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Barulho no mundo do cinema
Concurso para financiamento e apoio à actividade audiovisual

Medidas do Governo projectam 
crise por mais tempo

o ambiente de crise económica que o país vive arrasta-se 
desde 2015,acentuado pela eclosão da Covid-19. No entanto, 
as medidas em curso do executivo de Filipe Nyusi, sob pre-
texto de prover resposta ao actual estágio sócio-económico, 
tendem a aumentar ainda mais o custo de vida dos moçam-
bicanos, abrindo espaço para que a crise se arraste por mais 
tempo.

Na análise do 
economista e 
pesquisador 
em assun-
tos sociais 

Moisés Siúta, o que não é bom 
é o que está a acontecer em Mo-
çambique, aflorando que diante 
da crise económica o mínimo que 
se podia esperar das medidas de 
mitigação do impacto económico 
da Covid-19 é que aliviassem o 
custo de vida dos moçambicanos.

“Num ambiente de crise econó-
micaé fundamental que as acções 
de resposta respeitem aos mais 
básicos princípios económicos, 
entre os quais o princípio de equi-
líbrio de mercado”, realça Siúta. 

Baseado neste princípio, as va-
riações do preço de bens e serviços 
dependem da interacção entre a 
procura e oferta, e o equilíbrio só é 
alcançado quando a quantidade de 
bens e serviços procurados se iguala 
à da oferta, mediante um determina-
do preço, que é o preço de equilíbrio. 

Estes argumentos apare-
cem contrariados pelo Executi-
vo de Nyusi, com destaque para 
as medidas em curso do Banco 
de Moçambique (BM), que não 
conseguindo fazer “um bolo bo-
nito”, o mínimo que tende a fazer 
é colocar creme para embelezar.

Com destaque para o exces-
sivo endividamento público, o 
conflito armado na região Centro 
e os contornos dos ataques terroris-
tas em Cabo Delgado, o país vive 
momentos de crise desde 2015. 
As consequências destes pres-
supostos traduzem-se na subida 
do custo de vida, que se reflecte-
na inflação, pela subida do preço 
de bens e serviços básicos para o 
consumo (a exemplo doarroz, mi-
lho, tomate, peixe, entre outros). 

Por exemplo, a inflação acu-
mulada de Janeiro a Dezembro de 
2015 e 2016 foi de 10,5% e 25,3%, 
respectivamente, no entanto, entre 
2019 e 2020 a inflação anual acu-
mulada situou-se em torno de 3,5%.

Siúta aponta que no contexto 
da Covid-19, no mercado de bens 
e serviços verificou-se um agra-
vamento do desequilíbrio entre 
a oferta e a procura, sublinhando 
que a produção e oferta de bens e 
serviços reduziu pelo facto de as 
empresas terem de operar com um 

número reduzido de trabalhadores, 
seja por problemas de saúde ou pela 
necessidade do cumprimento das 
medidas de distanciamento físico.

Mais ainda, houve deterio-
ração da capacidade produtiva, 
que conduziu à redução das re-
ceitas das empresas, levando à 
perda de rendimento (e empre-
go) das famílias, resultando, por 
sua vez, na perda do seu poder de 
compra, agravando a redução da 
procura de bens e serviços a ní-
vel da economia como um todo.

Um jogo de medidas 
desajustadas

Por um lado, o Governo de 
Nyusi foi capaz de mobilizar USD 
34 milhões em nome de transfe-
rências a 1,6 milhões de famílias, 
no entanto, para as empresas ape-
nas conseguiu mobilizar USD 
24 milhões. Naturalmente que as 
transferências monetárias para as 
famílias tenderão a aumentar a 
procura de bens para níveis aci-
ma da capacidade de produção 
das empresas, gerando escassez 
de produtos e subida de preços.

Por outro lado, Siúta indica 
que quando a perda de receitas do 
Governo é compensada por do-
nativos, como no caso dos USD 
221 milhões desembolsados pelos 
parceiros até Outubro de 2020, o 
Governo torna-se um agente eco-
nómico que procura bens e servi-
ços numa quantidade de volume 
que a produção das empresas na-
cionais não é capaz de satisfazer.

Não havendo produção quando 
muito só se pode brincar com a 

moeda

A injecção do dólar no mer-
cado pelo BM é outra medida 
paliativa da pouca produção, 
além de abrir espaço para o alas-
tramento da crise por mais tempo 
no país, considera Moisés Siúta, 
argumentando que a medida peca 
por não haver uma contraparti-
da produtiva, ninguém produziu 
nada, e a única coisaque está a 
acontecer é brincar com a espu-
ma da produção, que é a moeda.

“Numa economia em que não 
tens produção, a única coisa que 
podes brincar com ela é a moe-

LuÍs CuMBe

No dia 3 de Novembro de 2020, a ministra da Cultura e 
turismo, eldevina materula, lançou na Galeria do porto de 
Maputo o concurso para o financiamento e apoio a activida-
des audiovisuais. 

Como ponto de 
ressalva da 
cerimónia de 
l a n ç a m e n t o 
do concur-

so ficam as palavras da ministra: 
“Este concurso vai abranger todo 
o país e pretendemos, anualmen-
te, incentivar e promover novos 
talentos, assim como consolidar a 
classe de cineastas. Logo a come-
çar, por razões óbvias, não se pro-
move novos talentos lançando-os 
no mesmo concurso com autores 
consagrados. Se essa é a intenção, 
os promotores do concurso come-
tem um grande erro de partida”. 

Na divulgação dos resultados, 
havida dia 20, terça-feira, embora 
o júri tenha destacado uma ele-
vada qualidade, notória nalguns 
trabalhos submetidos a concurso 
por parte de novos talentos, na 
modalidade de ficção, onde con-
correram cineastas consagrados, 
como é óbvio, o júri optou por 
deliberar a favor dos cineastas con-
sagrados, embora o regulamento 
plasme que o concurso se destina a 
novos talentos e de primeira obra. 

Olhando para a composição 
do júri, alguns membros, tirando o 
Djalma, Karl de Sousa, Fátima Al-
buquerque, Ana Magaia, são velhas 
raposas do cinema, logo do mesmo 
círculo de interesses que Gabriel 
Mondlane e Licínio de Azevedo, 
consagrados que ignoraram o re-
gulamento e submeteram as suas 
obras para a categoria de ficção. 
Por outro lado, mesmo que o júri 
tenha sido constituído pelo INICC, 
o primeiro, Gabriel Mondlane, é 
Secretário-geral da AMOCINE, 

não havendo dúvidas de que esta 
associação de cineastas tenha sido 
consultada, sobre as personalidades 
a integrar o júri. E se não foi, en-
tão estamos diante de um segundo 

erro de partida, pois seria de todo 
estranho que a agremiação inter-
locutora do cinema, com o Minis-
tério da Cultura e Turismo, tenha 
sido ignorada. E mesmo que não 
tenha sido consultada a nível for-
mal, não pode haver dúvidas de o 
Secretário-geral da agremiação dos 
cineastas tenha sido abordado sobre 
a constituição do júri, o INICC e a 
AMOCINE funcionam no mesmo 
edifício, seria estranho que o direc-
tor do INICC se cruzasse regular-
mente com o Secretário-geral do 

da. A isso chama-se especulação, 
quer dizer, as pessoas simples-
mente entesourama moeda para 
poder vender quando as condi-
ções o favorecer. Quando tens 
isso não tens produção, só tens 
especulação. Enquanto o meca-
nismo ideal para funcionamento 

de uma economia tinha de ser 
via produção, que é ir produzir 
carvão, gás, amendoim, e meter 
dólares na economia para vender 
estes produtos fora do país e me-
ter o dólar na economia. Este deve 
ser o mecanismo normal”, afirma.

“Naturalmente que esta valo-

rização do metical é de pouca dura, 
pois o próprio BM tem capacida-
de limitada para injectar o dólar e 
forçar a valorização do metical”, 
considera Siúta, sendo que as re-
servas para importar têm que estar 
para pelo menos quatro meses em 
diante, e se a produção continuar 
dentro do actual paradigma o me-
tical poderá depreciar novamente, 
justificado pela falta de produção.

Por outro lado, a fonte que 
temos vindo a citar aflora que a 
actuação do BM gera inseguran-
ça no funcionamento do sistema 
económico, pois reduz a capa-
cidade das pessoas formularem 
as perspectivas sobre o amanhã 
dentro do real. O ideal é haver 
equilíbrio entre a oferta e procura. 

“Não se pode ter uma eco-
nomia que tem muito excedente 
ou muita escassez, significa isso 
que tanto o Governo que contro-
la a parte produtiva da economia 
como o BM que controla a moeda 
devem procurar identificar quan-
do é que as coisas estão dentro do 
aceitável, sob risco de criar proble-
mas noutros sectores”, aconselha.

Quinta-feira, 22 de Abril de 20212 |  zambeze  



| destaques |

Há tropas estrangeiras a 
combater o terrorismo 

INICC e não o abordasse sobre 
o assunto de suma importância 
para os cineastas. Possivelmente, 
se foi ignorado nessa consulta, 
para embaraçar o júri, Gabriel 
resolveu concorrer, tendo, através 
do seu projecto, sido qualifica-
do, mesmo contra todos os prin-
cípios de ética e transparência. 

Quanto ao outro vencedor da 
categoria de ficção, Licínio de 
Azevedo, um guru no cinema em 
Moçambique, que curiosamente, 
fazendo uma breve pesquisa so-
bre ele no Wikipedia, se lê “reali-
zador e escritor brasileiro radica-
do em Moçambique desde 1975”.

 Isto não deve ser, de modo 
algum, entendido forçosamente 
como um acto xenófobo, é apenas 

matéria para debate ou reflexão. 
É certo que Licínio faz parte da 
História do Cinema em Moçam-
bique, mas temos que separar as 
águas. Não imaginamos uma situ-
ação, por exemplo, em que Cami-
lo de Sousa, radicado, por hipóte-
se, no Brasil, possa ter o direito de 
concorrer nesse país, lado a lado 
com brasileiros, num concurso 
para novos talentos, mesmo com 
o percurso que tem. Por outro 
lado, o júri se esquece que Licínio 
tem maior capacidade de buscar 
recursos financeiros para a reali-
zação dos seus projectos, não pre-
cisa assim tanto de se acotovelar, 
como os novos talentos, nos min-
guados fundos destinados a esse 
grupo pelo Estado moçambicano. 

Indo mais fundo, o que Ga-
briel e Licínio irão acrescentar no 
cinema moçambicano? Gabriel 
já é Gabriel. Licínio já é Licínio. 
Aliás, para a produção do filme 
que também submeteu no concur-
so para o financiamento e apoio 
às actividades audiovisuais já 
conta com o apoio da Embaixada 
da França em Moçambique e de 
empresas nacionais. Que opor-
tunidades se deixam aos newco-
mers do cinema, diante de igual 
cenário, de concorrência desleal? 
Aliás, esse cenário não se afigura 
apenas hoje no cinema. Os pré-
mios FUNDAC conheceram an-
tes igual situação na modalidade 
do cinema, basta visitar os arqui-
vos dos vencedores para refres-

car a memória, era um autêntico 
troca-txintxa, entre uma malta. 

Insistindo numa vista ao re-
gulamento do concurso para o fi-
nanciamento e apoio às activida-
des audiovisuais, alínea “a”, este 
plasma no artigo 3 que, o presente 
regulamento aplica-se, entre ou-
tras situações que não invalidam 
esta como bitola, “apoio aos no-
vos talentos e primeiras obras”.

Gabriel Mondlane e Licínio 
de Azevedo não são nem novos 
talentos, nem de primeira obra, 
contrariamente aos vencedores 
da modalidade de documentário. 
Zegó e Bajone, dois apurados 
nessa modalidade (onde tiveram 
sorte de não haver consagrados 
a concorrer), embora o primeiro 

não seja de obra iniciática, são 
novos talentos e o júri agiu acerta-
damente ao atribuí-los o prémio. 
Quanto aos dois gurus, por estar-
-se a misturar alhos com bugalhos, 
colocando no mesmo concurso 
consagrados, estes com toda a in-
fluência que detêm, com novatos, 
o júri do cinema, uma vez mais, 
trazendo à memória os Prémios 
FUNDAC de outrora, arrisca-se a 
colocar o cinema a perder. Quere-
mos entender que nem o júri, nem 
os concorrentes, que não cabem 
como novos talentos, pecam pela 
gula e pressa, pois sendo o fundo 
também para consolidar a classe de 
cineastas, possivelmente o regula-
mento do próximo ano viria des-
tinado aos cineastas consagrados.

o primeiro-ministro Carlos agostinho do rosário admitiu 
esta quarta-feira, na assembleia da república, que o país 
está a receber apoio militar de países vizinhos e membros 
da sadC, que estão a ajudar no combate ao terrorismo em 
Cabo delgado. entretanto, o primeiro-ministro não quis 
alongar sobre o assunto, tendo afirmado que o assunto é “sen-
sível e reservado às Forças de defesa e segurança”.

Não se pode 
perder de 
vista que al-
guns desses 
d o m í n i o s 

de apoio e assistência ao com-
bate ao terrorismo são de carác-
ter militar. Por isso, o tratamento 
deste tipo de matérias sensíveis é 
geralmente reservado às Forças 
de Defesa e Segurança”, disse.

Os dados surgem numa altu-
ra em que informações de fontes 
internacionais indicam que o Zim-
babwe designou um contingente 
militar para integrar a frente de 
combate, na chamada Frente Ope-
racional Norte, que está sob amea-
ça constante de grupos terroristas.

Até ao momento, a posição do 
Governo de Moçambique sobre 
Cabo Delgado foi a recusa de um 
eventual apoio militar estrangeiro, 
limitando-se, tal como disse Filipe 
Nyusi, Presidente da República, que 
esta era uma questão de soberania. 

Aliás, o Secretário-geral do par-
tido Frelimo, Roque Silva, também 
falou sobre o assunto, tendo afir-
mado que Moçambique não está 
interessado em apoio militar estran-
geiro porque se assim fosse neces-
sário muitos países estariam a lutar 
ao lado das tropas moçambicanas.

 “Apelamos para que essa nossa 
abordagem seja compreendida por 
Vossas Excelências como uma pru-
dência necessária no tratamento de 
assuntos de carácter militar”, disse. 

Num outro desenvolvimen-
to, Carlos Agostinho do Rosário 
disse que o terrorismo é um fe-
nómeno global, a sua prevenção 

e combate, para além das acções 
internas, exige a tomada de me-
didas colectivas a nível regio-
nal, continental e internacional. 

“É tendo em conta este facto 
que vários países do mundo têm 
se solidarizado e manifestado a 
sua disponibilidade e interesse em 
apoiar e assistir o nosso país na 
prevenção e combate ao terroris-
mo. Reconhecendo o imperativo da 
conjugação de esforços da comu-
nidade internacional na prevenção 
e combate ao terrorismo, a nível 
político-diplomático, temos vindo a 
reforçar os diferentes domínios de 
cooperação bilateral e multilateral, 
com destaque para a SADC”, disse.

Recorde-se que o presidente 
da Renamo, Ossufo Momade, veio 
esta semana a público defender que 
o Governo deve, de forma ime-
diata, abrir-se para receber apoio 
militar directo no terreno, apontan-
do países como a África do Sul, o 
Botswana ou o Zimbabwe como os 
que têm capacidades para ajudar.

Na abordagem anterior, em 
Novembro de 2020, Moçambique 
clarificou a sua posição em rela-
ção aos parceiros, limitando-se a 
pedir apoio em material bélico e 
equipamento diverso, proposta que 
acabou por não ter seguimento face 
às reticências de vários membros 
da SADC, encabeçados pela Áfri-
ca do Sul, que defende a criação de 
uma força regional de intervenção. 

O Presidente sul-africano, 
Cyril Ramaphosa, considera pouco 
transparente a postura de Mapu-
to, estando em causa a segurança 
regional face ao descontrolo em 

Cabo Delgado. O controlo das 
zonas costeiras da província (Mo-
címboa da Praia e, agora, Palma) 
dá a grupos criminosos capacidade 
para realizar todo o tipo de tráfico, 
nomeadamente de drogas prove-
nientes da Ásia, financiando assim 
a aquisição de mais armamento.

Na crise em Palma, Pretória 
interveio para resgatar vários sul-
-africanos, mas persistem graves 
limitações em matéria de meios de 
projecção de forças por parte das 
Forças Armadas (SANDF) sul-
-africanas, que carecem de material 
e prontidão. A minimização do pa-
pel da RAS afecta a disponibilidade 
de outros parceiros regionais no 
âmbito da SADC e da própria UA.

Fluxo de deslocados

Ao deputados da Assembleia 
da República, o Primeiro-ministro 

aludiu que face ao aumento do 
fluxo de deslocados internos, so-
bretudo na cidade de Pemba e dis-
tritos circunvizinhos, o Governo 
constituiu um Grupo de Trabalho 
de nível ministerial para coordenar 
as acções multissectoriais de refor-
ço da assistência a Cabo Delgado.

O Grupo de Trabalho, refe-
re Carlos Agostinho do Rosário, 
elaborou um Plano de Acção, em 
coordenação com as autoridades 
locais e parceiros de cooperação, 
que contém acções concretas para 
o reforço da assistência humani-
tária às pessoas afectadas, criação 
de condições para a rápida nor-
malização da vida da população e 
a retoma da actividade produtiva. 

“A abordagem deste plano está 
assente na assistência humanitária 
à população deslocada virada para 
o desenvolvimento e recuperação 
sócio-económica das zonas afecta-

das em Cabo Delgado. É assim que 
o plano contempla, para além da 
assistência humanitária, acções que 
garantam os serviços de administra-
ção territorial, segurança pública, 
prestação de serviços de educação, 
saúde e abastecimento de água, 
bem como a dinamização da acti-
vidade económica e apoio ao sec-

tor privado, de entre outras”, disse.
Actualmente, o país regista cer-

ca de 723 mil deslocados internos, o 
correspondente a 157 mil famílias, 
das quais 140 mil estão acomodadas 
em vários distritos da província de 
Cabo Delgado e 17 mil nas provín-
cias de Nampula, Zambézia, Nias-
sa, Manica, Sofala e Inhambane.

 Militares portugueses chegam 
ao país

Esta semana começou a che-
gar parte da equipa de militares 
portugueses que tem como ob-
jectivo primário apoiar as forças 
moçambicanas na “formação de 
tropas especiais”. A missão já es-
tava idealizada desde o início do 
mês de Dezembro, quando o minis-
tro da Defesa Nacional português 
esteve reunido com o seu homó-
nimo moçambicano, em Maputo. 
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MISAU incinera material hospitalar fora do 
prazo avaliado em 20 milhões de meticais

Custo da negligência e impunidade

enquanto escasseiam materiais nos hospitais e centros de 
saúde, num país com um sector de saúde altamente depen-
dente de doações, o Ministério da Saúde (MISAU) deu-se ao 
luxo de mandar incinerar diversos artigos médicos, avaliados 
em cerca de 20 milhões de meticais. Através de uma nota ofi-
cial de 9 de Novembro do ano passado (2020), a vice-ministra 
da saúde, lídia de Fátima da Graça Cardoso, ordenou que 
fossem retirados e incinerados, “no mais curto espaço de 
tempo”, milhares de materiais fora do prazo para se “ganhar 
mais espaço no armazém”. Trata-se de produtos adquiridos 
através do Orçamento do Estado. 

A existência de 
produtos fora 
do prazo e 
em desuso, 
no Armazém 

do Centro de Abastecimento, 
em Maputo, é um claro in-
dício de que os processos de 
planificação e distribuição de 
artigos ou materiais sanitários 
são deficientes. Esta situação 
gera sempre crises de ruptu-
ra de stocks nos hospitais e 
centros de saúde, nas provín-
cias e nos distritos, enquanto 
estes insumos se encontram 
armazenados em Maputo. 

Através da nota nº1176/043/
CA/2020, de 14 de Outubro de 

2020, a chefe do Departamen-
to de Logística do Centro de 
Abastecimento, Lyawane Clara 
S. Langa Chin, enviou à vice-
-ministra da Saúde uma “lista 
de materiais fora do prazo, fora 
do uso e devolvidos ao Centro 
de Abastecimento do Departa-
mento de Logística”, sobre a 
qual a vice-ministra exarou, a 9 
de Novembro, um despacho re-
comendando ao Secretário Per-
manente para coordenar, com 
a Direcção de Administração 
e Finanças e com o Centro de 
Abastecimento, o “abate” de to-
dos os materiais fora do prazo, 
com a alegação de que se deve 
ganhar espaço nos armazéns.

 No dia 21 de Outubro, 
Lyawane Clara Langa Chin 
emitiu uma outra nota com o 
nº1240/043/CA/2020, intitula-
da “Lista do material fora do 
prazo e em desuso para a in-
cineração e/ou abate”. Nessa 
nota, a chefe do Departamento 
de Logística informou ao direc-
tor nacional de Administração 

e Finanças, António Mulhovo, 
que “há itens fora do prazo e ou-
tros em desuso nos programas 
da Direcção Nacional da As-
sistência Médica e da Direcção 
Nacional da Saúde Pública”.

 Para o efeito, anexa a lista 
de todos os artigos fora do prazo 
ou em desuso. A lista é resultado 
do inventário de bens realizado 

pelo Centro de Abastecimento 
do Departamento de Logística 
com vista a apurar as “quan-
tidades, validade e rotativida-
de do material armazenado”.

São milhões de materiais 
com prazos expirados e em 
desuso dos programas da Di-
recção Nacional da Assistência 
Médica e da Direcção Nacional 

Quinta-feira, 22 de Abril de 20214 |  zambeze  



| destaque |

da Saúde Pública que foram 
incinerados nos três armazéns, 
todos localizados na cidade de 
Maputo. Estes materiais fo-
ram todos adquiridos através 
do Orçamento do Estado e 
não provenientes de doações. 

Dos anexos pode-se cons-
tatar que grande parte dos ma-
teriais teve o prazo expirado 
no Armazém 1, na cidade de 
Maputo. Estes artigos, cujos 
prazos expiraram no Arma-
zém 1, estão avaliados em 
18.900.747,58 (dezoito milhões 
e novecentos mil e setecen-
tos e quarenta e sete meticais 
e cinquenta e oito centavos).

A título de exemplo, os ane-
xos referentes ao material fora 
do prazo nos armazéns 1, 2 e 3 
mostram que se encontram fora 
do prazo, no Armazém nº1, em 
Maputo, 36.722 rolos de este-
rilização de diversos tamanhos, 
avaliados em mais de 13.2 mi-
lhões de meticais. No mesmo 
armazém expiraram os prazos 
50 mil tubos endotraqueal nº 
9, que custaram ao Estado 2.08 
milhões de meticais. Igualmen-
te, foram retirados pelas mes-
mas razões 342.800 braceletes, 
das quais 310 mil para adultos e 
32.800 para crianças, o que cor-
responde a um prejuízo avalia-
do em 1.6 milhões de meticais.

Regista-se ainda a retirada 
de 34.650 cânulas de aspiração 
intra-uterina, de diversos ta-
manhos, e 4.150 sondas de as-

piração nº 7. As cânulas estão 
avaliadas em 324.2 mil meti-
cais, enquanto as sondas custa-
ram ao Estado 41 mil meticais.

Expiraram o prazo, ainda, 
700.800 seringas desc.1ml, ava-
liadas em 981.1 mil meticais, e 
outras 3505 de AMU (aspira-
ção uterina), no valor de 385.3 
mil meticais. Ou seja, no total, 
704.305 seringas foram retira-
das do armazém por se encon-
trarem com prazos expirados, 
um prejuízo ao Estado no va-
lor de 1.4 milhão de meticais. 

Estes números não incluem 
as 54 mil seringas de insulina 
1ml, devolvidas da província de 
Gaza, cujo valor não foi revelado.

O Armazém 2 apenas conti-
nha material fora de uso, nome-
adamente folhetos (780.300), 
normas de tratamento de ma-
lária (10.101) e placas de pro-
popleno (19 volumes), não 
tendo sido quantificados os va-
lores dos artigos deste armazém. 

Por seu turno, do Arma-
zém 3 vão ou já foram à in-
cineração produtos avalia-
dos em 201.168,57 meticais 
(duzentos e um mil e cento 
e sessenta e oito meticais e 
cinquenta e sete centavos).

Ao nível do Armazém 3 
há a registar o abate de 5600 
tubos endotraqueais nº 7 e 7, 
avaliados em 142.3 mil meti-
cais. Nas mesmas circunstân-
cias foi retirada seda 3/0 triang 
de 26 mm (6.864 meticais) e 

1600 máscaras nebulizadoras 
para adultos (51.9 mil meticais).

No geral, o material fora do 
prazo nos armazéns 1 e 3 está 
avaliado em 19.101.916, 15 me-
ticais (dezanove milhões e cento 
e um mil e novecentos e dezas-
seis meticais e quinze centavos). 

Entretanto, não consegui-
mos apurar os custos da inci-
neração desses materiais, nem 
dispomos de informação se 
já foram ou não incinerados.

Deficiente planificação e 
distribuição 

A existência de produtos 
fora do prazo e em desuso no 
armazém do Centro de Abaste-
cimento, em Maputo, é um claro 
indício de que os processos de 
planificação e distribuição de 
artigos ou materiais sanitários 
são deficientes, o que gera sem-
pre crises de ruptura de stocks 
nos hospitais e centros de saúde, 
nas províncias e nos distritos.

Um dos indicadores dessa 
realidade é o mapa do material 
devolvido pelas províncias. Ao 
nível da Direcção Nacional de 
Assistência Médica, apenas o 
Hospital Central de Maputo e 
a Direcção Provincial de Saúde 
de Nampula é que não conse-
guiram usar todos os materiais 
dentro dos prazos estabeleci-
dos. Por isso, esses devolveram 
398 rolos de esterilização 300 
mm X 50m, respectivamen-
te, números ínfimos quando 

comparados aos que expira-
ram os prazos nos armazéns. 

Igualmente, o Hospital 
Central de Maputo devolveu 
também 1098 rolos de esterili-
zação 250mm X 50m. Por seu 
turno, a Direcção Provincial 
de Saúde de Gaza devolveu 54 
mil seringas de insulina 1ml1.

Não há outra província que 
tenha devolvido material que 
previamente tivesse sido en-
viado, sinal de que todos os 
artigos foram esgotados, en-
quanto a nível central estavam 
a expirar os prazos. Também 
não se conseguiu retirar as se-
ringas de insulina da província 
de Gaza para outras províncias, 
o que fez com que ficassem 
com prazos expirados. Isso só 
é possível em contextos de um 
sistema de planificação e dis-
tribuição deficiente, aliado à 
negligência e impunidade dos 
responsáveis desses sectores.

Outro indicador é de que 
existem 780.300 folhetos im-
pressos, 10.101 normas de tra-
tamento de malária e 19 volu-
mes de placas propopleno que 
perderam o uso nos armazéns, 
o que sugere duas interpreta-
ções. A primeira é de que o 
MISAU imprimiu documentos 
sem ter o universo de benefici-
ários dos mesmos; a segunda 
é de que se o MISAU tinha o 
universo de beneficiários, en-

tão houve uma distribuição 
deficiente dos documentos.

De destacar que a vice-
-ministra da Saúde reconheceu 
estes problemas de planificação 
e distribuição numa visita que 
efectuou, a 1 de Julho de 2020, 
à Central de Medicamentos e 
Artigos Médicos (CMAM) e 
ao Centro de Abastecimentos, 
visando inteirar-se do funcio-

namento do processo de entra-
da e saída de medicamentos, 
artigos médicos e de prevenção 
da Covid-19 nos dois arma-
zéns. Nessa visita, a governan-
te mostrou-se preocupada, por 
exemplo, com o desfecho das 
doações dos artigos destinados 
à prevenção e combate da Co-
vid-19 e recomendou celeridade 
na entrega destes donativos. A 
mesma recomendação foi feita 
ao Centro de Abastecimentos.

As entidades visitadas des-
tacaram a necessidade de refor-
ço em recursos humanos como 
forma de solução do problema. 
“(…) Lídia Cardoso analisou, de 
forma minuciosa, os relatórios 
de entrada e saída de artigos e 
produtos médicos. Visitou os ar-
mazéns e pediu documentos de-
talhados sobre algumas áreas de 
funcionamento naquela entida-
de. Uma das recomendações foi 
para a necessidade de melhoria 
na captação da informação sobre 
a entrada de artigos e produtos 
médicos”, lê-se numa notícia pu-
blicada no website do MISAU. 

Na mesma nota noticiosa, Lí-
dia Cardoso afirmou que era im-
portante que o Centro de Abas-
tecimentos (CA) soubesse “quais 
são os materiais que não podem 
faltar numa unidade sanitária”. 

A preocupação e recomen-
dação da necessidade de maior 
celeridade na tramitação de pro-

cessos a cada uma das entidades 
é um claro reconhecimento de 
que os processos são lentos, o 
que dita atrasos na entrada e sa-
ída de materiais. Uma fonte do 
MISAU confidenciou ao CIP 
que todos os atrasos na chegada 
dos materiais com prazos pres-
tes a expirar ou, ainda, o seu 
envio tardio às províncias é por 
culpa do próprio MISAU. (CIP)
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O Ser Humano, 
devido ao 
seu egoísmo 
e  à  s u a 
curta visão, 

preocupado apenas em 
alcançar benefícios pessoais, 
está a provocar estragos numa 
sociedade em que os interesses 
de cada indivíduo interligam-
se aos dos outros, cometendo 
deste modo um grande crime 
perante Deus, e uma enorme 
injustiça perante os Seus 
mensageiros e reformadores.

Consta no Qur’án, Cap. 
7, Vers. 85, que o profeta 
Jetro (Shoaib) disse ao seu 
povo: “E não corrompais a 
Terra depois de reformada”.

Na realidade, este apelo 
no sentido de não se criar 
desordem e estragos na 
Terra representa o apelo 
de todos os profetas.

E s t a s  p a l a v r a s 
a p a r e n t e m e n t e  s ã o 
muito simples e de fácil 
compreensão, mas na realidade 
são deveras profundas 
e cheias de significado.

Se num específico país, 
dentro deste vasto território 
de Deus, houve gente que, em 
grande número se esforçou, e 
para tal até consentiu grandes 
sacrifícios, renunciando ao 
conforto e a outros interesses, 
dando lições para melhorar a 
sociedade e a vida das pessoas, 
tudo isso no sentido de corrigir 
a relação entre o Criador e a 

Sua criatura, e também as 
relações entre as pessoas, 
para que se observassem os 
direitos e deveres de cada um, 
o exemplo, a honra e o bom 
comportamento, ensinando 
as pessoas a viver como 
verdadeiros Seres Humanos 
e servos de Deus, de forma 
bem disciplinada e ordeira, 
como irmãos, então ninguém 
deve vir arruinar tudo isso.

Os profetas de Deus, nos 
seus esforços ao longo de 
séculos, ensinaram as pessoas 
a viver como Humanos, 
dizendo-lhes que a definição 
de “Homem” não é saber 
nadar como peixe no oceano, 
voar como o pássaro no ar, 
atacar e matar como os leões 
e lobos na floresta, mas sim 
andar pela Terra como um 
humilde servo de Deus, 
pois esta é exclusivamente 
de Deus, não havendo 
razão para que alguém se 
mostre orgulhoso e altivo.

Onde é que estão os faraós, 
os antigos e os actuais, grandes 
e pequenos, o Imperador 
Alexandre e o seu poderio, 
Napoleão e o seu sonho de 
conquistar o Mundo, Hitler 
e o seu III Reich, e muitos 
outros tiranos (alguns deles 
ainda vivos), tão altivos que 
se julgavam donos da Terra? 

Quando Jetro recomendou 
que  as  pessoas  não 
corrompessem a Terra depois 
de ela ser reformada é porque 

tinha já havido reformadores, 
pois a Terra não se reforma 
por si mesma. Alguém 
desenvolveu um grande 

esforço e campanha para que 
se lograsse êxito na reforma.

Portanto, esta expressão dá-
nos uma ideia acerca do esforço 
dos profetas, pois com a sua 
galhardia eles transformaram 
esta Terra num Paraíso.

Depois desse esforço 
surgiu a segurança total, 
estabelecendo-se uma vida tão 
exemplar, o que é difícil, quiçá 
impossível, que um dirigente 
dos dias que correm consiga 
apresentar algo semelhante.

Portanto, depois dessa 
emenda ninguém deve 
provocar danos na Terra, 
olhando somente para os 
seus interesses pessoais, ainda 
que alegue ser do interesse 
nacional ou internacional.

Hoje, quando ligamos os 
nossos televisores, os nossos 
receptores de rádio, etc., só 
ouvimos falar em estragos, 
destruições, explosão 
de bombas, matanças, 
decapitações, assaltos, roubos, 
conflitos armados, incestos, e 
vários outros tipos de crimes.

E quem promove tudo isso? 
E no interesse de quem?

Devemos impedir que 
tais líderes promovam 
guerras, combatendo as suas 
causas, pois de contrário 
todos nós sofreremos 
as suas consequências.

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) exemplifica-nos 
isto com o barco no qual 
viajam várias pessoas. Se os 
que estiverem no porão, junto 
ao fundo do casco, perfurarem 

este para obter água, não 
forem impedidos pelos 
que estão da parte de cima 
acabarão todos afogados.

A nossa  soc iedade 
a s s e m e l h a - s e  a  u m 
barco, a bordo do qual 
nos encontramos todos. 

Os que defendem que o 
homossexualismo é uma 
questão de foro pessoal, 
pelo que devemos respeitar 
a inclinação sexual de cada 
um, legalizando aquilo que 
acham ser direito inalienável 
dos homossexuais e das 
lésbicas, não tarda que um 
dia defendam que o incesto 
também é uma inclinação, 
que não constitui crime, pelo 
que deve ser despenalizado.

E os casos de incesto 
proliferam por esse mundo 
fora, tendo os mais recentes 
ocorrido na Áustria, Grã-
Bretanha, Itália, EUA, 
Colômbia, Brasil, etc.

A chamada civilização 
moderna legal izou o 
consumo de bebidas 
alcoólicas, por se tratar do 
agrado de cada um. Por que 
então não se despenaliza 
também as consequências 
do seu consumo, deixando 
os alcoólatras caminharem 
livremente na via pública, 
provocando danos  e 
m a t a n d o  i n o c e n t e s ?

Aos irmãos muçulmanos, 
con t inuação  de  um 
Ramadhaan Proveitoso. 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Para que não nos afoguemos todos!
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Onde é que estão 
os faraós, os an-
tigos e os actuais, 
grandes e peque-
nos, o Imperador 
Alexandre e o seu 
poderio, Napoleão 
e o seu sonho de 
conquistar o Mun-
do, Hitler e o seu III 
Reich, e muitos ou-
tros tiranos (alguns 
deles ainda vivos), 
tão altivos que se 
julgavam donos 
da Terra? Quando 
Jetro recomendou 
que as pessoas não 
corrompessem a 
Terra depois de 
ela ser reformada 
é porque tinha já 
havido reformado-
res, pois a Terra não 
se reforma por si 
mesma.
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Morte de um cidadão em Nampula no 
decorrer de uma aula de condução

Chegou-nos esta triste 
notícia pelos meios 
de comunicação 
e  s o b r e  e s t e 
acontecimento o 

nosso primeiro pronunciamento é 
dirigido à família enlutada, a quem 
apresentamos sentidas condolências.

Este não é o primeiro acidente 
c a u s a d o  p o r  i n s t r u e n d o s 
durante a formação prática de 
condução automóvel em que o 
formando está sozinho no carro 
sem a presença do instrutor.

Infelizmente, este tipo de prática 
errada no decorrer de uma aula 
de condução leva-nos a crer que é 
consentido pelo INATTER, uma 
vez que também há exames noutras 
províncias, tal como em Nampula, 
em que o aluno é colocado a fazer 
manobras, sozinho, usando cones de 
sinalização (ou não) para balizamento 
de espaços, em que o examinador e 
o instrutor estão fora do carro em 
situação de meros assistentes. Este 
tipo de prática não devia ser admitido 
nem ao instrutor, nem ao examinador. 
As situações de abandonar o aluno 
no carro no decorrer de uma 
aula prática ou em exame não 
acontecem em Maputo porque assim 
que tomamos conhecimento de 
qualquer comportamento desviante 
agimos de imediato e pedimos 
responsabilidades a quem de direito. 

Recentemente, em Maputo, um 
examinador decidiu unilateralmente 
impedir os instrutores da nossa 
escola de assistir ao exame prático. 
Assim que tomamos conhecimento 
deste acontecimento contactamos 
a Delegada do INATTER que nos 
informou que este examinador 
não tinha recebido nenhuma 
orientação superior para tomar 
esta atitude, o que nos levou a 
apresentar uma participação desta 
ocorrência, corrigindo-se de imediato 
esta situação anómala. Em outras 
províncias, os atropelos à legislação 

ou aos procedimentos estabelecidos 
nas normas ocorrem com alguma 
frequência, uma vez que são poucos 
os que se atrevem a contestar com 
receio de perseguições ou retaliações.

N e n h u m  i n s t r u e n d o  o u 
examinando deve estar sozinho 
no carro em aulas práticas, ou 
mesmo em exame, apenas por se 
partir do princípio de que o aluno já 
adquiriu alguma prática razoável de 
aprendizagem. Este tipo de aluno que 
já possui algum domínio da condução 
é o mais perigoso porque o formador 
fica descontraído e menos atento para 
poder agir rapidamente num eventual 
perigo que surja proporcionado ou 
não pelo aluno, e por esta razão o 
instrutor deixa de ter o pé junto do 
travão demorando a reagir quando 
um perigo iminente aparece. Mesmo 
o examinador, no decorrer de um 
exame de condução, se verificar que 
o examinando está a praticar uma 
condução insegura e está prestes a 
acontecer uma situação de acidente, 
deve agir imediatamente, travando 
o andamento do carro, dando por 
concluído o exame, apesar de o 
Código da Estrada no nº6 do artº 
140 determinar que o examinando 
responde pelas contravenções 
cometidas durante o exame. Um dos 
princípios fundamentais que reina 
no ambiente rodoviário determina 
que a segurança deve estar sempre 
em primeiro lugar, razão pela qual 
o examinador quando constata 
que está para ocorrer um acidente 
por má prestação do examinando 
deve intervir evitando o sinistro. 

Anos  a t r á s  ocor reu  um 
atropelamento com morte de um 
cidadão durante um exame em 
Maputo, numa situação em que o 
examinando entrou em situação 
de pânico e perdeu o controlo do 
carro. O examinador em causa, que 
estava ao alcance do travão duplo 
instalado no carro, não reagiu. Não 
se sabe se ficou estático devido à sua 

fraca preparação ou se foi o susto 
causado pelo perigo que o paralisou, 
ou ainda se achava que tinha de 
deixar o acidente acontecer para 
assim poder apresentar um motivo 
bem fundamentado da reprovação 
do examinando, “reprovado por 
atropelar e matar um cidadão”. 

Na verdade, em Nampula, é 
normal a prática de deixar o aluno 
sozinho no carro em acções de 
aprendizagem. Este procedimento 
está como que institucionalizado, 
uma vez que é consentido pelos 
instrutores e examinadores. Em 
muitas províncias do nosso país, 
o exame decorre apenas entre o 
examinando e o examinador, sem 
que o instrutor esteja presente 
no carro, o que não acontece em 
Maputo, excepto casos especiais. 

Sobre este aspeto acabado 
de referir vale a pena recorrer 
ao Regulamento de Exames de 
Condução que no nº5 do artº 16 
diz o seguinte: “Na prova prática, 
para além do examinador e do 
examinando, deverá estar presente 
no veículo de exame um instrutor 
da escola de condução em que 
o candidato se tenha formado”. 

U m  o u t r o  e x e m p l o  d e 
procedimento incorreto sucede 
em Tete. Exige-se exame prático 
de condução para se tirar carta 
da categoria D (carga perigosa), 
quando em Maputo esta exigência 
não se aplica, inventando-
se assim procedimentos não 
previstos no regulamento de 
exames aprovado. Parece que, 
fora de Maputo, cada dirigente 
age como lhe apetece, tomando 
decisões que não são comuns. 
Temos tomado conhecimento 
destas informações porque os 
instrutores dessas localidades 
telefonam-nos perguntando se estes 
procedimentos excepcionais que 
estão sendo impostos são legais ou 
não, e também para saberem como 

devem agir perante estes factos.
Analisemos este acidente ocorrido 

em Nampula que causou a morte de 
uma senhora moçambicana, mas 
num outro prisma, o da legislação. 
Uma vez que se registou uma 
morte, consequência de um acidente 
rodoviário, cometido culposamente, 
o autor fica sujeito a uma pena 
que está estabelecida. O auto do 
acidente deve ser levantado para 
efeitos de instrução do processo em 
Tribunal no prazo de 24 horas (nº4 
do artº 155 do Código da Estrada). 
Trata-se de um ilícito penal, isto 
é, de um acto humano que violou 
um valor considerado fundamental 
para a vivência do homem (direito 
a vida). Portanto, como o acidente 
ocorreu durante a execução de uma 
manobra, com culpa grave, estamos 
perante um caso tipificado como 
crime de homicídio, incorrendo-se 
numa pena de prisão entre um a 
três anos (ver nºs 1 e 2 do artº 153 
do Código da Estrada). Neste caso, 
o responsável pelo acidente é o 
instrutor e não o aluno, conforme o 
nº5 do artº 140 do CE. O julgamento 
do crime e a aplicação da sanção 
cabe ao Tribunal competente (nº2 
do artº139 do CE). O instrutor vai 
responder pelo crime cometido 
e vai haver a necessidade de 
indemnizar a família do sinistrado 
pela perda de vida do cidadão, 
para além da multa correspondente 
à  contravenção pra t icada. 

Muitos condutores (e instrutores 
de condução) não sabem ou 
esquecem-se de que no exercício 
das suas atividades usando o 
automóvel, como cidadãos, 
regem-se não apenas pelas leis do 
Código da Estrada e da legislação 
complementar, mas também pela 
lei Civil e Criminal quando, ao 
cometerem uma transgressão, 
causem prejuízos a terceiros. O 
instrutor deve ainda estar sujeito 
a um processo de inquérito que 

pode ser convertido em processo 
disciplinar por parte da Delegação 
do INATTER, correndo até o risco 
de perder a sua licença profissional. 

Porém, se neste inquérito ficar 
provado que os examinadores e 
o delegado que representam o 
INATTER sabiam desta prática 
de deixar o aluno sozinho no carro 
durante a instrução e exame, esta 
instituição do Estado vai também 
ficar comprometida. Por esta 
razão, é muito provável que o 
INATTER não realize nenhum 
inquérito para não correr o risco 
de dar um tiro no próprio pé. 

Importa ainda acrescentar que 
no caso em apreço, apesar de o 
veículo possuir um seguro de 
responsabilidade civil, que irá ser 
usado para indemnizar os prejuízos 
causados pelo acidente a terceiros, 
existe o risco de a companhia de 
seguros poder exercer o direito 
de regresso, por se ter permitido 
que o veículo de instrução fosse 
conduzido por uma pessoa não 
encartada sem a presença do 
instrutor. Este é outro aspecto que 
vai atormentar a vida do instrutor 
e a respectiva escola de condução, 
uma vez que o Código Civil, sobre 
a responsabilidade do comitente, diz 
o seguinte: “aquele que encarrega 
outrem de qualquer comissão 
responde, independentemente 
de culpa, pelos danos que o 
comissário causar, desde que sobre 
este recaia também a obrigação 
de indemnizar, sem prejuízo do 
direito de regresso contra este”.

Pela descrição que fizemos desta 
ocorrência dá para ver que estes 
actos de negligência acarretam 
responsabilidades acrescidas 
que podem infernizar a vida de 
qualquer cidadão. Não se deve 
ter comportamento leviano ou 
indisciplinado com coisas sérias.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Necessário criar com urgência “Tribunais Militares” 
para julgar com celeridade os “terroristas” …

maputadasF r a n C i s C o  r o d o L F o

Para desencorajar os “massacres” em Cabo Delgado:

 z Quem vai punir os que praticam “boatos” nas redes sociais?

De s t a  v e z , 
para a nossa 
c a v a q u e i r a 
habitual com 
o  P e d r o , 

estivemos no “Café das Acácias”, 
ligado ao Hotel Cardoso, este 
magnífico hotel que está às 
moscas, desde que a pandemia 
se abateu sobre todo o mundo, 
obrigando à interrupção dos 
voos entre continentes (e não só).

L á  e s t a v a  o  P e d r o 
pontualmente às 10 horas, ele 
que comentou na última vez 
que lá estivemos que “os preços 
aqui não são para o operário”, 
e eu repliquei que mesmo para 
os donos “professores”, pois 
era o “Jardim do Professor”. 
Aliás, os alunos são obrigados 
nesta era da Covid-19 a levar 
lanche de casa, para evitar os 
aglomerados na “Cantina”.

- Essa de alguns malandros 
terem propalado “boatos” com 
argumentos de que Palma, 
Pemba e outros distritos de 
Cabo Delgado seriam atacados 
pelos terroristas, não lembra 
ao “diabo”! – diz o Pedro 
constrangido, depois de eu ter 
pedido tosta mista com galão e ele 
café com leite e sandes de queijo.

-Samora Moisés Machel, 
Presidente da República Popular 
de Moçambique, ensinava 
que “uma revolução que não 
sabe defender, acaba sendo 
derrotada” …- digo ao Pedro, 
perante a sua estupefacção 
pelos últimos acontecimentos 
ocorridos semana finda.

- Tu, oh Rodolfo, deste o 
exemplo de Thomas Sankara, 
que depois da visita a Maputo 
e  com Samora  Mache l 
foi alertado com aquela 
sapiência ao estilo samoriano!

-Isso mesmo, Samora disse: 
“Com o Poder não se brinca!”. 
E passado pouco tempo, 
Thomas Sankara, Presidente da 
República do Burquina Faso, foi 
derrubado através de um golpe 
de Estado e morto… - recordo, 
pois passam agora 20 anos.

- Você vem com as estórias 

do passado, mas sempre 
actuais… – diz o Pedro 
quando estávamos a servir.

-Veja que os boatos que foram 
propalados para desestabilizar a 
população alguns foram feitos por 
pessoas bem conhecidas, mas no 
fim do dia não acontece nada…

- Até publicaram nas suas 
páginas no twinter, numa 
boa, o que levou a população 
a refugiar-se na mata…

-Parece que ninguém toma 
a iniciativa de defender o 
Governo de Moçambique, 
com prejuízo de todo o povo, 
devido à insegurança que se 
vive!... – acrescento ao Pedro.

- É o que se passa em Cabo 
Delgado, em relação aos 
“terroristas. Tu sempre defendeste 
nas nossas cavaqueiras que era 
fundamental que os terroristas 
fossem punidos severamente!... 

-Quantos Bernardino Rafael, 
esse destemido Comandante-
Geral da Polícia da República 
de  Moçambique ,  fo ram 
enviados aos tribunais?...

- Mas para maior desilusão 
vinha: “não tem provas! 
“ Va i s  s o l t o  p a r a  c a s a 
porque não há matéria…”

-É evidente que o Juiz do 
Tribunal Comum que nunca 
esteve na guerra saiu da 
Universidade e vestiu a toga 
e é “nosso juiz”, mas não tem 
“Juízes Populares”, como 
aqueles que nós tínhamos no 
Niassa, no tempo do Dr. José 
Albano Maiópuè e Dr. Carlos 
Trindade, aqueles “madodas 
experientes” que aconselhavam 
os jovens que ingressavam 
neste vasto campo de “Direito”. 

- Por isso dizias na nossa 
última cavaqueira: “isto não 
pode continuar assim!...”

-Para  desencorajar  os 
“massacres” em Cabo Delgado: 
se  to rna  abso lu tamente 
“necessário criar com urgência 
“Tribunais Militares” para julgar 
com celeridade os “terroristas” 
…- reaf i rmo ao  Pedro .

-  I s s o  m e s m o !
-Talvez virão com o argumento 

falacioso de que tem de haver 
“consultoria” para a elaboração da 
Lei. Mas isso seria inadmissível, 
com tantos quadros experientes 
na área de “Direito” – ou como 
agora está na moda - na Área 
das “Ciências Jurídicas”. A Dr.ª 
Benvinda Levy, que está dia-a-dia 
com o Presidente da República, 
Filipe Jacinto NYUSI, como 
Conselheira, era ministra de 
Justiça; a ministra da Justiça, 
Drª Kida, o Dr. Mário Mangaze, 
os Drs. Sinai Nhatitima (pai e 
filho), Dr. Carlos Trindade, Dr. 
José Abudo, ainda publicou livros 
recentemente sobre o “Direito”; 
Dr. Machatine Munguambe (nosso 
professor na Escola de Estado e 

Direito e que com Xarzade Orá, 
única mulher no curso de mais 
de 60 homens, com o falecido 
Dr. Luís Herculano, nos anos 
oitenta), que nos ensinou “o que 
é isso de “governar” e “com o 
poder não se brinca”, e toda esta 
plêiade de juristas “podem parir” 
uma Lei para a institucionalização 
dos Tribunais  Mil i tares…

- Evitar-se- ia  “que isso 
n ã o  t e m  m a t é r i a .  E s t á s 
absolvido...” – digo ao Pedro.

-Julgar os “terroristas” com 
cobertura da comunicação social 
é um aspecto importante, porque a 
guerra também não se vence só com 
os valorosos e destemidos jovens 
do Major-General Cristóvão Artur 

Chume, Comandante do Exército, 
mas também com a “propaganda”, 
c o m  a  “ i n f o r m a ç ã o ” . . .

N ã o  m e  v e n h a m  a g o r a 
dizer: “Não há dinheiro, não 
está orçamentado e que a 
Assembleia da República tem 
a “agenda” cheia”. E para mim 
que passei também da “Casa 
do Povo” diria com os que me 
ladeavam - Dr. Amândio Zilhão 
(Presidente dos Assuntos Sociais) 
e falecido Dr. Ossumane Aly 
Daúto (Presidente dos Assuntos 
Jurídicos e Constitucionais): 
“que façam uma “Extraordinária” 
para aprovar a Lei dos Tribunais 
Militares. E com URGÊNCIA!

Maputaremos para semana!
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Editorial
Saber informar, eis a 

questão!

dougLas madjiLa

Com todos os contratempos existentes no fami-
gerado processo de DDR, tudo aponta para a 
efectivação do mesmo, seja ele bom negócio 
para uns e muito mau negócio para outros, está 
a acontecer como ambas as partes o desenha-

ram. O problema sénior deste processo é o facto de a corda 
ter aparentemente rebentado do lado da opinião popular, 
ou seja, a opinião pública discorda ou realmente não vê as 
vantagens deste acordo para a ala que teve a oportunidade 
de negociar, julga ter sido um acorde bem orquestrado pela 
banda dona do palco e por isso muito pouco ecoa sobre o 
sucesso do acordo, sobrando a tarefa de fazer ouvir apenas 
aos fãs incondicionais, os que o fazem independentemen-
te dos níveis de desafinação dos donos do palco, estão 
sempre tocando bem ainda que nos firam os tímpanos. 

Da teimosia que se propalava do tal filho de Matsanga-
íssa, pois é assim que se referia o tal e não como sobrinho 
como veio a clarificar-se, não era de se esperar que já a 
uma altura dessas estivesse defendendo a sua causa entre os 
civis na cidade-capital, mas assim sucede e isso é o resul-
tado do acordo dos dirigentes de Nampula e Cabo Delgado. 

Na verdade não importam os contornos políticos desse pro-
cesso para o povo, ou pelo menos não deviam importar, o único 
aspecto que diz e que deve sempre dizer respeito ao povo é a saú-
de da paz. Verdade é que o número de desmobilizados até agora 
parece ainda muito reduzido para um provável festejo, mas é 
de se admitir que vai a bom caminho mas, eis o passo em falso. 

O dirigente das armas à luz do dia, o Comandante da 
PRM, atirou umas ordens tendenciosas e que a serem mal 
ou bem cumpridas podem deixar a desejar, podem levar 
até o deslumbrante acordo e que vai de vento em pompa 
a perder as estribeiras. Rafael deu ordens para se perse-
guir efusivamente os mais dissidentes dos dissidentes da 
Renamo, ou seja, aos que parecem recusar-se a aderir ao 
DDR e continuam nas matas supostamente a provocar 
distúrbiosꓼ o comandante ordena-lhes ataques impiedosos.

Portanto, esse tipo de ordens já não eram as que se espera-
vam a uma hora dessas, lembrando que mesmo em Manica 
encerraram-se bases militares ou posições de guerra da 
Renamo, há bem pouco tempo, e aparentemente por causa 
desse DDR, é por isso difícil perceber a razão desse tipo de 
ordens agora. Mas mais do que o espanto relativamente a essas 
medidas fica uma outra percepção sobre isso, pode mesmo 
tratar-se de algo maior do que um passo em falso, talvez de 
um pé em riste, pois se as forças policiais caem mesmo por 
cima de tais dissidentes ao quadrado, então que tenham a cer-
teza de que esses cederam ao ataque pacificamente, tal como 
civis subornados por falta de bilhete de identidade, porque de 
contrário, caso haja retaliação, poderá se incorrer mesmo o 
perigo de voltar em grande aos conflitos e passar pelo disparate 
de os próprios criadores do DDR o violentarem definitiva-
mente, portanto aconselhamos. Bolas baixas Comandante!      

Um passo em falso numa 
caminhada de sucesso

Desde o início dos ataques extremamente violentos dos 
terroristas islâmicos, há mais de três anos, no nor-
te da província de Cabo Delgado, há informações que 
têm sido publicadas e veiculadas através das redes so-
ciais, e outros meios de informação, que em muitos 

casos não se sabe se são verdadeiras, inventadas ou constituem uma 
simples provocação para criar mais confusão e dúvidas entre os cida-
dãos, e às vezes se sentirem mal informados ou até mesmo enganados.

Depois do último ataque à vila de Palma intensificaram-se mensa-
gens, informações, contra- informações e todo o tipo de notícias nas 
redes sociais e nos meios de comunicação nacionais e internacionais, 
devido ao impacto que este ataque produziu no desenvolvimento da ex-
ploração do gás de Afungi, com a paralisação das obras, possivelmente 
temporária, dos trabalhadores e técnicos das empresas estrangeiras.

Se tivermos paciência e analisarmos ou focarmo-nos em muitas des-
sas mensagens e informações que circulam, há algumas semanas, sobre 
este acontecimento, podemos verificar que algumas delas não se con-
formam com a verdade que realmente aconteceu, outras são o contrá-
rio do que outras dizem, outras ainda são deliberadamente exageradas, 
informando do que não sabem, e possivelmente os seus autores nunca 
estiveram em Moçambique, e até fazem circular vídeos com pessoas 
tragicamente assassinadas mas que são imagens de outros ataques an-
teriores, ocorridos noutras aldeias e outros lugares, ou seja, é muito di-
fícil saber com certeza a magnitude do que aconteceu e ter a realidade.

Esta confusão de informações que circulam de todo o tipo beneficia os 
terroristas e serve de propaganda. Eles conseguem mais publicidade sobre 
as suas acções criminosas e, ao mesmo tempo, insuflam mais terror nas suas 
futuras acções violentas. O silêncio das instituições, do Ministério da Defesa 
e do Governo, é um erro de comunicação estratégica muito relevante, pois 
os cidadãos só têm as informações confusas que circulam nas redes sociais, 
por vezes com interesses pouco claros, que prejudicam a imagem do país e 
do Governo, e cria dúvidas sobre a acção das Forças de Defesa e Segurança.  

As instituições devem emitir e transmitir declarações simples, trans-
parentes, verdadeiras e inteligentes sobre  acontecimentos que dizem 
respeito a toda a Sociedade Civil, porque o silêncio não as favorece. As 
sociedades têm direito de serem informadas pelas instituições corres-
pondentes, porque somos membros da sociedade que sofre dos ataques.

Os cidadãos não podem ser esquecidos em situações tão trágicas, 
com milhares de pessoas que tiveram que se refugiar em lugares mais 
seguros, abandonando as suas casas e suas vidas, com jovens soldados 
que deram suas vidas para nos defender, com tantos infortúnios e so-
frimentos de gente inocente. O Governo deve ter empatia (empatia é a 
capacidade de se colocar no lugar do outro, é basicamente compreensão) 
e entender que a sociedade precisa receber informações verdadeiras 
que lhe dão a esperança e poder de descartar essas informações, às ve-
zes extremistas e que beneficiam apenas os terroristas e seus patrões. 

Esperamos que as instituições entendam que não podemos continuar 
a receber o silêncio quando ao nosso redor há um ruído estrondoso que 
nos preocupa, e nos confunde.   Esperamos e desejamos que o Governo 
desenvolva essa empatia que parece ter sido esquecida com a sociedade.
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Exposição maldosa

Há  m u i t o 
tempo vêem-
s e  a r t i g o s 
n a  m í d i a 
e  o p i n i õ e s 

tendenciosas  (que  não é 
imparcial, sem fundamento, 
sectária, sem objectividade), por 
meio das redes sociais, sobre 
temas e actividades pessoais de 
familiares, esposas e filhos de 
políticos, empresários, bem como 
de outras pessoas da sociedade, 
totalmente alheias à actividade 
dos seus pais, com a intenção 
de deteriorar e prejudicar 
deliberadamente a imagem 

do político ou do empresário.
Esse tipo de artigos e opiniões 

mesquinhas prejudica pessoas 
inocentes e suas famílias, 
pessoas que têm filhos menores, 
pessoas que têm vida própria, 
trabalho próprio, alheias aos 
actos e responsabilidades dos 
pais, mas que são punidas e 
prejudicadas deliberadamente 
por alguns meios e referências 
sociais, de forma totalmente 
i n j u s t a  e  i n a c e i t á v e l .

Temos um exemplo recente 
de alguns dias atrás, quando 
imagens e comentários foram 
distribuídos sobre um dos filhos 

do Presidente Nyusi, que estava 
a comemorar o seu aniversário 
com a sua família.  Essas 
manifestações tinham apenas um 
propósito, o de criar directamente 
uma situação polémica ao seu 
pai, o Presidente. Foi feita uma 
manipulação intencional de uma 
situação que é normal ou deveria 
ser normal em qualquer família 
que exerce a sua liberdade e 
toma as suas próprias decisões.

Este não é um caso isolado 
ou específico, outras pessoas e 
famílias sofreram também este 
assédio nos últimos tempos.

Às vezes ,  manchetes  e 

mensagens são publicadas ou 
divulgadas nas redes sociais, de 
impacto na mídia, para atrair o 
leitor, então o artigo de referência 
é lido e não tem nada a ver com 
o título que é publicado ou 
anunciado, ou não reflecte o que 
é anunciado na manchete, mas 
sem dúvidas os leitores ficam na 
memória com a imagem negativa 
que a mensagem transmite.

Ainda é mais grave  quando 
são publicadas  ou veiculadas 
notícias e comentários que não 
reflectem a verdade ou que são 
inventados  directamente. São 
mentiras apenas com o objectivo 

de gerar confusão e deteriorar a 
imagem de determinada pessoa.

Estamos cientes de que em 
Moçambique temos liberdade de 
expressão, mas essa liberdade de 
expressão não pode ser distorcida 
e transformada em libertinagem 
(libertinagem é liberdade excessiva 
e abusiva no que se diz ou se faz). 
A liberdade de expressão deve ser 
usada com responsabilidade e ética 
(a ética é o conjunto de costumes, 
normas e valores que norteiam 
o comportamento humano 
numa comunidade), dentro 
dos parâmetros da verdade e 
da convivência em sociedade.

Fabião Carrapau

“Os 
Es-
t a -
dos 

Unidos hoje enfrentam um 
real perigo geopolítico e nem 
a equipa de Biden, nem o Es-
tablishment da política exter-
na reconhecem a gravidade da 
situação. O Presidente-eleito 
Joe Biden e os seus conse-
lheiros gostam de falar não 
só de uma renovada liderança 
americana, mas também da 
restauração da ordem liberal 
internacional e da habilidade 
americana de, simultaneamen-
te, agir como um poder revo-
lucionário e manter a paz”.

É com estas palavras que 
Dimitri K. Simes, o Editor da 
National Interest e Presidente 
Executivo do Center For Na-
tional Interest de Washington 
D. C., abre o seu depoimento 
no número que The National 
Interest consagra, ao próxi-
mo ciclo presidencial, com 
depoimentos de 33 especia-
listas norte-americanos em 
estratégia e relações interna-
cionais. Entre eles há de tudo 
– conservadores, liberais, iso-
lacionistas, internacionalistas.

Depois de Trump

Depois do quadriénio 
Trump, um Presidente iden-

titário que claramente não ti-
nha grandes simpatias pela 
ordem liberal internacional, 
pode esperar-se, com Biden, 
um regresso a essa ordem?

Esse regresso parece pro-
blemático. Trump acabou 
vencido nas eleições de No-
vembro, mas talvez a crise da 
ordem liberal internacional fos-
se mais profunda que as ideias 
ou políticas de um Presidente 
americano, que se assumia 
como nacionalista e colocava 
o interesse nacional americano 
acima de tudo (o que aliás os 
presidentes americanos, e ou-
tros presidentes que se prezam, 
costumam fazer, embora não 
andem a dizê-lo em voz alta). 
Talvez a crise da ordem liberal 
internacional seja mesmo de-
finitiva, na medida em que o 
internacionalismo – de ideias, 
de comércio, de comunicações 
– entrou em perda, não só na 
filosofia política e na prática 
governante de muitos Estados, 
mas também nas relações entre 
eles. A pandemia reforçou esta 
crise, com a questão do confina-
mento, quarentena e vacinação.

Enquanto os Estados Uni-
dos e o Reino Unido (já para 
não referir Israel) cuidaram de 
modo unilateral dos seus in-
teresses e lograram ou estão a 
lograr vacinar os seus cidadãos 
rapidamente, a União Euro-
peia, com uma política con-

junta e colectiva, em nome de 
um suposto interesse comuni-
tário, tem-se atrasado penosa-
mente, com riscos gravíssimos 
para as populações dos 27.

Como escreveu John Iken-
berry, a ordem global liberal, 
o internacionalismo liberal nas 
relações interestaduais, atra-
vessa uma crise que a procla-
mada intenção da Administra-
ção Biden não pode resolver.

Num livro publicado em 
2020, - A Word Safe for De-
mocracy - John Ikenberry his-
toriou as vicissitudes da ideia, 
da forma e da execução política 
dos princípios do internaciona-
lismo liberal nos últimos 200 
anos, ligando-os, correctamen-
te, à ascensão e hegemonia 
dos poderes anglo-saxónicos, 
defrontando, sucessivamen-
te, poderes para autoritários 
ou totalitários continentais 
europeus - da Alemanha hi-
tleriana à Rússia Soviética.

E derrotando-os sucessiva-
mente, também, em 1945 e em 
1991. Por isso Ikenberry, pro-
fessor em Princeton, e Daniel 
Deudney, da John Hopkins, 
cunharam o conceito de “ordem 
internacional liberal” em 1999.

Os três inimigos

Os ataques teóricos, ideoló-
gicos a este conceito vieram de 
várias origens: à direita, do na-

cionalismo identitário america-
no que influenciou o “America 
First” de Trump e está presente 
na maioria dos movimentos e 
partidos ascendentes da direita 
identitária europeia - do Ras-
semblement National francês à 
Liga italiana, do Vox espanhol 
ou ao Chega em Portugal. Estes 
partidos da direita popular ou 
populista são cépticos quanto 
às soluções internacionalistas 
ou federalistas, que consideram 
uma forma de as grandes potên-
cias prosseguirem os seus inte-
resses ao abrigo do globalismo 
e da retórica multinacional.

Outra crítica vem das gran-
des e médias potências com re-
gimes claramente não liberais, 
como a República Popular da 
China, a Rússia, ou a Turquia. 
Não quer dizer que estes Esta-
dos sejam contra o internacio-
nalismo económico: a China, 
por exemplo, está fortemente 
empenhada na internacionali-
zação e na liberdade de comér-
cio que lhe garantiu um lugar 
dominante como parceiro co-
mercial e investidor em África, 
na América Latina e na Europa.

Finalmente, outro grupo de 
inimigos ideológicos da “or-
dem liberal internacional” são 
os movimentos de esquerda ra-
dical que vêem nela uma forma 
de “imperialismo” e opressão 
dos povos periféricos pelo “cen-
tro”, capitalista e imperialista.

As condições actuais – o 
impacto da pandemia da Co-
vid-19 nos Estudos e nas suas 
relações – vieram pôr mais 
barreiras ao entusiasmo libera-
lizante. Por um lado, perante a 
crise, foi claro o comportamen-
to dos países em favorecer os 
seus cidadãos e a sua seguran-
ça. Estranho seria que fosse de 
outro modo. E na questão crí-
tica do combate à pandemia e 
da vacinação, a União Europeia 
deu provas de confusão e ine-
ficácia, perante a rapidez com 
que o Reino Unido e os Esta-
dos Unidos estão a proceder à 
vacinação dos seus cidadãos.

O facto da ideologia nacio-
nalista ser hoje dominante em 
poderes como a China, a Índia 
e a Rússia, vai, fatalmente, ter 
consequências na ordem mun-
dial. E mesmo nos Estados Uni-
dos, e não só entre os eleitores 
de Trump, a ideia de restrição 
nas intervenções militares ex-
teriores, e a preocupação de 
recuperar uma certa capacidade 
industrial e autonomia energé-
tica, estão na ordem do dia. A 
anunciada saída do Afeganistão 
parece confirmar esta política, 
embora o crescendo verbal com 
a Rússia, a propósito da Ucrâ-
nia, venha em contradição. E é 
preciso ter cuidado e não brin-
car com o fogo, pois os grandes 
conflitos do século XX vieram 
por arrastamento de alianças.

jaime nogueira pinto 

A crise da ordem internacional liberal
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Hospital Central de Maputo

Pacientes continuam a buscar 
socorro para problemas gástricos 

entre 50 e 60 porcento das consultas feitas nos serviços de 
Gastroenterologia no Hospital Central de Maputo (HCM), a 
maior unidade de saúde do país, estão associadas à gastrite ou 
distúrbio de perfuração abdominal, também conhecida por 
dispepsia. Ou seja, cerca de seis em cada dez pacientes confir-
ma-se padecerem de distúrbios relacionados com o estômago.  

Apesar dos 
medos rela-
cionados com 
a Covid-19, 
que fazem 

com que muitas pessoas não se 
dirijam às unidades sanitárias, 
os Serviços de Gastroenterolo-
gia continuam a receber um nú-
mero considerável de pacientes. 

Em entrevista ao Zambeze, a 
especialista em gastroenterologia 
Liana Mondlane deu a conhe-
cer que existem pacientes com 
gastrite ligeira e que têm a sua 
vida normal. Para este grupo, 
recomenda-se uma consulta de 
controlo para mais tarde. No en-
tanto, para os pacientes com crise 
e dor abdominal o atendimento 
é feito duas vezes por semana. 

Liana Mondlane, actualmente 
a desempenhar as funções de di-
rectora do Serviço de Gastro no 
Hospital Central de Maputo, apon-
ta que gastrite é uma inflamação 
da camada superior do estômago, 
mas também manifesta-se através 
de desconforto abdominal ou sen-
sação de estômago cheio, provo-
cada, em algum momento, pelo 
estado nutricional das pessoais. 

De acordo com a especialista, 
o número de pacientes que pro-

curam ajuda médica no HCM é 
satisfatório, mas no sentido de re-
dução numérica por causa da dis-
ponibilização dos serviços nou-
tros pontos da cidade e província 
de Maputo. Com efeito, já há 
serviços de gastroenterologia no 
Hospital Provincial de Maputo e 
Geral de Mavalane. Ambas as uni-
dades sanitárias têm disponíveis 
médicos especialistas para fazer 
face a qualquer queixa relaciona-
da com problemas de estômago. 

“Se não procurar ajuda mé-
dica a gastrite pode evoluir para 
úlcera, sangramento bocal, nes-
te caso, o paciente apresenta 
uma ferida dentro da cavidade 
abdominal”, afirma a médica.

“Entretanto, se a úlcera não 
for tratada o estômago passa a ter 
contacto com a cavidade abdo-
minal que não é normal, ou per-
furação na parede do estômago, 
e futuramente pode evoluir para 
cancro do estômago”, explica.  

Por outro lado, Mondlane diz 
que existem dois tipos de gastri-
te: a aguda e a crónica. Em prin-
cípio, a aguda é provocada pelo 
uso abusivo de medicamentos. 
Esta tem a duração de seis me-
ses. A crónica é aquela que se 
manifesta por mais de seis meses. 

Tratamento da gastrite

Segundo a especialista, o tra-
tamento da gastrite compreende 
num primeiro momento e quase 
geralmente a mudança de hábitos 
nutricionais. “Muitos de nós con-
seguimos controlar a gastrite com 
a nossa maneira de comer, não in-
gerindo alimentos que vão irritar o 
estômago”, explicou a especialis-
ta, acrescentando que existe algu-
ma medicação que reduz a acidez 
no estômago, assegurando a redu-
ção da dor que o paciente sente. 

“Mas basicamente são usados 
os liquidores da bomba de prótese e 
hometrazole. Estes são os medica-
mentos que já conhecemos, amo-
quiselina, aracelinaˮ, explicou.  

Soltar gases e posteriores 
vómitos

Ainda de acordo com Liana 
Mondlane, no que se refere a vó-
mitos o que se pode dizer é que 
um dos sintomas da gastrite é o 
acúmulo de ar no intestino. “Po-
rém, a pessoa pode ingerir pouca 
quantidade de comida e no mes-
mo instante sentir que está farta ou 
saciada. Isso geralmente acontece 

quando a comida fica por mui-
to tempo no estômago”, explica. 

Sobre soltar gases, a médica 
diz que um paciente com gastrite 
tem acúmulo de ar na superfície 
do intestino e tem pontada, dor su-
perficial, arroto com frequência e 
diarreias. A vontade desse pacien-
te é soltar gases tanto na superfí-
cie oral como anal, tudo na pers-
pectiva de esvaziar o estômago.

De acordo com a especialis-
ta, não se pode falar da gastri-
te sem mencionar a dispepsia, 
que se diz ser um conjunto de 
sintomas que afectam a su-
pressão superior dos intestinos. 

Acrescentou que a gastrite está 
no meio da dispepsia, mas também 
há outra entidade da doença cha-
mada “refluxo gastro esofágico”.

No entanto, a fonte diz que a 
condição da comida no estôma-
go tem a sensação de voltar para 
o esófago e posteriormente gera 
outros sintomas no órgão, como a 
acidez, mas também dá a sensa-
ção de um corpo estranho na gar-
ganta a irritar que não está a sair. 

A fonte acrescenta que esse 
sintoma corresponde a reacção da 
acidez. Estes estão dentro da do-
ença de refluxo gastro esofágico.  

Segundo a médica, no geral, 

o importante em questões gastro-
-intestinais é a abordagem que se 
deve fazer sobre a componente 
alimentar e nutricional de cada 
pessoa, frisando que as pessoas 
devem levar e obedecer uma die-
ta regrada e saudável para evitar 
a gastrite. “Quando se notar um 
problema do estômago o melhor 
é procurar os profissionais de 
saúde e não fazer auto- medica-
ção”, aconselha a especialista.

Alimentos que devem entrar na 
lista das restrições

Segundo a nutricionista Ce-
saldina Ibrahim, afecta no Hos-
pital Geral de Mavalane, na 
cidade de Maputo, na aborda-
gem da gastrite deve-se evitar 
o jejum prolongado, mastigar 
bem os alimentos, evitar beber 
líquidos junto das refeições, prin-
cipalmente ao almoço e jantar. 

É também importante evitar 
refrigerantes e bebidas alcoólicas, 
por serem irritantes na mucosa 
gástrica. O mesmo se aplica aos 
alimentos concentrados, como o 
doce de leite, chocolate e alimen-
tos de preparações gordurosas, 
como frituras e alimentos picantes.  

Para Ibrahim, as frutas cítricas 

CrizaLda ViLanCuLos
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também são desaconselhadas, a 
exemplo da laranja, limão, tange-
rina, ananás, uvas. No entanto, até 
pode-se consumir, mas as quanti-
dades devem ser muito reduzidas, 
não devendo ser com frequência. 

Outrossim, a pessoa deve 
alimentar-se de três em três horas. 

Alimentos ideais 

Segundo a nutricionista, o 

paciente que padece de gastrite 
pode comer bolachas não cre-
mosas, chá (ajuda na digestão) 
e beber muita água. No geral, 
deve optar pelo consumo de 
produtos naturais, a exemplo de 
verduras, brócolos, cenoura, ba-
tata-reno, batata-doce, beterra-
ba. Mas toda a dieta requer con-

trolo e moderação nutricional.  

Na rua para ouvir o público 

Zaida Muchanga diz que so-
fre de dor de estômago há 10 
anos. Por muito tempo ficou 
sem saber a que se deviam es-
sas dores. Sempre que comesse 
alguma coisa sentia dores estra-
nhas, particularmente se fosse 
em grandes quantidades. Por 
muitas vezes soltava gases, tan-
to por via anal assim como oral. 

“Em conversas com pes-
soas mais próximas falei das 
dores estranhas que tinha na 
boca do estômago e fui dito que 
se tratava de gastrite”, afirma. 

Acrescentou que há dois 
anos adoeceu e procurou a aju-
da dos profissionais da saúde, 
tendo sido submetido a vários 
exames e acabou sendo com-
provado que sofria de gastrite. 

E de acordo com os exa-
mes realizados, foi lhe receita-

do 10 Camurcinas e 40 Amo-
xilinas. O tratamento tinha a 
duração de três meses, mas mes-
mo assim as dores continuavam.  

No ano passado procurou de 
novo a ajuda médica, onde foi 
diagnostica uma bactéria que era a 
origem das dores que sentia. “En-
tão, o médico aboliu todos os me-
dicamentos que eu vinha toman-
do porque não tinham nada a ver 
com as dores que sentia”, explica. 

A fonte diz que o médico re-
ceitou alguns medicamentos que 
conseguiu ter acesso numa farmá-
cia do sector privado, tendo toma-
do a medicação mas as dores não 
passavam. Depois foi obrigada a 
ir ter com um médico particular.

“O médico pediu para ver os 
comprimidos que estava a tomar e 
notou que esses medicamentos não 
eram os prescritos pelo meu mé-
dico. Tinha havido uma falha por 
parte dos farmacêuticos”, explica.

Zaida diz que fez várias jun-
ções de medicamentos que não ti-

nham nada a ver com o que vinha 
sentindo, acrescentando que já 
teve uma barriga grande por causa 
da gastrite e sempre soltava gases. 

“Sabe, eu passei mal e às 
vezes tinha vontade de ir a casa 
de banho, mas só soltava ga-
ses. O médico aconselhou a 
não comer tomate, limão, fei-
jão e outras coisas”, frisou. 

A nossa entrevistada apon-
ta que, apesar da melhoria, 
sofre efectivamente de uma 
gastrite crónica e está a fa-
zer a medicação, mas mesmo 
assim não resulta em nada. 

Relata situações de às ve-
zes sentir na garganta a pre-
sença de um corpo estranho, 
não conseguindo dormir. Tem 
dores nas articulações e outras 
situações que não sabe explicar.  

Outro paciente que encon-
tramos no Serviço de Gastro-
enterologia do Hospital Central 
de Maputo falou connosco na 
condição de anonimato.Diz que 

sofre de gastrite crónica há seis 
anos, mas no início não tinha a 
ideia de que fosse gastrite. Sen-
tia muitas pontadas e não conse-
guia alimentar-se com perfeição. 

Afirma que a mãe o acon-
selhou a procurar ajuda mé-
dica e foi diagnosticado gas-
trite, estando agora a medicar 
e sente que há melhorias.

Acrescentou que na sua 
família quase todos sofrem 
de gastrite e nesta situação a 
regra é tentar seguir ao má-
ximo possível as recomen-
dações alimentares, evitando 
consumir produtos ácidos. 

Diz ter feito um grande 
esforço no sentido de cortar 
definitivamente alguns hábi-
tos que não se compadecem 
com a doença, tendo até dei-
xado de fumar e beber álcool. 

“Mesmo os meus amigos 
não acreditam que deixei esses 
hábitos. Dizem que estou a gozar 
com eles, mas eu sei e não preci-
so de provar a ninguém. A saú-
de é minha”, relatou o paciente.  

Outro aspecto que o nosso 
entrevistado aponta tem a ver 
com o desleixo que se nota em 
algumas pessoas que apresen-
tam sintomas ou sinais de gas-
trite. “Eles afirmam que existem 
doenças piores, mas a gastrite 
não pode levar alguém a procu-
rar pela ajuda médica. Mas quem 
sofre de gastrite sabe o quão dói 
ficar sem dormir e com tantas 
dores sem justificação”, disse.

Acrescentou que no início 
também não levou a sério a do-
ença, tendo percebido a gravida-
de quando ficou duas semanas 
acamado. “Aconselho as pes-
soas a procurar os profissionais 
da saúde para poder ter ajuda. 
Esta doença se não for tratada 
provoca outras enfermidades 
mais complicadas”, concluiu. 
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Há pessoas destacadas nas igrejas mas com 
práticas que não são de espiritualidade

Afirma espírita criadora do “Espaço Quântico” 

Cecília isabel Guambe, de nome artístico Cisabel, de 46 
anos de idade, natural de maputo e residente na matola, 
é formadora do ensino técnico-profissional e educacional, 
estando na área de educação há cerca de 20 anos e no ensino 
técnico há oito. Além de educadora, Cisabel é uma mulher 
empreendedora e espírita. 

Espaço Quân-
tico” é um 
projecto cria-
do por Cecília 
Guambe, es-

tando em acção a sensivelmen-
te um mês. Espaço quântico é 
definido como o bem-estar da 
pessoa, como a pessoa quer vi-
ver, fazendo o bem ou o mal. 

Cisabel entra no mun-
do da espiritualidade há um 
ano, quando passa por situ-
ações difíceis na sua vida, 
onde sozinha não conseguiria 
se erguer, daí que começa a 
frequentar cursos terapêu-
ticos para o seu bem-estar.

Segundo Cisabel, espiritua-
lidade não tem nada a ver com 
práticas tradicionais, espíritos 
tradicionais ou com a religião, 
que é o que muitos acredi-
tam ou dizem, mas sim com o 
equilíbrio mental, espiritual e 
emocional de qualquer pessoa. 

Tem a ver com o bem-
-estar, com a prática do amor 
ao próximo, do perdão, da 
empatia, da gratidão com a 
prática de quem se conecta 
com seu Deus. Não impor-
ta que Deus, desde que seja o 
Deus que a pessoa crê. “Espi-
ritualidade é fazer bem a si, ao 
outro e ao mundoʺ, enfatiza.

A fonte diz que há pessoas 
religiosas e que ocupam cargos 
de relevo nas igrejas mas que 
as suas práticas não têm a ver 
com a espiritualidade. Essas 
pessoas, diz a fonte, pregam a 
palavra de Deus, no entanto, 
“não conseguem colocar-se 
no lugar do outro, não conse-
guem perdoar, não sabem agra-
decer. E existem pessoas que 
não fazem parte de nenhuma 
ceita religiosa mas são pesso-
as evoluídas espiritualmente”.

 Os cursos terapêuticos 
feitos por Cisabel desper-
taram a atenção dela para a 
criação do Espaço Quântico. 

“Espaço Quântico. Atribuí 
esse nome porque trata-se da ci-
ência quântica, da física quân-
tica (que é o poder da pessoa 
co-criar, é o poder da pessoa 

acreditar em si, o poder de des-
ligar-se das crenças limitantes). 
Essa física/mecânica quântica 
ensina-nos que podemos mudar 
as situações que não nos fazem 
bem, como o caso das crenças 
limitantes, usando o poder da 
nossa própria mente, acredi-
tando em nós, crendo no Deus 
que existe dentro de nós”, dis-
se a fonte, acrescentando que 
na física quântica o universo é 
energia, nada é estático, tudo 
está em constante movimento.

“Nós somos feitos de pe-
quenas partículas, que perten-
cemos ao cosmo, ao universo, 
à natureza. Somos parte da 
natureza e o universo/natureza 
é Deus, o que significa que so-
mos parte de Deus, somos a se-
melhança de Deus. Temos Deus 
dentro de nós e não importa 
qual Deus a quem você acre-
dita”, aludiu Cecília Guambe. 

Início do projecto

O projecto Espaço Quânti-
co, segundo a nossa entrevis-
tada, nasceu no exterior e rapi-
damente invadiu o país inteiro.

“Com os cursos online que 
fiz e faço pude fazer amizades 
com pessoas estrangeiras de 
diferentes países, e a partir das 
amizades construídas forma-
mos o Grupo Lei de Atracção. 
Conversávamos sobre as nos-
sas vidas, ajudávamo-nos uns 
aos outros, até que certo dia 
alguém do grupo partilhou o 
livro The Magic, que conta al-
guns exercícios diários sobre a 
gratidão e surgiu a ideia de que 
devíamos praticar os exercícios 
em conjunto”, conta a fonte. 

Acrescentou que “já es-
tou no exercício dez, e alguns 
membros de grupo falaram do 
meu dom, disseram que podia 
orientar o grupo, fazer vídeos 
para o youtube uma vez que 
estava adiantada e tinha voca-
ção para tal e apoiaram-me. Foi 
daí que começou o trabalho no 
exterior, orientando um grupo 
de pessoas de diferentes luga-
res e vi que podia partilhar essa 

experiência no meu país com o 
intuito de ajudar as pessoas a 
saírem da ignorância e busca-
rem a verdade, tal como Jesus”.

Cisabel diz que numa pri-
meira fase foi complicado o 
trabalho que fazia, porque de-
via praticar seus exercícios, 
orientar ao grupo internacio-
nal outros exercícios, e para 
o grupo nacional mais outros, 
isso porque os grupos esta-
vam em fases diferentes, não 
deixando de trás o youtube. 

Falando do Espaço Quân-
tico, a empreendedora cita 
alguns princípios da física 
quântica. “Primeiro, os seus 
pensamentos criam a sua rea-
lidade. Segundo, no universo 
há infinitas possibilidades, o 
que quer dizer que existem mil 
e umas oportunidades na nossa 
frente e que as oportunidades 
são pequenas partículas, mas o 
que acontece é que nos agarra-
mos a uma oportunidade e não 
conseguimos ver as outras que 
estão à nossa volta. Terceiro, 
o olhar do observador modi-
fica o objecto observado, por 
exemplo, se alguém olha para a 
sua própria vida e afirma que a 
sua vida é próspera e abundan-
te é que a pessoa vai começar 
a ter pensamentos prósperos e 
que possam atrair a sua vida 

à abundância, e no momento 
em que a pessoa conforma-se 
com a sua vida tudo ficará na 
normalidade, não será prós-
pero porque ela limita-se”.

  O objectivo do Espaço 
Quântico, diz a fonte, é de des-
pertar a mente humana, as pesso-
as aprenderem a encarar os desa-
fios da vida com amor e gratidão.

“Há pessoas que mesmo em 
meio a um problema pensam 
que estão no fundo do poço, 
mas é por falta de gratidão 
que se sentem assim, porque 
qualquer que seja o problema 
que estamos a enfrentar apren-
demos alguma coisa, então, 
o nosso grande problema é 
focarmo-nos no problema em 
si, por isso não conseguimos 
ver o que aprendemos daquele 
problema, e na maioria das ve-
zes o problema vem de forma 
repetitiva porque não vibramos 
na positividade, apenas vibra-
mos na negatividade”, afirma.

Bom coração, boas acções 

Cisabel entende que um 
coração livre de mágoas e 
com gratidão capitaliza boas 
coisas, e por isso aconselhaꓼ 
“cultive o seu jardim para que 
as borboletas venham pou-
sar”, na tentativa de explicar 

que a pessoa deve cultivar o 
amor, a paz, gratidão no seu 
coração e que tudo o resto virá 
por acréscimo, explicando isso 
com recurso às leis da física.

O mergulho da gratidão no 
oceano foi a primeira activida-
de a ser praticada no Espaço 
Quântico, num período de 28 
dias. De seguida foi a activida-
de com a designação “perdão”, 
que ocorreu por três dias. Essas 
práticas são tidas como o alicer-
ce para desenvolver a espiritua-
lidade. Além dessas actividades 
existem as leis do universo que 
são excelentes para servir de 
ferramentas no seu dia-a-dia.

Segundo ela, o Espaço 
Quântico não tem público-alvo 
específico, abrange qualquer 
tipo de pessoa. Não se olha 
para a idade, cor, raça, género, 
religião ou cultura. “Jesus foi 
um mestre que ascendeu em 
vida e acreditamos no poder 
dele. Apesar de Jesus não ter 
criado nenhuma religião, ele 
transmitia uma mensagem de 
amor e compaixão para a Hu-
manidade. Jesus não pertenceu 
a nenhuma seita religiosa”.

Cisabel pretende ampliar 
o projecto por ser um espaço 
onde se pode falar de coração 
aberto para o coração. “É fa-
lando de coração e abrindo-
-nos que conseguimos ajudar 
uns aos outros. Na maioria das 
vezes temos tido problemas e 
pensamos que as outras pesso-
as não têm problemas, quan-
do na verdade essas pessoas 
enfrentam maiores problemas 
que os nossos. No entanto, 
se falarmos de coração, com 
respeito e empatia podemos 
ajudarmo-nos uns aos outros”.

Para além de ampliar o pro-
jecto, Cisabel pretende tornar 
o Espaço Quântico em lugar 
físico, pois agora o trabalho 
é digital. “Espaço Quântico 
já existe e é real, por enquan-
to o trabalho é digital mas fu-
turamente criará um espaço 
físico. Estou empenhada em 
ajudar a sociedade e principal-
mente as mulheres”, afirma.

“O projecto não tem fins 
lucrativos porque o objectivo 
é ajudar as pessoas e elas não 
pediram para serem ajudadas. 
É uma forma de cumprir com a 
minha missão na terra. O com-
prometimento comigo mesma. 
Sou professora e tenho de hon-
rar com a minha profissão, mas 
isto custa-me um pouco caro 

sónia Maxie
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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

porque não durmo para poder 
honrar com os compromissos.

Outro desafio é de ainda 
não estar familiarizada com as 
tecnologias, mas aos poucos es-
tarei lá. A título de exemplo, a 
primeira vez que fiz a live tive-
mos de usar um computador e 
foi muito difícil. Levamos dois 
dias para aceder a live. Mesmo 
no próprio dia acabei aplicando 

a técnica de magia da gratidão e 
disse vai dar tudo certo, e de fac-
to aconteceu. A falta de Internet 
também compromete, pois há 
dias em que a rede oscila”, disse.

O Espaço Quântico tem 
um retorno positivo, porém 
há falta de interacção ou co-
municação entre as pessoas, o 
que faz parte da nossa cultura.

 “Posso ter um grupo de 50 

pessoas e só interagirem cer-
ca de 2-5 pessoas, portanto em 
Moçambique. Quando estava a 
trabalhar com pessoas de fora o 
cenário era outro e gostei por-
que tinha sempre o feedback. 
Para além disso, alguns pre-
feriam interagir no privado. É 
importante que haja interacção 
entre as pessoas, esperando tudo 
delas, mesmo se for um feed-

back negativo, o que será bom 
para mim porque irei apren-
der de forma positiva”, afirma.

A física quântica ensina a não 
criticar, não julgar, mas respeitar 
a opinião ou o que outro faz, 
porque só o facto de a pessoa ter 
feito o trabalho é porque pensou 
e fez um esforço, dedicou o seu 
tempo, então há necessidade de 
respeitar e valorizar cada esforço.

“Gostaria que toda a Hu-
manidade pudesse sair da ig-
norância para o nosso próprio 
bem, para o bem do Planeta 
Terra. Endereço a minha bên-
ção à província de Cabo Dele-
gado que vive um momento 
de dor, de luto e de incertezas, 
e emano a minha energia de 
gratidão pela paz que tanto a 
população clama”, concluiu. 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), 
através do Instituto de Bolsas de Estudo (IBE), rubricou sexta-feira, 
dia 16 de Abril corrente, um acordo de cooperação técnica com a 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB), instrumento que vai permitir a formação superior de 150 
moçambicanos em diversas áreas do saber. 

 

De acordo com o 
ministro da Ci-
ência, Tecno-
logia e Ensino 
Superior, Daniel 

Nivagara, o memorando possi-
bilitará a formação de moçambi-
canos nos níveis de graduação e 
pós-graduação, reforçando a imple-
mentação do Programa Quinque-
nal do Governo (PQG 2020-2024).

Na sua alocução, Nivagara 
anotou com satisfação o facto de a 
parceria entre o IBE e a UNILAB 
possuir um horizonte temporal de 

5 anos, período de vigência que 
acompanhará a implementação in-
tegral do PQG 2020-2024, o que 
possibilitará maiores condições para 
a formação de capital humano mo-
çambicano de elevada qualidade. 

Segundo o ministro, o acor-
do irá contribuir para a melho-
ria da implementação das activi-
dades de ensino, investigação e 
extensão universitária, bem como 
a internacionalização das Insti-
tuições de Ensino Superior (IES). 

Outrossim, o acordo prevê igual-
mente conceder bolsas de estudo aos 

Cento e cinquenta moçambicanos vão 
beneficiar de formação superior no Brasil

moçambicanos aprovados em processos 
selectivos da UNILAB para frequência nos 
níveis de graduação e pós-graduação, pro-
mover a actividade de pesquisa científica e 
estimular a mobilidade académica envolven-
do discentes, docentes e técnicos adminis-
trativos da UNILAB e IES moçambicanas.

Intervindo por ocasião da assinatu-
ra do acordo, a vice-reitora da UNILAB, 
Cláudia Carioca, referiu que Moçam-
bique é o primeiro país parceiro a par-
ticipar no projecto de formação de mo-
çambicanos promovido pela UNILAB.

“Moçambique inaugura um novo 
movimento de países africanos que fa-
zem parte do processo de busca de for-
mação para o desenvolvimento dos seus 
países”, sublinhou Cláudia Carioca. 

Por sua vez, o embaixador do Brasil 
em Moçambique, Carlos Puente, afirmou 
que a assinatura do acordo junta-se a ou-

tras iniciativas que o Brasil e Moçambi-
que vêm estabelecendo na área do ensino.  

Num outro desenvolvimento, o ministro 
orientou o IBE a proceder à divulgação mas-
siva, à escala nacional, das oportunidades 
de formação, por forma a que o acesso em 
termos de regiões geográficas do país, géne-
ro, áreas de formação e estratos sociais seja 
equitativo. Daniel Nivagara salientou a ne-
cessidade de garantir oportunidades de for-
mação aos moçambicanos, tendo em estrei-
ta atenção as políticas e áreas prioritárias de 
desenvolvimento definidas pelo Governo.

Na ocasião, exortou o IBE a dedicar 
especial atenção às oportunidades para 
concessão de bolsas de estudo para áre-
as de Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática (STEM), por serem áreas 
de formação estratégicas para a indução 
do desenvolvimento nacional e promo-
ção da harmoniosa inserção na era digital.   
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No leito do grande rio
Nacala Logistics forma jovens de 
Monapo em construção civil

Governo compromete-se a  
continuar aprimorar políticas fiscais

O Governo moçambicano 
compromete-se a continuar a 
aprimorar as políticas fiscais, mo-
netárias e sectoriais, bem como a 
investir em infra-estruturas de lo-
gística e na melhoria do acesso e 
da qualidade de energia eléctrica 
com vista a promover a indus-
trialização no país, estimulando 
dessa forma a produção nacio-
nal e a substituição das impor-
tações, o que irá concorrer para 
a diversificação da economia.

Esta garantia foi dada na 
segunda-feira, 19 de Abril, pelo 
Primeiro-ministro Carlos Agosti-
nho do Rosário, na cerimónia de 
abertura do “Seminário Económi-
co”, organizado pelo Ministério 
da Indústria e Comércio, com o 
objectivo de reflectir sobre os me-
canismos da industrialização no 
país, bem como colher subsídios 
para o aprimoramento da Estraté-
gia Nacional de Industrialização.

Conforme explicou Car-

A Nacala Logistics financiou a formação de 50 jovens em constru-
ção civil no distrito de monapo, em Nampula. a formação, ministrada pela 
tecnicol, era dirigida exclusivamente aos jovens residentes em monapo.

O curso teve a dura-
ção de seis meses e 
inclui os módulos 
sobre Saúde e Segu-
rança, Língua Portu-

guesa, Matemática e Gestão de Negócios.  
Na cerimónia de graduação, que de-

correu no dia 09 de Abril, todos os for-
mandos receberam kits de auto-empre-
go. Cada kit é composto por colher de 
argamassa, carrinho de mão, pá, máqui-
na para o fabrico de blocos, balde de pe-
dreiro, marreta, nível de bolha e martelo.

Falando durante a cerimónia de 
graduação, o Gerente de Relaciona-
mento com as Comunidades da Naca-
la Logistics, Celso Mutadiua, afirmou 
que a iniciativa assegura aos recém-
-graduados um diferencial competitivo 
na procura de enquadramento nas em-
presas da região, e, ao mesmo tempo, 
garante uma fonte de auto-emprego.

“Esta formação visa proporcio-
nar aos jovens de Monapo uma qua-
lificação profissional de qualida-

de, para melhor acesso ao mercado 
de trabalho”, sustentou Mutadiua.

O administrador de Monapo, Amé-
rico Assane Adamugi, sublinhou que o 
distrito precisa destes técnicos. “Nos úl-
timos dias temos notado o aumento de 
pedidos para a construção de infra-es-
truturas com recurso a material conven-
cional. Por isso recomendo-vos a apro-
veitarem estas oportunidades, aplicando 
o conhecimento adquirido”, advertiu. 

Por seu turno, o director da Tecni-
col Moçambique, Rui Tembe, subli-
nhou que “os participantes do curso de 
Construção Civil foram criteriosamen-
te seleccionados”. Além de conceder 
uma formação consistente o curso vai 
abrir horizontes para o empreendedo-
rismo, porque a natureza desta profis-
são permite que os graduados possam 
trabalhar por conta própria”, referiu.

Talilo Essiaca, um dos recém-
-graduados, considerou que a forma-
ção vai permitir que sejam excelentes 
pedreiros. “Sentimo-nos à altura de 

competir com qualquer pedreiro. Ago-
ra queremos ganhar experiência”, des-
tacou o representante dos formandos.

Com esta graduação, a Nacala Lo-
gistics encerra o ciclo de formação dos 
100 jovens de Nampula e Niassa, nas 
áreas de Construção Civil e Electricida-
de, iniciado em Fevereiro do ano pas-

sado, no âmbito do Programa de Pre-
paração para o Mercado de Trabalho, 
cujo objectivo é formar jovens que re-
sidem ao longo do Corredor de Nacala. 

A empresa garante que vai continu-
ar a apostar na formação da juventude, 
por acreditar que, desta forma, contri-
bui para o desenvolvimento do país.

los Agostinho do Rosário, ao 
priorizar a industrialização o 
Governo pretende criar condi-
ções para que o país aumente a 
produção de produtos manufac-
turados de maior valor acres-
centado e deixe de depender da 
produção de produtos primários.

Pretende ainda criar opor-
tunidades para o aumento da 
exportação de produtos manu-
facturados, assim como para a 
substituição das importações 
destes produtos, gerando ganhos 
e poupança em moeda externa.

“Acreditamos que, ao promo-
ver a industrialização, estaremos 
a diversificar a nossa economia, 
a dinamizar a transformação 
local dos recursos naturais, as-
sim como a gerar mais opor-
tunidades de emprego e renda, 
sobretudo para jovens e mulhe-
res”, disse o Primeiro-ministro.

Para o alcance deste desidera-
to, segundo Carlos Agostinho do 
Rosário, o Governo tem concebi-
do e implementado iniciativas de 
política económica visando o de-
senvolvimento da cadeia de valor 
de diferentes sectores, com desta-

que para os da agricultura, pescas, 
recursos minerais e florestais.

No sector da agricultura, por 
exemplo, “temos vindo a apos-
tar no agro-processamento de 
modo a fortalecer as ligações 
entre este (sector) e a indústria, 
contribuindo para a redução de 
perdas pós-colheita e melho-
rando a conservação e a qua-
lidade dos produtos agrários”.

Relativamente ao processo 
de aprimoramento da Estratégia 
Nacional de Industrialização, o 
Primeiro-ministro explicou que 
o mesmo visa dinamizar o sector, 
vital para a diversificação e cres-
cimento da economia. “Temos 
como objectivo primordial asse-
gurar o realinhamento do proces-
so de planeamento estratégico e 
operacional em torno da industria-
lização. Pretendemos assegurar 
que haja maior eficácia nas nos-
sas intervenções, através de uma 
abordagem holística e integrada, 
com a identificação das acções 
concretas que cabem a cada um 
dos intervenientes dos diferen-
tes sectores (público e privado)”.  

Por seu turno, o ministro da 

Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, referiu que o semi-
nário, que decorreu sob o lema 
“Industrialização Integrada: Ali-
nhamento Estratégico e Opera-
cional”, enquadra-se nos esforços 
do Governo com vista ao cumpri-
mento dos objectivos do Plano 
Quinquenal do Governo 2020-
2024, concretamente no que diz 
respeito ao desenvolvimento 
económico e social do país, atra-
vés da transformação e moder-
nização do modo de organiza-
ção da produção e do comércio.

“Pretende-se que se faça 
uma abordagem integrada sobre 
o desenvolvimento industrial, 
colhendo pontos de vista de 
empresários, gestores públicos 
e privados sobre os factores 
determinantes para o proces-
so de crescimento económico, 
com foco na melhoria da arti-
culação entre vários sectores e 
níveis de decisão, capacitação 
dos recursos humanos, melho-
ramento das infra-estruturas 
de energia e de transporte, bem 
como na mobilização estrutu-
ral de financiamento privado”.
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No leito do grande rio

 “O Governo vai continuar a reforçar o Fundo Rotativo 
de Comercialização Agrícola (FRCA) e a contar com a parce-
ria de instituições financeiras”, declarou o Primeiro-ministro 
Carlos agostinho do rosário, durante as cerimónias cen-
trais do lançamento da Campanha de Comercialização agrí-
cola 2021, realizada dia 16 de abril, em Chongoene, Gaza. 

O acto foi en-
r i q u e c i d o 
com a ini-
ciativa dos 
gestores da 

Linha de Crédito à Comercia-
lização Agrícola (LCCA) fi-
nanciarem três comerciantes a 
operar em Cabo Delgado, Tete 
e Gaza, num montante glo-
bal de 11 milhões de meticais. 

A LCCA é um instrumen-
to do FRCA financiado e ge-
rido pela Gapi e pelo Instituto 
de Cereais de Moçambique 
(ICM) que, até ao momento, 
concedeu créditos a 167 co-
merciantes rurais na ordem 
dos 230 milhões de meticais.

A importância da actuação 
desta parceria ICM-Gapi foi 
reconhecida pelo Primeiro-
-ministro, que exortou “para 
que mais intervenientes se 
beneficiem e a actividade de 
comercialização agrícola per-
mita a compra de grande par-
te da produção nos campos”. 

A cerimónia realizou-se 
sob o lema “Comercialização 
agrícola dinamizadora do agro-

-negócio e industrialização” 
e contou ainda com a presen-
ça do ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita.

Os três comerciantes finan-
ciados no acto representam a 
atenção que a LCCA presta a 
diferentes regiões do país, no-
meadamente Cornélio Seta 
de Balama, em Cabo Delga-
do, Jacob Paulo Benjamim, 
de Angónia, Tete, e Celina 
Manhique de Chibuto, Gaza.

Adolfo Muholove, presi-
dente da Comissão Executi-
va (PCE) da Gapi, referiu que 
“estes beneficiários são parte 
de 167 que, ao longo de todo 
o país e desde que lançámos a 
LCCA, já receberam cerca de 
230 milhões de meticais, que 
possibilitou a comercialização 
de cerca de 55.000 toneladas 
de produtos diversos, com des-
taque para milho, gergelim, fei-
jões, soja, amendoim, arroz e, 
recentemente, castanha de caju”.

Muholove destacou a ne-
cessidade do reforço desta li-
nha para que a actividade de 
comercialização se torne mais 

abrangente e impactante. “Esta 
linha tem um sucesso visível e 
contribui para a inclusão finan-
ceira, económica e social dos 
intervenientes, sendo um dos 
principais indicadores do seu 
sucesso a taxa de reembolso 
do crédito, que está na ordem 
dos 98%. Os números são ain-
da pequenos se considerarmos 
o universo das necessidades, 
mas o nível de eficiência e os 
resultados até aqui alcançados 
nos dão certeza de que este é o 
caminho a seguir”, sustentou.

O ICM reconhece e enaltece 
o bom desempenho da LCCA 

ICM e Gapi dinamizam cadeia de 
comercialização agrícola

Portadores de cartões de crédito Executive e Private do 
Standard Bank com acesso exclusivo ao Flamingo Lounge

Os portadores de cartões de 
crédito Executive e Private do 
Standard Bank já podem ter aces-
so exclusivo ao Flamingo Loun-
ge, um espaço VIP existente nos 
aeroportos nacionais, para lazer 
e negócio antes do embarque, 

bem como durante as escalas.
Durante a sua estadia no 

Flamingo Lounge, os clientes 
do Banco terão acesso a lan-
ches, bebidas e internet gratuita.

Os clientes poderão bene-
ficiar, também, do Centro de 

Negócios, meios de entrete-
nimento, entre outros, desde 
que apresentem o cartão de 
embarque, para além do car-
tão de crédito Executive ou 
Private do Standard Bank.

A oferta destes benefícios 

resulta de uma parceria entre 
o Banco e a empresa NL Índi-
co e enquadra-se na estratégia 
de serviço do Standard Bank, 
que coloca em primeiro lu-
gar a satisfação dos clientes.

Os mesmos juntam-se a uma 

imensa lista de benefícios asso-
ciados aos cartões de crédito, en-
tre os quais destaca-se o seguro 
de viagem, seguro de compras, 
Lounge Key, que consiste no 
acesso a mais de 800 lounges 
em aeroportos em todo o mundo.

e convida mais parceiros para 
que o reforcem. Para Mohamed 
Valá, director deste Instituto Pú-
blico, “embora tenha ainda pou-
cos recursos é inegável o impac-
to significativo no meio rural, 
com o real acréscimo da renda 
familiar. Esperamos poder ex-
pandir o fundo, com a adesão de 
outros intervenientes para servir 
o objectivo principal que é dotar 
os comerciantes de capacidade 
técnica e financeira para com-
prarem os excedentes agrícolas 
e, consequentemente, dinamizar 
esta actividade e, simultanea-
mente, alimentar a indústria”.

No evento foi revelado que 
uma das razões para o bom 
desempenho da LCCA é a me-
todologia de intervenção inte-
grada que a Gapi implementa, 
na qual combina serviços fi-
nanceiros com a capacitação e 
assistência técnica dos benefi-
ciários, para melhorar as suas 
capacidades de gestão, porque 
- conforme destacou Adolfo 
Muholove- “não basta dar crédi-
to, é preciso reforçar a capaci-
dade de gestão e actuação dos 
operadores e vincar o facto de 
que crédito é responsabilida-
de e deve ser reembolsado”.

zambeze  | 17Quinta-feira, 22 de Abril de 2021



| eConoMia|

Moza Banco alcança Break Even quatro anos após 
a intervenção do Banco de Moçambique

Moçambique registou uma 
inflação de 0,86 porcento

Em Março

os dados recolhidos pelo instituto Nacional de estatística 
(INE), ao longo do mês de Março último, nas cidades de Ma-
puto, Beira e Nampula, quando comparados com os do mês 
anterior, indicam que o país registou uma inflação na ordem 
de 0,86%. a divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas 
foi a de maior destaque, ao contribuir no total da variação 
mensal com cerca de 0,55 pontos percentuais (pp) positivos.

No entanto, ao 
desagregar 
a variação 
mensal por 
produto, im-

porta destacar o aumento dos 
preços do tomate (6,2%), da 
cebola (10,2%), do frango mor-
to (3,8%), do ensino primário 
do 1º grau particular (13,4%), 
de veículos de automóveis li-
geiros em segunda mão (1,8%) 
de refeições completas em 
restaurantes (0,6%) e de re-
polho (15,4%). Estes dados 
contribuíram no total da varia-
ção mensal com cerca de 4,7 
pontos percentuais positivos.  

No entanto, ao desagregar 
a variação mensal por produto 
importa destacar o aumento dos 
preços do tomate (6,2%), da ce-
bola (10,2%), do frango morto 
(3,8%), do ensino primário do 
1º grau particular (13,4%), de 
veículos automóveis ligeiros 
em segunda mão (1,8%), de 

refeições completas em res-
taurantes (0,6%) e do repolho 
(15,4%). Estes contribuíram 
no total da variação mensal 
com cerca de 0,47pp positivos. 
Contudo, alguns produtos, com 
destaque para o coco (4,9%) 
e a batata-reno fresca (6,0%), 
contrariam a tendência de au-
mento, ao contribuírem com 
cerca de 0,06pp negativos.

Durante o primeiro tri-
mestre do ano em curso, o 
país registou um aumento de 
preços na ordem de 3,42%. 
As divisões de Alimentação 
e bebidas não alcoólicas e de 
Habitação, água, electricida-
de, gás e outros combustíveis 
foram as de maior destaque 
na tendência geral de subi-
da de preços, ao contribuírem 
com cerca de 2,40pp e 0,41pp 
positivos, respectivamente.

Desagregando a variação 
acumulada por produto, impor-
ta destacar a subida dos preços 

do tomate, do carvão vegetal, 
do peixe seco, do óleo alimen-
tar, do coco, da alface e do 
amendoim. Estes participaram 
com cerca de 2,04pp positivos 
no total da variação acumulada.

Relativamente a igual pe-
ríodo do ano anterior, o país 
registou no mês em análise um 
aumento de preços na ordem de 
5,76%. As divisões de Alimen-
tação e bebidas não alcoólicas e 
de Bebidas alcoólicas e tabaco 

foram em termos homólogos as 
que registaram maior variação 
de preços, com cerca de 12,65% 
e 8,36%, respectivamente.

Variação por cidade 

Desagregando a variação 
mensal pelos três centros de 
recolha, que servem de refe-
rência para a inflação do país, 
nota-se que as três cidades ti-
veram níveis equiparados de 

No exercício de 2020, o 
Moza Banco obteve um resul-
tado líquido positivo de 146 
milhões de meticais contra 
776 milhões de meticais nega-
tivos em 2019, consolidando 
a sua posição de Banco refe-
rência no sistema financeiro 
moçambicano e reforçando 
a confiança dos seus clien-
tes e demais stakeholders.    

 O resultado apurado 
foi apresentado pelo Con-
selho de Administração no 
passado dia 20 de Abril, 
na Assembleia-Geral or-
dinária do Banco, onde os 
accionistas aprovaram o 
Relatório de Gestão e as De-
monstrações Financeiras re-
ferentes ao exercício de 2020.

 Apesar do contexto ad-

verso, o Banco manteve o 
seu registo de recuperação 
e crescimento, fruto da con-

fiança que os clientes e o 
mercado têm vindo a reafir-
mar em relação à sua  acti-

vidade e desempenho. Esta 
parceria, que tem vindo a ser  
consolidada com os demais 

stakeholders do Banco, fi-
cou evidenciada nos índices 
de crescimento que o Banco 
apresentou relativos à sua ac-
tividade durante o exercício 
em apreço – crescimento do 
seu activo em 14%, cresci-
mento dos recursos em 20%, 
e um ligeiro crescimento da 
carteira de crédito em 1%.  

 Esta trajectória es-
tratégica, que tem vin-
do a ser desenvolvida nos 
últimos 3 anos e meio,  

 após uma profunda rees-
truturação operacional, sanea-
mento financeiro e reconfigu-
ração da estrutura de capital 
- resultante da intervenção 
do Banco Central - fica agora 
ainda mais bem ilustrada com 
o alcance do seu Break Even. 

Ano 2020 fecha com resultado líquido de 146 milhões de meticais

variação de preços, onde a 
cidade de Nampula registou 
cerca de 0,89%, seguida da ci-
dade da Beira com aproxima-
damente 0,88%, e por último a 
cidade de Maputo com 0,82%. 

Comparativamente à va-
riação acumulada, a cidade 

da Beira teve a maior subi-
da do nível geral de preços 
com 4,85%, seguida das ci-
dades de Maputo com 3,43% 
e de Nampula com 2,36%. 

Em relação à variação ho-
móloga, a cidade da Beira lide-
rou a tendência de aumento do 
nível geral de preços com apro-
ximadamente 6,96%, seguida 
da cidade de Nampula com 
cerca de 6,05%, e por último a 
cidade de Maputo com 5,19%.

Quinta-feira, 22 de Abril de 202118 |  zambeze  



| eConoMia|

Afirma o presidente das pequenas e médias empresas:

Estamos numa situação de 
salve-se quem puder

Helena manjate dedica-se a assar pedaços de frango, vul-
go “espetada”. A sua jornada inicia no período nocturno, 
por considerar-se um período com maior fluxo de clientes, 
sobretudo os consumidores de álcool. mas o recolher obri-
gatório e encerramento das barracas obrigou a mudança de 
rotina de Helena e suas colegas. É que vender “espetada” no 
período matinal ou vespertino não tem sido fácil e a limita-
ção do horário contribui para o aumento do custo de vida.  

“É u m a 
s i t u -
a ç ã o 
d e -
m a -

siado caótica”, no entender do 
presidente da Associação das 
Pequenas e Médias Empresas, 
Feito Tudo Mal, o qual subli-
nha que o interesse da agre-
miação não está apenas em 
olhar para as empresas com 
documentação como alvará 
ou certidão, mas estende-se às 
pequenas iniciativas que têm 
sido geradoras de ocupação aos 
vários moçambicanos no país.

O cenário das micro, pe-
quenas e médias empresas é 
tão dramático e a percentagem 
aponta que cerca de 98% das 
pequenas e médias empresas 
ficaram afectadas em conse-
quência das várias intempé-
ries económicas que assolam 
o sector desde o ano de 2015.

“Estamos numa situação 
de salve-se quem puder”, de-
sabafou Feito Tudo Mal, para 
quem as micro, pequenas e 
médias empresas tudo fizeram 
para sobreviver às várias situ-
ações que assolam a economia 
do país, mas mesmo assim as 
coisas continuam a agravar-se.

“A Covid-19 encontrou-
-nos em contra-pé e os vários 
sectores de actividade não es-
tavam preparados para uma 
situação dessa natureza”, dis-
se a fonte, para quem era im-
pensável que as refeições fos-
sem adquiridas via on-line.  

As vendas on-line, segun-
do Feito Tudo Mal, eram ob-
servadas sob ponto de vista de 
mercadorias de grande porte, 
como por exemplo carros e 
máquinas pesadas. “Porém, 
a Covid-19 ensinou-nos uma 
outra forma de viver e o sec-
tor do turismo, sobretudo a 
área de restauração, procurou 
e está a conseguir reinventar-
-se nesse novo contexto”.

Feito Tudo Mal reconhe-
ce as estratégias desenhadas 
pelo Governo para salvar a 
classe dos pequenos e médios 
empresários, contudo ano-
ta que a demanda da pande-
mia é maior que a realidade 
do mercado. “Estamos habi-
tuados a fazer o negócio do 
fim do dia”, sublinha Mal.

O recolher obrigatório, se-
gundo Feito Tudo Mal, tende a 
sobrecarregar mais o custo de 
vida das pessoas, uma vez que 
estas sobrevivem do lucro diá-
rio e as restrições acabam afec-
tando todo o tecido empresa-
rial, aliás, um estudo do IGEPE 
conclui que cerca de 75% do 
PIB é assegurado pelas PMEs.

Ora vejamos: o número 
de desempregados quase que 
rebentou às costuras e as pe-
quenas iniciativas, como es-
tabelecer uma banca dentro 
de casa, quase acabam não 
respondendo às dificuldades 
da família, “aliás, precisamos 
lembrar que o funcionário 
moçambicano não consegue 
sobreviver com o seu salário, 
por via disso cria outras fontes 
de rendimento, como abrir um 
aviário, prestar serviços de có-
pias, por aí fora. Estamos numa 
situação em que não sabemos 
quando isto vai terminar”.

Se por um lado os requisi-
tos para a certificação das pe-
quenas e médias empresas têm 

estado na agenda do debate, por 
outro, Feito Tudo Mal aponta 
que os requisitos para o efeito 
têm sido “puxados” e o Insti-
tuto Nacional de Normalização 
e Qualidade (INOQ) faz uma 
fraca divulgação do assunto.  

“Temos um problema que 
tem que ver com os padrões exi-
gidos internacionalmente. As 
empresas nacionais, quando so-
licitam certificação, fazem pelo 
interesse de prestar serviço a 
essas grandes empresas”, refe-
re a fonte, para quem a questão 
do conteúdo local muitas vezes 
tem estado condicionada à cer-
tificação, o que não devia ser.

“Devíamos ter uma política 
que obriga as multinacionais a 

contratar empresas nacionais 
para prestarem serviços, porque 
se continuarmos a olhar o con-
teúdo local condicionado pela 
certificação não vamos alcan-
çar o que se pretende, e a rique-
za de uma determinada região 
do país não se vai sentir para 
as pessoas, muito menos para 
o empresário que está próximo 
da zona de exploração de um 
recurso, e temos exemplos de 
Tete, Inhassoro e outros lugares.

Não estou contra as empre-
sas estrangeiras. Há necessi-
dade de elas darem o seu con-
tributo e experiência, contudo 
estou contra algumas atitudes 
que acho não fazerem nenhum 
sentido. Por exemplo, contratar 

uma empresa estrangeira para 
servir comida ou organizar o 
jardim. Isso é absurdo”, la-
mentou a fonte, acrescentando 
que a limitação das pequenas e 
médias empresas nacionais nos 
mega-projectos leva com que 
estas continuem a não crescer, o 
que de algum modo cria menos 
ganhos para o Governo em ter-
mos de cobrança de impostos.

As oportunidades são poucas e 
as exigências são inúmeras

A fonte em alusão chama 
atenção para a necessidade de 
implementação de políticas 
para dar oportunidades a todos, 
apostando em empresas mo-
çambicanas, através de forma-
ção, capacitação, tudo na pers-
pectiva de ajustar e colocar as 
empresas no padrão exigido in-
ternacionalmente. Há políticas 
que devem ser revistas e o Go-
verno exigir o seu cumprimen-
to e fazer a devida fiscalização.

“É urgente que isso acon-
teça, porque um Governo deve 
se impor e ser soberano. Te-
mos que ser vistos como motor 
de desenvolvimento do país, 
pelo contrário estaríamos a pu-
xar o boi para trás”, finalizou.

eLton da Graça 
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Comercial

Cabo Verde:

MpD ganha eleições e Ulisses Correia e Silva 
renova mandato como Primeiro-ministro

O Movimento para a Democracia (MpD), no poder em Cabo Verde, 
venceu as eleições legislativas deste domingo (18), e Ulisses Correia e Sil-
va será reconduzido a um segundo mandato como primeiro-ministro.

Janira Hopfer Alma-
da, líder do PAICV, 
na oposição, perde 
a sua segunda elei-
ção e anuncia que vai 

apresentar a sua demissão.
No momento em que estão 

apurados os resultados de 97,2 por-
cento das mesas, faltando apenas 
os círculos das Américas e Europa 
e Resto do Mundo, onde os prin-
cipais partidos conquistam um de-
putado cada, o MpD deve eleger 
38 deputados (49,1 porcento), o 
PAICV 30 (38,1) e a UCID 4 (8,9).

Apesar da vitória por maioria 
absoluta, o partido liderado por Cor-
reia e Silva perdeu um deputado em 
relação à legislatura anterior, o PAI-
CV ganhou um e a UCID conquis-
tou mais um lugar no Parlamento.

A abstenção, de acordo com da-
dos provisórios, ronda os 42 porcento.

Em termos absolutos, 221.161 
pessoas exerceram o seu direito de 
voto, enquanto 160.174 não vota-
ram e foram registados como nu-
los 3.019 votos e 2.432 brancos.

Correia e Silva destaca “justeza” no 
resultado

Cerca de três horas após o fecho 
das urnas e minutos depois da con-

firmação da vitória, o líder do MpD 
e Primeiro-ministro considerou que 
“foi uma grande vitória, a vitória de 
Cabo Verde e já estávamos à espera”.

Ante centenas de apoiantes 
que festejavam a vitória na sede do 
partido, na Cidade da Praia, Ulis-
ses Correia e Silva justificou o re-
sultado com a boa campanha feita.

“Porque fizemos uma boa cam-
panha, um bom combate e consegui-
mos convencer os cabo-verdianos da 
justeza daquilo que foi o percurso 
da governação, uma situação mui-
to difícil e da justeza das nossas 
propostas para o futuro”, sublinhou 
Correia e Silva, que reiterou a sua 
promessa de vacinar 70 porcento 
da população neste ano e, durante 
o mandato, eliminar a pobreza e re-
tomar o crescimento da economia.

Lembrou que o ano foi “muito 
difícil e de pandemia”, mas o seu 
Governo conseguiu “dar a volta” 
com “o bom trabalho” realizado.

A oposição também foi alvo 
das primeiras palavras do Primeiro-
-ministro, que a chamou de “pou-
co contributiva” e “negacionista”.

“Fizeram da política uma for-
ma de ataque não ao Governo, 
mas ao país, com uma política de 
terra queimada”, afirmou Correia 
e Silva, que pediu “uma oposição 

forte, responsável e com sentido de Estado”.

Líder do PAICV demite-se

Antes do discurso da vitória de Correia e 
Silva, a presidente do PAICV, principal partido 
da oposição, Janira Hopffer Almada, anunciou 
que vai apresentar a sua demissão do cargo.

“Para mim, a política não pode ser encarada 
como profissão, nem como uma carreira. Retiro 
consequências políticas dos resultados das elei-
ções, por isso, nos próximos dias, apresentarei 
a minha demissão como presidente do PAICV 
aos órgãos do partido”, afirmou Hopffer Alma-
da, que disse “respeitar as decisões” do povo.

“O povo é sempre soberano. Escolheram 
um Governo que não estava a colocar os inte-
resses de Cabo Verde em primeiro lugar, mas 
mesmo assim temos de respeitar a vontade do 
povo”, acrescentou, depois de felicitar Ulisses 
Correia e Silva e desejar “bons tempos” ao país.

Refira-se que mais três partidos concor-
reram às eleições, mas o PTS, PP e PSD não 
conseguiram sequer um porcento dos votos.

Quinta-feira, 22 de Abril de 202120 |  zambeze  



| desporto|

Vacinação aguarda confirmação 
do Ministério da Saúde 

Costa do Sol já definiu o perfil para 
sucessor de Horácio Gonçalves 

Há uma luz no fundo do túnel para 
regresso do Moçambola

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) proce-
deu esta terça-feira a entrega de testes rápidos de antigénio 
de despiste da Covid-19 à liga moçambicana de Futebol 
(LMF), que de imediato canalizou aos 14 clubes do Moçam-
bola que deverão utilizá-los aquando do reatamento da pro-
va interrompida pelo Governo desde o dia 8 de Fevereiro.

Este acto é visto 
como importan-
te para garantir o 
regresso seguro 
do Moçambola, 

sendo que há uma luz verde que 
ainda está no fundo do túnel e que 
poderá ser acesa na próxima co-
municação à Nação, a ser feita em 
breve pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, que há meses re-
comendou a realização regular de 
testes da Covid-19 nos clubes au-
torizados a regressar aos treinos.

Ao todo, a FMF disponibili-
zou 4550 testes dos sete mil que 
pretende adquirir no âmbito dos 
esforços para garantir a retoma 
segura da prova, sendo que esta 
quantidade servirá para cobrir 
cerca de 12 jornadas do Cam-
peonato Nacional de Futebol, 
estando assegurada a entrega de 
mais testes ao longo da prova. 

Cada clube recebeu 325 

testes para fazer a devida des-
pistagem de todos os elemen-
tos ligados à equipa de futebol.

“Estes testes que nós demos 
agora são 4550 testes, é uma 
primeira fase e futuramente vai 
haver mais testes. Estes dão para 
garantir entre 12 e 15 jornadas, 
salvo erro. Sabemos que os tes-
tes precisam de alguma conser-
vação, daí que não adquirimos 
todos os sete mil testes previs-
tos, sabemos que vamos incluir 
os árbitros e algumas selecções 
nacionais que vão usar os mes-
mos testes, mas está assegurada 
a disponibilidade de testes para o 
Moçambola até ao final do cam-
peonato”, garantiu Feizal Sidat, 
que apelou à conservação dos tes-
tes entre temperaturas que variam 
entre 10 e 16 graus centígrados.

Para a Liga Moçambicana 
de Futebol, a recepção destes 
testes vem complementar a ac-

ção de formação das equipas 
médicas dos clubes que já estão 
habilitadas para dirigir o proces-
so de testagem, após a devida 
formação dirigida pelo Institu-
to Nacional de Saúde. Ananias 
Couana referiu que este acto aca-
lenta esperanças de um regresso 
para breve da disputa da prova.

“Esta é a dimensão social 
Entretanto, a FMF e LMF já 

fizeram chegar a lista de todos os 
elementos ligados ao Moçambo-
la, de modo a que possam bene-
ficiar do processo de vacinação 
em prevenção da Covid-19 em 
curso no país, algo que aguarda 
resposta por parte do Governo.

“Da parte que cabe à FMF 
e LMF foi-nos solicitada a lis-
ta e as quantidades necessárias 
para efectuar as vacinas, e nós 
em tempo oportuno fizemos a 
entrega à Secretaria de Estado 
do Desporto, incluindo todos 
os envolvidos no Moçambo-
la. Estamos à espera para que a 
qualquer momento a vacinação 
possa acontecer, mas tudo irá 
depender da SED e do Minis-
tério da Saúde”, referiu Sidat.

Por outro lado, a LMF asse-
gura que 15 dias após o anúncio 
ou autorização para a retoma 
estará em condições de garantir 

a logística para o reatamento da 
prova, interrompida quando es-
tavam jogadas quatro jornadas.

“Em relação à questão da 
logística, ela está assegurada 
para um retorno, pelo menos 15 
dias após o anúncio estaremos 
em condições para o reinício do 
campeonato nacional, porque 
embora os clubes treinem sem 
data de regresso da prova e da 
avaliação que fizemos há duas 
semanas ficou acordado que 
15 dias seriam necessários para 
preparar o reinício da prova”, 
garantiu o presidente da LMF.

Neste acto de entrega de tes-
tes de despiste da Covid-19, os 
árbitros não foram esquecidos, 
tendo na ocasião sido entregues 
500 testes que deverão ser usa-
dos pelos homens que têm a res-
ponsabilidade de dirigir os jogos 
de futebol do campeonato nacio-
nal de futebol. (LANCEMZ)

O Costa do Sol já definiu o 
perfil para o seu próximo treinador 
da equipa principal de futebol, que 
deverá substituir Horácio Gonçal-
ves, indicado como novo selec-
cionador nacional dos Mambas. 

O próximo timoneiro dos “ca-
narinhos” deverá ter o nível CAF 
A ou UEFA Pro se for estrangei-
ro, por forma a cumprir com os 
requisitos impostos pela Fede-
ração Moçambicana de Futebol. 

“Nós definimos o perfil, te-
mos uma lista muito curta de 
possibilidades e acredito que até 
ao início da próxima semana o 
Costa do Sol irá apresentar o 
substituto de Horácio Gonçal-
ves”, disse Artur Faria, Director 
Desportivo dos “canarinhos”.

Artur Faria revelou que o 
Costa do Sol abdicou do direi-

to de exigir uma compensação 
pela cedência de Gonçalves à 
selecção nacional de futebol, 
onde os “canarinhos”consideram 
que o treinador chegou por 
mérito do trabalho desenvol-
vido ao longo dos três anos 
em que esteve ligado ao clube.

“Foi um facto ceder o treina-
dor, porque quando recebemos o 
pedido da Federação para iniciar 
os contactos com o Horácio auto-
maticamente cedemos a isso, o in-
teresse nacional é sempre superior 
ao que diz respeito ao Costa do Sol. 

O trabalho que o treinador 
fez nestes últimos três anos era 
previsível que isso fosse acon-
tecer, pois ganhou duas Super 
Taças, uma Taça de Moçambi-
que, um título no Moçambola 
e um Torneio Mavila Boy. Isso 

fala por si, ele chega à selecção 
nacional não à experiência, mas 
sentimos uma tristeza porque 
perdemos o nosso treinador que 
trouxe de volta os títulos ao clu-
be, e o projecto iria se alongar até 
2024 e tivemos que interromper, 
e é com agrado que vemos a si-
tuação do Horácio Gonçalves na 
selecção nacional”, disse Faria.

Por ora, o Costa do Sol está a 
analisar quem poderá ser o prová-
vel substituto do treinador portu-
guês, estando em cima da mesa 
nomes como Luís Gonçalves 
(antigo seleccionador nacional de 
futebol), Rogério Gonçalves (an-
tigo treinador do Ferroviário da 
Beira e Nampula) e os moçam-
bicanos João Chissano e Artur 
Comboio, que já foram jogadores 
dos “canarinhos”. (LANCEMZ) 

do futebol em relação a saúde. 
Estamos a cumpri-la na perspec-

tiva de retoma do nosso campe-
onato nacional, por isso é nossa 
expectativa que todos os clubes 
sem excepção continuem em-
penhados no cumprimento das 
orientações das autoridades da 
saúde. Os testes não são o fim, 
devem ser complementados por 
outras medidas de prevenção da 
Covid-19 para que não tenha-
mos casos de doença no Mo-
çambola ou através do Moçam-
bola haja várias contaminações. 

A recepção destes testes au-
menta a nossa expectativa e a 
esperança de retoma do Moçam-
bola”, disse o presidente da LMF.

Na primeira fase de testagem, 
isto é, nas duas primeiras jornadas, 
todos os integrantes das equipas 
irão ser submetidos a testagem e 
posteriormente apenas 15 ele-
mentos de cada equipa irão fazer 
os testes de uma forma aleatória.
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“Representações do passado moldaram-me e hoje 
em cada pincelada faço realismo” – João Timane

João antónio timane, ou simplesmente João timane, nas-
ceu no bairro do Aeroporto e é praticante de artes plásticas. 
Cresceu vendo arte, mas tinha como sonho tornar-se piloto 
porque via os artistas a ser ridicularizados pela sociedade. 
mas acabou caindo nas artes porque não teve outra opção, 
os irmãos o incentivavam a frequentar a escola de artespois 
tinham percebido a sua queda pelo desenho. Formou-se pela 
Escola Nacional de Artes Visuais de Maputo. Frequentou 
o curso de engenharia Geológica na Universidade Wutive, 
não o tendo concluído. Actualmente é estudante de Mar-
queting no instituto superior de Comunicação e imagem 
de moçambique. leccionou pintura artística às crianças do 
bairro do aeroporto inspirado nos ideais do grande mestre 
malangatana, em maputo, cidade moçambicana onde vive. 

“Quando 
c h e g o 
à esco-
la de 
a r t e s 

tive um trauma porque nunca 
tinha visto desenhos tão perfei-
tos, era uma grande surpresa nos 
meus olhos, com retratos muito 
bemfeitos, porque os artistas 
do meu bairro não faziam re-
tratos, eram mais do abstracto. 
As representações não existiam 
e na escola de artes deparei-me 
com representações, o que fez 
com que eu treinasse muito. 

Quase um mês fiquei sim-
plesmente a treinar e aperfeiço-
ar as minhas habilidades para 
não decepcionar”, diz o artista. 

Para Timane, as artes plásti-
cas são importantes, principal-
mente nesta altura da pandemia 
em que as pessoas estão muito 
desiludidas e sem rumo um ar-
tista pode fazer uma obra que 
motiva as pessoas a acreditarem 
que isto é algo passageiro,tanto 
que no passado já aconteceram 
coisas piores.É também usada 
a arte para ensinar as pessoas 
a se precaver da Covid-19, ao 
mesmo tempo que se torna um 
objecto de decoração da casa, a 
arte representa uma sociedade, 
num momento, para que as ou-
tras gerações possam conhecer 
a vida que se vivia noutraaltura.

Timane afirma que a paixão 
pela arte começa quando faz 
uma visita ao Museu Nacional 
de Arte, onde teve a oportuni-
dade de conhecer as artes pra-
ticadas antes da Independência 
e muito bem representadas. 
Este acto teve uma grande re-
percussão na forma como olha-
va para a arte e a partir desse 
momento tudo mudou na sua 
vida.Quis ser como os outros 
artistas renomados, como Ma-
langatana, Naguib, Chichorro.

“Fui fortemente influen-
ciado por dois artistas mo-
çambicanos, nomeadamente 

Naguib e Chichorro, que fo-
ram as minhas grandes inspi-
rações e marcaram-me muito 
pela beleza. O jeito como eles 
tratavam o desenho em cada 
pincelada era uma coisa genu-
ína para aquele tempo, então 
aquilo chamou a minha aten-
ção, porque também tenho esse 
lado de não fazer para termi-
nar.Não faço só traços, sou 
muito detalhista”, acrescenta.

Timane fez a sua primeira 
exposição em 2016 na Europa, 
concretamente em Portugal, 
onde participou no lançamento 
de um livro no qual fez as ilus-

trações.Foi um livro de Fátima 
Negrão.No âmbito desse lança-
mento fez a exposição das suas 
obras, sendo essa a exposição 
que mais sucesso teve, pois tra-
ta-se de uma zona onde a maior 
parte das pessoas que lá vivem 
nasceram em Moçambique.

No início de 2018 foi para 
o Brasil, onde participou de 
uma exposição de artistas 
contemporâneos africanos e 
alguns da lusofonia, onde a 
sua obra foi figura de cartaz  

Em 2018, João Tima-
ne ganhou o Prémio Mo-
zal, na sua primeira edição.

Pela primeira vez, a maior 
galeria de Moçambique (Ku-
lungwana), em parceria com 
a Mozal e apoio do Ministério 
da Cultura, decidiu premiar os 
artistas porque notaram o seu 
desaparecimento. E sendo um 
ofício que as pessoas abandona-
vam por acharem que estavam 
a ser ridicularizadas e sem es-
paço, essa premiação era como 

se fossem prémios awards.
Nos prémios constava 

a obra mais popular, o ar-
tista mais popular, havendo 
algumas categorias, como 
fotografia, música, artes plás-
ticas, dança, entre outras.

Retornou a Portugal em 
2019, onde fez mais exposições.
Em Moçambique fez exposi-
ções na Mediateca e no Audi-
tório do BCI. Também partici-
pou em exposições colectivas.

“Eu não tive uma influência 
de Malangatana logo no início, 
tendo sido ao longo do tempo.
Os moçambicanos que olha-
ram na minha obra sentiram 
a presença de Malangatana e 
isso de certa forma lhes tocou 
fundo.Tive grande sucesso na-
quela exposição”, sublinha.

No seu entender, a Co-
vid-19 chegou de surpresa e o 
nosso país não tem condições 
para gerir este fenómeno, e de 
certa forma nesta briga entre o 
Ministério da Cultura e os ar-

tistas não haverá uma solução.
Segundo o artista, o Mi-

nistério da Cultura não tem di-
nheiro para dar a todos os artis-
tas, se houvesse um fundo para 
os artistas este devia ser alo-
cado aos artistas mais velhos. 

“Eu acho que devia se 
apoiar os artistas mais velhos 
porque nós jovens ainda temos 
algumas saídas, porque alguns 
artistas mais novos ainda não 
pagam as contas em casa.Não 
existe uma forma de reclama-
ção, de certa forma chegará a 
nossa vez.Tentou fazer-se al-
gumas coisas com as redes so-
ciais, mas para alguns artistas 
plásticos mais velhos é com-
plicado e alguns não têm tanto 
domínio.Pretendo ajudar al-
guns a divulgarem o seu traba-
lho nas redes sociais”, afirma.  

Por ter começado muito 
cedo a fazer arte, Timane en-
frentou várias barreiras por ser 
muito novo, “naquela altura não 
havia jovens da minha idade.
Quando procurava apoio em ga-
lerias era barrado só pelo facto 
de ser tão novo, as galerias nem 
olhavam para o meu trabalho”.

De tanto persistir e não 
desistir, o artista teve então a 
oportunidade, na altura, de ex-
por na Mediateca do BCI,tendo 
sido foi convidado depois de 
passar por uma aprovação. 
Nessa exposição só foram 
compradas as suas obras e uma 
obra comprada por Marcelino 
dos Santos, de um outro jovem.

A partir daí o BCI convi-
dou-o a fazer uma exposição 
individual, mas tudo come-
çou numaexposição colectiva 
de alunos das artes visuais.
Anualmente faz-se uma ex-
posição de todos os melho-
res alunos na escola das artes.  

“As pessoas que queiram 
entrar na arte não podem fazê-
-lo com o objectivo de ficar 
rico, o melhor é não contar 
muito com isso. Às vezes é 
uma sorte que cai na pessoa. 
Devem continuar a fazer arte, 
mas sempre tendo um negócio 
alternativo.Geralmente os que 
reclamam não têm um negócio 
alternativo, dependem exclusi-
vamente da arte, o que faz com 
que isso fique mais complicado.

Por exemplo,numaaltura 
como esta da pandemia as 
coisas ficaram mais compli-
cadas para todos. Claro que 
vão ficar ricosnão necessaria-
mente por causa da arte, mas 
por outro negócio, masde-
vem continuar a seguir o so-
nho de ser artista”, aconselha.

siLVino Miranda

“As pessoas que quei-
ram entrar na arte não 
podem fazê-lo com o 
objectivo de ficar rico, 
o melhor é não con-
tar muito com isso. Às 
vezes é uma sorte que 
cai na pessoa. Devem 
continuar a fazer arte, 
mas sempre tendo um 
negócio alternativo.
Geralmente os que 
reclamam não têm um 
negócio alternativo, 
dependem exclusiva-
mente da arte, o que 
faz com que isso fique 
mais complicado. Por 
exemplo,numaaltura 
como esta da pande-
mia as coisas ficaram 
mais complicadas para 
todos. Claro que vão 
ficar ricosnão neces-
sariamente por causa 
da arte, mas por outro 
negócio, masdevem 
continuar a seguir o 
sonho de ser artista”
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“Os meus poemas estão ligados à
promoção da justiça social” - Hélder Pedro 

Hélder Pedro, de 26 anos de idade, é natural de Tete, 
mas agora encontra-se a exercer as suas actividades no dis-
trito de Namaacha. apreciador da produção de poemas e ar-
tigos científicos, desenvolve esta paixão inspirado em diver-
sas situações vividas, principalmente na interculturalidade.

Hélder Pedro 
viveuduran-
te três anos 
com várias 
pessoas pro-

venientes de todas as partes do 
país (enquanto estudante), inter-
câmbio intercultural que o per-
mitiu desenvolver a sua habili-
dade de escrita, o que também 
lhe possibilitou perceber que 
o nosso país é rico em cultura.  

“Como docente universi-
tário noto que Moçambique 
apresenta um mosaico cultural 
muito rico, mas factores exter-
nos, sobretudo de imaginações 
e ilusões impostas pela mídia, 
acarretam e eliminam milhares 
de valores que realmente nos 
identificam”, afirma o artista. 

“A minha arte articula-se 
no poema. Desenvolvo poe-
mas pois identifico um novo 
mundo e consigo exprimir 
e ver as coisas de forma crí-
tica e construtiva”, afirma.

No seu entender, social-
mente o poema detém maior 
importância pois é através 
dele que várias ideias são ex-
primidas e desenvolvidas.

Foi em 2013 que Hélder 
despertou na arte de produzir 
poemas. Um dos principais 
motivos que o levou a entrar no 
mundo da arte é que através de 
muitas leituras que fazia sobre 
livros e outros artigos encontra-
va uma inspiração e ao mesmo 
tempo um espaço para crítica.

“A minha arte começa mui-
to cedo, através de leitura de 
livros e artigos científicos e 
conectava-me ao mesmo tem-
po através do poema com os 
meus colegas da escola.Hoje, 
os meus poemas estão mais in-
clinados na questão da promo-
ção da justiça social”, afirma. 

Hélder não tem nenhum 
livro publicado e nunca par-
ticipounum concurso de lite-
ratura, estando de momento 
a trabalhar na produção de 
um artigo para publicação. 

Questionado sobre os de-
safios enfrentados ao longo 
do seu percurso, o artista diz 
que o maior de todos é o de 
conciliar o trabalho normal da 
docência e a arte de escrever 
poemas, augurando a expan-
são da prática para diferen-

tes horizontes da sociedade. 
“Ultimamente a nossa litera-

tura está a ganhar um horizonte 
favorável, pois muitos envolvi-
dos estão a desenvolver o hábito 
de escrever vários assuntos da 
actualidade. Assumo que a litera-
tura moçambicana está a desen-
volver um espírito para alavan-
car a cultura em vários ângulos 
sócio-académicos”, acrescentou. 

“Todos possuímos algu-
ma habilidade psíquico- prá-
tica, o que precisamos é sim-
plesmente enxergar dentro de 
nós e descobrir este mundo.
Vale tentar para valer a ten-
tativa. A arte é a parte bela de 
todas as coisas”, sentenceia.

siLVino Miranda

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

“A minha arte co-
meça muito cedo, 
através de leitura de 
livros e artigos cien-
tíficos e conectava-
-me ao mesmo tem-
po através do poema 
com os meus colegas 
da escola.Hoje, os 
meus poemas estão 
mais inclinados na 
questão da promo-
ção da justiça social”
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Comercial

o secretário de estado de manica, edson macuá-
cua, admite haver dificuldades de aceder ao financia-
mento e inclusão financeira por parte de vários interve-
nientes da área de comercialização agrícola, facto que 
dificulta o desenvolvimento deste sector da cadeia de valor 
produtivo e de comercialização do Centro de moçambique. 

Falando no distri-
to de Gondola, 
no lançamento 
da campanha 
de comerciali-

zação agrícola 2021, ao nível 
da província de Manica, Ed-
son Macuácua afirmou que 
a falta de fundos para as suas 
actividades é um dos desafios 
que os intervenientes da ca-
deia de comercialização en-
frentam no seu quotidiano. 

O dirigente referiu que a 
falta de financiamento assen-
ta na escassez de informação 
por parte dos intervenientes 
de comercialização sobre as 
oportunidades de inclusão 
deste fundo, seja público, da 
banca comercial ou mesmo 
de parcerias público/privadas.  

“Para fazer face a este cons-
trangimento temos previsto para 
este ano (2021) a realização de 
uma conferência provincial so-
bre o acesso ao financiamento 
e inclusão financeira, visando 
criar uma oportunidade de expo-
sição para que diferentes inter-
venientes da cadeia de valor de 
produção e de comercialização 
possam conhecer os diferentes 
pacotes, programas, projectos 
de financiamento para as suas 
actividades”, disse Macuácua. 

Outro constrangimento pa-
tente na cadeia de produção e 
comercialização é a dificulda-
de de importação e exporta-
ção de produtos via aérea, por 
falta de um cargueiro, o que 
limita o desenvolvimento da 
actividade agrícola, pois a pro-
víncia de Manica possui pro-
dutos frescos em abundância. 

Para Macuácua, a difi-
culdade de exportar produtos 
frescos via aérea torna a eco-
nomia de Manica e do país 
em geral menos competitiva. 

“Para fazer face a este cons-
trangimento vamos realizar uma 
conferência provincial para refle-
xão sobre o transporte aéreo de 
cargas na província de Manica, 
onde participarão como interve-
nientes os agentes económicos 
da província de Manica, orga-
nizados e representados pela 
Agência de Desenvolvimento de 
Manica e pelo Conselho Empre-
sarial de Manica, Conselho de 
Representação de Estado, a em-
presa Aeroportos de Moçambi-
que, entre outros”, acrescentou. 

O governante apelou aos 
agentes de comercialização 
agrícola a melhorar as emba-
lagens dos seus produtos, de 
modo a que sejam mais atrac-
tivos aos olhos dos clientes 

em termos de apresentação. 
“Os produtos nacionais têm 

melhor qualidade, um grande 
valor nutricional, são muito re-
comendados para a saúde, tam-
bém com bom sabor. Mas para 
que sejam mais atractivos quan-
do colocados nas prateleiras têm 
que ter uma boa apresentação, 
não basta que o conteúdo que 
se encontra dentro da emba-
lagem seja bom, é necessário 

que a própria embalagem seja 
boa, atractiva e chame atenção 
aos consumidores”, sustentou. 

A província de Manica pre-
tende colocar no mercado, no 
presente ano, 1.164.403,29 to-
neladas de produtos diversos, 
cifra que representa um acrés-
cimo na ordem de 3 porcento, 
se comparado com a campanha 
de comercialização agrícola 
do ano transacto, que se situou 

em 1.136.003,25 toneladas. 
A produção é feita um 

pouco por todos os distritos 
da província de Manica, sen-
do que dos produtos que se 
vai comercializar em 2021 os 
cereais representam 40,5%, 
hortícolas 19,78%, raízes e tu-
bérculos 13,85%; 11,24% de 
frutas, 6,21 de legumes, 4,9% 
de culturas de rendimento, e 
por fim 3,6 de outras culturas.  

Edson Macuácua admite dificuldades no 
financiamento à produção e comercialização agrícola

KeLLy Mwenda


