta brasileiro Manoel
de Barros, e assume ser um poeta
inspirado na poesia de combate.
Conta ainda que a sua primeira obra foi inspirada no Mia Couto, tendo algumas citações de Mia
Couto, Manoel de Barros, João
Guimarães Rosa, e a segunda
obra foi inspirada em vários escritos africanos, como Agostinho
Neto, Nelson Mandela e Pepetela.
Mbalate tem ainda um CD de

literatura negra, um CD de poesias e músicas, publicado no Brasil, em 2018. Este CD versa sobre
a Negritude, destacando a produção cultural do povo negro no
Mundo e do povo afro-brasileiro.
Versa também sobre a identidade

a realização de eventos culturais
com público, e isso tem prejudicado a economia do país e os
próprios artistas, mas nós como
artistas temos de ser criativos.
Estamos num tempo em que devemos praticar o distanciamento

rito pela marca e empresa criativa
Morgado Mbalate, no programa de
empreendedorismo Starting Your
Creative Enterprise (Começando
o Seu Negócio Criativo), edição
2020. Distinguido com um certificado de mérito pela obra Morada

africana, as desigualdades sociais,
sobre o sonho dos povos africanos. Participa de várias antologias nacionais e internacionais.
Sobre as dificuldades enfrentadas ao longo do seu percurso, o artista refere que tem
sido difícil fazer a edição e publicação de livros no país, mas
acredita não ser o único que enfrenta estas dificuldades, principalmente nos escritores jovens.
“Publicar em Moçambique
é difícil. Tenho três obras, dois
livros e um CD, e todas as publicações foram feitas internacionalmente. Para um jovem submeter
um projecto ou original de um
livro a uma editora é muito difícil,
muitos dos que publicam é por terem ganhado prémios, há falta de
reconhecimento aqui em Moçambique; tenho sido mais divulgado,
promovido e recebido convites
internacionalmente”,
afirma.
Questionado sobre o cenário
actual da literatura e cultura no
contexto actual da pandemia da
Covid-19, o artista diz que “eu
penso que a pandemia da Covid-19 tem condicionado muito

social, temos que usar esse tempo
para criar. Eu como artista é o que
tenho feito, pesquiso mais, tanto
pesquisas académicas, quanto literárias. Tenho estado a escrever
novos textos, faço vários lives
com temas que têm a ver com cultura, sobre como podemos ser produtivos, criativos, e tenho interagido com escolas e universidades
brasileiras. Quando se decretou a
quarentena escrevi uma crónica
sobre como podemos ser criativos, como podemos usar esse
tempo de isolamento para escrever, para criar e como gerir uma
fonte de renda neste tempo em que
muitos eventos foram cancelados”.
Biografia
do
artista:
Morgado Henrique Mbalate
nasceu em Maputo, a 6 de Setembro de 1993. Foi distinguido com
a menção honrosa pela obra Ode
ao Ninho, no Prémio Mundial de
Poesia Nosside, edição 2014. Distinguido com a menção honrosa
pela obra Moçambicanizando, no
Prémio Fernanda de Castro, na categoria de Poesia, no IV Concurso
Internacional de Poesia & Prosa,
edição 2017. Um certificado de mé-

no Solar de Poetas, edição 2014.
É escritor, empreendedor,
palestrante e poeta moçambicano. Licenciado em Filosofia pela
Universidade São Tomás de Moçambique (USTM, 2018), especialista em Recursos Humanos e
Ética. Estudou Electrónica e Telecomunicações na Escola Nacional de Aeronáutica (ENA, 2012).
Pela Editora Edições Esgotadas publicou Odisseia da Alma
(Poesia, 2016). Pela Comunidade do Tambor publicou, em co-autoria, O que nos a Bala (CD
de Literatura Negra, 2018). Pelo
Portal Karingana – Portal Académico de Moçambique, publicou
Covid-19: Palavras para Aliviar o
Isolamento Social (Crónica, 2020).
Pela Chiado Books publicou A Arte
Suave da Palavra (Poesia, 2020).
Participa de antologias diversas. É
embaixador da Campanha ESCOLA SEM COVID, na KUFUNDZA. É membro da Academia
Internacional da União Cultural.
Fundador da marca Morgado
Mbalate (Vestuário & Agência
de Publicidade), colaborador
do Portal Por dentro da África.
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Armindo Tiago quer antecipar chegada
da vacina contra a Covid-19
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse que o Governo
moçambicano poderá antecipar a chegada da vacina contra o
novo coronavírus para os meses de Fevereiro e Março, para
garantir a protecção dos grupos de risco e daqueles que têm
prioridade.

O

ministro
falava em
Maputo durante um encontro com
as ordens e associações de
médicos e enfermeiros de Moçambique, e com a Associação
dos Anestesistas, para discutir os mecanismos para melhorar a gestão da pandemia.
Segundo o governante,
as últimas projecções apontavam para o mês de Julho o
arranque da inoculação em
Moçambique, depois de beneficiar do mecanismo Covax.
“Acreditamos que o Governo deverá fazer esforços
no sentido de garantir a vacina
em período precoce”, entre os
meses “de Fevereiro e Março
para garantir a protecção dos
grupos de risco e daqueles que
têm prioridade”, disse o ministro da Saúde, apontando que os
70.000 profissionais de Saúde do país são um dos grupos
prioritários para receber a vacina contra o novo coronavírus.
“Este grupo tem cerca
de 70.000 pessoas que devem ser vacinadas com o

primeiro lote que chegar
ao país”, disse o ministro.
Recorde-se que a iniciativa
Covax, lançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
prevê distribuir pelo menos
dois mil milhões de doses até
ao final de 2021, de forma a
imunizar 20% das pessoas mais
vulneráveis em 91 países pobres, principalmente em África,
na Ásia e na América Latina.
O ministro anunciou ainda,
sem avançar detalhes, a contratação de mais profissionais de
saúde e a alocação de mais 320
camas para o Hospital Geral
de Mavalane, para fazer face
ao crescente número de internamentos devido à Covid-19.
No encontro foi também
anunciada a dispensa das actividades clínicas ou laborais
presenciais dos profissionais
de saúde com idade igual ou
superior a 55 anos ou que
sejam portadores de doenças consideradas de risco.
Profissionais falam de desgaste

O mês de Janeiro tem sido
severo para a incidência de co-

ronavírus no país. Por via disso,
os profissionais da Saúde que
estão na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19
dizem que estão a passar por

um momento de desgaste, por
conta da falta de condições para
evitar a exposição à doença.
Na
última
terça-feira,
por exemplo, o país registou um novo máximo diário
de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Foram no total 1274 pessoas.
Segundo dados disponíveis, até à última quarta-feira,
pelo menos 1500 profissionais
de saúde foram infectados pela
Covid-19, dos quais 400 estão
activos, o que levou a classe
a exigir a melhoria das condições de trabalho às autoridades.
Por outro lado, os médicos mostraram irritação
pela morte de alguns dos
seus colegas, que terão contraído a doença em serviço.
Na sequência da reivindicação, o porta-voz do grupo,
Nilton Datia, disse que “o Ministério da Saúde confirmou

para breve a disponibilidade
de equipamento de protecção
individual para cobrir as necessidades do país, e comprometeu-se a aprimorar a distribuição destes equipamentos
para as unidades sanitárias”.
Datia disse que para garantir
a protecção, as autoridades prometeram dispensar das actividades clínicas “os profissionais
com idade igual ou superior a 55
anos de idade e/ou portadores de
doenças consideradas de risco”.
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse que estando o Governo sensível à
situação, os profissionais da
Saúde estarão no topo das
prioridades
da
vacinação.
“Queríamos que nós tivéssemos vacinas entre os
meses de Fevereiro e Março
para garantir a protecção dos
grupos de risco”, disse Tiago, que também é médico.

