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Guerra pode chegar a Niassa e Nampula

Fragilidades no terreno propiciam 
ataques terroristas 

avolumam versões na tentativa de explicar o sucesso dos 
terroristas na sua introdução à vila de palma e misturar-se nas 
comunidades, e de seguida contra-atacar brutalmente popula-
ção indefesa e destruir infra-estruturas públicas e privadas na-
quele ponto da província de Cabo delgado. Uma delas tem a ver 
com a movimentação das Forças de defesa e segurança (Fds), 
dias antes, na sequência do evento havido em montepuez, uma 
acção que terá sido repudiada pela empresa privada de se-
gurança, abrindo espaço para a vulnerabilidade no terreno.

O ataque ao 
distrito de 
Palma é dos 
mais violen-
tos e com 

significativas baixas, o mais 
demorado já registado naque-
la região da província, numa 
altura em que o Governo já 
propagava ideias de fragiliza-
ção daquele braço terrorista na 
província de Cabo Delgado. 

É facto que independen-
temente da versão e/ou erros 
que se aventam para justificar a 
entrada dos insurgentes na vila 
de Palma, os insurgentes mos-
tram-se sempre uma tropa astu-
ta no seu modus operandi, or-
ganizada e bem equipada, cruel 
e terrível, e que, a exemplo 
de outros pontos onde engen-
draram ataques similares, em 
Palma centenas de insurgen-
tes conseguiram entrar e fintar 
as manobras das autoridades.

Houve movimentação de 
militares de diferentes especia-
lidades, dias antes dos ataques, 
para o distrito de Montepuez, 
no sentido de reforçar a segu-
rança da comitiva presidencial, 
e alega-se que parte desta força 
destacada e deslocada encon-
trava-se afecta em algumas 
posições que defendiam o dis-
trito de Palma, uma acção que 
também foi alvo de chamada de 
atenção pela empresa privada 
de segurança DAG, contratada 
pelo Governo para actuar no 
terreno, mas não foi acatado. 

Os insurgentes poderão ter 
se valido da logística que igual-
mente facilitou a sua entrada 
na vila, misturando-se com as 
comunidades e Forças de Segu-
rança, ostentando identificação 
falsa, tal como tem sido truque 
dos terroristas nas suas incur-
sões naquela província, sal-
dando na morte de centenas de 
pessoas, incluindo estrangei-
ros, na tentativa de fuga a partir 
do Hotel Amarula, em Palma.

“O ataque provocou a mor-
te de dezenas de cidadãos in-
defesos”, disse o porta-voz do 
Ministério da Defesa Nacional, 
Omar Saranga, na última confe-
rência de imprensa, para depois 
acrescentar que “a intenção 
dos terroristas é amedrontar os 
cidadãos e atrasar o desenvol-
vimento do país (…). As FDS 
reforçaram a sua estratégia 
operacional no terreno com 
vista a repor a tranquilidade”

.

Estudos e debates da Sociedade 
Civil apelam para intervenção 
militar e Governo defende não 

ser oportuno

Divergem estudos sobre a 
origem dos autores e seus fi-
nanciadores, no entanto, os 
mesmos concordam que o 
combate contra os insurgentes 
em Cabo Delgado necessita 
de mais intervenções energé-
ticas no terreno, sob risco de 
tornar-se crítico à medida que 
abrange outros pontos do país. 

Dentre esses estudos, des-
taque para um estudo desen-
volvido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), no 
ano transacto, que apontava os 
ataques como sendo progra-

mados a partir da República 
Democrática do Congo (RDC), 
numa clara tentativa de unificar 
Moçambique, Somália e RDC, 
como os três principais palcos. 

Os ataques em Cabo Del-
gado, para além de continu-
arem a semear terror entre as 
povoações e danos avultados 
em  infra-estruturas públicas 
e privadas, têm tendência a 
abranger mais pontos da pro-
víncia, e não só, apesar do 
Governo teimar em propagar 
uma significativa fragiliza-
ção dos terroristas no terreno.

Estudos das Nações Uni-
das divulgados o ano transac-
to indicavam tratar-se de um 
grupo denominado Estado Is-

lâmico da Província da África 
Central (ISCAP), que até 2019 
contava com 2000 membros 
localmente recrutados e terro-
ristas estrangeiros do Burundi, 
Chade, República Democráti-
ca do Congo (RDC), Eritreia, 
Quénia, Moçambique, Ruanda, 
Somália, Tanzânia e Uganda.

Outro estudo levado a cabo 
para entender o fenómeno aler-
tou ao país sobre a extensão 
deste flagelo dos grupos do Da-
esh (discórdia) e da Al- Qaeda 
(organização fundada por Osa-
ma bin Laden), denominado “O 
Cabo do Medo - O Daesh em 
Moçambique”, do investigador 
Nuno Rogeiro, que tem a par-
ticularidade de também fazer 

menção ao relatório da ONU 
como tendo servido de pré-con-
selho para Moçambique tomar 
medidas atempadas e contor-
nar cenários do terrorismo em 
Cabo Delgado, explicando a 
transição dos líderes e apoio.

Os terroristas podem levar a 
guerra para Niassa e Nampula

Outros estudos recentes de 
pesquisadores do Instituto de 
Estudos Sociais e Económicos 
(IESE), como Salvador For-
quilha e João Pereira, desta-
cam-se por indicar que o fenó-
meno terrorista vai ganhando 
terreno fértil noutras provín-
cias do país, com destaque para 
Niassa e Nampula, num estudo 
denominando “Afinal, não é 
só Cabo Delgado! Dinâmicas 
da insurgência em Nampula e 
Niassa”, uma abordagem que 
não aparenta ter credibilidade, 
pelo menos da parte do Go-
verno que sempre apelidou, 
primeiramente, aos hoje cha-
mados terroristas de malfeito-
res, querendo desestabilizar o 
desenvolvimento da província.

Os estudos começam por 
explicar a evolução dos ata-
ques desde 2017 até atingirem 
os níveis actuais, mas na altu-
ra foram ignorados. Quando 
surgiram as primeiras denún-
cias das lideranças religiosas 
locais junto das autoridades 
governamentais relativamen-

LuÍs CuMBe
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África do Sul envia avião militar a Pemba
Violência armada em Cabo Delgado 

a África do sul enviou um avião militar a Cabo delgado, 
no Norte de moçambique,onde há pelomenos 43 sul-africa-
nos afectados pelos recentes ataques terroristas, anunciou-
na última segunda-feira (29)fonte diplomática sul-africana.

O embaixador 
sul-africano 
em Moçam-
bique, Si-
phiweNyan-

da, falando à televisão pública 
sul-africana, afirmou que há 43 
pessoas que contactaram a mis-
são diplomática até ao momen-
to, das quais 40 encontram-se 
em segurança, dois estão ain-
dadesaparecidos e um morreu”. 

O antigo general das Forças 
Armadas sul-africanas, que dis-
se ter visitado Pemba na semana 
passada, estimou que 50 cida-
dãos sul-africanos foram afec-
tados pelos recentes ataques-
terroristas no Norte do país. 

“Nestemomento encontra-
-se em Pemba umaaerona ve-
militar das SADF, enviada 
para repatriar os restos mor-
tais do sul-africano Adrian-
Nel e seus familiares que lá 
se encontram, e transportá-los 

para a África do Sul”, segun-
do o diplomata sul-africano. 

O corpo do jovem sul-
-africano, de 40 anos de ida-
de, foi encontrado por heli-
cópteros de busca e resgate, 
segundo um comunicado di-
vulgado pelo Ministério de 
Cooperação e Relações Inter-
nacionais da África do Sul. 

Para as autoridades de Pretó-
ria, o processo de rastreamento 
para determinar se hámaissul-
-africanos que possamtersido 
afectados continua em curso, 
salientando que os serviços 
prestados pelo Alto-Comissa-
riado, em Maputo, “incluemas-
sistência aos cidadãos sul-afri-
canos com evacuação médica 
de emergência, obtenção de do-
cumentação de viagem de emer-
gência e obtenção de transferên-
cia em   voos internacionais”. 

Questionado sobre um even-
tual repatriamento de nacionais-

sul-africanos do Norte de Mo-
çambique para a África do Sul, o 
embaixador Siphiwe Nyandaes-
cusou-se adivulgar “planosope-
racionais”, salientando que tudo 

o que tem de se fazer “como-
missão é manter contacto com 
a situação no terreno e informar 
a África do Sul para que possa-
mdecidirsobre o próximopasso”. 

Entretanto, dezenas de ci-
vis, incluindo sete pessoas que 
tentavam fugir do principal 
hotel de Palma, no Norte de 
Moçambique, foram mortos-
pelo grupo armado que atacou 
a vilade Palma, naquarta-feira. 

A violência está a provo-
caruma crise humanitária, com 
quase 700 mil deslocados e 
mais de duas mil mortes, tendo 
o movimento terrorista Estado 
Islâmico reivindicado o contro-
lo da vila de Palma. Aagência-
oficial do movimento divulgou 
imagens da vila e reivindicou 
a ocupação da sede do distrito, 
junto à fronteira com a Tanzânia.

Vários países têmoferecido 
apoiomilitar no terreno a Ma-
puto, para combater estesinsur-
gentes, cujas acções já foram 
reivindicadas pelo auto procla-
mado Estado Islâmico, mas até 
ao momento ainda não há ne-
nhuma abertura para tal, embora 
existam relatos e testemunhos 
que apontam para a existên-
cia de empresas de seguran-
ça e de mercenáriosna zona.  

siphiwe Nyandaes

te à existência de um grupo 
de jovens que estava a criar 
distúrbios nas mesquitas e a 
pregar um Islão diferente (Sa-
vana, 2020), não se imaginava 
que esses “jovens agitadores” 
estivessem a começar um 
novo ciclo de violência ar-
mada complexa no país, com 
ataques dirigidos não só às 
instituições do Estado como 
também às populações locais, 
causando uma crise humani-
tária de grandes proporções.

“Talvez tenha sido por isso 
que as autoridades moçambi-
canas, no início dos ataques, 
em 2017, tenham olhado para 
o fenómeno como se de um 
banditismo comum se tratasse, 

equiparável a um simples fenó-
meno de perturbação da ordem 
pública”, referem os autores.

Segundo os autores, evi-
dências no terreno sugerem 
que os elementos que com-
põem o grupo dos Al-Shabaab 
não provêm unicamente de 
Cabo Delgado. Dinâmicas as-
sociadas à evolução da violên-
cia permitiram que os Al-Sha-
baab instalassem uma vasta e 
complexa rede de recrutamen-
to, viabilizando a incorporação 
de combatentes provenientes 
não só do estrangeiro, como 
também de diversos lugares 
do interior de Moçambique, 
com destaque para Nampula 
e Niassa, facto que, em gran-

de medida, esvazia uma even-
tual tese de “guerra étnica.”

“No que se refere a Nam-

pula e Niassa, as nossas entre-
vistas sugerem que os Al-Sha-
baab exploram as dinâmicas 
sociais, económicas, políticas 
e religiosas locais para efeitos 
de recrutamento, focalizan-
do a sua acção em diferentes 
aspectos, nomeadamente cli-
vagens religiosas dentro do 
Islão a nível local; clivagens 
étnicas; instrumentalização da 
narrativa anti-Estado/Frelimo; 
esquemas de micro créditos 
com vista a impulsionar pe-
quenos negócios dos futuros 
recrutas; promessas de em-
prego em Cabo Delgado no 
sector da pesca (para o caso 
dos jovens provenientes dos 
distritos costeiros de Nam-
pula) e na mineração e outro 
tipo de actividades (para os 

jovens provenientes dos dis-
tritos de Niassa)”, afirmam.

Aliás, o alastramen-
to dos ataques terroristas 
a outros pontos constitui 
preocupação ao nível da re-
gião, ainda que ao nível do 
país isso seja desdenhado. 

O Coordenador de Forma-
ção no Instituto dos Estudos de 
Segurança, Willem Els, mani-
festou preocupação em declara-
ções a uma estação televisiva da 
África do Sul, ao afirmar que há 
recrutamento activo de terroris-
tas naquele país vizinho, indi-
cando que os terroristas têm as 
suas estruturas no país e a par-
tir delas apoiam os ataques em 
Cabo Delgado, o que constitui 
ameaça política e económica 
para a África do Sul, e não só.
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Nova Democracia critica 
moldes de reassentamento 
das vítimas de Palma

Raúl Domingos nomeado 
membro do Conselho de Estado

Nyusi despreza ataque em Palma

Não foi o maior que tantos 
outros que tivemos

Foi necessário uma semana para o presidente da repúbli-
ca, Filipe Nyusi, se pronunciar sobre o ataque terrorista que 
ocorreu na vila de palma, no extremo mais a norte da pro-
víncia de Cabo delgado. Filipe Nyusi disse, numa breve in-
tervenção, que os moçambicanos não deviam se atrapalhar 
com o ataque porque este não foi pior que os outros anteriores.

O ataque ocor-
rido na vila 
de Palma, a 
pouco mais 
de 10km de 

Afungi, local onde se desen-
volvem empreendimentos de 
hidrocarbonetos, correu mundo 
e evidenciou, mais uma vez, 
as fragilidades das Forças de 
Defesa e Segurança para lidar 
com o fenómeno do terrorismo.

Ontem quarta-feira, pela 
primeira vez, o Chefe de Estado 
moçambicano e Comandante-
-em-Chefe das Forças de Defe-
sa e Segurança pronunciou-se 

sobre o ataque do dia 24 de 
Março, tendo afirmado que o 
ataque de Palma não foi maior 
que os anteriores e, por isso, 
não podemos perder o foco.

“Sabem todos que no dia 
24, praticamente há uma se-
mana, houve mais um ataque, 
desta vez em Palma. Não foi o 
maior do que tantos outros que 
tivemos. Mas tem esse impac-
to de ter sido na periferia dos 
projectos em curso naquela pro-
víncia”, começou por explicar o 
Presidente da República, duran-
te a cerimónia de inauguração 
da Delegação Distrital do INSS 

(Instituto Nacional de Seguran-
ça Social) no distrito de Ma-
tutuíne, província de Maputo.

O Presidente da República 
disse ainda que as FDS estão a 
seguir o rasto dos terroristas e 
fala de concentração de tropas.

“O nosso apelo é simples: 
não percamos o foco, não fi-
quemos atrapalhados. Vamos 
abordar o inimigo como temos 
estado a abordar, com alguma 
contundência como as Forças de 
Defesa e Segurança estão a fazer, 
porque a falta de concentração é 
o que os nossos inimigos inter-
nos e externos querem. Então, 
nós temos que nos concentrar, 
abraçarmo-nos e avançarmos. 
E temos estado de segundo a 
segundo a seguir o trabalho 
que os jovens no terreno estão 
a fazer”, disse Filipe Nyusi.

O movimento Nova Demo-
cracia critica as acções do Go-
verno na sequência dos ataques 
à vila de Palma, o que chama de 
“reassentamento compulsivo da 
população” sem obedecer as mí-
nimas condições de habitação.  

Outra crítica do movimen-
to relaciona-se com o facto do 
Presidente da República não fa-
lar à Nação sobre uma tragédia 
como a do distrito de Palma, o 
que, de acordo com a ND, acen-
tua a situação de um Presidente 
demissionário e se confirma que 
o país tem ministros mas não tem 

Governo, ou seja, o vazio é total.
A ND diz que um Gover-

no que falha em proteger os seus 
cidadãos, mulheres e homens, 
de todas as idades e credos, é 
por consequência um Gover-
no que se prova incapaz e infiel. 

Para o movimento, os relatos 
que chegam de Palma denunciam 
não apenas a sonegação de infor-
mação, como também que, para 
este regime, o gás, o petróleo e os 
bens são mais importantes que 
milhares de vidas humanas de 
nacionais que são ceifadas diaria-
mente, à medida que recrudescem 

os ataques naquele ponto do país. 
A ND faz notar que o sofri-

mento incalculável da população 
civil, que resulta em mortes, es-
tupros, destruição, incêndios e 
saque de bens e propriedades, já 
atingiu níveis de crimes contra a 
humanidade que devem ser abor-
dados à luz do previsto no artigo 
1 da Carta das Nações Unidas, 
que demanda “medidas colecti-
vas para evitar ameaças à paz e 
reprimir actos de agressão contra 
qualquer ruptura da paz e chegar, 
por meios pacíficos e de confor-
midade com os princípios da jus-
tiça e do Direito Internacional, 
a um ajuste ou solução de con-
trovérsias ou situações que pos-
sam levar a perturbações da paz

“Em decorrência da cons-
tante abordagem reactiva da res-
posta ao terrorismo, nos últimos 
dias os insurgentes tomaram a 
vila de Palma, provocando um 
número pouco claro de vidas 
perdidas e milhares de deslo-
cados, perante uma reacção go-
vernamental incapaz de sanar as 
dúvidas e feridas abertas na alma 
do povo moçambicano”, afirma.

O antigo número dois da 
Renamo e actual presidente do 
Partido para Paz, Democracia e 
Desenvolvimento (PDD), Raúl 
Domingos, foi nomeado novo 
membro do Conselho de Estado.

Um comunicado da Pre-
sidência da República, rece-
bido na nossa Redacção, re-
fere que “o Chefe de Estado 
moçambicano, Filipe Nyusi, 
no uso das competências que 
lhe são conferidas pela alínea 
h) do número 2 do artigo 163 

da Constituição da Repúbli-
ca, conjugado com a alínea 
h) do número 2 do artigo 1; 
número 6 do artigo 7, e nú-
mero 1 do artigo 9, todos da 
Lei número 05/2005, de 01 
de Dezembro, nomeia, atra-
vés de Despacho Presidencial, 
Raul Domingos como mem-
bro do Conselho de Estado”. 

Recorde-se que com a 
morte de Daviz Simango 
abriu-se uma vaga nos mem-
bros do Conselho de Estado.
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Mirko Manzoni satisfeito com o processo de DDR

Situação de segurança em Palma

a situação de segurança na vila de pal-
ma, Cabo Delgado, mantém-se fluida, na 
sequência do ataque de março por cé-
lulas armadas de inspiração islâmica.

 

Principais desenvolvimentos:

• Governo sem controlo sobre 
Palma, confirmando a ineficácia 
das forças militares e de segurança 
já registada em operações preceden-
tes (caso de Mocímboa da Praia);

 • Destruição de 2/3 da vila; nú-
mero indeterminado de mortos en-
tre habitantes, expatriados e forças 
militares e de segurança• DAG em 
operações de resgate e salvamento;

 • Vaga de deslocados a cres-
cer em direcção a Pemba e Tan-
zânia, podendo chegar aos 60 mil;

 • Total (Area 1) suspendeu 
trabalhos em Afungi, um dia de-
pois de comunicar o seu empe-
nhamento e aceleração do pro-
jecto de construção do complexo.

A 24-25 de Março a população 
foi atacada na rua e nas suas pró-
prias residências, confirmando-se 
que existiam já insurgentes arma-
dos infiltrados no interior da vila. Os 
hospitais de Pemba e de Nampula 
teêm vindo a receber feridos de Pal-
ma, havendo registo de mais de 50 
pessoas transportadas por via aérea.

2/3 das infra-estruturas de Pal-
ma foram destruídas. As agências 
bancárias foram saqueadas e des-
truídas (Millennium BIM, Stan-
dard Bank e BCI), assim como o 
centro de saúde local, o quartel das 
FADM, o posto da PRM e todos os 
edifícios administrativos em Palma. 

Os hotéis foram, devido à 
permanência de expatriados nos 
locais, os alvos privilegiados dos 
insurgentes (Amarula Hotel, Hotel 
Palma Village, Palma Residences).

Várias centenas de habitantes 
de Palma estão igualmente em des-
locação para a região do Rovuma, 
na fronteira com a Tanzânia. Mais 
de 10 mil deslocados provenien-
tes de Palma chegaram a Pemba, 
com tendência para um aumento 
gradual que poderá chegar aos 60 
mil. Os jornalistas locais foram 
impedidos de fazer a cobertura dos 
acontecimentos e de se aproxima-
rem da população evacuada de 
Palma e a desembarcar em Pemba.

Cerca de 1.300 pessoas foram 
resgatadas em Palma e Afungi 
(Pioneer Camp, Ace Camp e Bon-
nati Camp ) desde 27 de Março, 
através de 13 navios fretados pela 
Van Oord (empresa contratada pelo 
consórcio da Area 1) que fizeram 
a travessia para o Porto de Pemba.

A empresa militar privada 
Dyck Advisory Group (DAG), 
que tem a seu cargo 5 helicópte-
ros, entrou em apoio na evacuação, 
criticando as grandes empresas de 
segurança privadas, como a Para-
mount, por nada fazerem. A DAG 
criou uma Helicopter Administra-
tion Area (HAA) de forma a ga-
rantir o abastecimento seguro dos 
helicópteros utilizados na operação. 

Dada a situação, o contrato 

entre o Governo (via PRM) e a 
DAG, que terminaria no início de 
Abril, deverá ser renovado por 
mais 3 meses (Julho de 2021). A 
DAG tem vindo a evacuar habi-
tantes e expatriados, compensan-
do o vazio do Estado. A empresa 
alegou ter recolhido até agora 
mais de 120 pessoas por via aérea.

Face à ausência das FADM, que 
carecem ainda de meios aéreos de 
resgate e salvamento, a DAG avan-
çou com uma operação de resgate no 
Amarula Hotel, conseguindo retirar 
cerca de 20 residentes, até o com-
bustível dos helicópteros acabar. 

Por iniciativa dos próprios, 
um grupo de 180 hóspedes, na sua 
maioria trabalhadores expatriados, 
organizou uma caravana de 17 ve-

ículos particulares. Destes, apenas 
7 veículos conseguiram abandonar 
o resort em fuga, tendo sido inter-
ceptados, com registo confirma-
do de pelo menos 7 mortos, mas 
conseguindo prosseguir até à zona 
da praia. Dez veículos não conse-
guiram sair do resort e teme-se que 
possam ter sido capturados pelos in-
surgentes, o que indicia um número 
de vítimas mortais muito superior. 

Calcula-se que mais de uma 
centena de hóspedes e funcioná-
rios terão permanecido no hotel, 
sendo ainda incerto o seu desti-
no. A actuação dos militares das 
FADM circunscreveu-se à segu-
rança nas praias e evacuação por 
barco da população e expatriados.

Palma mantém-se sob controlo 

dos insurgentes, não se confirman-
do as notícias de retirada dos atacan-
tes. Após a eliminação e debandada 
das forças militares e de segurança, 
o Governo, reunido num gabine-
te de crise, mobilizou de urgência 
reforços por via aérea e terrestre, 
para Palma e Afungi. Os reforços 
foram mobilizados a partir de Ma-
puto, Mueda, Nampula e Pemba. 

Alguns dos elementos das 
FADM a fazer segurança no perí-
metro de Afungi foram também mo-
bilizados na recuperação de Palma. 
Os insurgentes ter-se-ão infiltrado 
nas residências agora vazias da vila. 
As FADM carecem ainda de meios 
aéreos de resgate e salvamento.

Na sequência do ataque e um 
dia após o comunicado no qual a 
Total reassumiu o compromisso 
de prosseguir e acelerar os tra-
balhos preparatórios em Afun-
gi, a multinacional decidiu a 25 
Março suspender a operação. 

Entre os funcionários que ain-
da permaneciam no “site”, cerca de 
200, foram entretanto evacuados. O 
consórcio da Area 4, liderado pela 
Exxon Mobil, aguarda a decisão da 
Total face à partilha futura de parte 
do complexo de gás em Afungi na 
área comum (produção e logística).

O Estado Islâmico (ISIS) rei-
vindicou, a 29 de Março, a ofensi-
va sobre Palma, que vinha sendo 
preparada há várias semanas (AM 
Flash 90). O comunicado não inclui 
nova informação, repetindo aquela 
que já era conhecida e publicada. 

As dúvidas sobre a efectiva re-
lação de financiamento e liderança 
entre o ISIS e as células jihadis-
tas em Cabo Delgado persistem.

O enviado pessoal do 
Secretário-geral das Nações 
Unidas para Moçambique e 
presidente do Grupo de Con-
tacto, Mirko Manzoni, con-
sidera que o processo de De-
sarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) tem 
continuado a decorrer com se-

riedade ao longo das últimas 
semanas, com actividades em 
três bases, nomeadamente em 
Báruè, Tambara e Mossurize, 
todas localizadas na província 
de Manica, no Centro do país.

No âmbito dos trabalhos 
realizados, Mirko Manzo-
ni disse que durante o perí-

odo em alusão mais 817 ex-
-combatentes da Renamo, 
incluindo 11 mulheres, foram 
desarmados e desmobilizados, 
tendo dado os seus primeiros 
passos no sentido da reinte-
gração económica e social.

“Os esforços permanentes 
para envolver os membros da 

Junta Militar da Renamo (JMR) 
também ganharam um dina-
mismo significativo durante 
este ciclo de DDR, com 43 dos 
seus membros, incluindo André 
Matsangaíssa Júnior, a partici-
parem no processo conduzido 
em Manica”, explicou a fonte, 
para depois acrescentar que 
“continuamos a encorajar todos 
os restantes membros da JMR a 
escolherem o diálogo para re-
solverem os seus diferendos e 
a recordar-lhes que o processo 
de DDR continua aberto para 
eles, sendo a opção mais vi-
ável para assegurar o seu re-
gresso pacífico à vida civil”.

Num outro desenvolvi-
mento, o enviado pessoal do 
Secretário-geral das Nações 
Unidas para Moçambique e 
presidente do Grupo de Con-
tacto entre a Renamo e o Go-
verno referiu que a conclusão 
das actividades de DDR na 

província de Manica assina-
la um marco significativo na 
implementação do Acordo de 
Maputo, uma vez que mais 
de metade das bases mili-
tares da Renamo se encon-
tram agora encerradas, com 
um total de 2.307 ex-com-
batentes (44% do total) de-
sarmados e desmobilizados. 

“O compromisso sustenta-
do dos superiores, das partes, 
dos grupos técnicos de traba-
lho, dos líderes comunitários 
e do povo de Moçambique 
constitui a garantia de que o 
processo continua a avançar 
rumo a uma paz duradoura, 
apesar dos desafios apresen-
tados pela Covid-19. Estamos 
determinados a trabalhar com 
o povo moçambicano para as-
segurar que o país se mantém 
no caminho certo para alcançar 
uma paz permanente e uma re-
conciliação genuína”, concluiu.
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Há  q u e m 
pense que 
nós somos 
u m  p a í s 
a t r a sado , 

supostamente porque não 
dominamos nem a ciência, 
n e m  a  t e c n o l o g i a ,  o u 
porque não temos prédios 
al tos ,  la rgas  avenidas , 
grandes indústrias,  etc.

Mas quer parecer que a 
ausência do domínio da 
ciência e da tecnologia, de 
largas avenidas ou arranha-
céus nas nossas urbes não 
deve constituir parâmetro 
para a determinação do nosso 
nível de desenvolvimento. 

A realidade é que, na 
questão do comportamento, 
uma parte do nosso corpo 
e s t á  p a r a l i s a d a ,  d a í 
que mui tas  das  nossas 
faculdades não emirjam, por 
forma a nos movimentarmos 
correctamente.  A nossa 
s o c i e d a d e  p a r e c e -
se mais com um bairro 
onde a energia eléctrica 
se interrompeu, estando 
mergulhada em trevas . 
Portanto, tem que se reparar 
os órgãos que impedem 
q u e  a  e n e rg i a  c h e g u e 
conven ien t emen te  aos 
pontos onde ela é necessária, 
não  bas tando f icarmo-
nos pela lamentação. É 
necessário que se eliminem 
as causas da nossa “avaria”, 
revertendo a situação para 
as suas bases naturais .

Hoje em dia, os maus 

hábitos espalharam-se nas 
pessoas ,  e  n inguém se 
importa, pois fazemos vista 
grossa propositadamente, 
o que já se tornou algo 
natural, e parte da nossa 
v i d a ,  c o n c o r r e n d o 
sobremaneira  para  que 
ninguém valorize a palavra. 

Damos pouca importância 
ao brio e à perfeição no 
trabalho, e subvertemos os 
conceitos das coisas, pois o 
bem tornou-se mal e vice-
versa, a ignorância tomou o 
lugar da sabedoria e vice-
versa. Já ninguém tem a 
noção de responsabilidade.

A  q u e s t ã o  d o 
comportamento é séria. Não 
se pode construir um edifício 
sem que haja fundações 
sólidas, da mesma maneira 
que não se pode edificar a 
personalidade humana sem 
um comportamento são 
e sem um carácter firme.

O comportamento é um 
conjunto  d ivers i f icado 
de vir tudes e tradições 
que dão vida aos povos, 
e se permitirmos que esse 
conjunto se danifique não 
podemos esperar  mais , 
senão coisas desagradáveis 
n o  n o s s o  d i a - a - d i a .

Em muitos  países  do 
chamado III Mundo, onde 
o nosso está incluso, vemos 
lixo nas ruas, nas casas, nas 
roupas e também nos corpos 
das pessoas. Confrontamo-
nos com o caos e a confusão 
na circulação de pessoas e 

no tráfego rodoviário, com o 
desleixo na compra e venda 
de tudo o que seja vendável, 
se ja  roupas ,  u tensí l ios 
d i v e r s o s  e  c o m i d a s . 

As pessoas tornaram-se 
egoístas, esquecendo-se 
dos princípios gerais de 
convivência social e dos 
direitos do próximo. Perde-
se imenso tempo a discutir 
e a difundir futilidades que 
apenas levam à preguiça, 
tanto mental como física, 
e também no passatempo 
em coisas que não trazem 
n e n h u m  b e n e f í c i o .

Difundem-se falsidades 
no que deveriam ser notícias 
de interesse público. Cada 
um lembra-se apenas de 
exigir os seus direitos, mas 
não cumpre com os seus 
deveres. Revela-se falta 
de perfeição naquilo que 
se pode fazer, rudeza na 
fala e na acção, e insulto na 
discussão. A pouca cortesia 
que possa eventualmente 
existir é apenas invólucro, 
pois  de conteúdo nada 
tem, e quando é praticada 
no domínio das relações 
públicas é apenas por alarde. 

A hipocrisia colectiva 
domina o comportamento 
geral, particularmente em 
ocasiões festivas como 
o casamento, em que se 
gastam avultadas somas em 
banquetes e na compra de 
jóias, roupas, brindes, etc., etc.

Causa profunda tristeza 
ouvir-se falar de eleições 

fraudulentas, em qualquer 
que seja o país. Tristeza não 
apenas porque alguém irá 
usurpar um cargo a que não 
tem direito, o que por si só 
já é um crime, mas sobretudo 
p o r q u e  a  f o n t e  d e s s a 
tristeza é a mentira e o falso 
testemunho que vão passando 
calma e descaradamente bem 
perante os nossos olhos, 
sendo aceites com tanta 
facilidade, tanto pelo cidadão 
comum, como por destacadas 
f i g u r a s  d a  s o c i e d a d e .

A disseminação de práticas 
fraudulentas nas sociedades 
do III Mundo enfraqueceu-
as bastante e  abalou a 
confiança nelas. Um dos 
muitos efeitos perniciosos 
desse enfraquecimento é 
a não-aceitação por parte 
de muitas universidades 
de renome de diplomas 
emitidos por instituições 
de países do III Mundo. 
E n c o n t r a m o s  o u t r o 
exemplo nos consumidores 
que se abstêm de adquirir 
produtos manufacturados 
nesses países porque têm 
reservas  re la t ivamente 
à  s u a  q u a l i d a d e .

A corrupção passeia a 
sua classe em tudo o que 
é instituição, ao ponto de 
agora os corruptos não 
se envergonharem e nem 
mesmo se incomodarem 
quando os  seus  nomes 
são ci tados nos órgãos 
de comunicação social.

S e r á  q u e  e s t a 

s i t u a ç ã o  n o s  h o n r a ?
A s i tuação  gera l  dos 

nossos jovens deixa muito 
a desejar. A proliferação 
do divórcio,  os  vícios, 
a droga, a prostituição, 
a  p r o m i s c u i d a d e ,  a 
devassidão e muitos outros 
males acabam ofuscando 
algum mérito que ainda 
p o s s a  e v e n t u a l m e n t e 
e x i s t i r  e m  n ó s . 

O comportamento não é 
algo que possa ser adquirido 
através da leitura ou da 
escrita, mas sim é algo 
que se adquire com grande 
sacrifício, transferindo-se 
de geração para geração, dos 
grandes para os pequenos. A 
marcha deve continuar até 
que se vençam os obstáculos 
e eliminem-se os males.

A s  r e l i g i õ e s  p o d e m 
desempenhar um papel 
importantíssimo para o 
êxito nessa grandiosa tarefa.

Nas escolas, os professores 
podem também reduzir 
a  to r tuos idade  soc ia l , 
corrigindo os erros com 
amor e carinho, fazendo 
com que as crianças de hoje 
sejam os heróis de amanhã.

O  c o m p o r t a m e n t o  é 
uma linguagem universal 
q u e  t o d o s  o s  p o v o s , 
independentemente das 
suas convicções religiosas, 
entendem e valor izam, 
pois ninguém respeita o 
mentiroso,  o t raidor,  o 
malcriado, o hipócrita, e o 
que não honra a sua palavra. 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A questão do comportamento 

Quinta-feira, 01 de Abril de 20216 |  zambeze  



zambeze  | 7| opinião |

Na prática só se 
ouve falar mais da 
Terceira Idade em 
1 de Outubro, Dia 

Internacional da Pessoa Idosa, 
e em 15 de Junho, que é dia da 
reflexão sobre a violência e abusos 
infligidos à Pessoa Idosa, mas 
nas demais datas comemorativas 
fica-se com a sensação de que 
a Terceira Idade “desaparece”!

 Em meu entender, em todas as 
datas comemorativas, mas não só, a 
Terceira Idade devia se fazer ouvir, 
não só a lamuriar, mas também a 
mostrar o seu lado muito positivo.

Por exemplo, no domingo 

passado celebrou-se o “Dia dos 
Namorados”, as ONG’S nacionais 
que trabalham em prol da Terceira 
Idade deviam ter “saído à rua” a 
exibir casais perenes... e a desvendar 
o segredo da longevidade dos seus 
casamentos. Isto teria instado a 
juventude a seguir o exemplo, 
sabido que os casamentos de hoje 
são “descartáveis”! Por outro lado, 
podia se ter organizado concursos 
do tipo “O casal mais idoso”. Tal 
parada consistiria em somar a 
idade de marido e mulher e dividir 
por dois. Seria vencedor o casal de 
idosos com a maior média. O ganho 
imediato de um concurso desse tipo 

é a remoção do preconceito de idade. 
Atrás, em Maputo celebrou-

se o 2 de Fevereiro, Batalha de 
Gwaza Muthini, alguns órgãos 
de informação procuraram idosos 
para reconstituírem esta data 
e não encontraram! Porquê as 
ONG’S nacionais da Terceira 
Idade não proporcionaram esta 
oportunidade aos idosos de 
“exibirem” os seus conhecimentos, 
sabido que são os reservatórios 
da nossa Cultura e História?

O  8  d e  M a r ç o  é  D i a 
Internacional da Mulher! Que tal 
as ONG’S nacionais da Terceira 
Idade usufruírem o dia para 

“bombardear” nos mídia a situação 
da Mulher moçambicana idosa, 
que não é lá muito boa, diga-se!

O dia 7 de Abril, para além de 
ser o Dia da Mulher Moçambicana, 
também é o Dia Mundial da Saúde, 
porquê não “pegar” este dia para 
falar da saúde da Pessoa Idosa 
e para denunciar, por exemplo, 
a falta de cumprimento da Lei 
do Idoso no tocante à Saúde.

Já começa a não soar a desculpa 
de que não se desenvolvem 
actividades por falta de fundos, 
pois algumas pequenas acções, com 
impacto, podem ser levadas a cabo 
sem dinheiro, e que concorreriam 

para dar maior visibilidade à Pessoa 
Idosa e/ou fazer com que os seus 
problemas sejam conhecidos por 
quem de Direito e propiciar a sua 
resolução. Dou exemplos: Há dois 
anos, o idoso músico Moisés da 
Conceição, com mais de noventa 
anos de idade, ganhou um Prémio 
no Ngoma, as ONG’S nacionais 
da Terceira Idade quase que 
emudeceram, mas entendo que lhes 
caberia felicitar aquele nonagenário! 
A Pessoa Idosa teria ganho muita 
projecção na mídia e era uma soberba 
oportunidade de fazer advocacia! 

Se perguntarmos porquê não 
foram? Talvez dirão: falta de fundos! 

TINFANELO TAVUMHUNU (Direitos Humanos)

ONG’S nacionais da Terceira Idade, porquê não se 
apropriam das datas comemorativas para fazer advocacia?

Foi com dor e consternação que o Semanário Zambeze tomou conhecimento da morte do seu colunista Samuel Matusse, ou simplesmente Tussito, como carinhosamente o tratávamos, 
vítima de doença prolongada. Samuel Matusse era homem abnegado, de fácil trato e que estava sempre presente para ajudar e contar histórias da música ligeira moçambicana.

A título póstumo, o Semanário Zambeze vai republicar nas próximas edições algumas das crónicas publicadas neste jornal. 
À família enlutada, a empresa NOVOMIDIA, proprietária e editora do Jornal Zambeze, e todos os seus colaboradores endereçam as mais sentidas condolências. 

Descansa em PAZ Tussito.
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Não se pode ser legislador sem ter uma boa 
base geral de conhecimentos jurídicos

Para desempenhar o 
papel de legislador 
é imprescindível 
ter um bom suporte 
em maté r ia  de 

Direito, uma vez que ao criar leis é 
necessário ter o cuidado de estas não 
contrariarem as legislações principais 
de um país, tais como a Constituição 
da República, o Código Civil, o 
Código Criminal, entre outras.

Por outro lado, também não se 
pode ser legislador no âmbito do 
Direito Rodoviário quando não se 
tem boas bases sobre o Código da 
Estrada e legislação complementar, 
nomeadamente o Regulamento do 
Código da Estrada, Regulamento 
de Transporte em Automóveis, 
Postura Municipal de Trânsito, 
Regulamento de Transporte de 
Cargas Perigosas, Regulamento 
de Sinais de Trânsito, entre outras. 
É por falta deste tipo de alicerces 
por parte de certos legisladores que 
determinadas normas que são criadas 
contradizem-se na mesma legislação 
e contrariam também o que está 
determinado sobre o mesmo assunto 
num outro instrumento legislativo.

O INATTER é um dos órgãos 

estatais que tem a função de legislar 
no âmbito das leis rodoviárias. Alguns 
dos seus funcionários seniores, a 
quem é atribuída a função de criar 
novas regras, não possuem um 
conhecimento geral estruturado que 
permite a sua utilização ou aplicação 
correcta das normas que pretendem 
criar. Muitas vezes são assistidos 
por um elemento do Departamento 
Jurídico que também apresenta um 
défice no que ao saber geral diz 
respeito, não estando capacitado para 
ajudar a corrigir eventuais atropelos 
aos princípios estabelecidos nas 
leis principais ou em outras normas 
que já tenham sido publicadas. 

É devido a estas insuficiências de 
conhecimentos que encontramos, 
por exemplo, regras no RTA 
(Regulamento de Transporte em 
Automóveis) que contrariam o 
que está estabelecido no Código 
da Estrada, ou que encontramos 
no Código da Estrada regras que 
contrariam o que está estabelecido 
no Direito Criminal ou Civil.

Vamos apresentar um caso, de 
entre outros exemplos, de regras 
estabelecidas no Código da Estrada 
que espelha muito bem a falta 

de sabedoria no que concerne 
aos princípios estabelecidos no 
Direito Civil, nomeadamente na 
parte da responsabilidade civil 
sobre os utentes das vias públicas.

_ O nº 8 do artigo 140 do 
Código da Estrada, que fala 
sobre responsabilidade pelas 
contravenções, diz o seguinte: “O 
titular do documento de identificação 
do veículo (proprietário) responde 
subsidiariamente pelo pagamento 
das multas e das custas que forem 
devidas pelo autor da contravenção 
(motorista), sem prejuízo do direito 
de regresso contra este, salvo quando 
haja utilização abusiva do veículo”.

E s t a  r e g r a  q u e  a t r i b u i 
responsabilidade ao proprietário pelo 
pagamento das multas devidas pelo 
seu motorista e se refere ao direito 
de regresso que o proprietário pode 
exercer sobre ele, no nosso entender, 
foi mal aplicada, contrariando o 
que está estabelecido no Direito 
Civil. Como princípio geral, cada 
cidadão é responsável pelos seus 
actos. Só em casos muito especiais 
estabelecidos na lei é que se pode 
responsabilizar o proprietário, 
independentemente da sua culpa, 

pelas transgressões do seu motorista. 
É o caso da responsabilidade pelo 
risco ou responsabilidade do 
comitente que está bem definida 
no Direito Civil. Nestes casos de 
responsabilidade civil, o fundamento 
não é a culpa do agente, decorre, 
essencialmente, do risco de acidente 
em actividades perigosas, como é 
o caso de conduzir um automóvel.

Para entendermos melhor este 
assunto, comecemos por falar um 
pouco do Código Civil, sobre o 
tema das responsabilidades pelas 
contravenções, precisamente 
no que se refere aos seus 
princípios que dizem o seguinte:

1-“Aquele que com dolo ou mera 
culpa violar ilicitamente o direito 
de outrem, ou qualquer disposição 
legal  dest inada a proteger 
interesses alheios, fica obrigado 
a indemnizar o lesado pelos 
danos resultantes da violação”.

2 - “ S ó  e x i s t e  a 
obr igação  de  indemnizar, 
independentemente de culpa, 
nos casos especificados na Lei”.

O r a ,  u m  d e s s e s  c a s o s 
excepcionais em que sobre o 
proprietário recai o dever de 

indemnizar, independentemente 
de culpa, é quando se aplica a 
responsabilidade pelo Risco 
(responsabilidade sem culpa) ou 
responsabilidade do Comitente. 
Provavelmente, terá sido pelo 
deficiente domínio do Direito Civil 
que os nossos legisladores do Código 
da Estrada se induziram em erro 
ao aplicar indiscriminadamente o 
estabelecido no Código Civil no 
que se refere à Responsabilidade 
do Comitente, que diz que: 
“Aquele que encarrega outrem 
de qualquer comissão responde 
solidariamente, independentemente 
de culpa, pelos danos que o 
comissário causar, desde que sobre 
este recaia também a obrigação 
de indemnizar, sem prejuízo de 
exercer o direito de regresso”. 

Ora, segundo este princípio, 
importa esclarecer que para se pedir 
responsabilidades ao comitente 
(proprietário do veículo) pelos 
danos cometidos pelo comissário 
(motorista), em consequência da 
transgressão cometida, é preciso que 
se reúnam 3 (três) requisitos que são:

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

CAssAMO  LALá* sObrE O AMbIENTE rOdOVIárIO

Sobre o ambiente rodoviário
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Os “Chineses nunca comeram crianças” 
ou “recuso de não tomar a vacina” …

É segunda-feira de ma-
nhã, dia 29 de Março 
de 2021! Maputo 
acorda com uma 
temperatura amena, 

já que os 30º Celcius não tive-
ram muito efeito, pois na véspera 
havia chovido para ver se o Vale 
do Infulene fornece os legumes 
ao preço que dá para todos os 
bolsos, pois os actuais preços, 
até da alface, começam nos 20 
meticais e o normal são 50 me-
ticais, o molinho aqui na Polana. 
Sobre a produção de hortíco-
las no Maputo e Matola tenho 
sugestões ao ministro do Sus-
tenta, Celso Correia, que trarei 
numa das próximas Maputadas. 
Com uma semana agitada, 
quando vou ao ecrã das televi-
sões, devido ao sucedido em 
Palma: ataque macabro, para 
que os moçambicanos não se 
beneficiem do boom dos gran-
des investimentos da TOTAL.
É segunda-feira de manhã. Fomos 
com o Pedro ao Abfc, esse café-
-restaurante ali na Av. Eduardo 
Mondlane, onde foi barbaramen-
te assassinado, há anos, o franco-
-moçambicano Gilles Cistac. Um 
crime hediondo em que ainda não 
foram apurados os bandidos…
- Então Rodolfo, decidimos re-
tomar as nossas cavaqueiras ha-
bituais já interrompidas o ano 
passado!... – diz o Pedro depois 
de ter acedido ao meu pedido, 
após as minhas ausências, além 
do falecimento da minha mãe, 
Joana Chume, no dia 26 de Ju-
lho de 2020, o que me deixou 
com a responsabilidade da famí-

lia Rodolfo, como disse e orien-
tou o irmão, tio Artur Chume.
-É verdade, verdadinha, pois que 
depois do falecimento da minha 
mãe, com 97 anos de idade, fale-
ceu antes a tia Julieta e depois o 
tio Afonso Francisco Xavier (pai 
do Aristides Maduela) e sua espo-
sa Isabel… - explico, dizendo que 
estando no Maputo, com faleci-
mentos intercalados obrigava-me 
a ir constantemente a Maxixe.
- Foi muito pesado para a família 
Maduela, mas temos de ir à vida, 
como sempre dizes!... – consola-
-me o Pedro, pedindo bolo de que-
que para mim e o galão habitual, 
já que o “sacrificado” Eng. Simão 
Humberto está sempre a meter na 
sua conta, ali no Café Nautilus, 
com a saborosa nata com nozes.
- “Vá à escola, estude se não vais 
ser ladrão e comer no lixo!...” 
– esta é parte dos ensinamentos 
que eu recordei no elogio fúne-
bre que dediquei à mamã Joana 
Chume, que faleceu com mais 
de 97 anos de idade, em Mala-
lane, antigo Regulado de Nha-
titima, na cidade da Maxixe. 
- Tu falaste sempre nas nossas 
cavaqueiras do teu pai Rodolfo 
Francisco Sefane (Xavier), mas 
também da tua mãe… – diz o 
Pedro quando a garçonete estava 
com aquele sorriso característi-
co, depois de higienizar a mesa.
- Era uma sumidade como qual-
quer mãe, mas ela era líder, que 
as cunhadas lhe chamavam de 
directorana, não só pelo seu ca-
rácter de líder nata, mas pela 
sua humildade, sobretudo em 
obter consensos. Joana Chu-

me era de “paciência” invejá-
vel e amiga de todas as pessoas.
- Imagino no Cemitério Fa-
miliar dos Maduelas!...
-Foi na altura da Covid-19, 
mas só faltava meter Polícia 
para conter as pessoas que in-
vadiram a cerimónia fúnebre. 
Maior consolação, toda gente 
com máscara!... Foi em Julho…

- Isso faz-nos recordar a falta do 
cumprimento nalgumas regiões 
do país, como Nampula, Zam-
bézia, Sofala, etc. – diz o Pedro.
-Imagine que Inhambane sofreu 
influência das religiões Católica, 
Anglicana e Metodista (ligada 
à Missão Suíça), e as normas 
para a população eram rígidas 
do ponto de vista de saneamen-
to e água, por exemplo. As mis-
sões de Cambine e Chicuque 
foram verdadeiros formadores 
de quadros, além do Colégio 

Liceu de Inhambane, a Escola 
Técnica (Comercial e Industrial), 
a Escola de Artes e Ofícios de 
Homoíne – explico ao Pedro.
- Mas falamos aqui da Co-
vid-19, para muito espan-
to há gente que não acredi-
ta na vacina. O que me diz?
-Para mim é grave quan-
do há pessoal da Saúde em 
Moçambique que disse que 
não queria ser vacinada…
- E depois?...
- A Dra. Benilde Matsinhe, essa 
dinâmica Diretora Nacional 
Adjunta da Saúde, no briefing 
do Ministério da Saúde, do dia 
29.3.2021, disse que “não va-
mos obrigar a ninguém a tomar 
a vacina”. Enumerou as conse-
quências. É do mesmo diapasão 
a posição do ministro moçam-
bicano da Saúde, Dr. Armin-
do Tiago – explico ao Pedro.
- Mas que brincadeira é esta, 
oh Rodolfo? – questiona o Pe-
dro depois de pagar a conta.
- No tempo de Samora Machel, 
Primeiro Presidente da Repú-
blica (Popular) de Moçambi-
que, enviariam esse grupo ao 
“Campo de Reeducação”. Este 
grupo que não quer ir vacinar, 
para não erradicar a doença, 
deviam ser conhecidos nas co-
munidades onde vivem para se 
explicarem. Foram enviadas 
algumas pessoas aos Campos 
de Reeducação nesse tempo, 
por erro, mas por favor Senhor 
Presidente da República, Fili-
pe Jacinto Nyusi, fale disso na 
sua próxima “Comunicação à 
Nação”. “Não quer vacinar. É 

meu corpo. “Madjembene, pa-
lerma, cabeça de galinha!...” 
– diria Kalungano (Marcelino 
dos Santos), se estivesse vivo.
- “O que se passa?” – 
questiona-me o Pedro.
-Antes da Independência de 
Moçambique ensinava-se que 
os chineses comiam crianças, 
porque era a República Popular 
da China que ajudava a FRELI-
MO para libertar Moçambique 
do fascismo e colonialismo 
que subjugou os povos das 
colónias e de Portugal. Aju-
da em armas e formação, por 
isso tudo o que não fosse de 
Portugal de Salazar e Caetano 
não prestava. Isso anda incul-
cado nalgumas famílias que 
não sabem porquê. Viram na 
RTP que Portugal suspendia a 
vacina da AstraZeneca (engo-
liram essa), mas como o boato 
vai mais depressa, quando An-
tónio Costa, PM de Portugal, 
disse que retomariam (porque 
a OMS e UE (União Europeia) 
explicaram que não há proble-
mas, ficaram com a primeira 
informação não só de Portugal, 
mas também da África do Sul – 
expliquei ao Pedro com nova ca-
vaqueira marcada para a semana.
“A AstraZeneca porque é da Índia 
não presta!...” – É a guerra das 
vacinas que a nossa Comunica-
ção Social tem de alterar para 
o bem do povo moçambicano.
N.A. – Desculpas especiais 
ao público leitor que se viu 
privado de Maputadas, aqui 
no Grande Rio ZAMBEZE, 
sem aviso da sua ausência.

MApUTAdAsF r A N C I s C O  r O d O L F O

As desculpas de Maputadas pelo longo silêncio!

 z À memória de Joana Chume, minha mãe
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Antes da Independência 
de Moçambique ensi-
nava-se que os chineses 
comiam crianças, porque 
era a República Popular 
da China que ajudava a 
FRELIMO para libertar 
Moçambique do fascismo 
e colonialismo que subju-
gou os povos das colónias 
e de Portugal. Ajuda em 
armas e formação, por 
isso tudo o que não fosse 
de Portugal de Salazar e 
Caetano não prestava.
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Editorial
Valorizar a água em tempo 

da pandemia

dOUgLAs MAdjILA

O Presidente da Guiné-Bissau, que certamente faz 
parte dos mais jovens líderes africanos na actua-
lidade, num dos seus discursos ao longo da sema-
na, em comunicação com o seu grupo juvenil, afir-
mou efusivamente que a juventude não deve admitir 

ser governada por velhos, deixando claro que é preciso vaiá-los 
e rejeitá-los claramente. Para este dirigente, é indiscutível a lide-
rança juvenil no seu país, pois é uma nação composta por jovens.

Ouvimo-lo e como bons ouvintes processamos o que 
nos chegou aos ouvidos, e, se a razão ou uma delas con-
siste no grosso numérico desta camada, então essa men-
sagem transcende o mapa fronteiriço da Guiné-Bissau. 
UmaroEmbaló, em conversa com a sua juventude, acabou 
embalando todo o continente com as suas falas, pois a 
sua mensagem é válida para toda a juventude africana.

O nosso continente é uma arca juvenil, isso significa que 
é um continente com mais de metade da população jovem e, 
por acaso, com algumas excepções, tal como a própria Guiné, 
não é nada liderada por jovens, ou seja, os dirigentes africanos 
são na sua maioria velhos, muito perto ou mesmo em idade de 
reforma, a considerarmos os 60 anos, pelo menos por enquanto, 
pois no caso de Moçambiquejá andam rumores de redução da 
idade de reforma, e à talhe da foice, este país tem actualmente 
um Presidente perto da actual reforma, mas que é forçosamente 
considerado Presidente jovem, isso para colmatar a inexistên-
cia de algum jovem no poder central deste país, o que denuncia 
a clarividência das palavras de UmaroEmbaló, isto é, sabe-se 
nos meandros do poder que tal pódio pertence a juventude.

No caso concreto de Moçambique, já entre os próprios di-
rigentes alguém suspirou o cansaço de idosos septuagenários 
na Presidência, tendo feito nessa altura uma sugestão etária 
que culminou na indicação de Filipe Nyusi no seio do seu 
partido, mas para os cantos a que sopra o vento carregado de 
palavras do Presidente guineense, Filipe Nyusi faz também 
parte dos velhos a rejeitar.Ainda bem que está noseu último 
mandato, porque se a juventude africana captou a mensagem 
de Embaló haverá uma pré-campanha etária com vaias e foras.

Contudo, sem precipitar e sequer incitar a temperamentos 
e escolhas, se assim for a Renamo, por exemplo, está já em 
desvantagem, caso o seu candidato às presidenciais seja o ac-
tual dirigente.É caso para desde já marcar mais um congresso 
para a eleição de um candidato realmente jovem, que espelhe a 
nossa realidade, pois OssufoMomade já é pela idade rejeitável. 

O MDM encontra-se em vantagem por estar de malas 
aviadas para um congresso eleitoral, portanto, que tenha 
em conta esse detalheꓽ a idade do membro a ser candidato 
presidencial.Que organize tudo nesse congresso, avisamos!

A Frelimo, com todas as vicissitudes, encontra-se também mais 
avantajada do que a Renamo nesse critério, pois está de qual-
quer jeito em busca de um candidato substituto de Filipe Nyusi, 
no entanto, que reconsidere a questão etária.Também avisamos!

Ainda que desconheçamos as razões do Presidente guine-
ense ao se expressar desse jeito, no entanto, é preciso admi-
tir que foi muito justo na sua alusão e merece mais do que 
um apoio, mas sim que se cumpra as suas recomendações 
pois somos um continente jovem.Fora Presidentes velhos!  

Fora Presidentes 
velhos!

Semana passada, foi celebrado em toda a humanidade o Dia Mundial da Água 
num contexto de tempo de emergência, incarnado num enorme desafio de saú-
de pública gerado pela pandemia da Covid-19. Este facto significa relembrar a 
importância do uso da água de forma racional e do abastecimento exigente e da 
mobilização de todos para a sustentabilidade do fornecimento e do consumo.

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 1922, com o propósito de alertar a população do mundo so -
bre a necessidade de preservar esta fonte de vida do Planeta Terra.

Segundo esta organização, a preocupação com os recursos hídri-
cos é evidenciada neste dia simbólico, porém deveria fazer parte 
do dia-a-dia das pessoas, já que a água está presente em quase to-
dos os momentos da nossa vida, seja para higiene pessoal, con-
sumo, preparo de alimentos, transporte, ou ainda gerar energia.

O facto de a água ser comum à vida de boa parte da população faz com 
que o valor e a importância deste bem natural sejam deixados de lado ou 
simplesmente se tornem esquecidos por todos. Infelizmente a realidade 
é que o cuidado vem tardio, como forma de desespero quando é decre-
tada, por exemplo, uma situação de crise hídrica ou fase de escassez.

A água é fonte fundamental para manter o equilíbrio do ecossiste-
ma A preservação da água é necessária em todas as suas amplitudes. 
Os rios, mares e oceanos necessitam de atenção e cuidados. Qualquer 
ameaça a estes meios significa um perigo e um risco a toda a huma-
nidade. Dados divulgados em relatório da ONU apontam que 40% 
da população mundial vive com escassez de água. Além disso, 1,8 
bilião de pessoas consome água de fontes que não são protegidas.

A principal forma para evitar o desperdício e preservar esta fon-
te natural de vida, na Terra, é a consciencialização da população. 
Educar as novas gerações é o meio necessário para superar barrei-
ras e garantir a qualidade de vida para homens, animais e vegetais. 

Vale ressaltar que cada ser é responsável e capaz de contribuir, de forma po-
sitiva, para o consumo adequado da água, bem como para o auxílio na preser-
vação de mananciais e recursos hídricos. A água é a fonte de vida responsável 
por manter o equilíbrio do ecossistema na Terra. Onde há água limpa há vida. 

Neste contexto da pandemia, todo o cuidado com a água é pouco. No 
nosso país, infelizmente foram poucas as iniciativas vivas para alertar as 
populações para a urgente necessidade de preservação e poupança deste 
recurso natural. Poucas foram e têm sido as movimentações em torno deste 
assunto, apesar de inúmeras situações com as quais a sociedade se debate. 
As cheias, as inundações, as chuvas intensas que criam charcos demoníacos, 
um pouco por o todo o Moçambique, precisam de atenção e cuidados técni-
cos por forma a valorizar o tema escolhido para 2021: “Valorizar a Água”.

 Em tempo de pandemia, lavar as mãos é importante, e isto significa 
massificar campanhas com o intuito de alertar para as consequências 
negativas do crescimento populacional, do aumento do seu uso na agri-
cultura e na indústria e das alterações climáticas na preservação da água.
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FAbIãO CArrApAU

Os violentos 
acontecimentos 
o c o r r i d o s 
n a  s e m a n a 
p a s s a d a , 

em Palma, deixaram um 
impacto profundo em muitos 
moçambicanos. Mais uma vez, os 
terroristas islâmicos agiram com 
grande violência e destruição, 
criando caos entre toda a 
população, obrigando os 
habitantes a buscar refúgio, 
para salvar as suas vidas, 
com a ajuda das Forças 
de Defesa e  Segurança. 

Como sempre ,  nessas 
ocasiões, há pessoas com 
interesses sombrios, que 
tentam aprovei tar  essas 
tragédias para direccionar 
suas mensagens, através das 
redes sociais e mensagens por 
telefone, com conteúdos e 
informações que são falsas ou 
que não reflectem a realidade, 
uma vez que não conhecem, 
nem eles têm informações 
verdadeiras,  eles apenas 
tentam desacreditar o nosso 
país e as nossas Forças de 
Defesa e Segurança. Estas 
informações  fa lsas ,  por 
um lado, criam pânico nas 
pessoas e podem colocar 
em perigo quem está em 
Palma ou queira ajudar, 
como ficou demonstrado 
na evacuação das pessoas 
que  se  encont ravam no 
Hotel Amarula. Neste hotel, 
segundo fontes oficiais, não 
houve mortes, ao contrário 
do que apareceu em alguma 
mensagem nas redes sociais.

A falta de dados verificados 
e verdadeiros é o início da 
manipulação que podemos 
ver nas redes sociais. Não 
se jamos  cúmpl ices  dos 
manipuladores,  há vidas 
que podem depender dessas 
falsas mensagens. Quando 
recebermos essas mensagens 
é importante que pensemos 
se devemos encaminhá-las 
para outra pessoa ou, se 
duvidamos da sua veracidade, 
n ã o  e n c a m i n h á - l a s .

Os violentos ataques a 
Palma começaram na passada 
quarta-feira, e neste último 
sábado e domingo os ataques 
esporádicos continuaram, 
atacam e fogem para se 
refugiar no campo, para 
fugir das Forças de Defesa 
e  Segurança .  A técnica 
dos terroristas é atacar e 

fugir para evitar confrontos 
com as Forças Armadas.

Os terroristas permaneceram 
horas no Hotel Amarula, 
revistaram o hotel e roubaram 
c o m i d a  e  o u t r o s  b e n s .

No momento parece que 
os terroristas estão numa 
situação complicada porque as 
Forças de Defesa e Segurança 
bloquearam todas as rotas 
de entrada e saída de Palma.

O s  t e r r o r i s t a s  e s t ã o 
escondidos entre as casas 
q u e  e s t ã o  d e s t r u í d a s , 
junto com civis, o que é 
muito  d i f íc i l  d is t ingui r 
entre um e outro, porque 
além disso ambos querem 
fugir para ficarem seguros.

As Forças de Defesa e 
Segurança estão fazendo 
um trabalho muito árduo, 
ex igen te  e  d i f í c i l  pa ra 
resgatar os civis presos nesta 
situação. Parece que dois 
terços da cidade de Palma 
está parcialmente destruída, 
como resultado dos ataques 
terroristas. As Forças de 
Defesa e Segurança, nestes 
ú l t imos  d ias ,  ganharam 
terreno na zona Norte, o 
que fez com que um maior 
número de terroristas fossem 
obrigados a fugir. A vila está 
dividida e dá a impressão 
de que está abandonada, 
mas os terroristas estão 
vigilantes e é difícil mover-
se sem levar tiro, o que 
causa medo e faz com que as 
pessoas fiquem escondidas.

De acordo com informações 
de várias pessoas, parece 
que algumas pessoas foram 
evacuadas de helicóptero 
p a r a  A f u n g i  e  P e m b a . 
Também muitas pessoas que 
se refugiaram nas praias já 
estão em Afungi, seguras. 

Esta operação teve um 
grande sucesso, mais de 
100 pessoas foram salvas 
caminhando durante horas. 
Neste grupo encontrava-
se um cidadão português 
f e r i d o  n a  p e r n a  e  q u e 
posteriormente foi evacuado 
para Pemba e de lá para 
Maputo. Graças a um telefone 
via satélite transportado 
por uma das pessoas do 
grupo era possível manter 
contacto com segurança. 

D e  a c o r d o  c o m  a s 
nossas informações, esta 
foi uma das operações de 
resgate crí t icas.  Foi um 

FDS vasculham Palma
ópt imo t raba lho  de  todo .

Nesta ocasião, o principal 
objectivo nos últimos dias 
foi salvar o maior número 
de pessoas possível.  Estas 
operações foram realizadas 
conjuntamente pelas Forças 
de Defesa e Segurança, pelo 
pessoal da Total, bem como pelos 
membros contratados da DAG.

As  Forças  de  Defesa  e 
Segurança tiveram sucesso 
no trabalho de identificação 
e fiscalização das mochilas e 
demais pertences, já que muitos 
deles não eram refugiados 
comuns, tendo sido encontradas 
armas desmontadas guardadas 
nas bagagens, portanto, havia 
terroristas misturados com 
civis. Os deslocados chegaram 
a Pemba via marítima, na praia 
do Paquitequete ,  mas não 
podem desembarcar até ser 
fiscalizados. Aqueles que tentam 
escapar dos barcos sem ser 
controlados são detidos, punidos 
ou denunciados às Forças de 
Defesa e Segurança ou mesmo 
às autoridades comunitárias. 
É evidente que é essencial 

controlar e evitar qualquer 
potencia l  r i sco terror is ta .

Por outro lado, recebemos 
algumas informações  que 
confirmam que todos os cidadãos 
que não fornecem informações 
sobre as Forças de Defesa e 
Segurança aos terroristas são 
assassinados ou mesmo decapitados. 
Parece que mantêm um número 
indeterminado sequestrado, embora 
alguns tenham conseguido escapar.

Parece que, pela primeira vez, os 
terroristas atacaram estrangeiros. 
Além disso, algumas fontes relataram 
que houve alguns mortos do pessoal 
da ONU, mas esta informação é 
falsa, e eles confirmaram que 
todos estão seguros em Pemba. 

Dentre as operações realizadas 
destaca-se o resgate de cidadãos 
britânicos, uma família de 6 
membros, refugiados no farol. 
Este resgate foi realizado pelas 
Forças de Defesa e Segurança, 
numa acção de alto risco.

As comunicações com e 
de Palma estão praticamente 
interrompidas porque as infra-
estruturas de telecomunicações 
foram atacadas e parcialmente 

destruídas. No momento não é 
possível ter o verdadeiro número 
de mortos, sejam militares, civis 
ou terroristas. A informação 
de que há corpos na rua não é 
confirmada, embora haja cada vez 
mais informações a esse respeito.

Centenas de pessoas foram 
evacuadas por via aérea e 
marítima, funcionários públicos, 
pessoal contratado e também civis. 

Desde o início, o objectivo 
foi a protecção dos cidadãos, a 
sua protecção e evacuação, num 
ambiente de pânico e caos de 
pessoas em diferentes pontos. 
No sábado, um grupo de 17 
veículos tentou fugir com a 
intenção de chegar à praia, lugar 
mais seguro, mas a caravana foi 
atacada e houve mortes, sem 
saber-se no momento o número.

O que ficou claro é o óptimo 
desempenho  mi l i t a r  e  de 
segurança nesta operação por 
parte das Forças de Defesa 
e Segurança, bem como dos 
membros da segurança da Total. 
Sem essa acção determinada 
a situação teria sido muito 
diferente  e  incontrolável .
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Nivagara defende gestão integrada, 
profissional e equitativa de bolsas de estudo 

| naCionaL |

 o ministro da Ciência, tecnologia e ensino superior, daniel Niva-
gara, exorta os gestores de bolsas de estudo a estabelecer um sistema 
de gestão integrado, profissional e equitativo de bolsas de estudo, com 
o envolvimento de actores relevantes, como sejam as autoridades locais 
e as instituições de ensino.

Intervindo durante a ce-
rimónia de abertura da 
Reunião Nacional de 
Bolsas de Estudo, que 
decorreu de 29 a 30 de 

Março do ano corrente, em Ma-
puto, o ministro destacou a ne-
cessidade de reflectir sobre os 
melhores mecanismos de divulga-
ção, ao nível nacional, das opor-
tunidades de bolsas de estudo e 
harmonizar o processo de planifi-
cação de oferta de bolsas de estu-
do para o presente ano de 2021.  

O IBE é uma instituição pú-
blica de âmbito nacional voca-
cionada à promoção do acesso 
à formação em diferentes sub-
sistemas de ensino, através da 
atribuição de bolsas de estudo 
para frequência de diversos cur-
sos no país e no estrangeiro, em 
conformidade com as políticas e 
áreas prioritárias de desenvolvi-
mento definidas pelo Governo.

Segundo o governante, as bol-
sas de estudo disponibilizadas 
pelo IBE constituem um mecanis-
mo de auxílio para os co-cidadãos 
carenciados de recursos financei-
ros para prosseguirem com a sua 

formação, nos diversos níveis de 
ensino, pelo que o processo de 
gestão deve ser o mais abrangente, 
transparente e equitativo possível.  

Recorde-se que no contexto 
da promoção do acesso em tempo 
útil de informação relativa à dis-
ponibilidade de bolsas de estudo 
e demais serviços prestados pelo 
IBE foi lançada, recentemente, a 
Página Web e a Secretaria Elec-
trónica do IBE, com vista a facili-
tar ainda mais a interacção entre a 
instituição e os utentes, bem como 
melhorar o desempenho da insti-
tuição em atender às preocupa-
ções e solicitações dos cidadãos.

IBE comprometido com a promoção, 
expansão e acesso equitativo a bolsas 

de estudo 

Por sua vez, a directora-geral 
do Instituto de Bolsas de Estu-
do, Carla Caomba, afirma que 
o IBE está comprometido com 
a promoção, expansão e acesso 
equitativo ao Ensino Superior e 
Ensino Técnico-Profissional com 
padrões de qualidade nacionais e 
internacionais, prestando particu-

Matrículas para 2021
a escola Comunitária luís Cabral- eClC, informa aos alunos, pais, encar-

regados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular 

novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe 

por um  valor acessível. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do 
bairro luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinague ou contactar através 
dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIAS, 

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Comercial

lar atenção à retenção da rapariga e às 
disparidades geográficas e de género. 

“Considerando que o IBE é uma 
instituição pública de âmbito nacional 
com a missão de assegurar a atribui-
ção, coordenação integrada de bolsas 
de estudo para formação académica 
e profissional, dentro e fora do país, 
a nossa visão é promover a formação 
de quadros moçambicanos de qualidade, 
atraindo jovens com elevada capacidade e 
sentido de responsabilidade e de interven-
ção comprometida com o desenvolvimento 
de Moçambique”, salientou Carla Caomba. 

Na ocasião, explicou que o processo 
de atribuição de bolsas de estudo vai des-
de a publicação do edital no jornal, web-
site do IBE e do MCTES, sendo que para 
garantir maior abrangência, a selecção 
de candidatos à bolsa interna é feita pela 
Comissão Provincial de Bolsas de Es-
tudo, criada pelo Secretário de Estado.

Em relação às bolsas de estudo ex-
ternas, Carla Caomba afirmou que as 
candidaturas a nível nacional são sub-
metidas nas modalidades física e on-
-line, sendo que a selecção e apuramen-
to são feitos pelos países financiadores.

No presente ano encontram-se sob ges-
tão do IBE um total de 2.913 bolsas de es-
tudo para os níveis de Licenciatura, Mes-
trado e Doutoramento, sendo 1.535 bolsas 
de estudo internas e 1.378 bolsas de 
estudo externas, distribuídas por Áfri-
ca, Ásia, Europa, América e Austrália.
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A irracionalização política 
como uma estratégia falhada

perguntámos, uma vez, a um nosso concidadão, professor 
catedrático em Ciências sociais, o porquê, nas suas diversas 
opiniões sobre os variados fenómenos políticos, tinha quase 
sempre razão, ou seja, acertava na sua análise. Na altura, ocor-
riam-nos as suas opiniões sobre os conflitos político-armados 
sistemáticos no nosso país. a ilustre personalidade, por humil-
dade e pela nossa desusada pergunta, a que observou nunca 
lhe ter sido feita, reticente, acabou sentenciando que “deve-se 
partir do princípio de que o outro, com que rivalizamos, pode 
ter razão”. isto é, dar-lhe espaço de razão, procurar conhecer 
a sua razão, recusando que possa ser um irracional como se de 
um animal ou pessoa animada por necessidades e objectivos 
desumanos; ir racionalizar-lhe. 

Considerando a 
máxima for-
mação acadé-
mica, muita 
obra feita como 

académico e dirigente de altas 
responsabilidades, desta persona-
lidade nacional vale esta citação 
e tomá-la a sua sabedoria como 
premissa para buscar a explicação 
dos sistemáticos conflitos político-
-armados no nosso país e que fa-
zem dele de fama singular, como 
único país da África Austral que 
vive de conflitos intermináveis. 

No estrangeiro, o mundo 
conhece Moçambique e os mo-
çambicanos, e não lhes interessa 
conhecer as nossas diferenças, 
divisões e razões de um e ou-
tros que lhes levam a guerrear. 

Para o mundo, não há Fre-
limo, Renamo, Junta Militar 
da Renamo (JMR) ou qual-
quer outra força que empunha 
armas contra os seus irmãos. 

Servindo-nos daquela sa-
bedoria, pode-se buscar a razão 
destes conflitos pela hipótese de 
que se devem à irracionalização 
do outro, isto é, de não valori-
zar ou partir do princípio de que 
quem diverge de mim, o outro, 
deve ter alguma racionalidade ou 
razão para julgar e estar a pro-
ceder diferentemente de mim. 

Mas antes de identificar e fazer 
as análises de cada um dos confli-

tos importa observar que a sábia 
proposta de considerar o outro, de 
mim diferente e até oposto, é ente 
racional, com a capacidade de dis-
cernir o bem e o mal e de agir na 
convicção de estar a fazer o bem 
e por também ter razão tal como 
eu julgo tê-la, não é de todo fácil. 

É que o homem é um tam-
bém portador da irracionalidade 
que, como um animal, age por 
instintos como recurso para a sua 
sobrevivência, assim como a ra-
cionalidade. A animalidade ou ir-
racionalidade, que faz do homem 
um ser egocêntrico na sua forma 
individual e colectiva para a satis-
fação das suas necessidades: so-
ciais, políticas, religiosas, étnicas, 
raciais, etc. Este individualismo 
egocêntrico faz dele um orgulhoso 
e vaidoso que julga o outro inferior 
e o chama por nomes depreciati-
vos; um intolerante que não lhe 
permite dar razão ao outro se tal 
inviabiliza o gozo das suas neces-
sidades; impostor ou ditador que 
quer que o outro abandone a sua 
razão e adira à dele (do impostor); 
um Deus, que se julga único e eter-
no e, por isso, desvaloriza o outro 
a que exige a submissão absoluta 
e nunca a cooperação; um salvador 
como o melhor que possa apontar 
o único caminho que leve a um fim 
melhor do outro; ditador agressi-
vo, que se autoriza a disciplinar, 
reprimir e a matar o outro que lhe 

resiste e não se deixe integrar nele.
Estas qualidades e posições 

egocêntricas podem derivar duma 
consciência plena num homem e 
organização como estratégia (desu-
mana) para atingir os seus fins que 
são inconfessáveis, daí que o re-
sultado é insustentável e falhado, a 
médio ou longo prazo. No caso dos 
sistemáticos conflitos em Moçam-
bique, estes não se afastam desta 
lógica que até é comum em muitos 
conflitos mundiais, ao ponto de se 
assumir ser isso normal, ainda que 
os seus resultados sejam, para a so-
ciedade, desastrosos, beneficiando 
somente um grupo de ordem fa-
miliar, política, económica, racial, 
étnica, classicista, religiosa, etc.

O primeiro conflito, em Mo-
çambique, opôs o Governo co-
lonial e a FRELIMO (Frente de 
Libertação de Moçambique). A 
FRELIMO declarava-se fundada 
por moçambicanos que lutavam 
pela Independência nacional. O 
Governo colonial, dominante, que 
pretendia a manutenção da ordem, 
paz e segurança de um ambiente 
colonial, chama à FRELIMO de 

uma organização de terroristas, 
fundada por países estrangeiros co-
munistas como China, URSS e ou-
tros países que seguiam a mesma 
linha político-ideológica. Os guer-
rilheiros deste movimento eram 
chamados de terroristas (turras). 

Como considerava o movi-
mento de criação de forças estran-
geiras, o Governo colonial retira-
va-lhe a racionalidade, tornando-os 
irracionais, que não passariam de 
simples fantoches ou braço arma-
do dessas forças estrangeiras. Du-
rante todo o período de luta, o Go-
verno colonial nunca apresentou, 
nos órgãos de informação, algum 
membro da FRELIMO que ex-
plicasse as causas e objectivos da 
luta. Pelo contrário, foram sendo 
apresentados membros capturados 
e desertores que se arrependiam 
da sua participação no movimen-
to, falavam somente mal do mo-
vimento e dos seus dirigentes. 

Ao fim de 10 anos, a guerra 
terminou em acordo em que o Go-
verno colonial reconhecia o direito 
e a legitimidade da luta dos guer-
rilheiros da FRELIMO pela In-

dependência nacional e concedeu 
este objectivo aos moçambicanos. 
A estratégia de irracionalização 
não desmotivou os moçambica-
nos de aderirem à luta pela justiça 
política e esta (a luta) continuou 
até à vitória. Não serviu ao povo 
moçambicano e nem ao povo 
português, a não ser a um grupo. 

O segundo conflito opôs o Go-
verno de Moçambique, formado 
logo depois da Independência pelo 
partido FRELIMO, e a RENA-
MO (Resistência Nacional Mo-
çambicana). A Renamo afirmava-
-se fundada por moçambicanos 
descontentes com a nova gover-
nação, acusando-a de ditadora. 

Recorde-se que depois da In-
dependência, a FRELIMO tornou-
-se um partido marxista-leninista 
e foi sob esta ideologia política 
que governou o país, tornando-
-se assim similar do que aconte-
cia em qualquer outro país cujo 
Estado e Governo eram dirigidos 
por esta filosofia política. Estas si-
milaridades, que eram combatidas 
pela luta da RENAMO, eram: o 
monopartidarismo (proibição de 
formação de partidos políticos, 
além do partido governamental e, 
consequentemente, a ausência de 
eleições partidárias), prisão e as-
sassinato de actores políticos ou 
que são manifestamente críticos 
ao sistema político vigente; repres-
são das liberdades de expressão 
e de imprensa privada; proibição 
do exercício de actividade priva-
da de qualquer área (económica, 
social, cultural, etc.), assumida 
como uma forma de exploração 
do homem pelo homem; discurso 

aLBerto Lote tCheCo
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anti-religioso, enaltecendo-se as 
práticas erróneas da mesma e das 
igrejas, por se assumir a religião 
como uma prática obscurantista e 
“ópio do povo”, que serve a classe 
exploradora; ausência de uma ad-
vocacia privada; criação de centros 
de reeducação, para onde foram 
enviados os cristãos da Igreja Tes-
temunhas de Jeová que persistiam 
em seguir alguns preceitos des-
ta Igreja, como o de não saudar 
alguma autoridade levantando a 
mão ou gritando “Viva …”, etc. 

Na realidade, como ilustração, 
pode imaginar o leitor que muitas 
das liberdades e práticas políticas, 
económicas, sociais, entre outras 
variadas eram proibidas e a insis-
tência de as praticar conduzia à 
repressão, até pela pena de morte.  

É natural que esta realidade po-
lítica logo depois de Moçambique 
independente tivesse uma oposição 
social, tendo então se organizado, 
sendo a RENAMO a organização 
que lutou de armas na mão pela 
democracia multipartidária que, 
por si só, instituía todas as liber-
dades fundamentais dos cidadãos. 

E como é que o Governo colo-
nial considerava a RENAMO? Na 
mesma estratégia de irracionaliza-
ção como fez o colonialismo por-
tuguês para com a própria FRELI-
MO. O Governo não admitiu que 
a RENAMO fosse uma criação de 
moçambicanos mas de forças do 
regime racista da Rodésia, actual 
Zimbabwe, com o objectivo de 
se perpetuar a dominação bran-
ca na região. A luta demorou 16 
anos, e durante este período ne-
nhum membro da RENAMO foi 
exibido publicamente, nos órgãos 
de informação, para apresentar as 
causas e os objectivos da sua luta. 
Aos guerrilheiros da Renamo, o 
Governo chamou-os de bandidos 

armados, que mais não sabiam e 
faziam do que destruir infra-es-
truturas, assassinar as populações 
civis e indefesas e cometer ou-
tras barbaridades. Pelo contrário, 
apelava-se à rendição ou deser-
ção e se criaram leis de amnistia 
para beneficiar quem desertasse. 

Como qualquer guerra, não 
faltaram os capturados e desertores 
que eram exibidos publicamente 
como exemplos a serem seguidos 
pelos que continuavam nas matas, 
que falavam mal da organização e 
dos seus dirigentes, confessando 
os crimes por si praticados. O Go-
verno não aceitava conversações 
com os líderes da RENAMO por-
que não os tomava em conta como 
seres racionais que teriam alguma 
razão para lutar. Considerava os 
moçambicanos assim organizados 
de irracionais. Mas ao fim de 16 
anos de guerra, o mesmo partido 
governamental, a FRELIMO, ad-
mitiu a RENAMO como um parti-
do político e aceitou a democracia 
multipartidária e todas as liberda-
des que agora se vivem no país. 

Mais uma vez, a estratégia 
de irracionalização de uns pre-
judicou o país, destruindo-o e 
ceivando milhares de cidadãos, 
beneficiando um grupo político. 

Depois da introdução do 
multipartidarismo, das eleições 
partidárias, o país voltou a entrar 
em cíclicos conflitos político-
-armados que resultaram, sem-
pre, em acordos que legislaram 
para uma maior democratização. 
Hoje em dia, o país enfrenta dois 
conflitos. O conflito surge igual-
mente de alguma irracionaliza-
ção no seio do partido Renamo 
que opõe o líder formalmente 
eleito em congresso, o Gene-
ral Ossufo Momade, e a JMR. 
Observa-se que este congresso 

acontece depois da morte do líder 
incontestável da Renamo, Afonso 
Dhlakama. O novo líder assinou 
o Acordo de Paz com o Gover-
no e um processo denominado 
por DDR. Mas uma facção deste 
partido entende que este acordo, 
assim como o DDR, não corres-
ponde ao espírito e letra com que 
foi negociado pelo antigo líder, 
recusando-se a integrar-se neste 
acordo. Considera o novo líder de 
traidor e exige conversações com 
o Governo para rever os acor-
dos assinados com o novo líder.   

Nesta situação, existem três 
actores para a paz: a Renamo, 
a JMR e o Governo. A Renamo 
considera a JMR como criação do 
Governo, recusando-se a admitir a 
racionalidade da Junta e apela ao 
seu bom senso para se reintegrarꓽ 
não admite conversações e cha-
ma-os de nomes variavelmente, 
acusa-a de actos destrutivos e 
assassinatos de civis indefesos. 
Encontramos aqui a mesma estra-
tégia de irracionalização. Entre-
tanto, a JMR elaborou uma carta 
das suas reivindicações, enviou-a 
ao Governo, tornando, para mui-
tos, clara a sua racionalidade. Por 

sua vez, o Governo apela ao bom 
senso dos elementos da Junta, cha-
mando-os de malfeitores, apelan-
do à sua rendição e reintegração 
no DDR, ao mesmo tempo que 
os ameaça e investe na violência 
para impor a ordem e segurança. 

A JMR exigiu, sempre, a di-
vulgação pública e resposta à car-
ta pelo Governo, mas este, assim 
como a Renamo, nunca divulga-
ram a tal carta, tendo-se tornado 
público através de outros canais. 
E o conflito continua até ao pre-
sente momento, ao mesmo tempo 
que, como sempre acontece em 
momentos de guerra, são anun-
ciados os abatidos e exibidos 
os capturados e desertores que 
muito mal falam da organização 
a que há bem pouco tempo per-
tenciam e defendiam e aceitam 
integrarem-se no que recusavam. 

Está-se aqui perante uma irra-
cionalização, pese embora, ago-
ra, com as novas tecnologias, as 
mensagens dos que lutam contra 
os governos acabam por se tornar 
públicas por outros canais que não 
sejam pelos governantes. Conti-
nua-se na mesma lógica da estra-
tégia da irracionalização. Será que 

esta lógica, mesmo com os abates, 
capturas e deserções, vai acabar 
com a guerra sem que se satisfaça 
a visão, política e estratégia pre-
sentes na carta, que, pelos vistos, 
são diferentes do seguido pela 
nova liderança, apostada em “en-
golir sapos” para garantir a paz?

No Norte do país, em Cabo 
Delgado, trava-se uma guerra que 
tem as mesmas características dos 
primeiros dois conflitos. O discur-
so académico que indicava as cau-
sas do conflito como internas, de 
exclusão social, foi agora suplan-
tado pelo governamental, que in-
dica uma origem externa do país, 
o Estado Islâmico, que se propõe 
a impor uma governação ditato-
rial baseada numa certa interpre-
tação falsa e errónea da religião 
islâmica; os seus integrantes são 
denominados terroristas; as suas 
acções destrutivas e assassinas 
são diariamente exibidas; nenhum 
líder dos mesmos alguma vez apa-
receu nos órgãos de comunicação 
a explicar-se, etc., ainda que mui-
tos membros deste grupo sejam 
feitos prisioneiros. Alguns, depois 
de ilibados, acabaram sendo de 
novo presos como integrantes do 
grupo e fala-se de recrutamen-
tos, o que sugere uma activida-
de racional, pois esta exige uma 
argumentação para convencer 
o outro aderir à causa. E ultima-
mente são relatados episódios de 
lutas encarniçadas dos terroristas 
com as forças governamentais. 

Estar-se-ia perante a mesma 
estratégia de irracionalização 
que, pese embora seja uma ló-
gica de guerra, tem efeitos so-
ciais e económicos nefastos e 
seus resultados vitoriosos são 
insustentáveis a médio ou lon-
go prazo, e do conflito se be-
neficia somente algum grupo?
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PMA saúda apoio vital dos EUA no 
combate à fome em Moçambique

através da agência dos estados Unidos para o desen-
volvimento internacional (Usaid), os eUa concederam 
Us$ 38,4 milhões ao programa mundial para a alimentação 
das Nações Unidas (pma) somente no ano de 2020, sendo 
o Governo dos estados Unidos o maior doador do pma em 
moçambique. 

Deste mon-
tante, US$ 
12,6 milhões 
foram alo-
cados para a 

resposta humanitária no Norte 
de Moçambique, que tem sido 
crucial para manter as operações 
do PMA e apoiar as populações 
mais vulneráveis afectadas pe-
las crises em curso na região.

 A doação da USAID em 
2020 permitiu ao PMA forne-
cer assistência alimentar que 
salva vidas às pessoas deslo-
cadas internamente (PDI) afec-
tadas pela crise no Norte do 
país. A escalada da insegurança 
na região já deslocou mais de 
668.000 pessoas, mas graças 
a contribuições como esta da 
USAID o PMA-Moçambique 
foi capaz de fornecer assistên-
cia alimentar a 400 mil pesso-
as deslocadas no ano passado.

 O financiamento da 
USAID também permitiu ao 
Serviço Aéreo Humanitário 
das Nações Unidas (UNHAS), 
administrado pelo PMA, trans-
portar com segurança à pro-
víncia de Cabo Delgado os 
trabalhadores humanitários e 
os suprimentos de emergência 
destinados às agências e aos 

demais parceiros humanitários.
 Os serviços da UNHAS 

têm desempenhado um papel 
essencial na abertura do acesso 
a alguns distritos de Cabo Del-
gado e na facilitação da presta-
ção de assistência humanitária 
a deslocados internos em áre-
as de difícil acesso, sendo que 
desde o início das suas opera-
ções, em Dezembro de 2020, a 
UNHAS já transportou mais de 
589 passageiros de 16 organi-
zações humanitárias diferentes.

 “O Governo dos EUA 
acredita fortemente na missão 
do PMA e continuará a ser um 
forte apoiante do trabalho do 
PMA aqui em Moçambique, 
ao lado dos parceiros interna-
cionais”, afirmou o embaixa-
dor dos EUA em Moçambi-
que, Dennis Hearne. “Apoiar 
políticas, sistemas e iniciativas 
que promovam resiliência e 
forneçam aos moçambicanos 
mais opções para criar meios 
de subsistência de forma sus-
tentável num ambiente seguro 
é uma parte importante dos 
nossos esforços de assistên-
cia, e é essencial para reduzir 
a dependência de assistência 
de emergência no futuro”.

 O apoio consistente da 

Comercial

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

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

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

doUtor mWaNaCHipeta
aGora JÁ se eNCoNtra em mapUto

CUra e resolVe Varios proBlemas tais Como:

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

Visite: alto mae, paragem av. de angola, perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

USAID, bem como de outros 
parceiros locais e internacio-
nais é fundamental para man-
ter as operações do PMA em 
momentos críticos. Cabo Del-

gado tem uma das taxas mais 
altas de desnutrição crónica 
do país, mais da metade das 
crianças estão desnutridas. 
O aumento da insegurança e 

deslocamento da população 
também tem agravado a situa-
ção de insegurança alimentar.

 “Mais de 668.000 pesso-
as, principalmente mulheres 
e crianças, foram obrigadas a 
fugir das suas casas sem per-
tences e perderam o acesso 
aos seus meios de subsistên-
cia devido à insegurança na 
região. Sem a comunidade 
humanitária e o apoio do Go-
verno moçambicano, estas 
pessoas não seriam capazes 
de satisfazer as suas necessi-
dades básicas”, disse Anto-
nella D’Aprile, representante 
do PMA em Moçambique. 

“Somos muito gratos ao 
Governo dos Estados Unidos 
por apoiar o nosso trabalho 
que salva vidas no Norte de 
Moçambique em circuns-
tâncias tão desafiadoras, que 
se agravam pelos impactos 
da pandemia”, acrescentou.

 O Governo dos Estados 
Unidos é um parceiro de lon-
ga data do PMA, tendo con-
tribuído com mais de US$ 
150,3 milhões para as activi-
dades do PMA em Moçambi-
que nos últimos cinco anos.
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Profissionais de saúde em Manica 
resistem à vacina contra Covid-19

Vendedores de bebidas alcoólicas exigem 
alargamento do horário de funcionamento

Sessenta e sete profissionais de saúde, em Manica, não 
aderiram ao processo de vacinação contra a Covid-19, pois 
alguns olham com desconfiança para a eficácia desta vacina 
de proveniência chinesa. apesar disso, cerca de 97 porcento 
dos profissionais de saúde foram vacinados para imunizar 
contra o novo o coronavírus, causador da Covid-19.

 

A província de 
Manica re-
cebeu 8.430 
doses de 
vacina Ve-

roCell (Sars CoV-2 Vaccine), 
na perspectiva de aplicar, em 
duas doses separadas, em 21 
dias, a 4.092 profissionais de 
saúde existentes nesta par-
cela da zona Centro do país, 
mas alguns vêm mostrando 
resistência por desconfian-
ça da eficácia desta vacina. 

 Até a semana passada, 
a província de Manica contava 
com mais de 100 profissionais 
de saúde que não tinham sido 
vacinados, alguns por motivos 
de férias, pois estiveram fora 
da província e outros não ti-
nham a informação sobre este 

processo de vacinação, se-
gundo apurou o porta-voz da 
IV Sessão Ordinária do Con-
selho Executivo Provincial 
de Manica, Firmino Jaqueta.  

 Esta semana, inicia 
a segunda fase da vacinação 
contra a Covid-19, processo 
que vai abranger mais de cinco 
mil pessoas, entre profissionais 
de saúde, diabéticos e outros 
cidadãos que apresentam um 
sistema imunológico fraco. 

 O Conselho Exe-
cutivo Provincial reuniu-se 
esta semana em IV Sessão 
Ordinária, onde analisou e 
debateu o processo de vaci-
nação contra a Covid-19, em 
curso na província de Manica. 

 O porta-voz da sessão, 
Firmino Jaqueta, disse que o 

processo de vacinação é abran-
gente aos profissionais de saúde 
de farmácias e clínicas privadas, 
agentes polivalentes elementa-
res que operam em distritos na 
área de saúde, agentes das mor-
gues e coveiros nos cemitérios.

“Estamos satisfeitos porque 
sabemos que pelo menos nos 
profissionais da saúde tivemos 
só 67 pessoas que não aderiram 

a este processo, onde tivemos 
97 porcento. A maior parte dos 
profissionais de saúde aceita-
ram. Mesmo ontem iniciamos a 
segunda dose destes funcioná-
rios e esperamos que esta sema-
na esses funcionários  também 
aceitem fazer a segunda dose e 
daí entremos nos outros grupos 
subsequentes”, explicou Jaqueta. 

 A fonte referiu que já se 

encontram nas sedes distritais de 
toda a província as doses da se-
gunda fase de vacinação, pois o 
Depósito Provincial de Medica-
mentos está a monitorar a situa-
ção em caso de ruptura de stock.

 Ademais, na semana 
passada foram imunizados 410 
pacientes com diabetes, dos 
415 inscritos em toda a pro-
víncia de Manica, o que repre-
senta 99 porcento. No entanto, 
Firmino Jaqueta afirma haver 
stock suficiente para atender 
mais pacientes que não foram 
vacinados por vários motivos. 

 Recorde-se que na re-
cepção desta vacina, o director 
dos Serviços Provinciais de Saú-
de, em Manica, Xavier Izidoro, 
garantiu que a VeroCell (Sars 
CoV-2 Vaccine) é eficaz para a 
prevenção da Covid-19 em 80% 
e evita o desenvolvimento duma 
grave infecção ou que requer uma 
hospitalização em quase 100%. 

Xavier Izidoro recordou 
que esta vacina já foi usada em 
vários países e surtiu efeitos po-
sitivos, o que abona para não se 
desconfiar da eficácia desta va-
cina contra o novo coronavírus. 

KeLLy Mwenda

- Ajuntam que isso tornaria 
efectivo o apelo de as pesso-
as ficarem em casa, saindo só 
para o estritamente necessário

Termina, dentro de cinco 
dias, o período de 30 dias fixado 
pelo Decreto número 7/2021, de 
5 de Março, no contexto da Situ-
ação de Calamidade Pública por 
conta da gestão da pandemia da 
COVID-19 no país. O Conselho 
de Ministros poderá, a qualquer 
momento, se pronunciar sobre o 
que sucederá no próximo perío-
do análogo, tal como tem estado 
a acontecer há alguns meses.

Enquanto isso, crescem vo-
zes apelando a quem de direito 
para que se procure, sempre, 
um equilibrio entre a saúde pú-
bica e a economia, sem o que 
o ‘exercito de desempregados’ 
tenderá a crescer, dadas as difi-
culdades por que muitas empre-
sas estão a passar. De entre os 
sectores apelando à razoabili-
dade na gestão da pandemia da 
COVID-19, destacam-se em-
presários do sector de venda e 

revenda de bebidas alcoólicas.
É que todos os que se de-

dicam à venda de bebidas al-
coólicas além da restauração 
– pequenos (bottle stores) e os 
médios (armazéns de revenda)
empresários, sobretudo - estão 
a ressentir-se da severidade do 
horário limitado em que estão 
autorizados a funcionar (das 9 
às 13 horas de segunda a sába-
do), o que os leva a insistirem no 
apelo a quem de direito para que 
cuide de lhes proteger enquanto 
sector de actividade, uma vez a 
existência da pandemia da CO-
VID-19 não significar o fim da 

luta pela subsistência no geral.
Alfiado Tamele, proprietário 

de um bottle store na zona de 
Hulene, na cidade de Maputo, 
diz que enquanto julga muito 
positivo que as autoridades es-
tejam empenhadas no combate 
à COVID-19, uma vez que há 
que evitar uma situação catas-
trófica, “já não percebo, nem 
concordo, que tal seja feito de 
forma a que escapemos da CO-
VID e morramos por outras 
causas, como de fome. Limitar 
o nosso negócio ao período das 
9 às 13 horas é uma espécie de 
morte lenta da nossa actividade”.

Continuando, referiu que, 
amiúde, alguns amigos lhe tele-
fonam depois do expediente, pre-
tendendo comprar algumas bebi-
das para consumo caseiro, uma 
vez que, quando os bottle stores 
estão em funcionamento, eles 
se encontram a trabalhar. “Mas, 
infelizmente, nunca consigo lhes 
ajudar, uma vez as leis serem 
para cumprir. Mas acho injusto, 
e até inconsistente em termos de 
lógica, que sejamos obrigados 
a ficar em casa, mas impedi-
dos de consumir em segurança 
o que gostamos”, sublinhou. 

Comentado a mesma situ-
ação, um proprietário de um 
bottle store que não quis se 
identificar, que desenvolve o 
seu negócio na região do Alto 
Maé, na cidade de Maputo, pre-
cisou: “Isto até pode propiciar a 
venda ilícita de bebidas alcoóli-
cas, quiçá mesmo a sua produ-
ção descontrolada, com óbvios 
riscos para a saúde pública”. 

Informações em nosso po-
der indicam que, pelo menos 

até Fevereiro último, os reven-
dedores de vinho tinham visto 
o seu negócio baixar em 60%, 
o que leva a apertos inevitáveis 
na gestão de negócio, incluindo, 
em casos extremos, o despedi-
mento de trabalhadores. A venda 
de bebidas espirituosas (uísque, 
gin, aguardente, etc.) registou, 
no mesmo período, uma queda 
de 50 por cento, enquanto a de 
cervejas baixou em 40 por cento.  

Há quem entenda que se o 
distanciamento social é uma me-
dida de prevenção de consenso 
universal, a medida mais acer-
tada talvez seria o alargamento 
do horário de funcionamento de 
entidades como postos de re-
venda e bottle stores, como for-
ma de se evitar, até ao máximo 
possível, aglomerados. Mas esse 
não foi, pelo menos em sede da 
aprovação do decreto acima cita-
do, o entendimento do Governo, 
cujas medidas foram anunciadas 
pelo respectivo chefe máximo, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, em comunicação à nação.
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No leito do grande rio
MIC e União Europeia lançam 
projecto “Promove Comércio”

o ministério da indústria e Comércio (miC) e a União 
europeia lançaram, a 29 de março, em maputo, o projec-
to “promove Comércio”, com o qual se pretende impul-
sionar o desenvolvimento estrutural das cadeias de valor 
prioritárias directas, voltadas para as exportações e o au-
mento qualitativo do investimento europeu em moçambique.

Do conjunto 
dos objec-
tivos a al-
cançar com 
este projec-

to constam ainda a modelação 
contextual e estrutural do selo 
Made in Mozambique, o po-
tenciamento da melhoria da 
qualidade, certificação e ima-
gem da produção nacional, 
bem como a consolidação do 
apoio estratégico à moderni-
zação das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, para que au-
mentem o seu nível de exporta-
ções e participação no mercado 
europeu e no conteúdo local.

Na sua intervenção, num 
webinar de lançamento da ini-
ciativa, a vice-ministra da In-
dústria e Comércio, Ludovina 
Bernardo, referiu-se à criação, 
desenvolvimento e institucio-
nalização do quadro e ecossis-
tema integrado de medidas de 
salvaguardas para o estímulo 
da produção nacional como 

sendo, igualmente, um dos ob-
jectivos essenciais do projecto.

“Queremos promover o 
fortalecimento do sector pri-
vado nacional e local. Sabe-
mos e acreditamos que este 
projecto pode ser um dos ca-
talisadores para a nossa as-
piração operacional de valo-
rizar e consumir a produção 
nacional, diversificar as expor-
tações e impulsionar o investi-
mento”, frisou a governante.

O projecto, operacionaliza-
do em parceria com a UNIDO-
-Organização das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
Industrial, é financiado pela 
União Europeia e visa tam-
bém apoiar a implementação 
do Acordo de Parceria Eco-
nómica (APE) e do Acordo 
de Facilitação do Comércio 
(AFC) da Organização Mun-
dial de Comércio (OMC).

Por sua vez, António 
Sánchez-Benedito Gaspar, 
embaixador da União Euro-

peia em Moçambique, dis-
se a propósito que o bloco 
económico está ciente de 
que Moçambique está mui-
to bem posicionado para ti-
rar proveito das vantagens 
que a globalização ofere-
ce no sector do comércio.

“Tem uma localização 
geográfica estratégica, uma 
população jovem, com enor-
me potencial e recursos. Nós 
também queremos contribuir 
para o processo de cresci-
mento económico deste país, 

criando emprego para a po-
pulação, através do reforço 
da competitividade comer-
cial”, disse o diplomata.

Com este projecto, segun-
do destacou António Sánchez-
-Benedito Gaspar, “queremos 
ir longe, mas também ir rápido, 
porque o país não pode espe-
rar, sendo importante avançar 
com urgência nas questões 
de qualidade e na diversifica-
ção da capacidade exportado-
ra do país, e para isso temos a 
melhor equipa e parceiros”.

Para Jaime Comiche, repre-
sentante da UNIDO no país, 
existe a expectativa de que a im-
plementação exitosa do projecto 
concorra para a materialização 
dos objectivos de transforma-
ção estrutural da economia, 
preconizados pelo Programa do 
Governo 2020-24, e habilitar as 
empresas a tirar maior vanta-
gem do mercado da SADC, do 
Acordo de Parceria Económica 
SADC-União Europeia, e tam-
bém do Acordo de Comércio 
Livre Continental Africano.

Moza Banco doa primeira máquina cirúrgica 
ao HCM para tratar centenas de crianças

o moza Banco doou uma máquina de lazer Co2 para o 
Hospital Central de maputo. esta iniciativa surge pelo facto de 
existirem em moçambique centenas de crianças que enfrentam 
grandes dificuldades devido à doença Papilomatose Laríngea.

A Papilomato-
se Laríngea é 
uma doença 
pouco conhe-
cida em Mo-

çambique e que ataca centenas 
de crianças, sendo que a cura 
desta doença depende de um 
processo denominado traque-
ostomia . O principal objectivo 
deste processo é servir como 
uma alternativa segura para que 
o indivíduo faça um ciclo res-
piratório através de outro meio. 
A única contra-indicação para 
a realização do procedimen-

to é a alteração homeostática. 
As crianças que sofrem des-

ta doença têm muitos proble-
mas, nomeadamente a perda 
do timbre de voz, obstrução da 
cânula traqueal, tosse e secre-
ções, entre outras. Todos estes 
sintomas limitam estas crian-
ças de ter uma vida normal e 
de fazer actividades normais, 
como correr, brincar, tomar ba-
nho, ir à escola, entre outras. 

Sensibilizado com esta 
situação, o Moza Banco, no 
âmbito da sua Responsabi-
lidade Social, decidiu doar 

a máquina de Lazer CO2 ao 
Serviço de Otorrinolarin-
gologia do Hospital Cen-
tral de Maputo para ajudar 
no tratamento desta doença. 

“Decidimos responder a 
este pedido que nos foi fei-
to, para apoiar na luta des-
ta terrível doença e salvar a 
vida de muitas crianças do 
nosso país”, explicou o Pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração do Moza Ban-
co, Dr. João Figueiredo, 

Recorde-se que recente-
mente, o Moza Banco apoiou 
também o Hospital Geral de 
Mavalane e o Instituto do 
Coração com o objectivo de 
apoiar no atendimento e trata-
mento de doentes com Covid-19
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Uma simples bicicleta pode mudar a vida de uma fa-
mília inteira ou de comunidades. encurta distâncias, dá 
maior mobilidade e aproxima populações. só este mês, a 
Vale moçambique já entregou 763 bicicletas à comuni-
dade de Cateme, algumas das quais destinadas aos be-
neficiários de oficinas designadas por ‘Bike Negócios’.

N este projec-
to, que teve 
início no fi-
nal de 2020, 
a Vale tem 

como parceira a Mozambike - em-
presa que fabrica bicicletas em Mo-
çambique e que está associada a 
vários projectos de responsabilida-
de social. Ao todo foram entregues 
mais de 1.800 bicicletas, benefi-
ciando perto de 2 mil famílias de 
sete comunidades, situadas no dis-
trito de Moatize, província de Tete.

A utilidade de uma bicicle-
ta em populações distantes dos 
centros urbanos pode ser ab-

solutamente transformadora e 
inclusiva. Tudo fica mais per-
to e tudo se faz mais depressa. 

Tumova Geraldo, de 26 anos 
de idade, é socorrista da comuni-
dade de Matambanhama e não tem 
dúvidas disso: “Uma bicicleta faci-
lita muito, as pessoas chegam mais 
facilmente e mais rápido ao centro 
de saúde, à escola, ajuda para ir 
buscar água, à moagem, à macham-
ba, ajuda em praticamente tudo”. 

Tumova foi um dos contempla-
dos com a oferta da Vale, um pre-
sente que o deixou “muito feliz” e 
que faz toda a diferença no trabalho 
que desenvolve na aldeia.  “A mi-

nha função é prestar os primeiros 
socorros às pessoas da comunida-
de, quando alguém tem doenças 
como diarreia ou malária desloco-
-me à casa das pessoas para dar 
alguns medicamentos. E quando 
tenho missão de serviço em Mo-
atize agora também chego muito 
mais rápido, é menos cansativo e 
dá para transportar coisas”, explica.

Farnícia Evaristo Almado tem 
38 anos e cinco filhos. Trabalho não 
lhe falta, mas a bicicleta veio dar 
uma ajuda preciosa a esta mulher 
que, para além das tarefas da casa, 
tem também de cultivar a macham-
ba, ir buscar água e lenha ou comprar 
carvão. “Ajuda muito, chego muito 
mais cedo a todo o lado”, garante. 

Américo Inácio, marido de Far-
nícia, adianta mesmo que passaram 
a ir a Moatize com mais frequên-
cia. “Vendemos milho e pepino 
que agora conseguimos transportar 

na bicicleta e conseguimos che-
gar à cidade muito mais depressa 
para podermos vender”, conta. 

Neste projecto são contempla-
das as comunidades de Matam-
banhama, Ntchenga, Mphandue, 
Phonde, Catete, Calambo e Cate-
me.  Com as bicicletas são também 
entregues kits de material suplente 
para garantir uma maior longevi-
dade daquele meio de transpor-
te. O projecto integra ainda uma 

componente de auto-negócio que 
beneficia cerca de 15 jovens das re-
feridas comunidades com a criação 
de oficinas de ‘Bike Negócio’, com 
o objectivo de criar oportunidades 
de negócio na área da manutenção, 
reparação e venda de acessórios, 
como forma de ajudar a comuni-
dade a manter as bicicletas em bom 
estado. Em simultâneo, representa 
uma fonte de rendimento para os jo-
vens que fazem parte da iniciativa.

Quando uma bicicleta 
significa maior inclusão

Poucas semanas após a passa-
gem dos ciclones Idai e Kenneth, 
que em Março de 2019 fustigaram 
e causaram danos avultados nas 
províncias de Sofala, Manica, Zam-
bézia, Cabo Delgado e Nampula, a 
Gapi desencadeou um programa de 
assistência a micro e pequenos ne-
gócios vítimas da tragédia: “Hoje, 
apesar dos limitados recursos de 
que dispúnhamos, os resultados da 
prontidão com que respondemos 
são visíveis e comprovam a eficácia 
do nosso modo de intervir”, recor-
dou Adolfo Muholove, Presidente 

da Comissão Executiva da Gapi, 
por ocasião da passagem do segun-
do aniversário daquela calamidade.

A pronta intervenção da Gapi 
foi feita através de um programa de 
assistência técnica e financeira, no 
qual se incluiu um instrumento de 
crédito especial designado FEREN 
- Fundo de Emergência e Reabili-
tação Económica- envolvendo uma 
parceria da Gapi com a FAN e a 
CTA, com o apoio da DANIDA.

No global, o FEREN foi do-
tado de recursos na ordem de 
quase um milhão de dólares.

“Desde o início estávamos cien-
tes de que a dimensão dos recursos 
de que dispúnhamos era insuficien-
te para as necessidades criadas pela 
tragédia Idai e Kenneth. Mas não 
ficamos parados. Concebemos um 
conjunto de iniciativas com vista a 
mostrar a outras instituições e po-
tenciais parceiros os caminhos para 
intervir em situações como aque-
las. Fomos pioneiros. Fizemos o 
nosso papel. Era esperado que ou-
tras entidades dessem seguimen-
to”, acrescentou o PCE da Gapi.

As declarações de Adolfo 
Muholove foram feitas durante 
uma sessão de reflexão organiza-
da por ocasião do 31º aniversário 
desta instituição, que se assinala 
em Março. Ao longo dos próximos 
meses, os gestores da Gapi vão con-
tinuar a auscultar os seus parceiros 
e clientes sobre o papel e a estraté-
gia desta instituição financeira de 
desenvolvimento, face aos desa-
fios que o país enfrenta para uma 
maior inclusão social e económica.

Visitando os lugares afecta-
dos, nota-se que as cerca de três 
dezenas de beneficiários da inter-
venção do FEREN conseguiram 
recuperar e relançar os seus negó-
cios. Infra-estruturas anteriormen-
te destruídas ressurgiram, fruto da 
intervenção financeira, através de 
financiamento e também de assis-

tência técnica aos beneficiários.
No processo de implemen-

tação do FEREN foi também 
estabelecida uma parceria com 
o FARE – Fundo de Apoio à Re-
abilitação Económica – o que 
possibilitou a aplicação dos cré-
ditos concedidos a taxas de juro 
na ordem dos 10 a 12,5 porcento.

Assistência humanitária e 
resgate da pequena economia 

local

Aquando da ocorrência do 
ciclone Idai, a Gapi desdobrou-
-se em acções, com vários par-
ceiros, para mitigar o sofrimento, 
apoiar a recuperação dos peque-
nos negócios e reconstruir outros. 

Primeiro, com a Fundação 
Fernando Leite Couto identificou 
as prioridades humanitárias, sendo 
que do FEREN foram alocados 
três milhões de meticais destina-
dos à reconstrução de mercados e 
apoio ao relançamento dos micro-
-negócios nas zonas afectadas. 

O primeiro mercado beneficia-
do foi o de Maquinino, na Beira, 
tendo na ocasião o presidente do 
município, Daviz Simango, des-
crito a iniciativa da Gapi e da Fun-
dação Fernando Leite Couto como 
um “gesto de grande humanismo e 
compreensão pelo sofrimento dos 

afectados e sem meios próprios 
para recomeçar as suas vidas”.

Foi também prestada assistência 
a municípios e administrações locais 
para reabilitarem os seus mercados, 
designadamente em Nhamatanda, 
Dondo, Búzi, Gorongosa, Caia, 
Gondola, Sussundenga e Nicoadala.

Reforço à resiliência de negócios 
face aos riscos ambientais

Em parceria com a OIT – Orga-
nização Internacional de Trabalho 
- a Gapi iniciou um projecto foca-
do na melhoria da resiliência das 
empresas e riscos de novos investi-
mentos face aos principais desafios 
ligados às mudanças climáticas. 
A OIT e a Gapi capacitaram ges-
tores de MPMEs e promotores de 
novos negócios em matérias sobre 
a resiliência das organizações em-
presariais e respectivos negócios.

A primeira fase contemplou a 
formação de formadores em maté-
rias que incluem (i) a identificação 
do quão resiliente é uma organiza-
ção; (ii) identificação dos riscos que 
podem afectar uma organização; 
(iii) avaliação do nível de vulne-
rabilidade; (iv) compreensão das 
prioridades da organização; (v) 
elaboração de planos de continui-
dade de negócio após ocorrência 
de desastres naturais, dentre outras.

Beneficiários de assistência da 
Gapi relançam economias locais

Projecto de mobilidade no distrito de Moatize

Dois anos depois do Idai e Kenneth
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Perdão da dívida de Moçambique mostra 
interesse da China em manter influência 

Fraca mobilidade na cadeia portuária 
gera fuga de operadores internacionais

A cadeia portuária nacional precisa de tornar-se eficiente, 
adoptando melhorias significativas e estruturais, mercê da con-
jugação de esforços entre o Governo e o sector privado. Com a 
localização geográfica competitiva, não faz muito sentido que 
países como malawi e Zâmbia optem pelo porto de dar-es-sala-
am, na república Unida da tanzânia, em detrimento do nosso.

“É p r e -
c i s o 
a t r a i r 
e s t e s 
clien-

tes para as nossas operações. Con-
tudo, tudo passa pela melhoria do 
trânsito portuário”, defendeu o res-
ponsável pela IPG, António Catoja, 
que, na sua opinião, os portos são 
ineficientes nas operações, o que 
consequentemente retrai vários 
operadores que pretendam se ser-
vir deles como corredor de trânsito.

 António Catoja relata alguns 
casos, como a demora na atra-
cagem de navios que, segundo 
ele, chega a levar cerca de dois 
a três meses, o que de algum 
modo torna onerosa a operação. 

“Precisamos de soluções flexí-
veis que possam permitir a entrada 
de navios a tempo e horas e sair o 

mais breve possível”, entende An-
tónio Catoja, rematando a necessi-
dade de alargamento dos pontos de 
entrada e saída no Porto da Beira, 
dado que sucede que o mesmo 
ponto de entrada serve de saída, 
situação que leva ao enorme con-
gestionamento naquele corredor.

 “Os camiões levam mais de 
três horas para poder sair do por-
to, processo esse que é antecedido 
pela manobra, carimbo, por parte 
das autoridades, entre outros pro-
cedimentos”, afirma, acrescen-
tando que o sector privado muito 
tem investido na melhoria das suas 
actividades. Contudo, estes investi-
mentos devem  ser acompanhados 
de forma uníssona por outras en-
tidades, dado que quanto melhor 
for o serviço prestado, maior será 
a recuperação do investimento, 

o que urge também melho-

rar o processo de legalização da 
carga e despacho dos camiões.

Entretanto, o gestor da Sturrock 
Gindrod, Júlio Balane, mostra-se 
preocupado com os preços pratica-
dos ao nível dos portos em Moçam-
bique, que se afiguram altos. “Não 
sei se esta ideia é por estarmos lo-
calizados bem geograficamente. 
Mas isso pode ser a razão para a re-
dução das operações por parte dos 
tradings. Os nossos concorrentes 
não reúnem vantagem geográfica 
competitiva, mas caso não se invis-

ta mais em aspectos de celeridade 
no escoamento dos produtos cor-
remos o risco de perder”, afirma. 

Outro problema que dificul-
ta as operações nos portos tem a 
ver com a selagem electrónica. 

Segundo António Catoja, há 
uma aparente ideia de que a ins-
talação do sistema de selagem 
online é sem dúvidas para permi-
tir a aceleração e não a compli-
cação, tal como sucede no Porto 
da Beira, onde a IPG está esta-
belecida. “Temos que assegurar 

o controlo e não criar contraven-
ções, trazer a eficiência e não a 
ineficiência gerada pelo sistema 
como foi montado”, acrescentou.

O trânsito através de camiões 
que vêm do Malawi ou Zâmbia gera 
congestionamento, dada a grande 
ineficiência, mas noutros países 
não origina entraves no processo.

“Há sempre um princípio de 
que o produto em trânsito é um 
problema. Aceitamos que o contro-
lo seja implementado, ma há que 
melhorar o processo”, assegurou. 

Mesmo com a vantagem geográfica

eLton da Graça 

A consultora NKC African 
Economics considera que o per-
dão de dívida da China a Mo-
çambique, no valor de 32 milhões 
de euros, demonstra o interesse 
em manter a influência em pa-
íses ricos em recursos naturais.

“Nos últimos anos, os emprés-
timos chineses ajudaram a financiar 
grandes projectos de construção em 
Moçambique e, apesar de ter havido 
um abrandamento do investimento 

chinês em África, desde a queda 
dos preços das matérias-primas, em 
2014, Pequim continua interessa-
da em manter a sua influência em 
países africanos ricos em recursos, 
como é o caso de Moçambique”, 
disse o analista Gerrit van Rooyen.

Num comentário sobre o perdão 
de 2% da dívida de Moçambique à 
China, enviado aos clientes, e a que 
a Lusa teve acesso, o economista 
escreve que “a pandemia de Co-

vid-19 deu à China uma oportuni-
dade ideal para construir boa vonta-
de no continente e fornecer apoio de 
emergência aos governos africanos 
para enfrentarem as dificuldades”.

Para além de Moçambique, que 
beneficiou de um perdão de dívida 
no valor de 32 milhões de euros, 
equivalente a 2,2% do total, tam-
bém Angola conseguiu reestruturar 
a dívida de credores chineses for-
necendo um alívio nos pagamentos 
neste e no próximo ano, num valor 
superior a 6 mil milhões de dólares, 
cerca de 5,1 mil milhões de euros.

“O último perdão de dívida da 
China vale apenas 2% da dívida à 
China, mas Maputo aceitou de bom 
grado, já que está agarrado a uma 
dívida externa pública de cerca de 
90% do PIB, pagamentos atrasados 
no valor de mil milhões de dólares 
[852 milhões de euros], e enfren-
ta o triplo desafio da Covid-19, 
tempestades tropicais e terrorismo 
em Cabo Delgado”, acrescen-
ta o analista desta filial africana 
da britânica Oxford Economics.

De acordo com a NKC African 

Economics, o Governo de Maputo 
está a contar com o apoio de credo-
res como a China, Clube de Paris, 
Fundo Monetário Internacional, 
Banco Mundial e a União Euro-
peia para angariar 700 milhões de 
dólares (596 milhões de euros) para 
enfrentar os efeitos económicos 
adversos da Covid-19, tendo já re-
cebido 324 milhões de dólares (276 
milhões de euros) do FMI, ainda em 
2020 e, no final desse ano, mais 200 
milhões de dólares (170 milhões de 
euros) do Banco Mundial e da UE.

A estas verbas junta-se o alívio 
da dívida proveniente da Iniciativa 
de Suspensão do Serviço da Dívida 
(DSSI), que liberta 250,2 milhões 
de dólares (213 milhões de euros) 
até Junho, e que poderá ser prolon-
gado até final do ano ou até 2022.

Segundo dados mais recentes 
divulgados pelo ministro da Eco-
nomia e Finanças moçambicano 
no Parlamento, em Novembro, 
a dívida com a China ronda nos 
dois mil milhões de dólares (1,6 
mil milhões de euros), ou seja, re-
presenta cerca de 16% do total dos 

cerca de 12.370 milhões de dólares 
(cerca de 10 mil milhões de euros) 
da dívida pública moçambicana.

Segundo esses dados, uma 
parcela maioritária da dívida à 
China, num montante de 1.970 
milhões de dólares (1.660 milhões 
de euros), é devida ao Exim Bank 
chinês e foi empregue sobretudo 
para a construção de estradas e 
pontes, incluindo a via Circular de 
Maputo, a ponte suspensa sobre a 
baía de Maputo e as estradas a Sul.

Várias organizações da So-
ciedade Civil têm criticado a 
opacidade dos contratos com a 
China e o Centro de Integrida-
de Pública (CIP) publicou um 
estudo, em Outubro, em que a 
classificou como “assustadora”.

Na altura, Adriano Maleia-
ne, ministro da Economia e Fi-
nanças, desvalorizou os receios: 
“Eu não tenho esse drama”, re-
feriu, considerando normal o 
serviço da dívida com a China e 
assinalando que a prioridade de 
Maputo tem sido recorrer a em-
préstimos concessionais. (lusa)
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Standard Bank nomeado melhor   
Banco no continente africano

Apoio do Banco Mundial para melhorar 
aprendizagem e capacitar raparigas em Moçambique

Comercial

ESPECIALISTA EM MEDICINA 
TRADICIONAL

DOUTOR SOFRIMENTO 
NINGORE

VOCÊ QUE SOFRE DE:

* Impotência sexual
* Esterilidade
* Corrimento
* Borbulhas no pénis
* Sífilis
* Doenças venéreas crónicas
* Dores de útero
* Diabetes
* Comichão

* Aumento o sexo e aumenta e potência
* Ser apertado por espíritos á noite
* Sonhar a fazer sexo
* Deixar de fumar
* Dar sorte no serviço
* Recuperação de amor perdido
* Asma
* Período prolongado
* Hemorróides
* Dores de coração

As crianças com menos de cinco anos 
recebem tratamento gratuito

Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro da Malhangalene, 
Rua do Alba nº 56, perto da Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 18:00 horas
Contacto: 82- 8050930 | 848050930 | 878050930

Num acordo com o Governo de moçambique, o Banco mun-
dial aprovou um novo financiamento  que visa aumentar os ní-
veis de aprendizagem e retenção das raparigas no ensino pri-
mário e secundário inferior do ensino básico. o projecto será 
implementado em todo o país, mas com especial atenção nas 
áreas carenciadas que enfrentam maiores desafios educativos.

O pacote de financia-
mento inclui um 
subsídio da Asso-
ciação Internacional 
de Desenvolvimen-

to (IDA) de US$160 milhões e uma sub-
venção da Parceria Global para a Edu-
cação (GPE) de US$139 milhões, para 
um montante total de US$299 milhões.

 Este projecto centra-se em dois 
grandes estrangulamentos no ciclo edu-
cativo: (i) baixos resultados da apren-
dizagem durante os três primeiros anos 
de escolaridade primária; e (ii) baixa re-
tenção das raparigas e na transição para 
os níveis superiores do ensino básico.

 “Alcançar o ensino básico universal 
para as raparigas é fundamental porque 
permite que elas amadureçam e se tor-
nem adultas e produtivas no tecido eco-
nómico do país”, disse Idah Z. Pswarayi-
-Riddihough, director nacional do Banco 
Mundial para Moçambique, Madagás-
car, Comores, Maurícias e Seychelles.  

“A educação das raparigas tem bene-
fícios multiplicadores para as gerações 
futuras, pois gera um ciclo virtuoso de 
capacitação, menor fertilidade e maior 
produtividade, com efeitos duradou-
ros para as comunidades”, acrescentou.

 Moçambique tem uma população 
jovem e em rápida expansão, o que apre-

senta tanto desafios como oportunidades 
para o seu desenvolvimento a longo prazo. 

O país tem uma das mais elevadas 
taxas de analfabetismo da região, ape-
sar dos progressos feitos nas últimas 
décadas. Os indicadores de capital hu-
mano do país são baixos, com grandes 
disparidades geográficas e de género. 
As taxas de abandono escolar são eleva-
das, especialmente entre as raparigas, e 
o acesso à educação continua a ser um 
desafio, especialmente nos níveis pré-
-escolar e superior do ensino básico, 
onde persistem grandes disparidades 
nas matrículas entre rapazes e raparigas.

 “Este projecto investe no fortale-
cimento e expansão dos serviços pré-
-escolares e na melhoria da qualidade 
da aprendizagem nos primeiros níveis, o 
que ajudará a desenvolver competências 
fundamentais para impulsionar a apren-
dizagem ao longo de todo o ciclo esco-
lar”, referiu Marina Bassi, economista 
sénior e chefe da equipa do projecto. 

Como parte deste esforço para 
fortalecer os serviços educativos, o 
projecto irá construir 100 novas insta-
lações pré-escolares, conhecidas como 
Escolinhas, em áreas rurais com baixo 
aproveitamento escolar e apoiar o me-
lhoramento de  competências de leitura 
para os alunos do primeiro ao terceiro 

ano, através da formação e apoio aos professores 
e garantindo que os materiais de aprendizagem 
estejam acessíveis para as crianças nesses níveis.

 “Aumentar o acesso e a retenção das rapa-
rigas no ensino primário e secundário superior é 
um objectivo-chave desta operação”, acrescentou 
Lúcia Nhampossa, especialista em educação e co-
-chefe da equipa do projecto. “Isto será consegui-
do pela criação de um ambiente escolar seguro e 
inclusivo para as raparigas, expandindo a oferta de 
escolas secundárias em todo o país, especialmente 
em áreas com baixas taxas de matrículas de rapari-
gas, e melhorando as condições da infra-estrutura 
escolar para ajudar a atrair e reter as raparigas”. 

Além disso, o projecto implementará pro-

gramas de educação em saúde sexual e reprodu-
tiva e campanhas de sensibilização e mitigação 
da violência baseada no género nos níveis do 
ensino primário superior e secundário inferior, 
assim como actividades de mentoria para as ra-
parigas. O projecto também ampliará a escala 
das instalações de ensino à distância, o que será 
cada vez mais importante se a profundidade e 
a duração da crise da Covid-19 continuarem.  

 Esta operação está alinhada com as prioridades 
do país, conforme delineadas no seu plano quin-
quenal, assim como com o quadro de parcerias do 
Banco para o AF 2017-21, que reconhece que uma 
economia mais diversificada, produtiva e inclusiva 
exigirá maiores investimentos em capital humano.

O Standard Bank foi recente-
mente nomeado o Melhor Banco 
no Continente Africano, no decur-
so da 28ª cerimónia dos prémios 
anuais da Global Finance para 
os Melhores Bancos do Mundo.

Os prémios surgem numa altura 
em que a indústria bancária tem de-
sempenhado um papel importante no 
apoio às empresas e clientes afectados 
pela Covid-19. Eles demonstram o 
empenho do Grupo Standard Bank 
em promover o desenvolvimen-
to socioeconómico nos mercados 
onde opera, no continente africano.

Os vencedores dos prémios deste 
ano são os bancos que responderam, 
cuidadosamente, às necessidades dos 
seus clientes em mercados difíceis e 
conseguiram resultados significati-
vos, ao mesmo tempo que lançaram 
as bases para o sucesso no futuro, de 
acordo com a Global Finance, publi-
cação norte-americana que tem mais 
de 50 mil leitores em 189 países.

“Os bancos estão a desempenhar 
um papel fundamental na recuperação 
económica em todo o mundo. Os pré-
mios de Melhor Banco destacam os lí-
deres na restauração do crescimento e 
no mapeamento de um caminho a se-

guir”, disse Joseph Giarraputo, editor 
e director editorial da Global Finance.

“As avaliações deste ano são 
mais importantes e valiosas do que 
em qualquer ponto da sua história 
de 28 anos, dadas as condições eco-
nómicas sem precedentes criadas 
pela pandemia global”, frisou.

Importa referir que todas as se-
lecções foram feitas pelos editores 
da Global Finance, após consultas 
com executivos financeiros de em-
presas, banqueiros e consultores 
bancários, para além de analistas 
de todo o mundo. Ao seleccionar 
estes bancos de topo, a Global Fi-
nance considerou factores que va-
riavam desde o objectivo quantita-
tivo até ao subjectivo informado.

Os critérios objectivos con-
siderados para nomeação do 
Standard Bank incluíram o cres-
cimento dos activos, rentabilida-
de, alcance geográfico, relações 
estratégicas, desenvolvimento 
de novos negócios e inovação 
em produtos. Os critérios sub-
jectivos incluíam as opiniões de 
analistas de acções, analistas de 
notação de crédito, consultores ban-
cários e outros envolvidos no sector.
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Moçambique ‘foi santo de mais’: perdeu 
como sempre e está fora do CAN

a selecção nacional de futebol, mambas, perdeu com Cabo 
Verde por 0-1, no jogo referente à sexta jornada do Grupo F de 
qualificação ao CAN-2021 e, como consequência deste resul-
tado, falhou uma vez mais o apuramento para a mais impor-
tante competição continental de futebol. moçambique termi-
nou o grupo em último lugar, com quatro pontos. Cabo Verde, 
com 10 pontos, apurou-se e no outro jogo do grupo, os Cama-
rões (11 pontos) e ruanda (6) terminaram empatados a zero.

Em plena Se-
mana Santa, 
os Mambas 
foram ‘san-
tos de mais’, 

ou seja, não conseguiram ser 
matreiros o suficiente para po-
der vergar os Tubarões Azuis 
que chegaram ao Zimpeto 
com a lição bem estudada.

No jogo realizado no Está-
dio Nacional do Zimpeto, os 
Mambas não tiveram compe-
tência para conseguir vencer a 
boa organização dos Tubarões 
Azuis, que vieram à capital 
moçambicana moralizados 
após uma vitória moralizado-
ra diante dos Camarões, por 
3-1, ou seja, estavam em van-
tagem na tabela classificativa.

Para este encontro, Luís 
Gonçalves fez muitas alterações 
à equipa, com destaque para a 
entrada de Dominguez para o 11 
inicial, Gildo, bem como colo-
cou de início Kamo-Kamo que 

esteve ausente no jogo de Kigali.
Moçambique até entrou 

bem no jogo, com Dayo Antó-
nio a não conseguir tirar pro-
veito de uma oferta do guarda-
-redes Vozinha, ao ficar com 
os pés presos, não conseguin-
do dar seguimento à jogada.

Depois foi a vez de Kamo-
-Kamo embrulhar-se com a bola, 
acabando por fazer um passe 
para Luís Miquissone, que tira 
um remate cheio de intenção, 
mas ao lado da baliza de Vozinha.

Ao longo da primeira par-
te, os Mambas procuraram 
assenhorear-se do jogo, mas 
encontraram uma pronta res-
posta dos Tubarões Azuis que 
pausavam o jogo, pois um 
empate lhes era favorável 
nas contas de qualificação. 

Kamo-Kamo procurou 
dar outra dinâmica às acções 
ofensivas, mas faltou objec-
tividade na hora de conse-
guir visar a baliza contrária, 

sendo por isso que não foi de 
espantar o nulo ao intervalo.

Faizal entrou para marcar e fê-
lo na própria baliza

Na segunda parte, Moçam-
bique fez mexidas no seu 11. 
Saiu Gildo que cedeu o seu 
lugar a Abel “Maestro” Joshua 
e Dayo António foi substitu-
ído por Faisal Bangal, numa 
clara intenção de Gonçalves 
melhorar a manobra ofensiva 
da equipa, tendo a primeira 
oportunidade pertencido aos 
visitantes, com Lisandro Seme-
do a rematar com perigo, mas 
ao lado da baliza de Franque. 

Na resposta, Dominguez 
faz um passe para Miquisso-
ne, que tira um remate rasteiro 
para defesa apertada do guar-
dião cabo-verdiano. Bangal 
apareceu e Lara recarga, porém 
rematou para o corpo de Vozi-
nha que controlou a situação.  

Porém, acabaram por ser os 
Tubarões Azuis a conseguir o 
tão procurado golo. Foi aos 58 
minutos, na sequência da co-
brança de um livre por Marco 
Paulo Soares, a bola acaba por 
ser desviada por Faizal Ban-
gal para o fundo da baliza de 

Franque que não foi capaz de 
evitar o pior para as suas redes.

Era o balde de água fria 
para as cerca de cinco cen-
tenas de espectadores que 
à última hora foram autori-
zadas a marcar presença no 
Zimpeto em hora de recolher 
obrigatório na capital do país.

 

Vozinha foi uma barreira 
intransponível e segurou a 

terceira qualificação ao CAN

Na resposta, Dominguez 
faz uma boa combinação com 
Clésio, que tira um centro para 
a pequena área, mas Lau King 
chegou tarde ao lance não con-
seguindo desviar para a baliza.

Pouco depois foi de bola 
parada cobrada por Bruno 
Langa para mais uma de-
fesa apertada de Vozinha, 
que voltou a impedir o golo 
na segunda bola, com Sidi-
que a não conseguir enviar 
a bola para a baliza, permi-
tindo o corte da defensiva. 

Kambala ainda tentou 
um remate do meio da rua, 
mas Vozinha foi uma bar-
reira intransponível ao con-
seguir defender para canto. 

Os 90 minutos chegaram 

sem que os Mambas conse-
guissem no mínimo chegar ao 
golo de empate, sendo que os 
Tubarões Azuis fizeram a festa 
pela terceira vez depois de te-
rem estado lá em 2013 e 2015

. 
FiCHa tÉCNiCa

Árbitro: Messie Mvou-
tou, auxiliado por Skyven 
Moyo e Beaudrel Ntsele; 

Quarto Árbitro: Piere Jean 
Nguene (todos do Congo);

Moçambique: 12- Fran-
que; 4- Sidique, 15- Chico Mu-
changa, 19- Jeitoso, 5- Bruno 
Langa, 6 – Kambala, 20- Gildo 
Vilanculos (21-  Abel “Maes-
tro” Joshua 45’), 7- Domin-
guez, 11- Luís Miquissone, 
13- Kamo-Kamo, 17- Dayo An-
tónio (09- Faizal Bangal 45’);

Treinador: Luís Gonçalves 
Cabo Verde: 1 – Josemar 

“Vozinha” Dias; 2 – Iamque 
Tavares, 4- Carlos Rodrigues, 
5- Steven Pereira, 6- Marco 
Paulo, 10- Jamiro Alvarenga 
(Furtado); 11- Erickson An-
drade, 14- Carlos Miguel, 16- 
Dylan dos Santos, 18- Lisandro 
Semedo e 22- Jeffry Fortes. 

Treinador: Pedro “Bubista”
(laNCemZ)
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Paulo Ratilal confirmado novo 
presidente do Desportivo Maputo

a liga africana de Basquetebol (Bal) anuncia que a 
histórica sessão inaugural da liga começará no domingo, 
dia 16 de maio, na arena Kigali, no ruanda, com 12 equi-
pas de toda a África em competição na nova liga profissional. 

A BAL, uma 
parceria entre 
a Federação 
Internacional 
de Basquete-

bol (FIBA) e a Associação Na-
cional de Basquetebol (NBA) 
(www.NBA.com), baseia-se nas 
competições de clubes que a De-
legação Regional da FIBA-Áfri-
ca organizou no continente e 
assinala a primeira colaboração 
da NBA para gerir uma liga fora 
da América do Norte. As pri-
meiras finais da BAL terão lugar 
no domingo, dia 30 de Maio.

A BAL criou sólidos proto-
colos sanitários e de segurança 
para as 12 equipas e pessoal 
que se deslocam ao Ruanda, 
com base nas orientações da 
Organização Mundial de Saú-

de e dos Centros Africanos de 
Controlo e Prevenção de Do-
enças, com aconselhamento 
das autoridades de saúde pú-
blica e especialistas médicos.

“Estamos entusiasmados 
com o facto de a sessão inau-
gural da Liga Africana de Bas-
quetebol se realizar na Arena 
Kigali de nível mundial”, disse 
o presidente da BAL, Amadou 
Gallo Fall. “Através da BAL, 
forneceremos uma platafor-
ma para jogadores de elite em 
todo o continente para mostrar 
o seu talento e inspirar fãs de 
todas as idades, usar o basque-
tebol como um motor de cres-
cimento económico em África 
e lançar uma luz para a vibran-
te cultura desportiva africana”.

“Estamos extremamente 

Paulo Ratilal foi este sábado 
confirmado presidente do Grupo 
Desportivo Maputo, para o quadri-
énio 2021-2025, na sequência do 
acto eleitoral para o qual era único 
candidato, após várias correntes de 
sócios “alvi-negros” terem decidi-
do uma lista consensual e represen-
tativa das diversas sensibilidades 
do clube, que a 31 de Maio vai 
completar 100 anos de existência.

Ao longo da manhã, os sócios 
“alvi-negros” acorreram à urna um 
a um e em observância das medi-
das de prevenção da pandemia da 
Covid-19, evitando aglomerados 
e cumprindo o que está previsto 
no decreto do Conselho de Mi-
nistros sobre a situação de cala-
midade pública em vigor no país.

Desde Outubro de 2020 que 
o Desportivo Maputo vinha en-
saiando este momento eleitoral, 
que surge na sequência do pedido 

de demissão de Inácio Bernar-
do, que em Setembro passado 
viu os adeptos filiados à claque 
Raça Alvi-Negra a exigirem a 
sua saída por alegada letargia na 
condução dos destinos do clube.

Plano estratégico para sair 
da crise financeira deve ser a 

prioridade 

Para o presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral, João Figuei-
redo, este acto encerra um perío-
do em que o Desportivo Maputo 
atravessou uma crise directiva.

“É um momento de grande 
emoção e histórico no ano em que 
comemoramos 100 anos, tínhamos 
que fechar um ciclo resultante de 
uma crise que vivemos desde os 
meados do ano passado, sem Di-
recção, mas tivemos uma Comis-
são de Gestão que conduziu bem 

os destinos do clube. Houve um 
grande envolvimento dos notáveis, 
membros do Conselho Consultivo 
e dos sócios, numa demonstração 
de que o GDM está bem vivo, o 
que é importante para o panorama 
desportivo nacional, para  histó-
ria do clube, para aquilo que pre-
tendemos para a formação e na 
participação nas competições em 
várias modalidades que o clube 
movimenta”, considera Figueiredo.

O presidente da MAG “alvi-
-negra” considera que o grande 
desafio que a Direcção eleita tem 
pela frente passa por “definir um 
plano estratégico que se adequa 
à realidade do clube, à realidade 
nacional e às capacidades verda-
deiramente possíveis do momento 
que atravessamos. O clube tem 
que sobreviver a esta crise finan-
ceira, tem que encontrar os apoios 
necessários para continuar a de-
senvolver algumas modalidades 
que exigem um esforço em termos 
financeiros, procurando manter 
a sua linha de um clube eclético”. 

Sessenta sócios legitimam 
eleição de Ratilal 

Dos 61 sócios que se fizeram 
ao Pavilhão do Desportivo Ma-
puto, apenas um depositou um 
voto em branco, sendo inequívo-
ca a unanimidade na escolha de 
Paulo Ratilal como novo presi-
dente do clube. Inverter o cená-
rio de crise financeira é o grande 
desafio do novo elenco eleito.

“Fico bastante contente pela 

afluência às urnas. Demonstra que 
o Desportivo está de volta, a nação 
“alvi-negra” está reconciliada e co-
esa. Neste momento, o GDM está a 
passar por um período de necessi-
dades financeiras para fazer face ao 
que nós propomos. Com os meus 
conhecimentos de gestão e junto 
dos meus colegas de Direcção vou 
procurar alguma objectividade para 
melhorar a situação”, disse Ratilal.

Para dar volta à actual situação, 
o presidente-eleito revelou que “te-
mos um plano estratégico a imple-
mentar em quatro anos, no sentido 
de devolver a mística e voltar a co-
locar o Desportivo forte. Temos a 
ambição de ter um campo próprio, 
uma academia de formação de joga-
dores. Este na verdade é o apanágio 
do clube, mas este ano temos que 
cuidar de finalizar bem a época”.

Momento para fazer valer o 
lema “um por todos, todos por 

um”

Ao acto eleitoral afluíram as 
mais variadas sensibilidades da 
família “alvi-negra”, destacando-
-se a participação na Assembleia-
-Geral de antigos presidentes, 
como é o caso de Michel Gris-
pos, Danilo Correia (presidente 
da Comissão de Gestão) e Inácio 
Bernardo, que destacou os con-
sensos alcançados e de que o clu-
be está entregue em boas mãos.

“Este momento é muito impor-
tante para o Desportivo, há três anos 
quando tomamos posse dissemos 
que o clube não seria o mesmo. Fi-

zemos a nossa parte, o clube nunca 
teve um vazio legal, a Direcção do 
clube está entregue em boas mãos, 
o Paulo Ratilal sempre trabalhou e 
apoiou as direcções do clube, é do 
Desportivo de alma e gema. Espero 
que daqui para frente tenhamos um 
clube melhor que nos anos anterio-
res. Esse é o objectivo da família 
“alvi-negra” que cada um faça a sua 
parte”, considerou Inácio Bernardo.

Para os sócios, este é o mo-
mento de buscar a paz e tran-
quilidade no seio da família 
“alvi-negra, fazendo valer o lema 
“um por todos, todos por um”. 

“É um momento único depois 
da saída do presidente Inácio, a 
Comissão tomou conta do clu-
be numa altura em que estamos 
a caminhar para o centenário do 
clube. 100 anos não são 100 dias, 
espero que a nova Direcção tome 
conta na totalidade dos destinos 
da colectividade, consiga fazer 
uma reestruturação na gestão e 
que trabalhe com pessoas com-
prometidas com o GDM, que 
possam levar a mudanças nas 
próprias modalidades, a começar 
pelo futebol, basquetebol, hóquei, 
por aí em diante”, disse António 
Massingue, antigo coordena-
dor da claque Raça Alvi-Negra. 

Os novos cargos gerentes do 
GDM, cuja direcção será presidida 
por Paulo Ratilal, terão em João Fi-
gueiredo como presidente da Mesa 
da Assembleia- Geral. Ângelo 
Matinene, Danilo Liasse e Adelino 
Chirindza serão vice-presidentes. 

 (laNCemZ) 

felizes por finalmente lançar 
a muito antecipada primei-
ra sessão da BAL,” afirmou 
o Presidente do Conselho da 
FIBA-África e da BAL, Aníbal 
Manave. “A FIBA e a NBA têm 
trabalhado em conjunto para de-

senvolver protocolos que aten-
dam  à saúde e à segurança de 
todos os jogadores, treinadores e 
dirigentes. A experiência de re-
ceber as Qualificatórias da FIBA 
AfroBasket 2021 no Ruanda, no 
final do ano passado, contribui-

BAL inicia a 16 de Maio rá para uma sessão inaugural da 
BAL segura e bem-sucedida.”

A liga anunciou também um 
formato de competição ajusta-
do para a sessão inaugural, que 
contará com um total de 26 jo-
gos na Arena Kigali. A compe-
tição irá arrancar com uma fase 
de grupos de 18 jogos com as 12 
equipas divididas em três gru-
pos de quatro. Durante a fase de 
grupos, cada equipa enfrentará 
uma vez as restantes três equi-
pas do seu grupo. As oito me-
lhores equipas da fase de grupos 
qualificam-se para os playoffs, 
que serão de eliminatória sim-
ples em todas as três rondas.

As equipas campeãs das li-
gas nacionais de Angola, Egip-
to, Marrocos, Nigéria, Senegal 
e Tunísia ganharam a sua parti-
cipação na sessão inaugural. As 
restantes seis equipas, oriundas 
da Argélia, Camarões, Mada-
gáscar, Mali, Moçambique e 
Ruanda garantiram a sua parti-
cipação através de torneios de 
qualificação da BAL, organi-
zados por Delegações Regio-
nais da FIBA-África em todo o 
continente, em finais de 2019.
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“A poesia é a forma mais profunda de exibir 
a essência do homem” – Elísio Franque

Operadoras de telefonia móvel 
roubam e empobrecem os músicos 

elísio rui Franque alface,de 29 anos de idade, nasceu e 
residena província de tete.licenciado em recursos Humanos, 
com habilitações em Higiene e segurança no trabalho, exer-
ce a função de Gestor de recursos Humanos, sendo também 
poeta. elísio nasceu numa família de mãe camponesa e pai 
trabalhador por conta própria, tendo crescido no povoado de 
pacassa, distrito de Changara, onde frequentou o ensino pri-
mário até à 5ª classe, tendoconcluído na escola Josina machel, 
na cidade de tete. o ensino básico e médio concluiu na escola 
secundária de tete, três anos depois ingressouna Universida-
de pedagógica - delegação de tete, actualmenteUnipúnguè. 

Para ele, a poesia é 
uma arte do silêncio, 
divinal, que permite 
conhecer o seu “eu” 
interior e exterior, e 

exteriorizar a beleza que há por 
dentro, conhecer o outro, comuni-
car-se com o mundo e compreender 
as suas multifacetadas dimensões.

“A poesia é importante nu-
masociedade como a nossa, e no 
mundo em geral, na preservação 
dos valores de um povo, a sua 
história, cultura, as riquezas da 
terra e perspectivar o futuro.É a 
forma extraordinária de se divul-
gar sentimentos, conhecimentos, 
vivências das gentes da terra. É 
uma arte que educa um homem 
no saber estar, ser e fazer.A poesia 
é a forma mais profunda de se exi-
bir a essência do homem”, afirma.

Antes da poesia,Elísio come-
çou por compor líricas musicais 
por volta de 2007, anos depois co-
meçoua rabiscar alguns versos de 
poemas, por tanta sede de compor 
naaltura. Já em 2014 foi escreven-
do alguns contos e outras matérias. 

Hoje, depois de tanta persis-
tência e batalhas vencidas tem inú-
meros textos poéticos, agregados 
em mais de quatro obras de origi-
nais que foi e tem escrevendo ao 
longo dos tempos para uma futura 
publicação em formato de livro. 

“Começo a escrever poesia já 
em 2009, nessa altura eu já com-
punha canções musicais. A poesia, 
na verdade, foi consequência da 
intensa vontade incontrolável de 
compor canções musicais. Foi daí 
que comecei a investir parte do meu 
tempo na poesia”, afirma o poeta. 

Neste grande percur-
so da poesia, no acto da sua 
defesa,ElísioFranque teve a oportu-
nidade de declamar um texto com 
o título”O Sentido da Gestão”. Este 
foi um marco histórico na acade-
mia, pois os seus docentes não sa-
biam que escrevia textos poéticos, 
tendo trabalhado com a Rádio Mo-
çambique - Tete na declamação de 
alguns textos poéticos, em antena. 

Hoje,mas não com tanta fre-
quência, solta alguns textos da 
sua autoria na conta pessoal do 

Facebook.”A minha vida é mar-
cada pela arte literária. Alguns 
textos têm a sorte de terminardi-
gitados num computador, outros 
vão ao recycle bin,mas algum dia 
são resgatados.Outros nem tanto, 
terminam mesmo sendo rasgados 
ou deletados, por não alcançar 
a perfeição literária que almejo.
Assim vou vivendo... Um dia do-
mado pela música, um dia pela 
poesia, outro dia por um conto, ou 
mesmo matérias versáteis, tudo 
numavisão quotidiana”, refere. 

Ao longo do tempo, por cau-
sa de novas aparições de poetas e 
com a divulgação do seu e demais 
artistas, nasceu a ideia de criar a 

APPT (Associação Provincial 
dos Poetas de Tete), que é mes-
mo para o desenvolvimento da 
arte poética na província de Tete.

Elísio Franque afirma que até 
agora, infelizmente, não tem nenhu-
ma obra publicada, mas este tem 
sido o seu maior sonho, no entanto, 
participou em 2019 noConcurso 
Literário Fernando Leite Couto, 
onde não saiu vencedor, contudo, 
o concurso deu-lhe mais motiva-
ção para fazer o que mais gostaꓽ 
escrever, escrever e escrever.

Franque contou ao ZAMBEZE 
que chegou uma fase em que pen-
sava que fosse o único poeta em 
Tete, e isso o irritava bastante. “Eu 

tinha uma vontade imensa de estar 
junto de outros poetas para viver-
mos a poesia, localmente, por isso 
decidi ir à RM para declamação de 
alguns textos poéticos”, desabafa. 

Há dois anos encetoucontactos 
com alguém da Editora Njira, na 
cidade da Beira, que podia recebê-
-lo e apreciar os exemplares em 
formato físico, por falta de condi-
ções financeiras na altura. Mas não 
chegou a viajar para a cidade da 
Beira.”O meu maior sonho agora é 
Tete ser o futuro da poesia”, afirma.

Analisando o cenário actual da 
literatura moçambicana, o poeta diz 
que esta evoluiu bastante.“Digo isto 
olhando para o facto de terem surgi-
do escritores contemporâneos que 
conseguiram ganhar o respeito da 
“velha guarda”.Além disso, a litera-
tura moçambicana tem trazido pré-
mios internacionais derivados deste 
reconhecimento, não só a nível 
nacional, como também interna-
cional.Relativamente a cultura em 
geral,também tem ganhado a sua 
dinâmica ao longo dos tempos, mas 
há muito ainda por fazer inerente ao 
desenvolvimento da cultura no país.

Os jovens devem ir à luta na re-
alização dos seus sonhos, mas não 
será fácil.Os artistas devem ser 
pesquisadores/investigadores, ou-
vir os mais velhos e serem humil-
des para aprender mais.Devem ao 
mesmo tempo procurar investir 
na qualidade da sua arte, isto de-
manda tempoꓽ fazer da cultura 
parte de si como artistas, porque 
são o espelho duma sociedade, 
onde reflectem os traços culturais 
de um povo”, aconselha o poeta.  

siLVino Miranda

É um facto que a Covid-19 ar-
rasou todos os sectores de activida-
de, incluindo a cultura. Já não há es-
pectáculos com aglomerados, mas, 
apesar disso, a boa-fé dos artistas 
e promotores na criação de inicia-
tivas para fazer face ao momento 
ainda existe, mesmo que na prática 
a sua sustentabilidade seja negativa.

Dinho Puro, responsável pelo 
Sétimo Nível, assume que a Co-
vid-19 aguçou as expectativas no 
seio dos artistas, daí a criação de 
shows e lives, tudo na perspectiva 
de cativar as empresas que nor-
malmente apoiavam os artistas.

“Mesmo as empresas que nos 
apoiavam debatem-se com difi-
culdades financeiras para se sus-
tentarem”, lamenta Dinho Puro, 
acrescentando que existem cus-
tos que não são fáceis de man-
ter quando se organiza um show. 

Dinho Puro entende que a si-
tuação é deveras preocupante na 
medida em que há artistas que 
nesta pandemia pararam no tem-
po, alguns criaram outras formas 

Dinho Puro, responsável pelo Sétimo Nível, ataca:

de renda vendendo o seu produ-
to a preços simbólicos, através 
das plataformas electrónicas. 

“Há muito receio por par-
te dos artistas em lançar os seus 
trabalhos porque acham que as 
lojas digitais são baratas. São pou-
cos os artistas que lançam mú-
sicas nas lojas digitais”, afirma. 

Porque a pandemia trouxe 
muitas dificuldades aos artistas, Di-
nho Puro aponta as plataformas de 
venda de música por celular como 
outro factor que empobrece os ar-
tistas em benefício das operadoras 
de telefonia móvel no seu todo.  

A transparência quase que 
não existe, colocando o artista a 
ganhar menos que as operadoras, 
ou seja, numa linguagem simples, 

as operadoras roubamaos artistas 
porque estes não têm acesso di-
recto ao número de vezes que as 
suas músicas são tocadas quando 
se faz uma chamada. “É preciso 
criar plataformas para que o ar-
tista veja quem está a usar a sua 
música e quantas vezes toca quan-
do se faz uma chamada”, afirma. 

Segundo ele, a operadora não 
deve entender canalizar mensal-
mente o dinheiro que julgar conve-
niente para o artista sem que este sai-
ba qual é o total do valor amealhado 
desse processo. “Isto chama-se rou-
bo, há casos em que a operadora 
embolsa mais de 100 mil meticais e 
disponibiliza para os artistas valores 
que variam de 20 a 25 mil meticais.

Isso é inconcebível. É preciso 

parar com essa brincadeira porque 
fazer música custa caro”, revolta-
-se Dinho Puro, acrescentando 
que há 10 anos que não aceita que 
a sua artista receba valores de-
correntes desse processo, dada a 
falta de transparência, só não re-
meteu o caso ao Tribunal por ain-
da não ter esgotado a paciência. 

“Há muitas histórias neste pro-
cesso, as operadoras sempre que 
apresento o caso remetem-me 
à pessoa que assinou o contra-
to com a minha artista. Mas esta 
mesma pessoa não quer resolver 
o problema, o que quer dizer que 
há um complô de mafiosos aqui. 
O problema não é só duma ope-
radora, é de todas elas, incluindo 
as novas”, assegura. Sobre qual 
seria o ideal, Dinho Puro não tem 
reservas e afirma: “o artista deve 
receber 60 a 75%. A operadora não 
pode dar o que muito bem enten-
de, e quando exigimos os relatórios 
nos é sonegado, o que significa 
que há gato escondido nisso tudo”.

elton da Graça
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Literatura moçambicana: O incansável 
papel das editoras (Editora Kulera)

a editora Kuleraé especializada na publicação de autores 
moçambicanos e estrangeiros, emergentes e consagrados, publi-
cando livros infanto-juvenis, ensaios, romances, contos, poesia, 
crónicas e didácticos,tendo como missão promover a produção, 
publicação e disseminação de obras literárias de qualidade e 
estética exemplar, feitas por autores nacionais e internacionais, 
emergentes e consagrados, através de plataformas impressas e 
digitais, estimulando deste modo o gosto universal pela leitura.

A Kulera está legal-
mente registada 
desde Março de 
2019 e tem a sua 
sede localizada 

em Maputo. A editora só entrou 
efectivamente em actividade em 
Maio de 2020 com o anúncio pú-
blico da “Colecção Preâmbulo”, 
uma colectânea de livros aberta 
tanto para escritores emergentes 
como para consagrados, tendo a 
prerrogativa de privilegiar autores 
sem obras oficialmente publicadas.

Pela “Colecção Preâmbulo” 
estava prevista a publicação de 
um livro por mês que ficaria dis-
ponível no site da Editora Kulera 
(www.editorakulera.com) para do-
wnload e livre acesso aos leitores. 

O livro a ser publicado seria, 
portanto, seleccionado dentre os 
muitos que chegariam à editora 
através de uma chamada de submis-
são de originais criada para o efeito.

Assim, a 25 de Junho de 
2020, dia em que se comemorava 
a passagem dos 45 anos da Inde-
pendência nacional, era publica-
do o primeiro livro da colecção, 
“Duquesa”, da autoria de Glória 
Vilbro, uma escritora portuguesa 
nascida na então cidade de Lou-
renço Marques, actual Maputo.

Ainda pela “Colecção Pre-
âmbulo” saíram a 25 de Julho os 
e-books “Seio da Mãe Negra”, 
reedição de uma antologia poética 
originalmente publicada em 2018 
pela Visão Académica, núcleo de 
escritores da cidade de Chókwè, 
e “Retroalimentações da Alma”, 
livro de poesia da autoria de Elí-
sio Miambo, também residente 
em Chókwè. Eassim sucessiva-
mente até se atingir uma marca 
de 12 livros publicados, com o 
lançamento, a 23 de Dezembro de 
2020, do livro “Vértices da Alma”, 
de Sérgio dos Céus Nelson, o pri-
meiro livro da Editora Kulera.

Na mesma altura que era pu-
blicada a chamada para publicação 
de obras, via Colecção Preâmbulo, 
precisamente a 16 de Maio, era 
efectuada a entrega de 183 exem-
plares da publicação ao represen-
tante da editora em Lisboa, pela 
Europress, uma reputada empresa 
portuguesa de impressão e comu-
nicação visual, marcando assim o 
primeiro passo para a materializa-
ção do lançamento de “A caneta 

do Balcão 1”, de Zaiby Manasse, 
primeiro livro da Editora Kulera. 

Com efeito, embora não te-
nham sido oficialmente lançadas, 
devido à Covid-19, a publicação de 
“Duquesa”, o primeiro livro da Co-
lecção Preâmbulo, e o início da dis-
tribuição de “A caneta do Balcão 1” 
ocorreram a 25 de Junho de 2020.

O editor e fundador da 
Kulera,AntónioNhamposse, afirma 
que a busca para a publicação de 
um livro deve cumprir, em primei-
ro, com todas as regras gramaticais, 
contudo, a literatura não se trata 
apenas de saber escrever correcta-
mente, busca-se também em livros, 
tipos de histórias que sejam inte-
ressantes. As editoras querem, e na 
maior parte das vezes consideram, 
sim, publicar autores nacionais, po-
rém com a condição de que tenham 
uma postura profissional e que a 
obra esteja pronta. “Buscamos nos 
livros uma certa inovação, uma 
forma de apresentar as coisas, tanto 
para a prosa quanto para a poesia”. 

Segundo Nhamposse, os livros 
são geralmente publicados em dois 
formatos, o digital e físico, sendo 
que antes da publicação de um livro 
é produzido um cartaz que anuncia 
o seu lançamentoe posteriormen-
te adiciona-se uma informação, a 
qual é partilhada primeiro entre os 
jovens da imprensa que tem estado 
a trabalhar com a editora, sobretudo 
a imprensa escrita, e de seguida ain-
formação é partilhada através dos 
seus sites e redes sociais, sendo as-
sim replicada por todos os seguido-
res, amantes da literatura e autores.

Relativamente à venda do 
livro físico, a editora tem traba-
lhado com uma livraria onde são 
deixados alguns exemplares, ten-
do firmado um acordo com duas 

plataformas digitais que são res-
ponsáveis pelas vendas digitais, 
mas também vendem livros físicos. 
Entretanto, a principal estratégia 
usada pela editora na venda do li-
vro é através de mão em mão, ou 
seja, se houver uma requisição de 
um livro o escritor desloca-se para 
lá, autografa o livro e fotografa. 

“Optamos por este formato 
porque queremos diminuir a dis-
tância que existe entre o escritor e 
os leitores.Achamosque é muito 
importante construirmos uma rela-
ção de amizade ou de proximidade 
entre esses dois elementos, porque 
isso facilita que chegue o retorno 
que precisamos após a leitura do 
livro.Eu por exemplo, na quali-
dade de leitor, depois de verificar 
alguns erros ou pontos positivos 
de um livro posso interagir direc-
tamente com o autor, e com base 
nisso melhorar a sua escrita para as 
obras posteriores.Eu na qualidade 
de editor, também tenho uma inte-
racção com os leitores e ouvir deles 
qual é a sua opinião relativamente 
a nossa editora e usar dessa infor-
mação para evoluirmos”, afirma. 

No seu entender, as editoras têm 
um papel preponderante porque são 
o meio principal para se fazer veicu-
lar a informação patente nos livros.

Ainda que hoje em dia existam 
várias formas de publicar um livro 
de forma independente e sem preci-
sar necessariamente de uma editora, 
os livros serão sempre considerados 
e terão maior alcance se forem pu-
blicados por uma editora, o que 
garante maior credibilidade porque 
já há certeza de que passaram por 
uma aprovação de gente que enten-
de mais ou menos sobre a literatura, 
diferentemente de um livro que é 
publicado de forma independente, 
que por vezes não segue os passos 
que se deve seguir formalmen-

te para a publicação de um livro. 
Acrescentou que é importan-

te que existam editoras porque, 
de certa forma, isso motiva ou 
fomenta o nascimento de novos 
escritores.“É frustrante quando 
sabemos que estamos a escrever 
e muitas vezes tudo que escreve-
mos jamais será reconhecido ou 
perpetuado, portanto, a partir do 
momento que existem editoras que 
são cada vez mais acessíveis aos 
escritores surgem novos escritores.  

A diferença que existe en-
tre a contemporaneidade e o que 
acontecida a tempos atrás é que 
agora as editoras estão empe-
nhadas em trazer livros de for-
ma digital, e assim aumenta o 
alcance do livro.Esta é que pode 
ser a grande novidade”, frisou.

Nhamposseaponta que o gran-
de desafio duma editora em Mo-
çambique é de estara trabalhar 
com fundos próprios.Não existe 
apoio para o mercado livreiro no-
país, como também não existe 
apoio para outras formas de arte. 
“Trabalhamos com as nossas limi-
tações, se calhar seja por isso que 
alguns bons projectos editoriais 
que surgiram na altura hoje em dia 
já não existam.Se existem talvez 
não fazem publicações de forma 
regular, portanto, este tem sido 
um grande desafio”, assegurou.  

“Os desafios em tempo de Co-
vid-19 são vários, mas importa refe-
rir que uma editora antes de ser edi-
tora é uma empresa, e uma empresa 
vive da renda que consegue gerar, 
e a questão da Covid-19 diminuiu 
muito a capacidade financeira das 
pessoas, então, no nosso caso, al-
guns escritores estão com receio 
de publicar porque sabem que os 
leitores têm cada vez menor chan-
ce de comprar livros”, acrescentou.  

Nhamposse explicou que, curio-

samente nesta época da pandemia 
de Covid-19, surgiram muitos pro-
jectos literários, falando especifica-
mente da própria Kulera que tam-
bém surge a meio desta pandemia.

Analisando sobre o impacto da 
pandemia para a cultura, e no caso 
concreto da própria editora, perce-
beu-se que para trabalhar não era 
necessário que estivessem juntos 
no mesmo espaço físico, todos os 
colaboradores trabalham a partir de 
casa, onde recebem um comando e 
cada um assume o seu próprio papel. 

“Entretanto, não podemos ig-
norar o facto da literatura moçam-
bicana ter sido afectada neste perí-
odo, pelo facto de já não se poder 
fazer eventos ao vivo.Como sabe, o 
livro tem maior chances de venda 
exactamente no dia em que este é 
publicado, porque se juntam várias 
pessoas, algumas que querem com-
prar e outras que vão para assistir.
Surge então em algumas pessoas 
a ideia de comprar um livro.Não 
se fazendo mais eventos desta na-
tureza torna-se cada vez mais difí-
cil vender os nossos livros. Penso 
que diminuiu consideravelmente 
a procura pelos livros, tendo tam-
bém diminuído as vendas. Neste 
contexto, a literatura moçambica-
na sai muito a perder”, afiançou. 

“É preciso que não nos ape-
guemos às formas tradicionais de 
vender o livro, ou seja, pegar no 
livro e deixar nas livrarias.O que 
temos feito actualmente é en-
tregar ao domicílio, colocamos 
ao mesmo tempo à disposição 
os nossos contactos e as pesso-
as que queiram os nossos livros 
entram em contacto connosco, e 
arranjamos formas de fazer che-
gar o livro.Independentemente de 
onde a pessoa estiver enviamos o 
livro através do transporte terres-
tre ou aéreo”, afirma Nhamposse. 

siLVino Miranda

A diferença que existe 
entre a contemporanei-
dade e o que aconteci-
da a tempos atrás é que 
agora as editoras estão 
empenhadas em trazer 
livros de forma digi-
tal, e assim aumenta o 
alcance do livro.Esta é 
que pode ser a grande 
novidade”, frisou
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Restos mortais de Abdul Carimo foram a enterrar

Morreu o Sheik de ponderação e 
integridade mas também de controvérsia

Foram a enterrar ontem, em maputo, os restos mor-
tais do Sheik Abdul Carimo, antigo presidente da Comis-
são Nacional de eleições (CNe), que perdeu a vida ontem, 
vítima de doença. o presidente Filipe Nyusi, reagindo a 
morte de abdul Carimo, enalteceu, através da sua pági-
na do Facebook, a capacidade de ponderação e integridade 
que caracterizou o malogrado durante a condução da CNe.

Os atributos de 
Abdul Carimo, 
adquiridos no 
seu percurso re-
ligioso à causa 

da harmonização social, dita-
ram, de acordo com Filipe Nyu-
si, em grande medida que fosse 
escolhido pelos seus pares para 
representar a CNE, sublinhan-
do que essa confiança foi re-
flectida na forma isenta como 
dirigiu aquele órgão eleitoral.

Para o Chefe de Estado, Ab-
dul Carimo não só se destacou 
como líder religioso a partir de 
seus sermões, quer no púlpito, 
como também foi destaque na 
imprensa,  contribuindo signi-
ficativamente para a harmonia 
dos crentes de várias religiões. 

“Neste momento de dor, 
quero dirigir os meus sin-
ceros pêsames à família e 
a toda a comunidade reli-
giosa do país”, disse Nyusi.

Esperávamos apoio de Abdul 
Carimo

Por seu turno, o actual 
presidente da CNE, Carlos 
Matsinhe, em declarações à 
imprensa, lamentou a morte 

de Carimo como tendo che-
gado cedo, numa altura que 
ainda se esperava receber 
experiência do malogrado, 
com referência nas funções 
que hoje Matsinhe desem-
penha na condução da CNE.

“Queremos manifes-
tar os nossos profundos pe-
sares à comunidade mu-
çulmana, em particular, e 
dizer que a perda é de todos 
nós”, disse Carlos Matsinhe.

Dirigiu processos problemáticos 
na história das eleições 

O antigo presidente da 
CNE ficou internado durante 
dias, devido a complicações 
de saúde, tendo a situação se 
agravado ao longo dos dias.

Segundo a família, Abdul 
Carimo apresentou complica-
ções pulmonares graves nos úl-
timos dias, manifestando ainda 
outras complicações de saúde. 

Carimo foi presiden-
te da Comissão Nacional de 
Eleições entre 2013 e 2020, 
numa candidatura, na altu-
ra, proposta para o primeiro 
mandato por Brazão Mazula.

Abdul Carimo chegou 

ao órgão que administra e 
gere os processos eleitorais 
no país através do Observa-
tório Eleitoral, entidade da 
Sociedade Civil na qual era 
Director Executivo. Duran-
te a vigência do seu manda-
to dirigiu pelo menos quatro 
processos eleitorais descritos 
como dos mais conflituosos. 

Não raras vezes, Abdul Ca-
rimo foi vítima de acusações 
de que o órgão que dirigia 
fomentava o enchimento de 
urnas e fraude nas eleições, a 
favor da Frelimo, atribuindo 
ao antigo presidente da CNE 
o cognome de “ladrão de vo-

tos” e a incitação de que devia 
“ser preso”, por alegadamente 
nas eleições gerais de 2014 a 
CNE ter divulgado resultados 
sem os respectivos editais, o 
que o tornou obreiro da vitó-
ria do partido no poder e do 
seu candidato Filipe Nyusi.

Abdul Carimo, contra-
-atacando os seus críticos, di-
zia que os boatos em torno de 
um hipotético “desvio de ur-
nas e roubo de votos” de que 
era habitualmente acusado nos 
processos eleitorais, a favor de 
um determinado concorren-
te, resultavam em violência e 
agressões físicas, e que aqueles 

boatos não ajudavam num pro-
cesso sensível como as eleições.

Conflitos no decurso de 
campanha eleitoral

O processo eleitoral cons-
tituía outro desafio dos pro-
cessos eleitorais dirigidos por 
Abdul Carimo, por se tratar de 
momento em que se regista-
va vários conflitos partidários. 

O destaque vai para as úl-
timas eleições gerais em que 
a CNE avultou o incidente re-
gistado em Nampula, onde 10 
pessoas perderam a vida, aci-
dentes de viação envolvendo 
caravanas de partidos políticos 
que resultaram em 4 mortos e 
igual número de feridos graves 
em Cabo Delgado e Manica.

Estes fenómenos mere-
ceram destaque nas interven-
ções e exortação do então 
presidente da Comissão Na-
cional de Eleições. No entan-
to, Abdul Carimo, apesar dos 
incidentes, considerava sem-
pre que a campanha eleitoral 
decorria sem sobressaltos.

Os apelos de Carimo inci-
diam sobre a necessidade dos 
partidos políticos pautarem por 
um ambiente ético, cívico e res-
ponsável durante a campanha 
eleitoral. Por exemplo, ape-
nas nos primeiros quinze dias 
da campanha eleitoral (2019) 
registou-se um total de 33 ilíci-
tos eleitorais, em todo o país, o 
que resultou em 29 detenções.
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