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O ponto de partida para a compreensão da fiscalização concreta da constituciona-
lidade é o artigo 213 da Constituição da República, que dispõe que «[N]os feitos sub-
metidos a julgamento os tribunais não podem aplicar leis ou princípios que ofendam 
a Constituição». 
 Esta norma representa a concretização de dois princípios estruturantes da ordem 
jurídico-constitucional moçambicana consagrados nos n.os 3 e 4 do artigo 2 da CRM, 
a saber, a subordinação do Estado à Constituição e a consequente prevalência das 
normas constitucionais sobre as restantes normas do ordenamento jurídico, res-
pectivamente. Assim, para além de estarem vinculados à Constituição, os tribunais 
actuam como garantes da sua supremacia no ordenamento jurídico moçambicano, 
por meio do exercício do direito-dever de exame da constitucionalidade das normas 
jurídicas aplicáveis na resolução dos casos submetidos a julgamento. 

——— II ———

(…) não podemos deixar de prestar a nossa homenagem ao árduo e valioso trabalho 
desenvolvido pela Doutora Lúcia Ribeiro, e formular votos para que ele sirva de ins-
piração e encorajamento a fim de que se disseminem e desenvolvam mais estudos de 
direito constitucional no nosso país, não só nas Instituições de Ensino Superior, mas 
a nível da comunidade de juristas que cada vez mais, com maior intensidade e fre-
quência, serão solicitados a defender e fazer triunfar o sistema de valores e princípios 
contidos na Constituição de Moçambique.

Rui Baltazar dos Santos Alves
Primeiro Presidente do Conselho Constitucional 

LÚCIA DA LUZ RIBEIRO

Juíza Conselheira do Conselho Constitucional desde 2003 e membro das Associações 
Africana e Internacional de Direito Constitucional.
 Doutorada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, 
(UEM) em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. 
Iniciou a actividade de docência como professora de Língua Portuguesa, formada pela 
Faculdade de Educação da UEM. É Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da UEM, 
onde também foi Directora.
 Colaborou como formadora no Centro de Formação Jurídica e Judiciária na temáti-
ca da Jurisdição Constitucional. Exerceu advocacia, tendo desempenhado a função de 
Presidente do Conselho Jurisdicional na Ordem dos Advogados de Moçambique.
 Foi Assessora Jurídica do Ministro das Obras Públicas e Habitação. 
 Activista social em prol das mulheres e crianças desfavorecidas. Membro fundadora 
das associações: Mulher, Lei e Desenvolvimento — Muleide, onde foi Vice--Presidente; 
Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica — AMMCJ, onde foi Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral; Associação Criança, Família e Desenvolvimento, onde foi 
Presidente do Conselho de Direção. Colaborou como investigadora na WLSA — Women 
and Law in Southern Africa Research Trust — Moçambique.
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TC lança obra hoje 
pelas 16 horas no 

Joaquim Chissano

 Ala dura da Frelimo e a guerra em Cabo Delgado

Boca no 
trombone 
amordaça 

Nyusi
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Sem vontade da ala dura da 
Frelimo Nyusi não tem poder

Violência armada em Cabo Delgado

a Cimeira extraordinária da troika da Comunidade de 
desenvolvimento da África austral (sadC) para debater o 
conflito em Cabo Delgado que tinha sido marcada para deci-
dir a intervenção da região na luta contra terrorismo foi adia-
da. Nesta reunião, como se sabe, seria apresentado o relató-
rio de uma missão técnica da SADC que propõe o envio de 
2.916 militares para ajudar Moçambique no combate a grupos 
terroristas, ao longo de quatro fases, o envio de vários meios 
desde navios a helicópteros e ‘drones’, entre outras medidas.

A reunião foi 
adiada devido 
à indisponi-
bilidade dos 
Pres identes 

do Botswana e da África do 
Sul, segundo o gabinete de Ma-
sisi. O Presidente do Botswana 
entrou em quarentena na terça-
-feira após ser detectado um 
caso de Covid-19 entre o seu 
pessoal, enquanto o chefe de 
Estado sul-africano, Cyril Ra-
maphosa, está a testemunhar 
num inquérito sobre corrupção 
ao seu antecessor, Jacob Zuma.

Entretanto, reina expecta-
tiva sobre a posição que Mo-
çambique irá tomar face a pro-
posta que consta do relatório 
de missão técnica da SADC 
porque até agora, a posição 
de Maputo é de não aceitar a 
vinda de militares estrangeiro 
tendo como argumento a defe-
sa da “soberania”. Na verdade 
esta é a posição que a Frelimo 
tem vindo a tomar o que con-
trasta com o passado historico 
das guerras em Moçambique 
em que a Frelimo teve apoio 
militar de países amigos.  

Nyusi tem dificuldades

O Investigador do Centro 
de Estudos Estratégico e Inter-
nacionais Énio Viegas entende 
que  o chefe do Estado moçam-
bicano, depara-se com  enormes 
dificuldades no seio da ala mais 
dura do partido Frelimo para 
resolver o problema da violên-
cia armada de Cabo Delgado.

O Investigador do Centro 
de Estudos Estratégicos e In-
ternacionais disse que na ver-
dade não é Nyusi  quem está 
a decidir sobre os assuntos 
do país, é o partido Frelimo 
que está a governar, o che-
fe do Estado apenas obedece 
às directrizes dos camaradas.

“ Nyusi é mais uma peça 

no xadrez do partido Frelimo, 
ele não decide quase nada. Por 
mais que ele queira ajuda in-
ternacional dos militares quei-
ra da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), ou apoio dos Estados 
Unidos. Se a ala mais dura ou 
melhor a elite do partido não 
quer não tem como actuar, tal 
como já fez em público, a an-
tiga ministra Alicinda de Abreu 
que é membro da comissão 
política do partido, Tomás 
Salomão, para não esquecer 
o actual secretário do Freli-
mo, Roque Silva, que mostra 
em alguns comícios públicos, 
que o partido não precisa de 
ajuda externa para combater 
os insurgentes em Cabo Del-
gado”,  afirmou Énio Viegas.

O académico disse ainda 
que no que tange a ajuda in-
ternacional para se combater 
este conflito está claro que 
não há vontade política a ní-
vel nacional. E essa situação 
não se pode esperar apenas 
do chefe do Estado mas de 
toda a máquina administrati-
va do governo que está atento 
naquilo que acontece, vezes 
sem conta o Ministro da De-
fesa e o Ministério do Interior 
nunca manifestaram interesse 
de ajuda internacional, subli-
nhando que “ estas são provas 
inequívocas que de facto não 
existe vontade nacional para 
que haja ajuda internacional”.

Ainda na mesma esteira 
disse que o partido Frelimo 
tem pessoas muito inteligen-
tes que conseguem ler assun-
tos internacionais e tomam 
decisões de extrema impor-
tância para o bem dos mo-
çambicanos hoje e amanhã.

Énio Viegas explicou que 
um dos grandes problemas 
da ajuda internacional é que 
essas organizações interna-
cionais querem de facto co-

mandar os ataques, o que de 
facto coloca em causa a nossa 
soberania, mas se eles querem 
ajudar devem dar o material 
logístico e treinar os nossos 
homens, e o comando vai con-
tinuar com os moçambicanos.

Ademais, disse que a ca-
pacidade de ajuda interna-
cional não significa vir co-
mandar as nossas Forças de 
Defesa e Segurança, mas po-
tenciar os nossos homens e 
eles estarem na linha da frente. 

Referiu ainda que deixar a 
ajuda internacional comandar 
a luta significa uma dívida pú-
blica que vai ter repercussões 
futuras, sublinhado que “ ao 
ler os manuais de história vai-
-se compreender com profun-
didade que em qualquer país, 
de África, Ásia e Europa que 
tiveram ajuda de forma di-
recta, posteriormente tiveram 
problemas com dívidas para 
com os Estados que ajudaram”.

De acordo com o Inves-
tigador de Centro Estratégi-
co Internacionais, uma das 
grandes ajudas que o país não 
pode aceitar está relacionado 
com os americanos, por en-
tender que os americanos têm 
a capacidade de tornar escra-
vo os países que eles ajudam, 
esvaziado os seus recursos 
com totalidade sem nenhuma 

piedade e nem é preciso dar 
exemplos porque temos os que 
os moçambicanos conhecem.

Por sua vez, Viegas fez 
um comentário mínimo em 
relação à questão do encerra-
mento da multinacional  Total, 
tendo dito que é um facto que 
alguns moçambicanos perde-
ram os seus postos de trabalho.
Contudo, os mais beneficiados 
não eram os moçambicanos e 
muito menos o Estado, porque 
as empresas que prestavam 
serviços àquela multinacional 
são internacionais, enquanto os 
recursos que estavam a ser ex-
plorados ou deviam ser explo-
rados são dos moçambicanos.

SADC um actor importante para 
conflito de Cabo Delgado

Falou também da SADC que 
deve de facto ajudar Moçambi-
que em logística, pelo facto de 
ser do conhecimento de todos 
os investigadores e pesquisa-
dores que desde 2013 esta or-
ganização está no Congo e não 
conseguiu resolver os proble-
mas, estamos a falar de mais de 
8 anos. Será que aqui Moçam-
bique vai ser proactivo? Disse 
ainda que a SADC não de ma-
neira alguma mandar nenhuma  
mensagem a Maputo, apenas 
é uma questão técnica e orga-

nizacional e muito menos com 
a questão doméstica do país.  

“O Presidente da África do 
Sul não veio porque compare-
ceu no tribunal por causa do 
fenómeno de corrupção e isto 
coincidiu com este adiamen-
to, e outros que não puderam 
vir. E isto não é um prenún-
cio de desorganização, mas 
de algumas coisas que devem 
ser organizadas para o bem.

Para o académico uma parte 
da sociedade civil e de alguns 
partidos políticos se apropria 
deste acontecimento, para dizer 
que a SADC está a mandar um 
recado para o governo de Mapu-
to, o que não constitui verdade.

Causas da violência de Cabo 
Delgado

Num outro desenvolvimen-
to, o Investigador de Centro 
Estratégico de Relações Inter-
nacionais,   falou das causas 
do conflito de Cabo Delgado, 
tendo dito que as causas des-
te conflito estão associadas ao 
desemprego, educação, exclu-
são social, a falta dos serviços 
públicos que a província tem 
registado nos últimos anos 
comparado com as outras, en-
quanto possui diversos recur-
sos que as comunidade locais 
não se beneficiam das mesmas.

Explicou ainda que exis-
tem teorias que defendem a 
ideia de que o conflito está 
a ser financiado, ao nível in-
ternacional assumindo que 
pode também ser porque 
um grupo de pessoas não 
esteja a beneficiar de algo, 
mas como disse são vá-
rios os factores, por detrás.

“Não se pode isolar os fac-
tores económicos, políticos, 
culturais, étnicos, mas o que 
é verdade nenhum pesquisa-
dor foi capaz de perguntar às 
pessoas que estão na guerra os 
motivos reais do conflito na 
medida em que aquelas pes-
soas não estão preocupadas 
em explicar,  apenas querem 
lutar. Os académicos de facto 
procuram explicar com pro-
fundidade este conflito, mas na 
realidade hoje é impossível por 
causa da conjuntura m seu re-
dor e apenas relatam o mesmo 
e não mostram as reais causas 
no sentido mais profundo”.   

dIONILdO taMeLe
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 Todos distritos terão Tribunais Judiciais até 2023

“Não devemos ficar indiferentes ao sofrimento”
Nova Democracia apoia intervenção militar

Garante chefe de Estado

O movimento Nova De-
mocracia (ND) considera que 
face a situação de guerra que 
se vive, na província de Cabo 
Delgado, o governo não deve 
ficar indiferente e não aceitar 
a ajuda que é proposta pela 
comunidade para o desenvol-
vimento da África Austral.

Para a ND há já meia década 
que Moçambique tem sido foco 
de atenção e preocupação in-
ternacional por conta da guerra 
em Cabo-Delgado que faz víti-
mas em todos os sentidos, que 
resulta em perdas irreparáveis, 
vidas ceifadas, povo aterroriza-
do, deslocados de guerra desa-
brigados, habitações reduzidas 
a cinza, projectos geradores 
de renda encerrados, turismo 
desestimulado, ou seja, foi ins-
talado o caos e um ambiente 
que semeia o medo do pre-

sente e a incerteza do amanhã.
Dentre muitas estratégias 

falhadas, entende a ND, para 
estancar a corrente desta si-
tuação que rouba a paz e o 
sono dos moçambicanos e do 
mundo, nota-se um orgulho e 
falta de vontade política por 
parte daqueles que deveriam 
de tudo fazer para que se pu-
sesse um fim a este terror. 

“Politicamente, a guerra 
é reveladora de um problema 
de índole social ou ideoló-
gica. E nesse sentido, não se 
pode esperar que ela termine 
sem que haja uma interven-
ção lúcida e séria por parte 
dos governantes”, diz a ND.

Acrescenta que face ao 
que os factos elucidam, te-
mos a prontidão da SADC 
já manifestada em colocar 
rês mil homens em combate, 

Essa é intervenção que se pre-
tende fazer a nível regional. 

“De braços cruzados e in-
chado de orgulho mortal e 
irresponsável, em resposta o 
regime moçambicano diz pre-
ferir ajuda logística e táctica. 

Esta posição faria sentido se 
estivéssemos em fase de incu-
bação do conflito. Mas trata-
-se de uma tensão militar que 
já provou ser complexa e ca-
rente de seriedade”, diz o ND.

Numa outra abordagem sa-

lienta que os três mil militares 
podem actuar porque, propos-
tos pela SADC, conhecem mui-
to bem a região e julgamos es-
tarem em altura de prestar uma 
ajuda militar de que o nível 
de combate precisa. Sabe-se 
que aja vista ao sofrimento do 
povo que se agrava a cada dia.

“Guerras civis só persistem 
sobretudo quando as fronteiras 
não são seguras. O treinamen-
to das forças nacionais é para 
garantir que futuramente este-
jamos tacticamente capacitados 
para defender o povo e a sobe-
rania. Portanto, que o governo 
deixe de nivelar por baixo ao 
seu patrão e não confunda or-
gulho político com a defesa da 
soberania. Pois se afigura que 
aja com urgência, haja vista 
ao sofrimento do povo que se 
agrava a cada dia”, concluiu.

o presidente da república, Filipe Nyusi, disse esta 
quarta-feira durante a cerimónia que marcou o lan-
çamento da primeira pedra da construção do edifí-
cio do Tribunal Judicial do Infulene que até 2023, to-
dos os distritos do país terão pelo menos um tribunal.

O lançamento 
da primeira 
pedra para a 
construção 
do edifício 

em Infulene, pertencente ao 
distrito da Matola, constitui o 
primeiro dos vários actos que 
vão efectuar em outros distritos 
do país e enquadra-se na inicia-

tiva ‘’Um Distrito, Um edifício 
Condigno para o Tribunal.’’

Filipe Nyusi disse que 
para reforçar a melhoria das 
condições dos Tribunais e 
consequente acesso à Justi-
ça, associado a construção 
de novos edifícios um pouco 
por todo o país, nos próximos 
anos, o Governo vai requali-

ficar os edifícios existentes.
 “Até 2023, ou seja, até fi-

nal do presente quinquénio 
todos os distritos do país po-
derão dispor de edifícios con-
dignos para o funcionamento 
dos Tribunais”, explicou o PR.

‘’Este evento constitui um 
marco importante para a me-
lhoria do acesso a Justiça, que 

constitui um dos direitos do ci-
dadão. A iniciativa materializa 
o compromisso que o Gover-
no assumiu ao reconhecer que 
as infra-estruturas constituem 
um suporte importante para o 
desenvolvimento social e na 
melhoria da prestação de servi-
ços e o bem servir ao cidadão’’, 
acrescentou Filipe Nyusi.

zambeze  | 3Quinta-feira, 06 de Maio de 2021
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Manuel de Araújo terá de pagar 
indemnização por danos morais

ABSA Bank de Luísa Diogo  perde terreno 
O banco liderado por LU-

ÍSA DIOGO (LD), ABSA 
Bank (ex-Barclays) registou em 
2020 uma queda dos resultados 
lı́quidos de 75,3% face ao ano 
anterior, a par de uma redução 
do retorno sobre os capitais 
próprios (de 14,7% para 3,4%). 

O custo com imparidade 
de crédito representou 1,4% do 
total de crédito. Embora ainda 
longe das linhas vermelhas da 
regulação prudencial do Banco 
de Moçambique (BdM) - nome-
adamente no rácio de liquidez 
de 42,3%, acima do limite regu-
lamentar, e no rácio de solvabi-
lidade de 18%, 6 ppc acima do 
limiar que poderia motivar inter-
venção do regulador - a tendência 
de perda contraria as aspirações 
do grupo bancário sul-africano 
para o mercado moçambicano.

 O banco chegou a aproximar-
-se dos principais bancos, que 
representam quase 2/3 do mer-

cado – Millennium BIM, BCI e 
Standard Bank –com uma quota 
de mercado de c. 6%. Fontes do 
mercado estimam que o ABSA 

esteja agora reduzido a uma 
quota de c. 3%. O BdM, lidera-
do por ROGÉRIO ZANDAME-
LA, tem vindo a intervir correc-

tivamente no sistema bancário, 
com assertividade, embora os 
critérios sejam contestados por 
accionistas de instituições inter-
vencionadas, caso da Moçam-
bique Capitais no Moza Banco.

Enquanto a sua carreira de 
gestora bancária tarda em susten-
tar a sua afirmação, LD, ex-PM, 
mantém ambições polı́ticas, 
segundo fontes próximas, es-
perando o apoio de “barões” da 
FRELIMO como JOAQUIM 
CHISSANO, sobretudo perante 
uma presidência de Filipe Nyusi 
internamente vista como inábil.

 LD foi PM durante 6 anos 
(2004-2010), além de ministra 
das Finanças, valendo-se da 
sua experiencia como gestora 
como vantagem em relação a 
eventuais concorrentes a uma 
candidatura presidencial. Em 
2014, foi pré-candidata presi-
dencial pela FRELIMO, pre-
terida pelo Comité Central do 

partido a favor de FN. Sonda-
gens então realizadas chegaram 
a apontar LD como favorita. 

Outros nomes para suce-
der a FN circulam em cı́rculos 
polı́ticos reservados (AM 
1288). Com 63 anos de idade, 
LD conseguiu construir uma 
imagem de reformista e de 
mulher de negócios experien-
te, embora pouco consensual 
no partido. Próxima de GRA-
ÇA MACHEL, é considerada 
parte da ala “Chissanista”. E 
desde 2012 PCA do ex-Bar-
clays Bank Moçambique, na 
altura o quarto maior banco 
do paı́s em produto bancário.

 No final de Dezembro de 
2017, o Barclays PLC (Reino 
Unido) reduziu a sua participa-
ção no Barclays Africa Group 
Limited para 14.9%, com o 
aumento de capital sul-africano 
a resultar na criação do Absa 
Group Limited, em JUL.2018.

manuel de araújo é acusado de ter difamado dois mem-
bros do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) 
numa cerimónia pública, quando tomava posse como presi-
dente do Conselho Autárquico de Quelimane, pela Resistên-
cia Nacional moçambicana (reNamo), em Fevereiro de 
2019. O edil terá sugerido que eles estariam por detrás de um 
plano para o assassinar.

Esta terça-feira, 
(04.05),o tribu-
nal decidiu não 
responsabilizar 
criminalmente 

o edil de Quelimane à luz de uma 
lei de 2020 que amnistiou todos 
os crimes puníveis com pena de 
prisão até um ano, no âmbito 
da pandemia do coronavírus. 
Apesar deste perdão, o edil terá 
de pagar uma indemnização 
por danos morais. Os queixo-
sos exigem 7 milhões de meti-
cais (cerca de 100 mil euros).

José Lobo, um dos dois 
membros do MDM que acusa 
Manuel de Araújo de difamação, 
diz que esse montante teria um 
efeito “disciplinador” no edil.

“O juiz aconselhou que hou-
vesse uma negociação entre as 
partes por causa dos valores, 
criou lesões morais e psicoló-
gicas a mim, à minha família 
e à família de [Domingos de] 
Albuquerque. Essas lesões 
estão patentes em qualquer 
momento que nós andamos 

na cidade, até os taxistas de 
bicicleta me perguntam: ‘vo-
cês queriam matar Manuel de 
Araújo?’ O que queremos é ter 
uma sentença nas mãos para, se 
acontecer qualquer coisa, po-
dermos fundamentar”, explica.

Edil não comenta o caso

A sessão desta terça-feira 
já tinha sido adiada várias 
vezes por falta de comparên-
cia de Manuel de Araújo. À 
saída do tribunal, o edil re-
cusou-se a comentar o caso

“O processo ainda está 
em curso, e, estando em cur-
so, só os advogados é que 
podem falar sobre o mesmo. 
Agradeço a vossa paciência 
e o vosso interesse”, disse.

O advogado dos queixosos, 
João Portela, também não quis 
prestar mais esclarecimentos.

“O processo ainda não 
terminou, está a ser jul-
gado, não posso adiantar 
nada”, limitou-se a justificar.

O encerramento do caso 
está marcado para 14 de 
Maio. Nos próximos dias, 
ambas as partes deverão ne-

gociar o valor da indemni-
zação e apresentar ao tribu-
nal o consenso alcançado.

Um membro da FRELI-

MO também acusou Manuel 
de Araújo de difamação, mas 
entretanto decidiu distan-
ciar-se do processo. (dW)
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O o b j e c t i v o 
p r i n c i p a l 
da religião 
é criar um 
a m b i e n t e 

pu ro  e  l impo ,  em que 
a honra de cada um esteja 
assegurada, que ninguém se 
sinta incomodado por outrem, 
que o relacionamento entre 
todos seja o melhor, que haja 
respeito, e que reine o espírito 
de simpatia e bem-estar.

São estas as razões que levam 
a religião a proibir tudo o que 
possa gerar conflitos pondo em 
causa o bom relacionamento 
e n t r e  a s  p e s s o a s .  S ã o 
exemplos de má conduta a 
traição, o incumprimento 
das promessas, a fraude, o 
roubo, o assalto, a inveja, a 
injúria, a suspeição infundada, 
a afronta, a calúnia, etc.

A proibição destas acções 
consta em vários versículos 
do Qur’án, como por exemplo 
nos versículos 11 e 12 do 
capítulo 49, onde consta:

“Ó crentes! Que nenhum 
homem zombe de outro; É 
provável que (os ofendidos) 
sejam melhores do que eles 
(os ofensores); E que nenhuma 
mulher zombe de outra; É 
provável que (as ofendidas) 
sejam melhores do que elas 
(as ofensoras); E não procureis 
defeitos entre vós, nem chameis 
uns aos outros com alcunhas 
(ofensivas). Péssimo é o nome 
de má conotação, após (o 
crente ter aceite) a crença. E 
aqueles que não se arrependem, 

esses é que são os injustos. 
Ó crentes! Evitai muitas 

das suspeitas; Certamente 
algumas suspeitas são pecado; 
E não espieis e nem calunieis 
uns aos outros; Acaso algum 
de vós gostaria de comer a 
carne de seu irmão morto? 
Detestá-la-íeis então (evitai 
esses males), e temei à Deus; 
Certamente Deus é constante 
aceitador de arrependimento, 
M i s e r i c o r d i o s o .

Nestes versículos Deus 
considera a calúnia (guibah), 
s i n ó n i m o  d e  c o m e r  a 
carne de seu irmão morto.

E talvez nenhuma vertente das 
nossas vidas esteja impoluta, e 
nenhum elemento da sociedade 
esteja isento desse pecado

 “Guibah” (calúnia) significa 
falar mal de alguém na sua 
ausência isto é, falar de algo 
de que ele não goste, com a 
intenção de o humilhar, ainda 
que o que dele se diz seja 
uma verdade comprovada 
verbalmente ou por escrito.

E caso o que se diz não 
seja verdade, nesse caso será 
uma acusação, o que também 
é outra forma de pecado. 
(Musslim, Abu-Daud, At-
Tirmizi, An-Nassai, etc.)

Hoje em dia estamos de tal 
maneira envolvidos em calúnias, 
que nem nos apercebemos, 
a l iás  nem achamos que 
isso faz parte da calúnia. 

Existem vários tipos de 
calúnia (guibah), e da mesma 
forma que é proibido caluniar 
uma pessoa viva, é também 

proibido caluniar um falecido, 
o que aliás neste caso é mais 
grave, já que o defunto não 
se pode defender. O Profeta 
Muhammad (S.A.W.) proibiu-
nos de falar dos defeitos 
dos mortos (Abu-Daud)

Saliente-se que desde o 
primeiro Homem que veio para 
o Mundo, até hoje, exceptuando 
os profetas, não há ninguém que 
esteja seguro de estar isento de 
pecados, pois cada um de nós, 
por melhor que seja, sempre 
carrega consigo algum defeito. 
Por isso, quando alguém quiser 
falar dos defeitos de outrem, 
tem de pensar que ele próprio 
não está livre de defeitos. 

Defeitos não são apenas 
os físicos,  pois existem 
v á r i o s  o u t r o s  t i p o s .

É  d e t e s t á v e l ,  s e n d o 
por isso proibido apontar 
algum defeito físico à uma 
pessoa, com a intenção de 
a humilhar. Por exemplo, é 
execrável chamar alguém 
de gordo, coxo, barrigudo, 
maneta, perneta, zarolho, etc.

Mencionar  perante  as 
pessoas, com a intenção de 
humilhar, algum mau hábito de 
alguém, ou algum pecado que 
ele tenha cometido, também é 
considerado guibah (calúnia).

A calúnia (guibah), seja 
ela sob a forma verbal, em 
gestos, escrita ou publicada 
por exemplo no WhatsApp, 
no Facebook, num jornal, 
e tc .  é  t e rminantemente 
p r o i b i d a  n o  I s s l a m .

P o r  e x e m p l o ,  i m i t a r 

ao andar de alguém que 
seja manco, só pelo prazer 
de ridicularizar a pessoa, é 
uma forma de humilhação, 
sendo portanto proibido.

Da mesma maneira que a 
prática da calúnia (guibah) 
é  proibida,  dar  a tenção 
à  p e s s o a  q u e  c a l u n i a 
outra também é proibido.

Se alguém estiver a caluniar 
a outrem na nossa presença, 
devemos impedir a pessoa de 
o fazer, pois se o não fizermos 
significa que aprovamos tal 
acção detestável, pelo que 
partilhamos o pecado com 
o prevaricador. Caso não 
encontremos formas de proibir 
tal acção, como forma de 
mostrarmos que reprovamos 
aquela acção, melhor é retirarmo-
nos do sítio onde a mesma 
ocorre, ou então levantarmo-
nos em defesa do caluniado 
caso este não esteja presente.

O Profeta  Muhammad 
(S.A.W.) fala-nos de dois 
tipos de castigo em que o 
caluniador incorre. Pode ser 
no Outro Mundo, algo que 
ele mesmo presenciou quando 
da sua viagem de ascensão (a 
viagem nocturna) aos Céus. 
Mas ainda neste Mundo 
também terá castigo, pois o 
Profeta Muhammad (S.A.W.) 
disse: “Quem procura e expõe 
os defeitos dos outros, Deus 
também irá expor os seus aqui 
no Mundo, humilhando-o”.

Num episódio junto aos 
seus discípulos, o Profeta 
perguntava-lhes se acaso 

sabiam o que era um falido, 
ao que eles responderam que o 
falido de entre eles era aquele 
que não tinha dinheiro nem 
qualquer riqueza. A isto o 
Profeta retorquiu: “Não”! O 
falido no meu Ummat (povo) 
é aquele que se apresentará 
no Dia da Ressurreição 
com inúmeras boas acções 
praticadas, como orações, 
jejum, caridade, etc., mas por 
outro lado ele em vida insultou 
a alguém, devorou riquezas 
alheias, assassinou, agrediu 
injustamente, e então as suas 
recompensas serão entregues 
aos lesados. E quando já não 
dispuser de nada enquanto a 
balança ainda pender para o 
lado dos lesados, os pecados 
destes ser-lhes-ão endossados, 
e finalmente ele acabará sendo 
lançado ao fogo Inferno”. 

Esse será o seu castigo no Além. 
Há os que estes dias estão de 

jejum, abstendo-se de comer, de 
beber e de consumir carne, mas 
passam o tempo divertindo-se, 
a caluniar (guibah), comendo 
assim da carne dos seus irmãos 
mortos. Que saibam que 
perante Deus esse tipo de jejum 
é desprovido de qualquer valor!

É desejável que entendamos a 
gravidade do crime de calúnia, 
e evitemos ao máximo o seu 
cometimento, e até mesmo de 
alguma forma nos associarmos 
à sua prática, para que assim 
se possa criar um bom e 
saudável ambiente social.

C o n t i n u a ç ã o  d e  u m 
Ramadhaan  Provei toso .

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 Não cometamos canibalismo 
com os nossos semelhantes

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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Pagamentos eletrónicos em estacionamento 
rotativo na cidade de Maputo

É f r e q u e n t e , 
o s  n o s s o s 
governantes, 
criarem impostos 

e taxas para o cidadão sem 
em contrapartida prestarem 
um serviço devidamente 
condigno. Nesta fase de 
crise que se vive no nosso 
país, os organismos do 
Estado procuram por todas 
as formas conseguir receitas 
para os seus orçamentos a 
fim de fazer face às despesas 
públicas e, em muitos casos, 
sem se importarem se o 
cidadão está em condições 
ou não de suportar mais um 
imposto. Estamos a abordar o 
assunto que tem a ver com a 
taxa de estacionamento que se 
decidiu introduzir em Maputo 
a partir do mês de Maio de 
2021. Para quem trabalha 
em Maputo terá de pagar ao 
Município aproximadamente 
2000,00mts por mês, 
à razão de 10 horas de 
estacionamento por dia 
com o custo de 10mts/hora.

O problema principal que o 
Município tem de resolver é 
o da falta de estacionamento 
na cidade de Maputo. Ora, 
sendo esta a questão principal 
a resolver quando se trata 
de estacionamento para os 
automóveis, a pergunta que 
se coloca é a seguinte: Será 
que ao criar agora uma taxa 

eletrónica de estacionamento 
vai passar a proporcionar mais 
estacionamento? Está claro 
que não. Então porque razão 
se decidiu estabelecer esta 
nova taxa para o munícipe se 
a situação do estacionamento 
precário não fica resolvida 
e  a t é  p o d e  p i o r a r ?

Em nossa opinião, esta 
nova taxa que foi criada 
para o estacionamento vai 
sim encher os cofres do 
Município como também da 
entidade que foi beneficiada 
e escolhida para implementar 
e explorar o negócio da 
cobrança das taxas por 
estacionamento. Trata-se de 
um “negócio da china”, como 
se costuma dizer, uma vez 
que as receitas vão aumentar 
não só pela cobrança da 
taxa de estacionamento, mas 
também pelas receitas das 
multas a serem passadas aos 
veículos que não pagaram 
este tributo ou ficaram mal 
estacionados, acrescidas 
dos valores cobrados pelo 
serviço de remoção da 
viatura para parqueamento 
em recintos do Município.

Será que é justo aplicar-
se este novo imposto 
de estacionamento ao 
cidadão atendendo que o 
atual poder de compra do 
moçambicano comum está 
tão baixo por consequência 

das dívidas ocultas e da 
Covid-19, sabendo-se que 
esta pandemia fez disparar o 
custo de vida para situações 
incomportáveis? Será que é 
oportuno aplicar-se esta nova 

taxa estando consciente de que 
o salário dos trabalhadores 
não é  aumentado há 
aproximadamente dois anos? 

É necessário lembrar de 
que a falta de lugares para 
estacionamento em Maputo 
se deve a um outro problema 
também mal gerido, em parte 
pelo Município, ao longo de 

anos e que tem a ver com 
a escassez de transporte 
público cuja solução ainda 
não se vislumbra. Esta é a 
razão principal que faz com 
que os cidadãos prefiram 
usar os seus carros para ir 
trabalhar, se quiserem não 
atrasar na entrada ao serviço 
e fugir à incomodidade 
do excesso de lotação, da 
falta de higiene com perigo 
para a saúde e ainda pela 
insegurança que o transporte 
público proporciona. 

Por outro lado, quando 
uma entidade do Governo, 
tal como é o Município, 
decide passar a cobrar 
dinheiro por um serviço 
que vai prestar, este serviço 
tem de oferecer qualidade e 
segurança. A pergunta que 
se pode também colocar a 
este respeito é a seguinte: 
Os veículos estacionados 
nos locais onde se vai cobrar 
a respetiva taxa vão ter 
segurança? Será que não 
vão ser roubados os espelhos, 
os farolins, os “piscas” ou 
as escovas dos limpa pára-
brisas? Entendemos que 
não é justo cobrar taxas por 
um serviço prestado sem 
oferecer, em contrapartida, 
pelo menos a segurança.

Pensamos que o Município 
devia ter abordado o 
problema do estacionamento 

de maneira diferente. Ou seja, 
devia ter começado por criar 
parques de estacionamento 
para atender à demanda por 
parte dos trabalhadores que 
pertencem aos ministérios, 
bancos, finanças, notários, 
centros comerciais, entre 
outros, todos concentrados 
na baixa da cidade. Depois 
sim, poderia avançar 
para a cobrança de taxas 
de estacionamento, até 
porque entendemos que 
o Município precisa de 
receitas para conseguir 
gerir as despesas públicas.

Para terminarmos a nossa 
opinião sobre este assunto, a 
cobrança da taxa eletrónica 
p o r  e s t a c i o n a m e n t o 
rotativo deve ser adiada 
atendendo às razões todas 
que apresentamos neste 
escrito. Esta seria uma 
decisão justa e humana. 
Um verdadeiro dirigente 
é também aquele que sabe 
reflectir e reconhecer uma 
decisão inoportuna e é 
suficientemente corajoso 
para decidir retroceder. 
Os Governos só se podem 
considerar autênticos ou 
legítimos se tiverem como 
fito principal trabalhar 
com justiça e ponderação 
para bem servir o povo.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Será que é justo 
aplicar-se este novo 
imposto de estacio-
namento ao cidadão 
atendendo que o atu-
al poder de compra 
do moçambicano co-
mum está tão baixo 
por consequência das 
dívidas ocultas e da 
Covid-19, sabendo-se 
que esta pandemia 
fez disparar o custo 
de vida para situa-
ções incomportáveis? 
Será que é oportuno 
aplicar-se esta nova 
taxa estando cons-
ciente de que o salá-
rio dos trabalhadores 
não é aumentado há 
aproximadamente 
dois anos?
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Se o transporte público urbano desse lucro, 
seria o “Chitonhana” *o “monopólio” …

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

“Transtornos e Complicações”:

 z Subsídio de transporte e revisão periódica da tarifa é a solução…

Tivemos a sorte 
de ter pertencido 
ao Ministério 
dos Transportes 
e Comunicações 

desde a sua criação, quando José 
Luís Cabaço era, o titular da pasta 
e com ele estava, Abel Chambal, 
Director  do Gabinete, Ilda Guião, 
Secretária, o Dr. Fernando Couto 
(“manda chuva lá em Nacala” 
um dos melhores especialistas 
do Sector) e o Dr. José Sampaio 
Gingir, já falecido depois de 
ter sido Director de Economia 
e Investimentos e pouco mais.

Pertencemos e assistimos a todos 
os Conselhos Coordenadores, 
quando nos “tiraram” de Director 
Regional dos  “Correios e 
Telecomunicações” (com Sede 
em Inhambane) para Director 
dos Transportes e Comunicações 
em Niassa e Tete, depois de 
ter sido Representante do 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações em Inhambane 
(por acumulação) quando era 
Governador de Inhambane, o 
saudoso Major General João 
Facitela Pelembe e mais tarde o 
“metódico” e “vertical” Feliciano 
Gundana, como Governador 
da “Terra de Boa Gente”, com 
saída de Pelembe para Gaza.

Este longo intróito, vem a 
propósito da greve protagonizada 
pelos transportadores da Cidade de 
Matola, no dia 3 de Maio de 2021, 
que levou a que os passageiros 
servidos pelos autocarros 
e “chapas” bem como os que 
moram na Cidade de Maputo e 
trabalham na Matola ficassem “em 
terra”, calcorreando a distância 
a pé, para locais de trabalho.

Mas porquê tanta confusão que 
a dinâmica Vice-Ministra dos 
“Transtornos e Complicações”, 
Dra. Manuela Rebelo e o 
Presidente da FEMATRO 
puseram em “banho maria”, 
perante o olhar incrédulo do 
PCA da AMM (Agência 
Metropolitana de Maputo), na 
reunião para suspender a greve 
e retomada dos trabalhos.

A paralisação dos transportes 

nas duas cidades Maputo e Matola, 
já custou caro ao País: recordemos 
a “exoneração” do ministro dos 
Transporte e Comunicações Dr. 
Francisco Munguambe e do 
ministro de Indústria e Comércio, 
Eng. António Fernando, agora 
no BM (Banco Mundial), 
quando a população por causa 
do aumento da tarifa bloqueou 
a circulação, queimando pneus e 
deixando autêntico caos (greve).

Nenhum Presidente da 
República de Moçambique aceita 
que a capital esteja em manchete 
nos jornais de todo mundo e 
abra os noticiários das rádios e 
televisões no estrangeiro, pois a 
ocorrer “afugenta os investidores”, 
por considerar -  os que cá 
querem vir: “País de alto risco”. 
Armando EmílioGuebuza, então 
Presidente  da República não teve 
meias medidas: “exoneração”.

Pertencemos ao ministério dos 
Transportes e Comunicações, 
com Verlopes Nhampossa, 
Assessor de Imprensa do MTC, 
agora parece que é Chefe de 
Departamento escrevíamos de 
Nacala para Maputadas, que 
Paulo Franscisco Zucula era 
“ministro” dos “Transtornos e 
Complicações”, num daqueles 
Conselhos Coordenadores.

Todas suas áreas são dos 
“Transtornos e Complicações”, 
mas o mais “complicado” é, 
sem sobra de dúvidas o 
rodoviário de passageiro.

É, por isso, que vincamos: 
“Transtornos e Complicações”: 
se o transporte público urbano 
desse lucro, seria o “Chitonhana” 
* o  “ m o n o p ó l i o ”  …

No passado o transporte 
público de passageiros era 
assegurado pelo SMV (Serviços 
Municipalizados de Viação), sob 
tutela da Câmara Municipal de 
Lourenço Marque (hoje Maputo), 
que também tinha o SMAE 
(Serviços Municipalizados 
de Água e Eletricidade).

O conjunto destes serviços 
(transporte, eletricidade e 
água) tinha o mesmo “patrão”. 
Obviamente que havia peça 

para os (machibombos) que eram 
importadas, pois a electricidade dava 
lucros (com a mesma contabilidade).

Depois do desmantelamento 
do SMV e SMAE criaram-
se as empresas e os transportes 
rodoviários de passageiros, com 
o TPU (Transportes Públicos de 
Maputo) teve Directores-gerais 
e mais tarde PCA’s (Presidentes 
dos Conselhos de Administração), 
mas na quase totalidade “saíram 
de lá” com problemas. O meu 
amigo já falecido Dr. João José, 
até ameaçaram com pneus com 
gasolinha, para pagar o 13º mês 
quando nos “cofres” não havia taco.

Porquê: Se o transporte rodoviário 
desses lucros o empresário António 

de Oliveira (vulgo “Chitonhana”) 
me dizia quando ia pedir o free 
para viajar para a Maxixe de férias:

- “Oh Rodolfo, isto de transporte 
na Cidade de Maputo “não dá 
lucro”, por isso só faço Maputo/
Boane (sem lucros, porque é 
minha responsabilidade social).

O Conselho de Ministro tem 
de tomar até si a questão dos 
Transportes Urbano de Passageiros, 
porque a situação é caótica. As 
COTRAC (Cooperativas de 
Transportes) não vão conseguir 
amortizar junto à banca o valor 
pago para aquisição das viaturas.

Por isso, a população durante 
várias horas paga, nos semi-
colectivos o dobro ou triplo para ir 

aos locais de trabalho. É uma situação 
insustentável, que exige realismo.

Isso não se resolve com 
policiamento: É necessário 
subsídio e aumentar a tarifa 
periodicamente. manter a tarifa 
baixa quando se sabem que a 
população paga em vez de 10Mt 
paga 20 ou 30 é não ser realista.

Sobre este “Transtornos e 
Complicações”, voltaremos ao 
assunto, para dar mais contribuição.

A h !  J á  s a b í a m o s  – 
dirão os mais vaidosos!.. .

“Chitonhana” – é nome que 
as populações de Moçambique 
davam ao falecido empresário 
António de Oliveira da “Oliveira 
Tr a n s p o r t e  e  Tu r i s m o ” .
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Editorial
O crónico problema 

da mobilidade

Fabião Carrapau

Desde que começamos a falar sobre o gás, há 
muito tempo, todos pensávamos que num futu-
ro próximo nos traria benefícios importantes e 
alcançaríamos uma maior estabilidade econó-
mica e social, que beneficiaria os cidadãos, era 

realmente um grande sonho.  De repente, depois do atentado 
terrorista à vila de Palma, aquele grande sonho transformou-
-se em pesadelo triste, porque toda a actividade do gás parou 
e de momento não sabemos se será reactivado, nem quando 
será possível, o que nos deixa em situação comprometida.

Não temos informações suficientes que nos permitam 
saber se este ataque teve como objectivo a paralisação da 
actividade de gás e suas consequências negativas para  os 
investidores, bem como para o nosso país, mas é difícil 
acreditar que foi uma acção improvisada, o que nos leva 
a pensar que por trás de todo esse grupo terrorista islâ-
mico, há também algum interesse, poderíamos dizer in-
ternacional que de uma forma ou de outra dirige os fios.

No dia 18 de Maio, o presidente Nyusi viaja à França 
e terá, entre outros, um encontro com o presidente fran-
cês Emanuel Macron. É um momento muito relevante 
porque o presidente francês, depois do atentado a Palma, 
há poucos dias disse por meio de uma mensagem ou co-
municado que o terrorismo é um assunto internacional 
e que também deve ser combatido internacionalmente.

Depois de tantos anos sofrendo ataques violentos e devido 
às nossas limitações económicas e estruturais, se queremos 
avançar na recuperação das zonas e vilas ocupadas pelos 
terroristas, bem como nossa soberania, assim como a recu-
peração em um sector fundamental de nossa economia, como 
o gás, precisamos fortalecer nossas forças de segurança e 
defesa com a colaboração e apoio de países amigos para 
avançar nesta guerra  que se arrasta há mais de três anos, e 
que se torna cada vez mais complicado, pois não podemos 
dispor dos recursos humanos e técnicos necessários para 
uma campanha antiterrorista como a que estamos a tentar 
combater e que os nossos cidadãos sofrem todos os dias.

Estamos a falar do gás e dos prejuízos económicos que 
esta situação está a causar ao nosso país e aos investidores, 
que trabalharam para rentabilizar este sonho, mas temos que 
priorizar e colocar em primeiro lugar o número de vidas per-
didas, as centenas de milhares de pessoas que tiveram que 
abandonar suas casas e se refugiar em lugares mais seguros, 
onde sobrevivem com suas famílias em condições lamentáveis, 
e que tudo perderam. A província de Cabo Delgado tem uma 
população de aproximadamente dois milhões de habitantes e 
40 por cento desses habitantes, cerca de 700.000 desses ha-
bitantes são refugiados que tiveram que  fugir de suas casas.

É por isso que os cidadãos não entendem a incerte-
za que se está gerando sobre uma decisão tão relevan-
te como o apoio e reforço de forças militares de países 
amigos ou de instituições internacionais,  como está 
sendo feito em outros países do Continente que também 
sofrem os efeitos devastadores do terrorismo islâmico.

As decisões que os responsáveis das instituições do 
Estado tomarem nos próximos meses sobre o terroris-
mo em Cabo Delgado vão afectar Moçambique na sua 
imagem internacional como país e todos nós como so-
ciedade e vão marcar o nosso futuro nos próximos anos, 
bem como possivelmente nossos países vizinhos, se não 
conseguirmos controlar e derrotar o terrorismo islâmico.

Do sonho ao pesadelo

A problemática dos transportes já tem barba branca. Cada ano 
que nasce e passa, a mobilidade tem sido o calcanhar de 
Aquiles para o transporte de bens e mercadorias. Mas é na 
questão do transporte público onde reside o maior drama quo-
tidiano dos citadinos do país, mormente de Maputo a cidade 

capital. Diariamente as vozes se cansam de tanto reclamar por chegar cedo 
aos serviços e à casa, mas o assunto não encontra solução. Dos diversos 
dirigentes que passaram pelo executivo em Maputo, mormente no município 
e no ministério de tutela, nenhum destes conseguiu criar ordem de tal forma 
que tivéssemos transporte à altura. O que resta são lamúrias sem dó nem 
piedade, invectivando os dirigentes por esta maldade da qual padece o país.

C e r c a  d e  9 2 %  d o s  m o ç a m b i c a n o s  u s a m  o  t r a n s p o r -
t e  p ú b l i c o  u r b a n o .  I s t o  r e p r e s e n t a  b o a  p a r t e  d o s  c i t a d i -
nos, que todos os dias procuram por um sistema de transportes. 

Estes números quando não cuidados representam aquilo que hoje se vive. 
O colapso dos sistemas de transportes actual. Mas este colapso não recai só 
ao Ministério dos Transportes, é por parte do Ministério das Obras Públicas 
em particular das políticas públicas do Orçamento Geral do Estado ligado a 
urbanização das cidades e recuperação das zonas, ruas e troços destruídos 
e não alinhados, que quando bem alinhados podiam evitar os engarrafa-
mentos enfadonhos nas vias, zonas e troços para facilitar a mobilidade. 

Por outro lado, há muita gente a usar suas viaturas particulares, e 
isto significa que quanto maior é a quantidade de pessoas que acedem 
a estrada maior deve ser a disponibilidade das condições de formas a 
garantir uma mobilidade eficiente, sempre. A problemática da mobili-
dade é visível, o que se deve buscar, são as possíveis soluções. A solu-
ção tem como base aplicação de uma metodologia da organização dos 
sistemas de transporte público de fora para dentro e do cumprimento 
rigoroso da lei e normas do sector, passando pela educação do cidadão.

Temos que actualmente o pais forma quadros qualificados nas áreas dos 
transportes e logística, e em conjunto com os profissionais das Obras Pú-
blicas e Ordenamento do Território e do Ambiente, formar-se iam grupos 
de trabalhos ao nível de cada distrito, ou seja a solução não podem ter um 
enfoque global, mais sim comunal, distrital ou municipal, pois é lá onde 
encontramos as pessoas, os produtos, e os serviços, dai que sempre a visão 
da mobilidade deve ser global com enfoque local, com base em desloca-
mento entre as zonas rurais para as urbes, e das urbes para as zonas rurais.

Urge realizar um diagnóstico profundo dos possíveis empecilhos de 
mobilidade de cada distrito como base na Investigação Aplicável através 
de “chuvas de ideais” eliminando as supérfluas e validando as aplicáveis 
segundo a configuração urbanística de cada município tendo como objec-
tivo descobrir factos novos capazes de resolver problemas a curto prazo. 
Esta seria a filosofia certa de levantamento real dos possíveis problemas. 
Como dizia o outro. É bem possível que um dia vamos a lua. Mas isso 
não é ir muito longe. A maior distância a percorrer está dentro de nós!
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Jaime nogueira pinto 

1821-2021 Dois séculos de napoleão

| OpINIãO |

Hoje, 5 de Maio de 
2021, cumprem-
se duzentos anos 
sobre a morte 
de  Napoleão 

Bonaparte, grande estratega 
militar, imperador dos Franceses 
que, vencido pelas sucessivas 
coligações dos reinos da Europa, 
acabou os seus dias na ilha 
de Santa Helena, um lugar 
perdido no meio do Atlântico, 
sob cativeiro à guarda dos seus 
mortais inimigos - os Ingleses.

Era relativamente novo, 51 
anos, sobretudo para tudo o que 
fizera. Vindo de uma família da 
pequena nobreza, originária da 
Toscânia italiana, mas radicada 
na Córsega, desde o século XVI, 
entrara para a carreira militar 
como aluno-oficial em Brienne.

Um génio militar

Esteve em Brienne até 1784, 
quase com 15 anos, quando veio 
para a Escola Militar de Paris.
Em 1789 chegou a Revolução 
Francesa que iria, num rápido 
processo de radicalização, 
levar ao fim da Monarquia, à 
execução do Rei e da Rainha 
e ,  no  per íodo do  Terror 
jacobino, a milhares de mortos, 
sobretudo aristocratas e padres, 
mas também entre os próprios 
revolucionários. Além disso, as 
províncias católicas da Vendeia 
e da Normandia iam revoltar-se 
contra Paris, ao mesmo tempo 
que no Sul, em Lyon, ocorriam 
também graves distúrbios.

Mas, acima de tudo, as 
monarquias europeias reagiram 
ao que consideraram ser um 
perigo geral para todas elas, o 
levantamento do povo francês 
contra o Rei e a Religião 
e, sobretudo o regicídio de 
LuísXVI. Tanto mais que, as 
ideias da Revolução percorriam 
a Europa, e cidadãos de todo o 
Continente acorriam a Paris, 
onde a Convenção prometia 
ajudá-los a libertar as suas pátrias.

É esta conjuntura - das 
sucessivas coligações contra a 
França - que tem, para defender-
se que recorrer à mobilização 
geral dos homens em idade 
de serviço militar– a levée 
en masse. É preciso lembrar 
que, na época, os Exércitos 
eram relativamente pequenos 
e compostos por profissionais, 
por mercenários. O“exército 
de  c idadãos”  da  França 
revolucionária, ao serviço de 
“La Nation”, era uma novidade. 

E dada a vantagem demográfica 
da França (então com perto de 
30 milhões de habitantes) foi 
fácil levantar, em pouco tempo, 
mais de 600 mil combatentes.

Os quadros destes Exércitos 
tiveram que ser improvisados, 
até porque muitos oficiais 
doAncien Régime, emigraramou 
foram saneados.Isso permitiu 
a Bonaparte -  e a outros 
oficiais que, entretanto, tinham 
proclamado a sua lealdade 
à  Rep úb l i c a  -  a s cend e r 
rapidamente na hierarquia. Aos 
24 anos distinguiu-se como 
chefe-artilheiro no cerco de 
Toulon, cidade ocupada pelos 
ingleses; depois está presente 
em Paris, na neutralização dum 
golpe realista; e depois, já como 
general, recebe o comando 
dos Exércitos franceses que 
invadem a Itália, onde derrota 
os Austríacos, obrigando-os 
a assinar o Tratado de Paz de 
Campoformio (1797), altamente 
vantajoso para a França.

Isto aumenta a sua estrela 
política e o seu carisma junto das 
tropas e dos franceses. Pensa e 
planeia, então, uma expedição 
ao Egipto, destinada a cortar, 
aos Ingleses, o comércio com 
a Índia. No Egipto vence a 
batalha das Pirâmides, contra os 
Mamelucos, mas Nelson destrói 
a esquadra francesa em Aboukir

Um Mestre da Política

Napoleão regressa a França e, 
graças a uma hábil propaganda 

e culto da imagem, consegue 
transformar uma derrota ou um 
empate técnico, numa vitória, 
sendo recebido como um herói. 
A partir daí estará activamente na 
política, e, através do Directório 
e do Consulado, irá ganhando 
poder, recorrendo ao sufrágio 
popular e ao plebiscito. Mas 
na Primavera de 1800 volta a 
cruzar os Alpes e a derrotar os 
Austríacos em Marengo.Daqui 
sairia um novo e auspicioso 
Tratado de Paz. E em 1802, os 
próprios Ingleses de Lunéville 
assinam o Tratado de Amiens.

A Monarquia foi derrubada, 
mas a República radical, do 
terror de Robespierre, também 
fora interrompida pela reacção de 
Thermidor. Napoleão ressuscitou 
as velhas magistraturas romanas 
- o Consulado - uma junção na 
sua pessoa do poder político e 
militar. E ganhou o plebiscito que 
o consagrava Primeiro Cônsul 
por toda a vida. E, na mesma 
linha de retorno às instituições 
de Roma, fez novo referendo e 
sagrou-se Imperador em Paris, 
em 2 de Dezembro de 1804.Com 
o Papa Pio VII na cerimónia.

Mas os  Ingleses  não o 
largaram como inimigo principal 
e Nelson destruiu a esquadra 
francesa em Trafalgar, em 1805, 
neutralizando qualquer tentativa 
de invasão da Inglaterra. E 
a  g u e r r a  a n i m a d a  p e l o 
gabinete de Londres, voltou 
na Europa Continental, contra 
os Austríacos e os Russos, 
derrotados em Austerlitz, 

em Dezembro de 1805.E 
depois contra os Prussianos 
derrotados em Jena, em 1806.

O Desastre e a Queda

A grande crise do Império e 
das suas vitórias viria dos limites 
primitivos da Europa civilizada: 
em Portugal, na Espanha e 
depois na Rússia. Sempre 
com os Ingleses financiando, 
apoiando, não largando a presa: 
Portugal foi invadido em 1807, 
mas a Corte saiu para o Brasil 
e, as tropas de Wellington 
desembarcaram na Figueira da 
Foz; e com a rebelião popular 
e as guerrilhas, os Franceses 
viram-se obrigados a retirar. Em 
Espanha rebentou também uma 
revolução popular, e os franceses 
tiveram a capitulação de Bailén.

O problema de Bonaparte é 
que, como mais tarde Hitler, não 
sabia parar, não sabia viver em 
paz. E multiplicava os inimigos. 
À medida que os franceses foram 
sendo expulsos da Península 
Ibérica, tão pouco conseguiram 
a estabilidade na Europa Central. 
Depois de uma boa relação com 
o Czar Alexandre, Napoleão 
decidiu invadir a Rússia em 1812.

Desta vez seria o grande desastre, 
e a Grande Armée seria dizimada 
também por factores naturais; 
os Russos de Kutusov evitaram 
a batalha frontal napoleónica 
e foram retirando. Napoleão 
foi até Moscovo e ocupou a 
cidade. Os russos pegaram fogo 
à capital e Napoleão teve que 

mandar retirar o seu Exército no 
Outono-Inverno de 1812-1813. E 
então na retirada, foi a catástrofe.

Ao mesmo tempo, os aliados 
anglo-luso-espanhóis avançavam 
de Ocidente e invadiam a França 
pelo Sul. Os Russos - e os ex-
vencidos coligados vinham de 
Leste.Perante este avanço em 
tenaze apesar de prodígos de 
defesa e resistência, Napoleão 
foi forçado, pelas próprias 
instituições imperiais, a abdicar.

Os Bourbon voltaram, com 
Luís XVIII, irmão de Luís XVI e 
os vencedores fixaram residência 
a Napoleão na ilha de Elba; ele 
voltou dali, numa fuga audaz 
e entrou em Paris vitorioso.

Outra vez a Coligação reuniu 
os seus Exércitos e, em Junho de 
1815, em Waterloo, Wellington, 
numa batalha memorável, em que 
nenhum dos generais comandantes 
até aí tinha sido vencido, ganhou 
com achegada de Blücher, e 
dos Prussianos ao fim da tarde.

Napoleão abdicou de novo. 
Mas, desta vez, os Aliados 
vencedores não correram mais 
riscos. Fecharam-no em Santa 
Helena, à guarda de um carcereiro 
inglês, Sir Hudson Lowe, que 
não lhe poupou humilhações.

Mesmo assim, de lá, o ex-
Imperador, levou os cinco anos 
finais da vida, a preparar a sua 
memória, que o faria passar 
para os séculos seguintes como 
uma lenda, ao contar, a sua 
própria história, a sua versão 
da História. Que foi a que ficou 
para a História e para a Lenda.
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A Veneranda Juíza Presidente do Concelho Constitucio-
nal, Professora Doutora Lúcia Ribeiro, lança hoje em Mapu-
to, pelas 16 horas, no Centro Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano, o livro intitulado “Fiscalização Concreta da 
Constitucionalidade no Direito Moçambicano”. Sobre a obra, a 
autora concedeu ao ZAMBEZE a entrevista que se segue.

“Fiscalização Concreta 
da Constitucionalidade no 
direito moçambicano” é o 
tema da obra da sua auto-
ria que será lançada hoje 
quinta-feira em Maputo. Em 
que contexto surge e porquê 
a escolha deste tema?

                                                                                                                                                    
O tema nasceu e amadureceu ao 
longo do meu trabalho no órgão en-
carregado de administrar a justiça 
em matérias de natureza jurídico-
-constitucional, o que me dá a pos-
sibilidade de «olhar com olhos de 
ver» para as disposições normativas 
relativas ao instituto da fiscalização 
da constitucionalidade e da legali-
dade. Aliado a vida académica deci-
di aprofundar a investigação no âm-
bito do programa de doutoramento. 

A escolha do tema tem a ver 
com o objecto do estudo desen-
volvido. Na verdade ele é com-
plementado por “A busca do sis-
tema”, pois um dos objectivos 
principais do trabalho desenvol-
vido foi compreender a partir do 
quadro jurídico positivo da nossa 
ordem jurídica o sistema consagra-
do ou que se pretendia consagrar. 

A Constituição da República de 
Moçambique (CRM) atribui aos tri-
bunais o poder-dever de não aplicar, 
nos feitos submetidos a julgamento, 

normas e princípios inconstitucio-
nais (artigo 213), isto é, incumbe aos 
tribunais o dever de exame de actos 
normativos eventualmente aplicá-
veis nos feitos submetidos a julga-
mento como garantia de uma deci-
são judicial em conformidade com 
a Constituição no caso concreto. 

 O n.º 1 do artigo 246 da CRM, 
estabelece a obrigatoriedade de re-
messa ao Conselho Constitucional 
dos acórdãos e outras decisões nas 
seguintes circunstâncias: a) quando 
recusem a aplicação de qualquer 
norma com base na sua inconstitu-
cionalidade; b) quando o Procura-
dor-Geral da República ou o Minis-
tério Público solicite a apreciação 
abstracta da constitucionalidade ou 
da legalidade de qualquer norma 
cuja aplicação tenha sido recusada 
com justificação de inconstituciona-
lidade e de ilegalidade por decisão 
judicial insusceptível de recurso.

Este quadro jurídico –positivo 
suscita algumas dúvidas e con-
trovérsias, pois se, por um lado, 
resulta que o legislador quis con-
sagrar um sistema concentrado de 
fiscalização da constitucionalida-
de, por outro, parece sugerir que 
o sistema de fiscalização possa 
ser difuso, inspirado no mode-
lo americano da judicial review.

No estudo, não se pretende 
somente questionar a opção do le-

O controlo da Constitucionalidade protege os 
direitos fundamentais dos cidadãos

Obra “Fiscalização Concreta da Constitucionalidade no Direito Moçambicano” lançada hoje em Maputo

- Professora Doutora Lúcia Ribeiro gislador moçambicano, aspira-se, 
sim, discutir o seu sentido e alcan-
ce específicos, sobretudo no que 
da sua concretização se depreende.

O que é fiscalizar a consti-
tucionalidade?

Fiscalizar a constitucionalidade 
é aferir da conformidade de uma 
conduta ou de um acto jurídico com 
a normatividade constitucional, en-
tendida esta em termos de regras 
e princípios nela consignados. A 
instituição da fiscalização judicial 
da constitucionalidade das leis e 
demais actos normativos do Esta-
do constitui, nos modernos Estados 
constitucionais democráticos, um 
dos mais relevantes instrumentos de 
controlo do cumprimento e obser-
vância das normas constitucionais.

Sabemos que a supremacia 
constitucional é a base de justifica-
ção de toda a produção legislativa e 
directriz da realidade político-social 
que deve ser realizada conforme à 
Constituição. Para que a Constitui-
ção da República, possa conservar 
a sua supremacia, é necessário, não 
só, a existência de processos consti-
tucionais destinados a fortalecer as 
instituições asseguradas e organi-
zadas no texto constitucional, bem 
como a fiscalização das leis que 
emanam da Assembleia da Repú-
blica. O controlo da constitucionali-
dade das normas a serem aplicadas 
num caso concreto em tribunal, 
consubstancia uma das maiores 
garantias constitucionais dos cida-
dãos no que concerne a protecção 
dos seus direitos fundamentais. 

Esta modalidade de fiscali-
zação estudada nesta obra é a que 
impõe aos juízes a obrigatoriedade 
de sempre que estejam a julgar um 

caso concreto, se alguma norma 
lhes suscitar dúvida de constitu-
cionalidade pararem de julgar até 
que o Conselho Constitucional se 
pronuncie sobre esse incidente. 

O debate público da fis-
calização da constitucionali-
dade em Moçambique ainda 
é fraco. Acha que o livro vai 
dar um contributo para esse 
debate? Em que perspectiva?

O debate ainda é “fraco” pre-
firo dizer que é tímido, mas é 
necessário impulsioná-lo. As ins-
tituições de ensino, e o próprio 
Órgão encarregue da adminis-
tração da justiça em matérias de 
natureza jurídico – constitucional 
têm, quanto a mim, a responsabi-
lidade de criar o gosto ou interesse 
por essa área do saber. É preciso 
promover-se debates, seminários, 
mesas redondas, enfim todas as 
formas de estudo e discussão.

Não tenho dúvidas de que esta 
obra servirá de impulso para outros 
estudos da fiscalização concreta 
da constitucionalidade no nosso 
pais e a experiência comparada. 
Servirá de base para outras teses 
de doutoramento, de mestrado, de 
licenciatura e trabalhos científi-
cos. Afinal este trabalho faz uma 
análise dos estudos preparatórios 
que ditaram o quadro normativo, 
analisando concomitantemen-
te a jurisprudência do Conselho 
Constitucional. Quanto mais es-
tudos houver mais fácil serão as 
opções de clarificação do regime 
jurídico da fiscalização concreta.

Sabemos que é co-autora 
de uma obra “o guardião” 
publicado no ano passado 
pelo Conselho Constitucio-
nal. Será que este é o seu 
primeiro livro individual? 

Sim, sou co-autora do n-º 
1doGuardião” e neste momento 
estamos já a preparar o n.º 2. Esta 
é uma iniciativa que tem por ob-
jectivo a produção da doutrina na-
cional no âmbito do direito consti-
tucional. Na verdade procurarmos 
interpretar as nossas próprias nor-
mas, acredito no desenvolvimento 
desta área do saber, tal é a impor-
tância da justiça constitucional 
num Estado de Direito Democrá-
tico. Penso que mais do que estes 
objectivos, é também o cumpri-
mento de um dever, que em mi-
nha opinião recai sobre os docen-
tes e os juízes, afinal mais do que 
eles quem deve interpretar e apli-
car, respectivamente, as normas?

Sim trata-se do primei-
ro livro, tenho vários artigos, e 
vários livros em co-autoria, o 
Código Comercial e tenho al-
guns estudos não publicados

Quando é que nasceu o 
gosto pela publicação de li-
vros? Podemos esperar mais 
livros da sua autoria?

À medida que vamos lendo e 
participando em seminários e con-
ferências, a necessidade real de 
estudos no nosso país, desperta-
-nos este interesse de partilhar o 
que estudamos. O segundo livro 
está já a caminho até para com-
pletar o estudo da fiscalização da 
constitucionalidade e da legalida-
de. Este trata do regime da fisca-
lização concreta. É benéfico, por 
isso, termos também uma análise 
da fiscalização preventiva e da 
fiscalização abstracta sucessiva.

Neste âmbito, enten-
de que há espaço para os 
juristas escreverem sobre 
o direito Constitucional 
moçambicano com vista a 
dinamização do conhecimen-
to desta área?

Há espaço em Moçambique 
para se escrever sobre todas as áre-
as do Direito. Não existe nenhuma 
área que se possa considerar já es-
tudada até à exaustão. Há escassez 
de bibliografia nacional em todas 
as áreas. É imperioso escrever, quer 
em forma de artigos, manuais didác-
ticos e outros. Quando nos dedica-
mos a uma certa área e adquirimos 
certo conhecimento, escrever um 
livro pode facilitar a difusão desse 
conhecimento para outras pessoas 
de uma forma mais simples e com 
maior poderio de massificação.

professora lúcia ribeiro 
continua a dar aulas. Conse-
gue espaço para conciliar as 
diversas actividades?

São actividades perfeitamente 
conciliáveis, diria até complemen-
tares. Dar aulas é um exercício que 
me acompanha desde os 17 anos, 
ainda no ensino secundário. A falta 
de docentes, na altura levava a que 
os melhores alunos de classes acima 
tivessem que dar aulas a outras mais 
a baixo. A minha primeira formação 
foi na docência de ensino de língua 
portuguesa para 7ªs, 8ªs e 9ªs clas-
ses pela Faculdade de Educação da 
UEM (1982- 1983) e depois é que 
formei-me em Direito na Faculdade 
de Direito da mesma Universidade, 
(1989/90 ). Antes de terminar o cur-
so já dava aulas como monitora, e 
depois fui progredindo na carreira 
docente. Continuo sim a dar aulas, 
é a forma perfeita de se estar perma-
nentemente a estudar, a investigar. 
Aliás a função de juíza que exerço 
desde 2003, grande desafio, requer 
igualmente estudo contínuo, aquisi-
ção de conhecimento, sobretudo se 
atendermos a diversidade de com-
petências da jurisdição que exerço.

zambeze  | 11Quinta-feira, 06 de Maio de 2021



| CeNtraIs|

Misa denuncia deterioração das Liberdades 
de Imprensa e atentados contra jornalistas 

o MISA Moçambique lançou na última segun-
da-feira o relatório bienal sobre o estado das 
liberdades de Imprensa em Moçambique, 
que retrata o ambiente hostil às Liberdades 
de expressão e de imprensa em 2019 e 2020. 

o relatório é lançado num contexto  sócio político e económico 
conturbado, que contribuiu para o aumento exponencial dos 
casos, tendo-se registado, só em 2020, mais de 30 casos, contra 
52 registados em 2019. Segundo o MISA, o aumento das vio-
lações, nos dois anos em referência, traduzem-se nas seguintes 
manifestações:

1. Controlo político e eco-
nómico dos media   – o contro-
lo político nos media do sector 
público ocorre a partir das no-
meações dos seus presidentes de 
conselho de administração pelo 
governo e com elevada influên-
cia do partido dominante, a FRE-
LIMO. Observa-se, nos progra-
mas de debate político na Rádio 
e Televisão, ausência do plura-
lismo e equilíbrio, por serem 
participados por individualida-
des ligadas ao partido no poder. 
Nas poucas vezes que membros 
dos partidos de oposição fazem 
parte, são estigmatizados. Nas 
eleições gerais de 2019, os rela-
tórios de monitoria da cobertura 

eleitoral do MISA Moçambique, 
Centro de Estudos Interdiscipli-
nares de Comunicação e Sindi-
cato Nacional dos Jornalistas, 
mostraram como os media do 
sector público privilegiaram 
a campanha do partido FRE-
LIMO e dos seus candidatos. 

Uma vez os media, em Mo-
çambique, estarem altamente 
dependentes da publicidade e 
as empresas anunciantes se-
rem detidas maioritariamente 
por um sector empresarial con-
trolado por agentes ligados ao 
partido no poder, as restrições 
de publicidade são a estratégia 
geralmente usada para este con-
trolo. Além disso, o Estado não 

oferece qualquer tipo de incenti-
vo ou protecção para a indústria 
dos media. Os orçamentos dos 
media públicos, em parte finan-
ciados a partir de contratos-pro-
grama, são deficitários o que os 
obriga a concorrem à mesma 
franja de mercado publicitá-
rio com as empresas privadas. 

2. Radicalização do discur-
so político contra a imprensa 
que reporta sobre a guerra 
em Cabo Delgado – Os pro-
nunciamentos do presidente do 
Conselho de Administração da 
Empresa Nacional de Parques 
de Ciência e Tecnologia, Ju-

lião João Cumbane, no início 
de 2020, são disso exemplo. 
Na sua conta pessoal do Face-
book, aconselhou às autorida-
des de Defesa e Segurança de 
Moçambique e aos serviços de 
inteligência, a desencadearem 
“acções enérgicas – mesmo as 
extra-legais – contra as ‘notí-
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cias’ miserabilistas que desmo-
ralizam as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), que comba-
tem os ataques por procuração 
nas regiões Norte e Centro de 
Moçambique”. Esta ideia foi re-
forçada pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, ao referir-

-se à alegada “saga de distorção 
da realidade na divulgação de 
irrealidades, por alguns órgãos 
de informação, que ao invés de 
pautarem pelo profissionalismo, 
acabam, deliberadamente ou 
inocentemente, agindo em van-
tagem dos inimigos ou dos terro-
ristas,” alertando o exército para 
que estivesse vigilante e pronto 
para agir, por forma a “não ser 
denegrida, deliberadamente.” 
Esta comunicação presidencial 
foi aplaudida pela Comissão Po-
lítica da Frelimo, reunida na ses-
são ordinária, realizada a 02 de 
Dezembro de 2020. O recém fa-
lecido general, Eugénio Mussa, 
havia também apelado, publi-
camente, a urgência de se “ani-
quilar os contra-pátria”, acres-
centando: “temos de destruí-los, 
porque não podemos mais con-
tinuar com este problema. Há 
muita gente que pensa que estar 
em Cabo Delgado e em Mue-
da particularmente é o fim do 
mundo, porque anda sendo en-
ganada pelas redes sociais…”. 

3. o aumento de autori-
tarismo na perspectiva dos 
índices globais – Desde 2015, 
Moçambique tem vindo a de-
crescer nos principais indicado-
res da qualidade de democracia, 
tendo-se tornado, a partir de 
2019, um país autoritário, de 
acordo com Democracy Index 
(2019).  As “dívidas ocultas”, 
crime organizado, conflitos po-
lítico-militares, insurgência em 

Cabo Delgado e as incertezas 
eleitorais em 2019 são parte dos 
factores. Em Janeiro de 2019, 
após o início da campanha “Eu 
não pago dívidas ocultas”, o 
Centro de Integridade Pública 
(CIP) viu suas instalações con-
troladas pela Unidade de Inter-

venção Rápida (UIR, obrigando 
as pessoas trajadas de camisetas 
da referida campanha a despi-
rem e entregar aos agentes da 
Polícia. Situações como estas 
só ocorrem em regimes autori-
tários e de limitação das liber-
dades de expressão, de reunião 
e de manifestação. A 07 de Ou-
tubro de 2019, a uma semana de 
eleições, o activista Anastácio 
Matavel foi assassinato por cin-
co agentes das forças especiais 
da Polícia em Xai-Xai, cujas 
motivações não foram expli-
cadas, em sede do julgamento.  

Nestes dois anos, o trabalho 
dos media foi condicionado, por 
um lado, pelas Forças de Defesa 
e Segurança, e por outro lado, 
pelos terroristas, destacando-se 
os seguintes casos marcantes: 

• Caso Amade 2019: exem-
plo de uso da máquina da justiça 
para intimidar, Amade Abu-
bakar foi ilegalmente detido em 
Macomia, pelas forças armadas, 
e transferido para o distrito de 
Mueda, onde foi mantido inco-
municável, num quartel militar, 
durante 264 horas (11 dias), 
conforme o MISA teve a oportu-
nidade de reportar em ocasiões 
anteriores. A acusação definiti-
va, ainda sem evidências, foi de-
duzida a 09 de Agosto. O MISA 
foi notificado no dia 10 de Se-
tembro do mesmo ano, tendo, na 
mesma altura, submetido uma 
contestação no Tribunal Judicial 
de Pemba, seguido de um recur-

so de contestação ao Tribunal 
Judicial da Província de Cabo 
Delgado, remetido no dia 26 do 
mesmo mês. Na mesma ocasião, 
o MISA solicitou autorização 
para que o processo fosse ana-
lisado pelo Tribunal Superior de 
Recurso em Nampula. O pedido 

foi autorizado no dia 20 de No-
vembro do mesmo ano. Até ao 
momento, o caso Amade/Ger-
mano encontra-se no Tribunal 
Superior de Recurso de Nam-
pula, a aguardar pelo resultado.  

• Desaparecimento de 
ibraimo mbaruco ainda sem 
esclarecimento: O rapto e o de-
saparecimento de Ibraimo Mba-
ruco, jornalista da Rádio Comu-
nitária de Palma, foi o caso que 
marcou o ano de 2020. Diligên-
cias feitas junto das autorida-
des, nomeadamente da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SER-
NIC) e do Ministério Público, 
não permitiram, até aqui, pro-
duzir qualquer esclarecimento 
sobre o caso Mbaruco. Até ao 
fecho do relatório desconhecia-
-se o paradeiro do jornalista.

• Encerramento de qua-
tro rádios comunitárias - O 
ano passado foi marcado pelo 
silenciamento da liberdade de 
imprensa e de expressão, em 
Cabo Delgado, consubstancia-
da pelo encerramento de quatro 
rádios comunitárias (Mocímboa 
da Praia, Macomia, Tomás Ndu-
da e São Francisco de Assis, em 
Muidumbe) devido a ataques e 
ocupações terroristas às sedes 
daqueles distritos. Se nos casos 
das Rádios São Francisco de 
Assis, Tomás Nduda e Maco-
mia, o encerramento resultou da 

acção dos insurgentes, o mes-
mo não se pode dizer da Rádio 
Comunitária de Mocímboa da 
Praia, que viu seu equipamen-
to recolhido por militares, em 
Junho de 2020, de acordo com 
relatos dos colaboradores da 
emissora.  Os jornalistas descre-

vem o cenário de Cabo Delgado 
como caótico para o seu traba-
lho, sendo arriscado exercer o 
jornalismo, naquela província.  

• Restrições do acesso à 
informação de interesse pú-
blico em nome do segredo 
do estado – O acesso a infor-
mação tornou-se mais fechado 
em Cabo Delgado, sob pretesto 
de prteservação do Segredo do 
Estado. Ainda neste período, 
foi reportada a detenção do jor-
nalista da STV, Izidine Achá, 
ocorrido, dia 14 de Abril de 
2020, na Cidade de Pemba. O 
jornalista foi detido por mili-
tares, cerca das 09:00 horas, e 
só viria a ser restituído à liber-
dade por volta das 13:00 horas. 

• Incêndio à redacção do 
semanário Canal de moçam-
bique – A total destruição da 
redacção do semanário Canal 
de Moçambique, por fogo pos-
to, a  23 de Agosto de 2020, 
por indivíduos desconhecidos, 
foi pela opinião pública con-
siderado o cúmulo do ódio à 
Liberdade de Imprensa. Preo-
cupante foi, ainda, a manifesta 
apatia das autoridades policiais 
na investigação e esclarecimen-
to do atentado, não havendo, 
até hoje, nenhuma informa-
ção do seguimento do caso. 

4. revisão da lei de im-
prensa, entre esperança e o 
medo – entre as principais cons-

tatações sobre as quais deve in-
cidir o debate para o seu aprimo-
ramento, destaca-se (i) Ausência 
de clareza, na proposta, em re-
lação às atribuições da futura 
Entidade Reguladora para área 
da comunicação social; (ii) Au-
sência da garantia de indepen-
dência do sector público; (iii) 
categorização, com a necessária 
clareza, da responsabilidade pe-
nal resultante dos actos atenta-
tórios às Liberdades de Impren-
sa, assumindo-se como “crime 
contra a liberdade de imprensa”, 
atribuindo-lhe explicitamen-
te a natureza de crime público. 

• Surto de COVID-19 e 
declaração do estado de emer-
gência - A declaração do Estado 
de Emergência pelo Governo 
aumentou o autoritarismo do 
Estado e os abusos das liberda-
des de imprensa e de expressão. 
Na Lei 1/2020 de 31 de Março, 
a imprensa não foi considera-
da um serviço essencial, para 
além de ter sido imposta a obri-
gatoriedade dos media usarem 
unicamente fontes oficiais para 
notícias sobre a Covid-19. Nes-
se contexto,  assistiu-se a situ-
ações de abuso de poder e de 
autoridade, em que jornalistas 
foram vítimas de violações e 
detenções arbitrárias, tal como 
assistiu-se nos casos dos jorna-
listas Arsénio Sebastião e Jorge 
Malangaze, ambos repórteres 
da DW na Beira, e de Omardi-
ne Omar, da Carta de Moçam-
bique. Os efeitos econômicos 
da Covid-19 fizeram-se sentir, 
inclusivamente, na imprensa. 
Mais de 3 jornais de referência 
nacional declararam, no contex-

to da Covid, a interrupção da 
distribuição em papel para o di-
gital e a redução e despedimento 
de parte dos seus colaboradores.  

Uma nota dominante em 
quase todos os casos atentató-
rios às Liberdades de Impren-
sa prende-se com o facto de 
os autores dos crimes perma-
necerem desconhecidos, o que 
alimenta a ideia de tratar-se de 
indivíduos altamente protegi-
dos, cujos actos são superior 
e cautelosamente preparados.  
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Governadora de Manica assiste primeira 
colheita do programa Sustenta

A governadora da província de Manica, Francisca Tomás 
participa nos distritos de Sussundenga e Vanduzi na campa-
nha de colheita das culturas agrícolas de Soja e de Milho, nas 
machambas dos pequenos agricultores comerciais emergentes 
(PACE), que beneficiaram do Sustenta, programa nacional 
de integração da agricultura familiar em cadeias de valores 
produtivas. 

O g o v e r n o 
m o ç a m b i -
cano lan-
çou no ano 
passado o 

programa nacional Sustenta, 
com objectivo principal de 
melhorar a qualidade de vida 
dos agregados familiares ru-
rais através da promoção de 
agricultura sustentável, uma 
vez que cerca de 70% da popu-
lação do país reside nas zonas 
rurais e quase a sua totalidade 
prática a agricultura familiar.

No âmbito do Sustenta a 
província de Manica possui 
51 Pequenos Agricultores Co-
merciais Emergentes (PACE) 
e 4.796 Pequenos Agricul-
tores (PA), estes que benefi-
ciaram de tractores com as 
respectivas alfaias e vários 
insumos agrícolas como for-
ma de transformar a agricul-
tura familiar para moderna. 

A governadora de Manica 
trabalhou recentemente na co-
lheita de mais de 15 hectares 
de Soja na área de agrícola 
do PACE, Carlos Macuacua, 

no distrito de Vanduzi e 10 
hectares de Milho de Sha-
rifa Aly, PACE do distrito 
de Sussundenga que assiste 
a 61 pequenos agricultores.

A chefe do conselho exe-
cutivo provincial de Manica, 
Francisca Tomás manifesta 
satisfação pela iniciativa Sus-
tenta, programa que a dirigente 
considera robusto que não só 
visa melhorar a qualidade de 
vida da população moçambica-
na na componente de redução da 
desnutrição cronica, como tam-
bém combater a fome no país. 

Na visão da Francisca To-
más, o programa Sustenta em 
Manica veio agregar mais va-
lores na cadeia agrícola, pois a 
província possui extensas terras 
aráveis para desenvolver vários 
tipos de culturas, de rendimen-
to, assim como de subsistência. 

“Nós vimos com nossos 
próprios olhos que a produção 
existe e vai aumentar e trazer 
valores de mercadorias e o que 
vamos fazer é que a partir de 
Sustenta vamos valorizar a pro-
dução comercial, por que a pro-
dução de Sustenta é abundante, 

é mesmo para comercialização 
e enquanto comercializam as 
comunidades também vão con-
sumir”, disse Francisca Tomás.

A dirigente mostra-se satis-
feita pela colheita de produtos 
em grandes quantidades, fruto 
de uma iniciativa governamen-
tal, pois isso revela na opinião 
da fonte o desenvolvimento 
socioeconómico da provín-
cia e do país, porque os pro-
dutores já têm compradores. 

“Nós já temos muitas em-
presas aqui na nossa província 
que podem comprar a produção 
toda que podem fazer com que 
possam dinamizar aos produ-
tores para que produzam mais, 
temos a DECA, temos Abílio 
Antunes, temos a ECA que 
precisa desse milho para poder 
fazer farinha e Abílio Antunes 
para poder fazer ração para os 
frangos”, acrescenta a fonte. 

Em jeito de conclusão a 
governadora de Manica afirma 
apos presenciar a colheita de 
Soja e Milho nos distritos de 
Sussundenga e Vanduzi, afirma 
que o acto significa aumento da 
produção e produtividade ao 
nível da província de Manica. 

“Nós estamos satisfei-
tos porque os PACE e PA es-
tão a usar fertilizantes, estão 
a usar a semente melhora-
da para que em cada hectare 
possam colher mais produtos 
que colhiam antes, por isso é 
uma satisfação grande”, su-

blinhou Francisca Tomás. 
Outrossim os beneficiários 

do Sustenta congratulam os 
esforços empreendidos pelo 
governo moçambicano na ofer-
ta de maquinarias e insumos 
agrícolas bem como a provisão 
de extens  ionistas que disse-
minam técnicas de produção. 

Com 100 Hectares, Carlos 
Macuacua é PACE do distrito 
de Vanduzi, no âmbito do Sus-
tenta, e recebeu sementes de 
soja, milho e feijão Nhemba, 
assistindo assim, a 70 pequenos 
agricultores, no entanto come-
çou com a colheita no passado 
fim-de-semana de mais de 18 to-
neladas de soja, plantada numa 
área de cerca de 15 Hectares. 

Macuacua referiu que as 
mais de 18 toneladas podem 
render mais de meio milhão 
de meticais, facto que vai 
contribuir para aumentar as 
áreas de produção desta cul-
tura na próxima safra agraria. 

O PACE vincou que os 
equipamentos, consubstan-
ciados a extensão e os insu-
mos recebidos no âmbito do 
Sustenta, estão a catapultar 
o desenvolvimento agrícola, 
projectando os pequenos pro-
dutores para o alto rendimento. 

No mesmo diapasão Shari-
fa Aly afirma que a experiência 
do Sustenta tem sido positiva 
nos ramos de cadeias de va-
lor produtivo e comercial na 
zona centro do país, uma vez 

que a PACE produz em gran-
des quantidades no distrito 
de Sussundenga em Manica 
e comercializa nas províncias 
de Sofala, Tete e Zambézia. 

“A experiência do Sus-
tenta tem sido muito boa, tem 
nos ajudado, assistido, e no 
apoio desde o início da cam-
panha agrícola, temos tido 
assistência de técnicos que 
fomos dados pelo Sustenta, e 
vamos continuar a trabalhar, 
e com este nível a produção 
será maior”, disse Sharifa. 

O país possui cerca de 36 
milhões de hectares de terra 
arável, clima tropical e sub-
tropical, solos férteis e uma 
precipitação considerada abun-
dante, além de possuir vários 
rios com potencial de irrigação. 

Ademais a actividade agrí-
cola é dominada pelo sector 
familiar basicamente depen-
dente de técnicas tradicionais 
de produção onde a irrigação é 
dependente das chuvas, o que 
resulta em baixos rendimen-
tos, em épocas em que a que-
da pluviométrica não satisfaz 
as necessidades das culturas. 

Foi por estas e outras ra-
zões que o governo moçam-
bicano expandiu o programa 
Sustenta em 2020, para todas 
as províncias do país, após ter 
registado sucessos na fase ex-
perimental nas províncias de 
Nampula e Zambézia,  é está 
a surtir resultados positivos. 

KeLLy MweNda

Quinta-feira, 29 de Abril de 202114 |  zambeze  



| NaCIONaL |

KeLLy MweNda

Sociedade civil promove lei de prevenção 
e combate às uniões prematuras

A Save The Children Internacional em Moçambique, uma organi-
zação não-governamental e outros parceiros que trabalham na área de 
protecção à criança, promovem esta semana em Manica, um Workshop 
provincial de divulgação da lei n°19/2019 de prevenção e combate às 
uniões prematuras, um mal que ainda enferma a sociedade moçambi-
cana e a região da Africa Austral onde quase 40% das raparigas são 
casadas antes de atingirem 18 anos de idade.

O evento surge 
numa altura em 
que ao nível de 
M o ç a m b i q u e , 
Manica é a pro-

víncia que mais reporta os casos de 
casamentos prematuros e de vio-
lência sexual contra menores de 18 
anos, em resultado de uma consulto-
ria feita recentemente pela UNICEF. 

No ano passado o gabinete de 
atendimento a família e menores ví-
timas de violência, registou 67 casos 
de uniões e violência sexual de crian-
ças de idades compreendidas entre 12 
a 16 anos nos distritos de Chimoio, 
Manica, Mossurize, Vanduzi, Gondo-
la, Sussundenga, Macate e Machaze. 

No primeiro trimestre deste ano, 
o gabinete registou 7 casos do géne-
ro nos distritos de Chimoio, Vanduzi 
e Manica segundo afirma o juiz presi-
dente do tribunal judicial de Manica, 
Ernesto Muhea no Workshop provin-
cial de divulgação da Lei de preven-
ção e combate as uniões prematuras. 

Para Ernesto Muhea revela que 
no ano passado os tribunais de Ma-
nica julgaram 11 processos rela-
tivos a crimes previstos na lei de 
protecção e prevenção às uniões pre-
maturas, pois no primeiro trimestre 
do corrente ano, registou-se 20 pro-
cessos entrados e todos eles findos. 

A fonte acrescenta que os da-
dos revelam que práticas eliminam 
sonhos de crianças, “essas práticas 
privam as crianças de investirem 
nas suas formações, tornam-nas re-
féns da maternidade precoce, com 

consequências dramáticas que con-
tribuem para debilidade do cresci-
mento dos seus filhos que não esca-
pam inclusive no triste destino de se 
tornarem mães solteiras”, acrescenta.

Por isso o juiz presidente do 
tribunal judicial de Manica, desa-
fia os magistrados a dominarem 
a lei n° 19/2019 para resolver to-
das questões de natureza criminal. 

“A erradicação da violência con-
tra crianças e a eliminação das uniões 
prematuras deve ser uma prioridade 
dos órgãos da administração da jus-
tiça, concretamente os tribunais, que 
através da prevenção geral e especial 
resultam das leis e das suas próprias 
decisões podem pela sua difusão cau-
sar um grande impacto nas nossas co-
munidades”, realçou Ernesto Muhea.

Por ser Manica a província que 
mais reporta casos de uniões prematu-
ras e violência sexual contra raparigas, 
a directora provincial de programas na 
Save TheChildren em Manica, Ana 
Dulce Guizado afirma ser importante 
reportar os casos, pois trata-se de um 
sinal positivo em que as pessoas pas-
sam a conhecer os direitos e deveres 
das crianças usando a lei n° 19/2019. 

Ana Dulce Guizado manifesta a 
sua insatisfação devido a falta de escla-
recimento e resolução de alguns casos 
por parte de órgãos judiciais em que 
algumas comunidades dos distritos da 
província de Manica denunciaram, fac-
to que desmoraliza o trabalho de orga-
nizações não-governamentais que tra-
balham na área de protecção a criança. 

“Isso desmoraliza um pouco as co-

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

munidades de poderem partilhar ou apresen-
tarem esses casos, então para nós este semi-
nário é extremamente importante porque com 
a informação que vai ser partilhada aos ma-
gistrados, aos agentes da policia, agentes da 
acção social que têm recebido esses casos vai 
nos ajudar a que eles percebam melhor como 
tratar esses casos e como dar resposta de 
forma célere”, afirmou Ana Dulce Guisado. 

A representante da Unicef, Dezi Mahores 
cita o relatório de 2016 da rede da Africa Aus-
tral contra o tráfico de crianças, que cerca de 
68.000 mil raparigas contraem matrimónio an-

tes de completar 18 anos de idade, no entanto 
Moçambique possui taxas altas desses casos. 

Assim Moçambique ocupa o déci-
mo lugar de países de taxas altas de uni-
ões prematuras ao nível mundial, e, se-
gundo ao nível da região da Africa 
Austral depois da República de Malawi.

“As uniões prematuras constituem um 
dos desafios mais sérios que o país enfren-
ta, de acordo com os dados estatísticos 48% 
das mulheres entre 20 a 24 anos casaram-se 
antes dos 18 anos de idade isso significa que 
uma em cada duas raparigas já são casadas 
antes de atingirem os seus 18 anos, as conse-
quências desse fenómeno são devastadoras 
para a rapariga, a família. A comunidade e 
a sociedade em geral”, disse Dezi Mahores. 

A lei de prevenção e combate as uniões 
prematuras foi aprovada pela Assembleia da 
Republica a 19 de Julho de 2019, a qual en-
trou em vigor a 22 de Novembro do mesmo 
ano, no entanto, dado ao seu impacto social 
que a mesma produz na sociedade moçam-
bicana, por isso as organizações da socieda-
de civil que trabalham nas áreas de protec-
ção a criança promovem a sua divulgação.

O objectivo do Workshop é de divul-
gar e socializar a lei n° 19/2019, de pre-
venção e combate as uniões prematuras, 
tendo o grupo alvo, os magistrados do 
ministério público, conservadores e no-
tários, magistrados judiciais, PRM, Ins-
tituto de patrocínio e Assistência jurídica 
e Técnicos daAcção Social de Manica. 
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No leito do grande rio

PCA do Moza Banco presente no 
diálogo do “Banco do Futuro” 

Porto de Maputo mais competitivo com novo 
serviço logístico da DP World

A DP World, um operador 
global líder em soluções inte-
gradas e integrais de logística, 
concluiu com êxito a primeira 
importação por trânsito terres-
tre através do porto DP World 
de Maputo para a DP World 
Komatipoort, na África do Sul.

De acordo com Christian 
Roeder, Director Executivo 
da DP World Maputo, “a ins-
talação em Komatipoort de 

um depósito de contentores 
alfandegados é um “marco 
disruptivo”para o corredor de 
Maputo. O êxito deste testere-
presenta mais um passo para a 
DP World navia para propor-
cionar uma experiênciamais 
económica, intuitiva e eficien-
te aos nossos clientes locais, 
contribuindotambém para a 
melhoriadas ligações comer-
ciais entre os países da região 

da África Austral”, salientou.
Este é um marco significa-

tivo para a DP World, pois de-
monstra que o porto de Maputo 
pode ser utilizado facilmente 
como porta de entrada para 
África do Sul através da DP 
World Komatipoort. As impor-
tações internacionais emcon-
tentores desembarcados no por-
to de Maputo e com destino ao 
interior da África do Sulpodem 

O Presidente do Conselho de Administração do Moza 
Banco João Figueiredo, foi na última quarta-feira, um dos 
principais convidados para fazer parte de um painel de alto 
nível na discussão de temas sobre sector financeiro e análise 
da actual situação da banca no continente africano.

O diálogo do 
“Banco do 
F u t u r o ” , 
foi organi-
zado pelo 

African Banker e Backbase, 
e realizou-se virtualmente a 
partir de Londres na Inglate-
ra. Os banqueiros discutiram 
de forma detalhada as tendên-
cias actuais do sector bancá-
rio, compartilhando-se planos, 
perspectivas para o futuro bem 
como traçar um roteiro para a 
transformação digital na banca.

Na sua intervenção, João Fi-

gueiredo começou por falar do 
principal desempenho do Moza 
em 2020, e destacou o alcance 
do Break Even 4 anos após a in-
tervenção do Banco de Moçam-
bique e o resultado líquido de 
146 milhões de Meticais, facto 
que contribuiu para que o ban-
co consolidasse a sua posição 
de Banco referência do sistema 
financeiro Moçambicano e re-
forçando a confiança dos seus 
clientes e demais stakeholders

Mais adiante, Figueiredo 
debruçou-se exaustivamente 
dos principais investimentos que o Moza está fazendo na transformação digital e as pers-

pectivas para 2021,”o que se 
refere à actividade do banco 
em 2021, a nossa orientação 
mantém-se com o foco estraté-
gico orientado para a melhoria 
da satisfação dos clientes com 
o objectivo de incrementar os 
níveis de fidelização, fazendo 
com que o Moza Banco seja 
assumido como o Banco pre-
ferencial dos seus Clientes. Ire-
mos redobrar esforços no sen-
tido de potenciar o processo de 
transformação digital com o in-
tuito de prestar um serviço cada 
vez mais completo e acessível 
a todos os clientes, e assim, 
por esta via, complementar 
a actividade conduzida atra-
vés da nossa rede de agências 
posicionada em todo o país”, 
frisou o PCA do Moza Banco 

A partir da Inglaterra

agora ser transferidas sob fian-
ça para Komatipoort, onde é 
fornecido o desalfandegamento 
completoe preparadas para en-
trega em toda a África do Sul.

A localização estratégica 
da DP World Komatipoort, 
bem como a oferta de um ser-
viço completo e a sua ligação 
contínua, através do Corredor 
de Maputo, ao moderno e efi-
ciente terminal de contentores 
da DP World Maputo, onde 
não há congestionamento de 
navios e portos e existem cais 
fixos de atracagem disponíveis 
para as principais companhias 
marítimas, oferece aos clien-
tes uma considerável economia 
no transporte e evita atrasos 
aos consignatários em Mpu-
malanga, Limpopo e Gauteng.

Actualmente, 69% das im-
portações marítimas na Áfri-
ca do Sul ocorrem através do 
Porto de Durban. Agora, os 
clientes locais já têm a opção 
de considerar o uso do porto de 
Maputo como porta de entrada 
para o transporte da sua carga 
internacional para Komatipo-
ort - onde pode ser desalfan-
degada de forma mais fácil e 
eficiente para clientes basea-

dos em Gauteng e arredores.
Assim que uma remessa é 

recebida no porto DP World 
Maputo, a organização trata-
sem demoras de todo o proces-
so da cadeia logística dali para 
Komatipoort e outras áreas no 
interior da região. Embora o 
custo desse serviço seja variá-
vel consoante o utilizador, esti-
ma-se que seja equivalente, ou 
mais barato, em comparação 
com a rota tradicional através 
de Durban. Em qualquer dos 
casos, é muito mais eficiente 
- principalmente para quem 
está na zona norte do país.

Por exemplo, uma empre-
sa de Joanesburgo que impor-
te mercadorias de Singapura 
pode optar por encaminhar a 
remessa para Maputo, onde é 
descarregada dentro do cro-
nograma, sem atrasos. A DP 
World Maputo providencia o 
despacho de trânsito em Mo-
çambique e o transporte de 
contentores para Komatipo-
ort, onde o agente do cliente 
fornece o despacho final para 
a África do Sul. A DP World 
envia então as mercadorias 
por estrada para Gauteng para 
a entrega rápida no destino.
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Mais de 600 famílias de Cateme, em Moatize, foram 
recentemente formadas pela Vale Moçambique no fabrico de 
pesticidas e fertilizantes naturais para uma produção agríco-
la ambientalmente sustentável. 

 

A formação foi 
dada pela 
IDE Moçam-
bique, uma 
organização 

não-governamental america-
na especializada em desen-
volvimento rural e agronegó-
cio, contratada pela Vale para 
implementar o Programa de 
Apoio à Agricultura de Cate-
me (PAAC), que visa restituir 
e restaurar os meios de vida e 
de subsistência de 759 famílias.

Os produtores são ensi-
nados a fabricar fertilizan-
tes e pesticidas botânicos a 
partir de estrume, sementes, 
folhas e plantas remanescen-
tes das épocas agrícolas an-
teriores, com o objectivo de 
melhorar a estrutura física e 

química do solo, aumentando 
a produção e a produtividade. 

Para a Vale Moçambique, 
a capacitação dos produtores é 
uma alternativa de desenvolvi-
mento sustentável que permite 
reduzir a dependência da utiliza-
ção de fertilizantes e pesticidas 
de origem química que são ca-
ros e nocivos ao meio ambiente. 

“A Vale Moçambique pri-
vilegia o uso de fertilizantes e 
pesticidas orgânicos porque são 
economicamente e ambiental-
mente viáveis, garantindo as-
sim a utilização eficiente e sus-
tentável dos recursos naturais, 
pensando nas futuras gerações 
e criando um legado positivo 
nas comunidades onde a Vale 
opera”, sublinhou o Supervisor 
de Relações com as Comuni-

dades na Vale, Victor Zimba.
As famílias que beneficia-

ram da formação já conseguem 
ver resultados com a imple-
mentação dos conhecimentos 
adquiridos, uma vez que os 
campos de produção registaram 
um considerável avanço em te-
mos de qualidade e quantidade. 

“Assim que recebemos o 

Famílias de Cateme aprendem a produzir 
pesticidas e fertilizantes naturais

Moçambique não possui uma 
estratégia de internacionalização 

O académico e especialista 
em Sociologia e em Estudos do 
Ensino Superior, Patrício Langa, 
considera que Moçambique não 
possui uma estratégia de interna-
cionalização do seu sistema de 
ensino superior, muito menos das 
suas instituições, e que a actual 
mobilidade académica interna-
cional baseia-se nas relações de 
cooperação e solidariedade entre 
povos e países, que é, na verda-
de, “um modelo em decadência”.

A internacionalização, de acor-
do com o académico, não deve ser 
confundida com troca de estudan-
tes, através da atribuição de bol-
sas de estudo. É, sim, um sistema 
caracterizado pela competitivi-
dade “agressiva” entre as nações 
e instituições de ensino superior, 
predominante, por exemplo, nos 
Estados Unidos da América, no 
Reino Unido, e na África do Sul.

“Parece radical, mas ainda não 
temos um sistema de internaciona-
lização do ensino superior. Temos, 
sim, algum nível de mobilidade 
internacional”, sentenciou Patrí-
cio Langa, que, para sustentar esta 
constatação, referiu-se ao facto de 

a totalidade ou a maior parte dos 
estudantes moçambicanos que se 
encontram a estudar na diáspora te-
rem recebido bolsas de estudo, ten-
do como principais destinos Portu-

gal, China, Índia, Rússia e Argélia. 
“Foi no âmbito dos acordos de 
cooperação, e não necessariamen-
te de uma internacionalização”.

“Estamos a falar de uma in-

dústria que mobiliza biliões de 
dólares da qual Moçambique não 
faz parte e nem possui uma es-
tratégia discursiva em relação a 
isso, senão retórica”, sublinhou o 
académico, que fez uma apresen-
tação na terça-feira, 27 de Abril, 
na primeira sessão do terceiro 
ciclo de palestras alusivo aos 25 
anos da Universidade Politécnica, 
que decorre sob o lema “Celebrar 
a Universidade, Perspectivar o 
Ensino Superior no Século XXI”.

Uma das consequências da 
ausência de uma estratégia de in-
ternacionalização do ensino é o 
facto de Moçambique ser pouco 
atractivo para estudantes prove-
nientes de outros países: “A pro-
porção destes (estudantes) no nos-
so país ou sistema é quase nula”.

Na ocasião, Patrício Langa 
apontou a internacionalização 
como uma estratégia de “sobre-
vivência” das instituições de en-
sino superior num mercado cada 
vez mais competitivo, baseado 
no talento, onde a inovação e a 
extensão têm mais relevância do 
que o ensino propriamente dito.

Ainda sobre este tema, o aca-

Sistema de Ensino Superior

treino implementámos tudo 
o que aprendemos nas nossas 
machambas, onde semeámos 
tomate, cenoura, couve, alface, 
pepino e outras culturas”, adian-
tou Valéria Bechane, represen-
tantedas famílias beneficiárias.

A mesma responsável disse 
ainda queno fim da campanha 
foi colhida a produção, sendo 

que uma parte do produto foi 
para consumo próprio e outra 
para comercializar. “Com o di-
nheiro, comprámos roupa, óleo, 
milho e também material esco-
lar para os nossos filhos. Esta-
mos muito satisfeitas com o pro-
jecto porque está a ajudar-nos 
a melhorar as nossas vidas”, 
sustentou Valéria Bechane.

A Vale contratou a IDE Mo-
çambique, em 2019, para imple-
mentar o Programa de Apoio a 
agricultura de Cateme (PAAC), 
no âmbito da sua política de 
sustentabilidade. O programa 
apoia 759 famílias que possuem 
igual número de hectares de ter-
ra para a produção de culturas 
alimentares e de rendimento.

Através do PAAC a Vale ga-
rante o provimento de insumos 
agrícolas, capacitação e serviços 
de assistência técnica e mecani-
zação agrícola às 759 famílias de 
Cateme que foram impactadas 
pela implantação do projecto 
da mina de Carvão de Moatize.

démico e especialista em Ciências 
da Educação, Martins Laita, referiu 
que a internacionalização desem-
penha um papel de extrema impor-
tância no desenvolvimento das ins-
tituições de ensino superior num 
mundo cada vez mais globaliza-
do, onde impera o conhecimento.

Porém, chamou à atenção para 
o facto de “a internacionalização 
implicar uma abertura das institui-
ções para mais cooperação com as 
suas congéneres. Da mesma forma 
que a mobilidade enriquece os do-
centes e estudantes que nela parti-
cipam, a internacionalização é im-
portante para o desenvolvimento. A 
mobilidade tem uma relação direc-
ta com a internacionalização. São 
dois aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento da ciência, das 
pessoas e das nossas instituições”. 

Intervindo na abertura do 
evento, o reitor da Universidade 
Politécnica, Narciso Matos, ex-
plicou que o ciclo de palestras, 
que faz parte de um conjunto de 
actividades que a instituição está 
a realizar, não visa apenas ce-
lebrar os 25 anos, mas também 
reflectir sobre o futuro do ensino 
superior em Moçambique, princi-
palmente no período pós-Covid.

“Pretendemos reflectir sobre 
o modo como devemos conti-
nuar a trabalhar nestes tempos 
de mudança, mas mudança para 
frente. No princípio (a pandemia) 
parecia algo passageiro, mas co-
meça a ser consensual que temos 
que aprender a trabalhar desta 
maneira, e cada vez melhor”.
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Colheita de culturas de 
rendimento satisfaz  governo

Campanha agrícola 2020/2021 em Niassa

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

O governo do Niassa está animado com os resultados 
da campanha agrícola de 2020/2021, pois as cifras de pro-
dução de diferentes culturas foram satisfatórias tendo 
dum total de 1.096.364 Hectares (ha) cultivados num pla-
no de 1.106.047 ha, alcançado uma produção estimada em 
2.982.058 toneladas (ton), de um plano de 3.016.338ton, 
correspondente a 99,1 por cento de realização.

Sendo que do 
universo de 
terras cultiva-
das 52.838.6 
ha, foram se-

meadas culturas de rendimento 
contra 56.994.2 ha planificados 
correspondendo a uma realiza-
ção de 92,7%, o que possibili-
tou uma colheita estimada em 
53.743,7 ton de culturas diversas.

Ainda referente as culturas 
de rendimento, foram planta-
dos 12.876,8 ha com culturas 
perenes de caju e macadâmia 
e espera-se que a produção ve-
nha atingir cerca de 885,3ton. 

Os dados foram avançados 
pela directora provincial da Agri-
cultura e Pescas do Niassa, Mi-
joia Caetano no decurso da rea-
lização da VI Sessão Ordinária 
do Conselho Executivo Provin-
cial do Niassa, onde deu infor-
me sobre o ponto de situação da 
campanha agrária 2020/2021.

No que tange a produção 
de mudas florestais e fruteiras, 
a directora provincial deu a co-

nhecer que, foram produzidas 
um total de 1.021.832 mudas de 
diversas especiais numa área de 
506,5 ha, contra 109.832 mu-
das produzidas em igual perí-
odo do ano passado numa área 
901, representando um cresci-
mento acima de 100 por cento.

Mijoia Caetano, disse ainda 
que o desempenho satisfatório 
do sector agrícola deve-se em 
parte pelas acções de aprovi-
sionamento e distribuição de 
cerca de 673,2 toneladas de 
sementes diversas, com des-
taque para o milho em cerca 
de 386,68 toneladas das 1.050 
toneladas previstas corres-
pondendo à 64,1 por cento de 
realização, contra as 615,1 to-
neladas distribuídas em igual 
período da Campanha Agrária 
2019/2020, o que representa um 
crescimento de 9,4 por cento.

Para além das sementes, 
foram aprovisionados 972,9 
toneladas de fertilizantes e 
440,5 litros de pesticidas atra-
vés da Direcção Provincial 

de Agricultura e Pescas do 
Niassa; Ministério de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural e parceiros de coopera-
ção do sector agrário provincial

A queda regular das chuvas 
ao nível da Província do Nias-
sa, também contribuiu bastante 
para o crescimento da produção 
e da produtividade, visto que 
de Outubro de 2020 até Março 
de 2021, a Província registou 
um cumulativo de 1.490,3 mm 

contra 944,6 mm do igual pe-
ríodo da campanha passada, 
quantidade suficiente para a 
satisfação hídrica das culturas.

“Os Distritos de Lago; 
Ngauma, Mandimba; Lichinga 
e Mecanhelas são os que tive-
ram maior registo de precipita-
ção, tendo-se registado o pico na 
segunda década de Janeiro com 
232,5mm para Mandimba; na 
segunda década de Janeiro com 
221,5mm para Mecanhelas; na 

terceira década de Janeiro com 
221mm para Ngauma, 208,9mm 
no Lago e 203,7mm Lichin-
ga”. Detalhou Mijoia Caetano.

Do momento decorrem na 
província do Niassa, acções de 
sensibilização dos Pequenos 
Agricultores Comerciais Emer-
gentes e Pequenos Agricultores 
em geral para tirarem os cepos 
nas suas machambas no sen-
tido de facilitar as lavouras na 
próxima campanha agrícola. 
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País deve estar preparado para 
receber uma segunda Mozal

está em curso o projecto de instalação de uma central 
térmica movida á gás, no Parque Industrial de Beleluane, na 
província de Maputo o que de algum modo vai agregar valor 
e duplicar a capacidade de fornecimento de energia no país.

Tendo em conta a 
necessidade de 
transformar o 
parque industrial 
de Beleluane, 

num parque modelo em que falam 
mais alto as boas práticas de inves-
timento, Onório Manuel director ge-
ral do Parque Industrial de Beleluane 
explicou estar em curso a instalação 
de uma central térmica movida a gás 
que vai responder a procura de solu-
ções locas de energia, sabido que a 
Mozal continua importando energia 
sul-africana e vê-se na contingência 
de buscar soluções para o efeito.

“A África do sul está com pro-
blemas enormes no fornecimento de 
energia, tendo havido uma retracção 
que levou as autoridades sul-afri-
canas a formalizarem o pedido de 
energia com a contraparte moçam-
bicana” disse Onório Manuel para 
quem é uma grande oportunidade 
para o país e em particular o parque, 
cuja localização é próxima ao da 
África do Sul a olhar para o transpor-
te da energia. O projecto está orçado 
em 2.8 biliões de dólares e ainda 
não há datas para o arranque estan-
do nesse momento no processo de 
mobilização de fundos e parcerias.

A central térmica vai produ-
zir 2000Mega wats de energia e 
é estruturante para a economia de 
Moçambique, o que vai mudar a 
geração de energia a curto prazo, 
sendo que vai dotar-se de ener-

gia de igual quantidade á HCB.
A Mozal só, ela consome 950 

Mega wats o que é o somatório do 
consumo de energia caseira e de todas 
indústrias de Moçambique, mesmo 
assim é inferior a esta indústria cuja 
matéria-prima principal é a energia.

Para Onório Manuel o parque 
de Beleluane deve estar mais ro-
busto para receber uma segunda 
Mozal, por exemplo. Mas, para 
que isso suceda urge grandes in-
vestimentos de forma a atrair in-
vestidores que pretendam explorar 
aquela área que de momento ain-
da se encontra disponível para tal.

Desde a criação, o parque já 
acolheu investimento de 3 biliões de 
dólares dada a sua estrutura de pro-
jectos e porque o objectivo é a expan-
são, o dirigente diz estar em curso o 
projecto de expansão para o distrito 
de Moma, província de Nampula.

“À volta de um grande investi-
mento deve haver à volta um parque 
industrial e isso deve ser replicado 
nos projectos de Afungi, areias pe-
sadas em Chibuto, Marracuene com 
as fábricas de cervejas “ salientou 

Essa filosofia de ideias a ser 
bem acolhida constitui uma das 
formas de desenvolver as pequenas 
e medias empresas que também au-
guram crescimento. Por exemplo, 
indicou Onório que aquando da 
criação do parque a percentagens 
das empresas ali instaladas eram 
prestadoras de serviços à Mozal 

e esse tipo de abordagens deve 
se reflectir nos grandes projectos.

Referir que o parque industrial 
de Beleluane ocupa 300 dos 700 
hectares concedidos a zona fran-
ca de desenvolvimento e alberga 
cerca de 41 empresas que operam, 
produzem e exportam para o mun-
do os seus produtos contribuindo 
para o equilíbrio da balança co-
mercial, dinamizando as expor-
tações e sobretudo colocar a pro-
dução nacional além fronteiras.

Onório Manuel director geral 
do Parque Industrial de Beleluane 
enumerou vários exemplos de su-
cesso na zona franca cujo coração 
é o mega projecto da Mozal empre-
gando cerca de 7000 pessoas to-
das ocupadas, em projectos como 
sunshine que exporta castanhas de 
caju para Estados Unidos da Amé-
rica aglomerando uma cadeia de 
valor de amêndoa que provem de 

Nampula, Cabo-Delgado, nas ma-
chambas de pequenos produtores.

Onório Manuel nomeia a pro-
dução de tubos para a área de pe-
tróleo e gás o que constitui uma 
janela de oportunidades sendo que 
Moçambique é uma das atracões 
de investimento de exploração 
do LNG na península de Afungi.

De igual modo o director do 
parque industrial de Beleluane 
refere-se a capital Star Steel de 
capitais sul-africanos uma empre-
sa de beleza virada para a expor-
tação de cabelos artificiais cuja 
mão-de-obra é composta por 2000 
pessoas onde 75% e correspon-
de ao sexo feminino que traz um 
impacto ao equilíbrio do género. 

A produção dessa unida-
de industrial é enviada para 
Tanzânia e Malawi e outros 
países da região o que ele-
va a imagem de Moçambique.

Porque o objectivo e tornar 
Beleluane um destino imponen-
te de negócios, há em carteira a 
instalação da Royal Cement de 
capitais de médio oriente que 
até segundo semestre vai abrir 
e a produção destinar-se-á ao 
mercado domestico e não só.

Junta-se a esta firma, a em-
presa cimento nacional de mar-
ca leão e a CECOP, Africa 
Cement Company a serem inau-
guradas em princípio no mês 
de Julho pelo chefe do estado.

Importa referir ainda que se-
gundo Onório que 10% da mão de 
obra industrial da província encon-
tra-se instalado no parque indus-
trial de Beleluane que congrega 
um conjunto de 16 países de todos 
continentes o que mostra a partida 
que se trata de um parque industrial 
inclusivo e global, demonstrando que 
o futuro de Moçambique prospero.

eLtON da Graça 

ZoomJosé MatlhoMbe
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Inaugurada piscina olímpica 
do Estrela Vermelha 

Crise financeira em alguns clubes 
não afectará retoma do Moçambola

Apesar da crise financeira que 
afecta alguns clubes do Moçam-
bola, tal como o Textáfrica do 
Chimoio e Desportivo de Mapu-
to, que ficaram algumas semanas 
sem treinar devido a falta de salá-
rios, a Liga Moçambicana de Fu-
tebol garante a retoma da disputa 
do Moçambola a partir do próxi-
mo dia 8 de Maio, com a dispu-
ta da 5ª jornada da competição.

Quem assim o garantiu, foi o 
presidente da Liga Moçambica-
na de Futebol, Ananias Couana.
que deu conta que a “Direcção 

da Liga não tem uma informação 
vinda directamente dos clubes, 
mas acompanhamos e lamen-
tamos a situação que os clubes 
estão a passar, encorajamos 
para que os atletas que consi-
derem que são profissionais é 
o seu trabalho, embora a situa-
ção seja crítica os jogadores de-
vem actuar como profissionais”.

A LMF diz já ter acautela-
do todos aspectos burocráticos 
e logísticos para garantir a rea-
lização da quinta jornada, sen-
do que tudo está revisto quer 

“da logística das deslocações 
das equipas, assim como da 
marcação dos jogos e encoraja-
mos aos clubes que se faça tudo 
para a retoma do Moçambola”.

Uma das acções em curso 
para garantir o retorno seguro do 
Campeonato Nacional de Futebol 
está relacionado com a preven-
ção da pandemia da COVID-19, 
sendo que para além da disponi-
bilidade de testes de despiste do 
novo coronavírus, destaca-se o 
facto de os jogadores do Moçam-
bola estarem já a beneficiar da 

imunização contra esta doença.
“Todos jogadores dos clu-

bes serão vacinados, iniciamos 
com a vacinação dos elementos 
do Textáfrica do Chimoio, Inco-
máti de Xinavane, ENH de Vi-
lankulos, para esta segunda-feira 
estava previsto a imunização 
do Ferroviário da Beira e esta 
terça-feira será a vez dos joga-
dores das equipas da cidade de 
Maputo”, assegurou Ananias 
Couana. O Presidente da LMF 

reiterou que apesar do défi-
ce orçamental da prova, está 
acautelado tudo para realizar 
a prova até ao final da prova, 
“infelizmente tivemos esta pa-
ragem que acabou algumas ne-
gociações que estávamos a ter 
em relação a alguns parceiros 
que poderiam entrar para estar 
prova, mas acreditamos este re-
atar vai catalisar aquilo que são 
as negociações para a entrada de 
novos parceiros”. (laNCemZ)

a cidade de maputo passará a contar a partir deste sábado 
com mais uma piscina de 50 metros, ou seja com dimensões olím-
picas, para a prática da natação. Trata-se da piscina localizada 
na Escola Secundária Estrela Vermelha e que foi reabilitada 
em parceria com o clube Tubarões de Maputo. A Taça Frederi-
co dos Santos, organizada em homenagem a treinador perecido 
há cinco anos, foi a primeira prova a decorrer naquele recinto.

O p r o j e c t o 
para re-
activar a 
piscina da 
escola cons-

truída há 58 anos iniciou em 
1999, mas só em 2016 ganhou 
corpo, com as obras a serem 
concluídas este ano de 2021, 
numa parceria que poderá be-
neficiar a cerca de 3200 alu-
nos desta escola, localizada 
entre os bairros da Mafalala, 
Alto Maé, Malhangalene e 
Central na capital do país.

“Houve um esforço muito 
grande dos pais para que este 
projecto ganhasse esta forma, 
hoje estamos aqui e podemos 
dizer que já temos uma pisci-
na que se tornou olímpica na 
sua fase final de construção, 
primeiro foi desenha com 
25 metros e outra com 15×6 
metros, após o campeonato 
nacional na Beira onde os Tu-
barões sagraram-se campeões 
nacionais pela primeira vez e 

descobrimos que os nadadores 
do Ferroviário da Beira tinham 
vantagem nas provas de velo-
cidade e dai concluímos que 
ter uma piscina de 50 metros 
tem valor”, referiu Adérito 
Paco, Presidente dos Tubarões.

Oitava piscina para alta 
competição existente em 

Maputo

Com entrada em funcio-
namento do recinto do Es-
trela Vermelha sobem para 8 
o número de piscinas dispo-
níveis na cidade de Maputo 
para a prática de natação de 
alta competição, sendo que 
as autoridades Municipais 
e da associação projectam 
o seu aumento para breve.

“A Associação de Nata-
ção da Cidade de Maputo vai 
passar a contar com oito pis-
cinas operacionais, e a capi-
tal do país tem 17 piscinas 
para natação de alta compe-

tição, contamos para o ano 
de 2022 ter mais uma inau-
guração, contamos com nove 
clubes e nem todos têm pis-
cinas”, disse Caetano Ruben, 
Secretário Geral da ANCM.

“Damos os nossos para-
béns e endereçamos o nosso 
reconhecimento por agregar 
valor a actividade física da 
nossa cidade, temos esperan-
ça que iniciativas do género 
se estenda para escolas como 
Unidade 15, Unidade 16, Uni-
dade 18, 3 de Fevereiro, No-
roeste 1 e Polana que tem as 

piscinas paralisadas”, disse 
Edmundo Ribeiro, Vereador 
do Município de Maputo.

Mendes diz que é a piscina 
“Frederico dos Santos”

A inauguração desta pis-
cina acontece cinco anos após 
a morte de Frederico dos San-
tos, treinador dos Tubarões e 
seleccionador nacional de na-
tação, que foi um dos grandes 
impulsionadores do projecto, 
um sonho que tornou-se re-
alidade, daí que o Secretario 

de Estado do Desporto, Gil-
berto Mendes, sugeriu que a 
piscina tivesse o seu nome.

“Embora não tenham bap-
tizado com o nome dele esta 
é a piscina do Fredy, esta é a 
piscina Frederico dos Santos. 
Numa altura onde todo mun-

do se queixa, em que todos 
clubes e todas modalidades 
se queixam por falta de con-
dições os Tubarões não se 
queixaram, reinventaram-se 
e em meio a uma crise gra-
ve que todo mundo atraves-
sa nos presenteiam com uma 
piscina olímpica isso é obra”, 
disse Gilberto Mendes.  

Para marcar a inauguração 
da Piscina, decorreu a Taça 
Frederico dos Santos que en-
volveu perto de duas centenas 
de nadadores dos clubes da 
capital do país. (laNCemZ).

Quinta-feira, 06 de Maio de 202120 |  zambeze  



| despOrtO|

Comercial

 Acácio Gonçalves bateu 
com a porta!

Satar Salvado é novo treinador 
do Desportivo de Maputo

o Grupo desportivo maputo assinou, ao início da tar-
de desta terça-feira, contrato com Satar Salvado que será 
o novo treinador da equipa principal de futebol “alvi-
-negra” em substituição de Rogério Marianni que perdeu 
a vida há dias, vítima de ataque cardíaco. Na mesma oca-
sião, a direcção do clube garantiu iniciar o processo de li-
quidação dos salários em atraso para com a equipa técnica. 

Satar Salvado as-
sinou um con-
trato por três 
anos com os 
“alvi-negros” e 

na hora da sua apresentação 
Paulo Ratilal, Presidente do 
Desportivo Maputo, referiu 
que os objectivos do clube e do 
novo treinador passam pela re-
estruturação do plantel e cria-
ção a médio prazo de uma nova 
equipa de futebol, baseada em 
atletas formados no Clube.

“A nossa aposta como já 
havíamos dito no nosso mani-
festo é a formação, começar-
mos a trabalhar para ter o que 
já tivemos em outros tempos 
que é a prata da casa e acredi-
tamos que o treinador Salvado 
tem o perfil certo para conduzir 
o plantel de futebol, seja o sé-
nior ou das outras camadas de 
formação”, justificou Ratilal 
em relação a esta contratação.

Para o presidente do clu-
be, Salvado tem perfil certo 
para “nos levar ao caminho 
onde nós pretendemos chegar, 
ou seja, ter uma equipa com 

jogadores jovens, mas muito 
bem formados, que sejam co-
esos, tenham raça e orgulho 
de representar o Desportivo”.

Manutenção é o objectivo, mas 
Satar tem ambições altas

O novo treinador chega ao 
ninho da águia “alvi-negra” 
numa altura em que o Mo-
çambola está prestes a reto-
mar e diz que apesar de não 
ter sido exigido a conquista 
do título tem ambições altas.

“A direcção quando me 
contactou para este primeiro 
ano não me pediu nenhum títu-
lo, apenas me pediu a manuten-
ção da equipa no Moçambola”, 
disse Satar Salvado para depois 
ser peremptório ao afirmar que 
“sou ambicioso e quero que o 
Desportivo ocupe os melhores 
lugares possíveis. Temos como 
objectivo reestruturar o fute-
bol, vamos trabalhar ao nível 
de formação, vamos procurar 
fazer um ‘scouting’ ao nível 
do país, ao nível de Maputo, 
precisamos de encontrar no-

vos Domingueses, Carlistos”.
O novo timoneiro chega 

ao Desportivo Maputo cien-
te das exigências da massa 
associativa, em especial a 
raça “alvi-negra”, assumin-
do o desafio de levar a equi-
pa de futebol a bom porto.

“Se eu tivesse que seguir 
uma carreira a pensar na pres-
são dos adeptos, provavel-
mente não seria treinador teria 
qualquer outra profissão, neste 
momento tenho que olhar para 
os objectivos do clube, res-
peitando a raça ”alvi-negra”, 
porque merece todo respeito 
de todos nós, vamos trabalhar 
para dar o melhor aos adeptos 
do Desportivo, especialmente 
como treinador gosto de de-
safios por isso é que aceitei 
este desafio do Paulo Rati-
lal”, referiu o jovem treinador.

Dívida salarial começa a ser 
saldada esta terça-feira

Entretanto, o Desportivo 
Maputo está mergulhado numa 
crise financeira caracterizada 
pelos atrasos salariais, sendo 
que a Direcção do clube diz es-
tar a trabalhar para resolver este 
problema, garantindo o início 
da liquidação do valor em dí-
vida a partir desta terça-feira.

“Nós tomamos posse e en-

O Grupo Desportivo e Recre-
ativo Textáfrica do Chimoio está 
novamente sem presidente de di-
recção. É que Acácio Gonçalves 
demitiu-se do cargo de Presidente 
do único clube representante da pro-
víncia de Manica no Moçambola.

Numa mensagem distribuída 
nas redes sociais Acácio Gonçal-
ves anunciou a saída do comando 
directivo do Textáfrica, clube que 
vem observando uma grave cri-
se financeira caracterizada pela 
falta de salários aos jogadores 
da equipa principal de futebol.

Gonçalves queixa-se da falta 
de apoio por parte da massa asso-
ciativa do clube e empresariado 
local para levar avante os objec-
tivos do clube. Na mensagem em 
que anuncia a sua renúncia, Gon-
calves escreveu: “nem os adeptos, 
nem os sócios, nem os empresários 
têm abraçado a nossa causa, assim 
sendo, para não contrariar as mi-
nhas convicções pessoais, decidi 
renunciar ao cargo que me foi con-

fiado a 17 de Outubro de 2020”.
Esta renúncia surge dias de-

pois de o clube ter visto arresta-
dos por decisão judicial boa parte 
dos bens do lar do clube, onde se 
hospedavam os jogadores da co-
lectividade que estão há alguns 
dias, senão semanas, sem treinar-
-se devido a falta de salários.

Aliás a falta de alternativas 
financeiras é uma das razoes que 
levou a saída de Goncalves que 
escreveu que “não posso continuar 
a liderar uma equipa de jovens a 
trabalhar sem remuneração, a mi-
nha consciência não me permite “.

Recordar que Acácio Gonçal-
ves sucedeu a Joaquim “Quinito” 
Todo que acabou saindo do clube 
após forte contestação da massa 
associativa que não concordava 
com os seus métodos de gestão 
inovadores que tencionavam reti-
rar o Textáfrica do Chimoio, pri-
meiro campeão de Moçambique 
independente, do marasmo em 
que se encontra. (laNCemZ) 

Textáfrica novamente sem presidente

contramos a situação salarial 
em atraso, o que cabe a nós é 
lutar para inverter esta situa-
ção”, começou por dizer Ratilal 
para depois explicar que ”é do 
conhecimento geral que as in-
fraestruturas do clube que estão 
arrendadas não deram receitas 
devido a pandemia o mesmo se 
passa com as instalações despor-
tivas que não produzem receitas 
e no momento em que entramos 
tínhamos uma situação em que 
os patrocinadores deixaram de 
canalizar o seu valor por causa 
da paralisação do Moçambola”.

Apesar disso, o Presidente 
“alvi-negro” disse que a sua di-
recção que tomou posse há um 
mês, tem estado a “lutar para 

repor a capacidade financeira, 
na verdade neste momento te-
mos disponibilidade financeira 
e os jogadores estão informa-
dos que irão receber entre hoje 
e amanhã (terça e quarta-feira)”.

“Estamos optimistas, pois 
em menos de um mês do nos-
so trabalho conseguimos recu-
perar os nossos patrocinadores 
e estamos em condições de 
cumprir com uma parte dos sa-
lários em atraso”, disse Ratilal.

Referir que o Desportivo 
Maputo recebe o Ferroviário 
de Nacala em jogo da quinta 
jornada do Mocambola, par-
tida que terá lugar na tarde de 
domingo, no Campo da Liga, 
na Matola. (laNCemZ).
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Mateus Luís Cuna lançou o livro “As Metamorfoses da Polícia Municipal 
de Maputo: Surgimento e Sua Evolução Histórica 1992-2020”

“O hip-Hop é um instrumento de intervenção 
social e educação” – The Real 2F

The Real 2F nome artístico de Dom Lopes Jaime, jo-
vem rapper moçambicano, natural da Cidade de Nampu-
la, de 27 anos de idade, actualmente a residir na Cidade de 
Chimoio, é técnico Agro-pecuário, praticante do Hip-Hop. 

No seu entender o 
rap é uma fusão 
de ritmo arte e 
poesia na qual 
o mesmo sente 

a vontade expressar seus senti-
mentos, e comunicar a sociedade, 
através da poesia, embora margi-
nalizado por alguns é o melhor 
estilo musical para músicas de 
intervenção social e educação.

Na sua concepção, o género 
Hip-hop tem importância de in-
formar, principalmente o que a 
media não reporta. Na sua forma 
de ver, na contemporaneidade, os 
jovens não têm amor pela leitura 
de livros, mas escutam música.

“No nosso rap consciente 
trazemos também abordagens 
científicas, Literárias e culturais 
para esse público-alvo”, afirma. 

The Real 2F, apaixona-se 
pela arte do Hip-Hop muito cedo, 
com os seus 5 anitos, já interpre-
tava várias músicas, enquanto 
adolescente escutava músicas 
do grupo musical moçambicano 
SSP, por sofrer certas influências 
dos seus irmãos mais velhos. 

“Quando criança escutava 
músicas dos SSP por influência 

dos irmãos mais velhos que to-
cavam muito em casa, e passei a 
interpretar as músicas do Álbum 
Alfa, tinha capacidade de decorar 
e cantar as músicas facilmente 
sendo uma criança de 5 anos 
cantando cada música do álbum 
era muito impressionante para os 
adultos, ganhava algumas moedas 
pra interpretar músicas dos SSP, e 
sem saber criava uma habilidade 
de repar dentro de mim, mas só 
em 2004 quando ouvi Denny OG 
pela primeira vez senti, algo dife-
rente que fazia meu estilo e co-
mecei a compor minhas próprias 
músicas com 10 anos de idade 
até então”, sublinha o artista. 

A 16 de Dezembro de 2016, 
The Real 2Flançou uma EP intitu-
lada “Tio de Yana e Kenisha” na 
casa Provincial de cultura Nam-
pula, esta EP foi feita em homena-
gem às suas queridas sobrinhas. 
O artista conta ao nosso jornal 
que nunca participou de nenhum 
concurso nacional, internacional 
só festivais (Barras Maning Arre-
tadas e Terra do Rap) no Brasil.

O artista conta que tem um 
álbum a caminho, sendo que 
este ainda se encontra na fase 

de gravação e alguns arranjos, 
denominado “Okhupali” ter-
mo da língua Emacua que tra-
duzido quer dizer “Acreditar”. 

The Real 2F, conta que a 
maior dificuldade encontrada é 
o preconceito que o estilo hip 
Hop e os fazedores passam. 
“Por fazer o estilo já fui cha-
mado de marginal, bandido etc, 

actualmente esse cenário não é 
muito frequente, só tenho regis-
tado a falta de oportunidade para 
os fazedores do estilo Hip-Hop, 
os empresários não investem 
muito em rappers, (Repistas)”. 

Para enfrentar as adversi-
dades ao longo deste percurso 
o artista criou uma pequena 
empresa de prestações de ser-

viços artísticos e Literários 
(Okhupali ServicesLda) que 
fazem parte muitos jovens ta-
lentosos que precisam de opor-
tunidade para brilhar, a ideia 
é criar uma indústria musical, 
para tal estamos a trabalhar, 
embora com dificuldades de-
vido a pandemia mas temos 
fé que um dia chegaremos lá.

sILVINO MIraNda

“As Metamorfoses da Polícia 
Municipal de Maputo: Surgimen-

to e Sua Evolução Histórica 1992-
2020”, o livro teve o seu lança-

mento oficial no dia 30 de Abril de 
2021, no Átrio do Concelho Mu-
nicipal de Maputo, sob Apresen-
tação de Chadreque Lucas Mas-
singue, Licenciado em Relações 
Internacionais e Diplomacia.

Chancelada pela TPC Edito-
ra, este livro tem um pouco mais 
de 126 páginas, não representa 
apenas a outra face do autor, em 
simultâneo, traz-nos informa-
ções do percurso histórico da 
Polícia Municipal de Maputo 
desde a sua criação em 1992 até 
o ano 2020. Constitui um ins-
trumento para a compreensão 
de toda uma caminhada, o autor 
meditou, sem retrato que espelhe 
a trajectória duma organização 
como a Polícia Municipal de 
Maputo; urge reflectir sobre a 
mudança de atitude e logo enten-
de que, “se não conhecermos a 
história, se não olharmos para os 
acontecimentos que marcaram 
o percurso, estaremos sujeitos a 

cometer os mesmos equívocos.
Chadreque Massingue, repre-

sentante da Editora TPC, diz que 
trabalhar na produção e constru-
ção deste livro, foi uma grande 
honra, pois este traz-nos as gran-
des dicotomias vividas pelos po-
liciais municipais, desde ao seu 
surgimento até os dias actuais. 

A cerimónia contou com 
a participação especial da Sua 
Excelência Presidente do Con-
selho Autárquico de Maputo, 
Eneas Comiche. Teve também 
um momento cultural que con-
tou com a participação da pia-
nista Suzana Deli, do grupo 
coral Milorhu yaLirandzo e Vo-
zes anónimas – Declamadores.

Mateus Cuna dedica este 
livro a todos os amantes da lite-
ratura, agradece a todos aqueles 
que de forma directa ou indirecta 
contribuíram para que este livro 
ganhasse vida, agradece a Edito-
ra TPC por ter tornado este livro 

uma realidade, deixa um especial 
agradecimento a todos os polí-
cias do Concelho Municipal de 
Maputo (seus pares), pelo gran-
de suporte que os mesmos deram 
para tornar possível esta obra.

 

Breve Biografia do autor

Mateus Cuna, desde a sua in-
corporação na Polícia Municipal 
de Maputo no ano de 1999, após 
a formação pela Escola Básica 
da PRM em Matalana, desem-
penhou várias funções de chefia 
e direcção, e, no mundo acadé-
mico, tem o grau de Mestrado 
em Gestão e Administração de 
Empresas (MBA), pelo Instituto 
Superior de Ciências e Tecnolo-
gia Alberto Chipande (ISCTAC) 
(2017). É Docente no Instituto 
Superior de Ciências e Tecnolo-
gia Alberto Chipande, nas áreas 
de ciências sociais e económicas.

silViNo miraNda

zambeze  | 23Quinta-feira, 06 de Maio de 2021



Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2021 EzambEz

O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nc O n t r a
av. emília daússe nº1100 z Cell: 82 30 73 450 z zambeze.comercial@gmail.com z maputo

Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2021

zambEzE
anUncIe  nO departamento Comercial

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

e-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial

Associação Moçambicana de Juízes 
promove Curso de Práticas Forenses

Artur Comboio: o homem que 
segue no Costa do Sol

Um total de 60 profissionais de Direito, entre juí-
zes, procuradores, advogados, técnicos jurídicos do Ins-
tituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) e estu-
dantes finalistas do curso de Direito/Ciências Jurídicas 
participou, no primeiro Curso de práticas Forenses, pro-
movido pela Associação Moçambicana de Juízes (AMJ).

A formação de 
quatro meses, 
cuja cerimó-
nia de encer-
ramento teve 

lugar, sexta-feira, 30 de Abril, 
no Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária (CFJJ), incidiu so-
bre matérias técnicas de Direito, 
designadamente Direito Consti-
tucional, Jurisdição Civil, Juris-
dição Penal e Direito Judiciário 
e, ainda, sobre Ética e Deonto-
logia, reflectindo sobre a nature-
za do bem e do mal no sector.

Para o presidente da AMJ, 
Carlos Mondlane, trata-se do 
primeiro curso de formação e 
capacitação em práticas foren-
ses em Moçambique que surge 
no seguimento do múnus da or-
ganização que dirige de, além 
de olhar para os tradicionais 
aspectos reivindicativos de in-
teresse da classe, visa garantir 
formação sólida para os juízes, 
mas, também, outros profis-
sionais com quem colabora 
do ponto de vista processual.

“Na sua actuação socialmen-
te responsável, a AMJ entende 
que, para que a justiça seja feita 
de forma credível, é importante 
que todos os actores jurídicos se-
jam capacitados. A agremiação 
acredita que, como consequên-
cia deste tipo de cursos, o País 

vai constituir uma justiça mais 
credível, que inspire confiança 
dos beneficiários e do público. 
Reduziremos, significativamen-
te, o que a advogada Fernanda 
Lopes chama de ‘bandidos tec-
nicamente armados’”, frisou.

Para já, conforme acrescen-
tou Carlos Mondlane, a pre-
ocupação da AMJ é estender 
o curso para mais pontos do 
País: “O primeiro curso abar-
cou a região metropolitana de 
Maputo. Mas acreditamos que, 
se avançarmos para uma outra 
edição, faremos uma aborda-
gem regional que abarcará Bei-
ra ou Nampula e, gradualmente, 
uma cobertura integral do País.

“Da mesma forma que es-
tamos preocupados com ques-
tões de ética e de deontologia 
profissional em Maputo, que-
remos que os profissionais que 
actuam fora da capital também 
sejam íntegros”, enfatizou.

Em representação dos for-
mandos, Áuria Mavie referiu que 
o curso foi muito além do que 
se pode considerar uma forma-
ção académica complementar: 
“Tornou-se numa verdadeira ex-
periência académico-profissional, 
que congregou conhecimentos 
e experiências de diversos auto-
res do meio forense, desde juí-
zes, advogados, procuradores, 

técnicos jurídicos e estudantes 
finalistas de Direito”, realçou.

Na sua opinião, foi uma 
imensurável plataforma de 
aprendizagem onde foi possí-
vel entender e debater temas do 
fórum com os próprios autores 
forenses, bem como conhecer e 
ampliar a técnica por detrás da 
actuação forense e acrescentar 
conhecimento prático diverso.

A mesma opinião foi partilha-
da por Osvanildo Judas e Silvia 
Pereira, igualmente formandos, 
para quem a AMJ se destaca pela 
excelência das suas intervenções, 
afirmando-se, hoje, como a or-
ganização da sociedade civil que 
actua na área do Direito que mais 
actividades de interesse público 

tem praticado, tanto numa pers-
pectiva de qualidade como de 
quantidade. O curso em particular 
foi de valor incomparável, sendo 
sortudas as pessoas que dele se 
beneficiaram por permitir maior 
segurança e confiança para po-
derem ingressar ou sedimentar os 
seus conhecimentos em qualquer 
sector da organização da Justiça.

Para o Professor Henriques 
Henriques, Director da Faculda-
de de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane, é motivo de 
orgulho a parceria com a AMJ 
porquanto “esta organização não 
só forma os seus profissionais, 
como, igualmente, outros actores 
na perspectiva de a todos dotar 
de ferramentas essenciais para o 

bom exercício de práticas foren-
ses”. Destacou, ainda, o papel de 
liderança da AMJ no domínio de 
publicações de material de re-
levo, na área do Direito no País.

Importa referir que, no acto 
de encerramento do curso, ain-
da houve espaço para o Juiz 
Conselheiro Jubilado  Luís 
Filipe Sacramento, dissertar 
sobre “Ética e Deontologia do 
Magistrado e do Defensor”. 

Coube igualmente ao Prove-
dor da Justiça, Isaac Chande, e à 
directora do CFJJ, Elisa Samuel, 
abordarem o “Papel do Prove-
dor da Justiça e sua relação com 
o poder judicial” e a “Articula-
ção entre as profissões jurídicas 
e judiciárias, respectivamente.


