
Director: Ângelo Munguambe|Editor: Egídio Plácido | Maputo, 20 de Maio de 2021 |Ano XIV  | nº 954
50,00mt

EzSa
i  à

s  
qu

in
ta

s

O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nc O n t r a
ambEz

Comercial

taBeLa de PreçOS

abertas assinaturas 
para 2021

MAIS INFORMAÇÕES
Cell: (+258) 82 30 73 450 | (+258) 84 56 23 544

Email: zambeze.comercial@gmail.com

zambEzE

2.300,00mt 2.900,00mt 4.450,00mt

período

trimestral semestral aNUal

Comercial

Lamola tem comportamento irracional

Beatriz Buchilli “qualqueriza” 
ministro sul-africano

Sucessão de Nyusi em banho-maria
Caifadine Manasse fala em fofocas

Por causa do terrorismo
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Total volta, se Moçambique 
vencer o terrorismo

o presidente da república, Filipe Nyusi, recebeu ga-
rantias de que a petrolífera francesa não vai aban-
donar o seu projecto de gás em afungi, no entanto, a 
retoma de trabalhos está dependente dos desenvolvi-
mentos da luta contra o terrorismo em Cabo delgado.

De acordo 
com o novo 
CEO da 
companhia 
petrol í fera 

multinacional Total, Patrick 

Pouyanné, há uma condição 
colocada na mesa para que o 
sonho de gás seja retomado. 
“Mas deixem-me ser claro: 
estamos a confiar plenamente 
no Governo de Moçambique, 
na capacidade de ganhar esta 
guerra, ter uma área pacifica-
da e assim que Cabo Delgado 
volte a ter paz, a Total volta-
rá”, disse o CEO da petrolífera.

França sairá a ganhar em gás e 
segurança - Albino Forquilha

a total pelo seu histórico 
no mundo e em África não 
poderá abandonar os inves-
timentos já realizados na 
bacia do rovuma, analisa 
o sociólogo albino Forqui-
lha para quem moçambi-
que vai aceitar que a força 
francesa salvaguarde os in-
vestimentos, tendo em conta 
a incapacidade demonstra-

da na manutenção da paz e 
segurança naquela região.

Nesse contexto, o país terá 
que levar uma parte dos lucros 
para os pagamentos à empresa 
francesa que estiver a garantir 
a segurança naquele quarteirão. 

Albino Forquilha exempli-
ficou afirmando que em regiões 
como Cabinda em Angola e 
outras regiões de África houve 
episódios similares, em que os 
próprios investidores solicita-
ram apoio dos seus países em 
segurança para salvaguardar 
a contínua operação dos in-
vestimentos. Imaginemos que 
na zona de Afungi necessitem 
de dezenas de homens e heli-
cópteros a ser multiplicados 
por doze meses e os anos em 
que os recursos estarão a ser 
explorados, quanto dinhei-
ro vamos perder, como país?

“A responsabilidade de 
Moçambique em garantir a 
segurança por se tratar de um 
país soberano será consignada 
à França, e como em economia 
de mercado não há almoços 
grátis isso quer dizer que dos 

lucros que teríamos da opera-
ção de exploração do gás va-
mos retirar um grande bolo para 
garantir que a segurança este-
ja”, explicou Albino Forquilha 

Moçambique assinou con-
tratos com a Total, na altura 
Anadarko para que a empresa 
contribuísse logisticamente 
com a segurança através de sub-
sídio aos militares. Assim sen-
do, com esse apoio a situação 
de segurança foi se deterioran-
do e com o último ataque de 24 
de Março houve “poréns” por 

serem resolvidos: garantir que 
o investimento instalado conti-
nue a valer dentro das perspec-
tivas colocadas e não fazendo 
isso, a Total não abandonaria 
o barco porque fez investimen-
tos, e para salvaguardar, Mo-
çambique terá que aceitar a cer-
ca que poderá ser colocada na 
zona de Afungi, , e o pais terá 
que entrar com os pagamentos.

“ Ora vejamos: a presen-
ça da Total em Afungi está até 
agora porque a mesma havia 
declarado que no dia 24 de 

 z Lucros do gás servirão para pagar segurança dos Monsieurs - Albino Forquilha
 z Interesses económicos estão acima de tudo - Quitéria Guirengane
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DAG refuta acusação da Amnistia Internacional
Alegado racismo no resgate de Palma

Março arrancaria com opera-
ções de retoma, e diante desse 
processo há acordos que foram 
firmados quer internamente as-
sim como externamente, sem 
ignorar o facto de que na zona 
de Afungi há vários investi-
mentos de infra-estruturas fei-
tos “ argumentou,  sublinhando 
que, se a petrolífera francesa 
tivesse que abandonar o pro-
jecto á luz do que foi acordado, 
Moçambique eventualmente 
estaria na obrigação de indem-
nizar a empresa pelos gastos, já 
feitos vai daí que a prevalência 
da multinacional deve-se ao 
facto do conhecimento que ela 
tem sobre a debilidade econó-
mica que o país tem, bem como 
a incapacidade de prover segu-
rança naquele quarteirão onde 
decorrem os investimentos. 

Com estes aspectos o país 
não tem outra saída a não ser 
aceitar a implantação do cor-
dão francês naquela região, 
uma vez que não estivemos a 
altura de aceitar a proposta de 
ajuda que os países da região 
da África austral predispuse-
ram-se em dar sob pretexto 
de que haveria contraparti-
das tal como algumas corren-
tes de opinião defendiam.

A lentidão que se verificou 

na gestão e combate a insurgên-
cia demonstrou claramente que 
o Estado moçambicano preocu-
pava-se mais com a Total do que 
com as populações que se vi-
ram obrigadas a abandonar seus 
locais em busca de segurança.

A calma que o governo su-
jeita a população é preocupante 
sob ponto de vista de garantir 
a paz e segurança que devia 
ser um dos pressupostos fun-
damentais. Esta calma me pa-
rece que o estado esta concen-
trado apenas aos calendários 
de investimento e não a paz.

Refere ainda a fonte que a 
insurgência em Cabo-Delgado 
é na sua opinião dos moçam-
bicanos e tudo quanto se tem 
feito para se fazer ligação com 
estado islâmico ou Alshabab é 
resultado da aliança que se cria 
numa causa de combate resul-
tante do terrorismo estatal que 
dia-a-dia marca a sociedade 
moçambicana com os casos de 
corrupção nas instituições, se-
questros entre outrose as pers-
pectivas que o país augura de 
desenvolvimento estão belis-
cadas. Estes são os perigos que 
nós corremos, salienta a fonte 
acrescentando também que se 
corre o risco tal como outros 
países africanos que apesar 

de jazer petróleo nos subso-
los continuam paupérrimos.

Interesses económicos estão 
acima de tudo - Quitéria 

Guirengane

a presidente da rede de 
mulheres Jovens e líderes 
(mlJ), Quitéria Guirengane 
admite que a visita do esta-
dista moçambicano à Fran-
ça mostra que os interesses 
económicos estão acima de 
tudo e que o país reduziu 
a capacidade negociação.

Guirengane assume que o 
encontro entre o estadista Nyu-
si e Macron fosse para tratar do 
terrorismo num contexto polí-
tico bastante precário. Porém, 
segundo esta analista, foi um 
encontro-resposta à ameaça ao 
projecto da bacia do Rovuma 
que está sob gestão da Total.

Guirengane referiu que 
esses encontros demonstram 
que o poder negocial na mesa 
de discussões sobre as con-
dições de exploração dos re-
cursos reduziu bastante, e isso 
é preocupante, tomando em 
consideração que Cabo-Del-
gado não são recursos e gás.

“As multinacionais estão 
habituadas a explorar recursos 

em contextos de guerra, exem-
plo disso é a região do Congo, 
Nigéria e médio Oriente que 
ainda não tiveram resposta. 
Isso quer dizer que há interes-
ses ocultos em baixo da mesa 
e os interesses são externos e 
internos”, disse a fonte lem-
brando que a intenção de que 
a Total não iria abandonar o 
país veio do sinal da Air France 
companhia aérea que anunciou 
a intenção de aumentar os voos 
de Maputo a Paris e vice-versa.

Os interesses dos recursos 
não devem continuar a gerar 
corrupção, e exigimos assim 
uma resposta global porque en-
quanto negligenciarmos a ex-
clusão e apostar no ostracismo 

político dos cidadãos locais, os 
conflitos e suas causas continu-
aremos a assistir ao terrorismo.

“Há interesses ocultos por 
debaixo da mesa. O feiticeiro 
quando entra em casa é porque 
alguém abriu a porta”, disse a 
fonte acrescentando que o dis-
curso de soberania não deve ser 
usado como muleta para excluir 
o cidadão nacional do debate.

Sobre a base logística de 
Pemba, Guirengane disse por 
último que pode deixar de ser 
numa negociação franca e a 
França justificar questões de se-
gurança e Moçambique perder 
vários dividendos desse pro-
cesso, e assim não criar empre-
gos dignos aos seus cidadãos. 
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o grupo militar privado contratado por moçambique para 
prestar apoio logístico na luta contra o terrorismo, em Cabo 
delgado, nega acusações de ter dado preferência a brancos no 
resgate de pessoas retidas num hotel, em palma, após o ata-
que de extremistas islâmicos, a 24 de março, escreve a ap.

A A m n i s t i a 
In t e rnac io -
nal acusa o 
Dyck Advi-
sory Group 

de dar preferência aos brancos 
em vez dos negros ao evacuar 
as pessoas do Hotel Amarula.

“Testemunhas nos falaram 
de discriminação racial, nas de-
cisões sobre quem evacuar do 
Hotel Amarula”, disse Depro-
se Muchena, director regional 
da Amnistia Internacional para 
a África Oriental e Austral.

“Essas são alegações alar-
mantes de que o plano de res-
gate foi racialmente segregado, 
com contratados brancos ob-
viamente recebendo tratamen-
to preferencial. A total falta de 
coordenação entre as forças 
de segurança de Moçambi-
que e o grupo Dyck resultou 
em evacuações que foram ra-
cistas e devem ser investiga-
das exaustivamente,” disse.

O Dyck Advisory Group 
disse na sexta-feira que os seus 

helicópteros resgataram 24 
pessoas do hotel, seis das quais 

eram brancas e 18 eram negras.
“A equipa DAG não esco-

lheu quem seria ou não evacu-
ado. Eles protegeram o local de 
pouso e transportaram as pes-
soas que foram enviadas a eles 
para evacuação pelo gerente do 
hotel. Isso foi feito em grupos 

de seis, e em nenhum momento 
os nossos funcionários entram 
em acomodações enquanto re-
alizam as evacuações “, lê-se 
num comunicado da empresa.

“A maioria das pessoas que 
resgatamos ao longo dos 10 

dias de operações, em Palma, 
eram cidadãos moçambica-
nos. De facto, das 240 pesso-
as que conseguimos colocar 
em segurança na península de 
Afungi apenas 12 eram bran-
cas, incluindo os corpos que 
recuperamos para que pudes-
sem ser devolvidos às suas fa-

mílias “, disse o comunicado.
“Estamos comprometidos 

com as nossas obrigações de 
direitos humanos, conforme 
as políticas da nossa empre-
sa e estamos incrivelmente 
orgulhosos da nossa equipa e 

dos esforços que fizeram du-
rante este ataque para apoiar 
e salvar tantos civis presos 
no meio do conflitos, o que 
foi feito com grande risco 
“, acrescenta o documento.

Num relatório no início 
deste ano, a Amnistia Interna-
cional alegou que centenas de 

civis em Cabo Delgado foram 
mortos pelos rebeldes extre-
mistas, pelas forças de segu-
rança do Governo e pelo Dyck. 
A Amnistia pediu uma inves-
tigação urgente sobre essas 
mortes, dizendo que podem ser 

considerados crimes de guerra.
O grupo Dyck disse que 

está a preparar um relatório 
para contrariar as acusações 
da Amnistia de ter cometi-
do abusos dos direitos hu-
manos contra civis moçam-
bicanos quando contratados 
pelo governo moçambicano.
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IV Sessão Ordinária do Comité Central

Ministro Ronald Lamola tem comportamento irracional
PGR em relação a extradição de Chang

Sucessão de Nyusi ainda é tabu 
O Comité Central da Frelimo reúne-se neste fim-de-

-semana, na escola Central do partido na matola. No topo 
da agenda está a análise das eleições Gerais de 2019, ganhas 
pelos camaradas, em todos os círculos eleitorais. Na expec-
tativa está a batata quente de sucessão do actual presidente 
do partido, Filipe Nyusi, na chefia do Estado visto que pelos 
imperativos constitucionais, não pode concorrer para mais 
um mandato. No entanto, por enquanto, o partido nem se-
quer quer ouvir falar de substituto de Nyusi, numa altura em 
que a sua imagem está deveras desgastada tanto dentro assim 
como fora da organização.

Na sala de es-
pera estão 
perfilados al-
guns nomes 
sonantes para 

suceder Filipe Nyusi, como can-
didato do partido Frelimo nas 
próximas eleições gerais. Como 
sucedeu com Guebuza, tudo leva 
a crer que a Frelimo vai puxar a 
questão de sucessão para o último 
suspiro, tal como apurou o nosso 
semanário junto de algumas figu-
ras sonantes do partido, essencial-
mente por duas razões. A primeira 
é que o actual presidente do parti-
do não quer apagar a sua imagem 
faltando ainda alguns anos para 
o seu reinado. A ideia é evitar o 
que aconteceu na sucessão de Jo-
aquim Chissano em que faltando 
largo tempo para terminar o seu 
mandato viu Armando Guebuza, 
nessa altura secretário-geral a ga-

nhar posição de destaque e, acima 
de tudo a ser ele o mais “bajula-
do” pela ala que via oportunida-
de para cimentar o poder tanto 
no Estado assim como o partido.

O segundo motivo, segundo 
nossas fontes é que na verdade 
o próprio presidente do partido 
ainda não encontrou alguém de 
total confiança que o possa suce-
der. Há várias figuras do partido 
que nos últimos anos tem estado 
ao seu lado, mas o receio é que 
anos após a sua saída não po-
derão continuar a garantir o seu 
bem-estar, sobretudo em alguns 
negócios de Estado, estando as 
opções políticas de gestão de 
guerra no topo das preocupações.

Propaganda de Caifadine 
Manasse 

Verdade é que tarde ou cedo 

Filipe Nyusi será obrigado a deba-
ter a sua sucessão principalmente 
porque os dois últimos presiden-
tes do partido, nomeadamente, 
Joaquim Chissano e Armando 
Guebuza não estão felizes com a 
condução do Estado. Se Guebuza 
tem o feito, publicamente entre 
linhas, Chissano, bom diplo-
mática que é, prefere o silêncio.

Na lista de espera para su-
ceder Nyusi estão Jaime Neto, 
Luísa Diogo, Basílio Monteiro, 
Tomás Salomão. Porém nunca 
se pode deixar de lado os ou-
tros candidatos que em 2014 
concorreramm com Nyusi, no-
meadamente, José Pacheco, 
Eduardo Mulembwé e Aires Ali.

Entretanto, o porta-voz do 
partido, Caifadine Manasse, 
disse esta terça-feira na confe-
rência de imprensa dos prepa-
rativos da IV Sessão Ordinária 
do Comité Central, que não faz 
parte da agenda desta sessão, 
discutir a sucessão de Nyusi.

Caifadine Manasse disse que 
o partido está focado em assun-
tos de capital importância, tais 
como o desenvolvimento do 
país, na perspectiva económica 
política, social, e não ouvir fofo-
cas, que são alimentados por pes-
soas que não são parte integrante 
do partido muito menos conhe-
cem a agenda desta organização.

Ainda no mesmo diapasão 

disse que esta organização polí-
tica continua forte e coesa e que 
todos os seus membros apoiam 
a governação de Filipe Nyu-
si até ao fim do seu mandato.

“A Frelimo é um partido 
orientado com base em princí-
pios e orientado pela comissão 
política e central que é dirigido 
pelo Filipe Nyusi.   O debate 
sobre a sucessão não é foco, 
mas o foco é acompanhar a go-
vernação de Nyusi e acarinhar 
o que estamos a fazer e discu-
tir as dinâmicas da governação 
do país e preparar as próxi-
mas eleições”, referiu a fonte.    

A reunião magna é antece-
dida pelas sessões dos comités 
centrais dos órgãos do partido, 
nomeadamente, a OJM, a OMM 
e a ACLLN, na terça, quarta e 
quinta-feira respectivamente.

Num outro desenvolvimen-
to, Caifadine Manasse disse 
que depois de tantos adiamen-
tos desta sessão por causa da 
pandemia, o comité central, vai 
realizar a sua sessão, depois da 
decisão do último decreto do 
conselho sobre as medidas de 
prevenção contra coronavírus.

“ Nós a Frelimo submetemos 
o nosso pedido ao governo, nesse 
caso a ministra da justiça de pedido 
de autorização para que começás-
semos com as nossas sessões dos 
comités ao nível de base”, disse.

dionildo tamele

Os advogados do Governo 
moçambicano na África do Sul 
formalizaram na sexta-feira, da 
semana passada, um pedido junto 
do Supremo Tribunal de Joanes-
burgo a exigir que o órgão emita 
uma ordem a obrigar o ministro 
da Justiça e Assuntos Correccio-
nais, Ronald Lamola, a extraditar 
o ex-ministro das finanças Ma-
nuel Chang “sem mais demora”.

“O ministro da Justiça e Ser-
viços Correccionais, ao não fa-
zer o seu pronunciamento, está a 
violar os direitos constitucionais 
do sr. Chang, e o seu compor-
tamento é irracional e contra a 
acção administrativa justa, con-
forme consagrado no artigo 33.º 
da Constituição da África do Sul 
de 1996”, diz a nota, enviada 
menos de duas semanas depois 
da Procuradora-Geral da Repú-
blica, Beatriz Buchilli, ter dito 
no Parlamento, ao apresentar o 

seu informe anual, que as auto-
ridades moçambicanas tinham 
anteriormente escrito ao Gover-
no da África do Sul a pedir uma 
solução ao caso “Manuel Chang.

O antigo ministro moçam-
bicano das Finanças está detido 
desde 29 de Dezembro de 2018, 
a pedido da justiça americana 
que o acusa de lavagem de di-
nheiro e fraude financeira no 

conhecido escândalo das dívidas 
ocultas e no qual o Estado Mo-
çambicano foi lesado em cerca 
de dois mil milhões de dólares.

Depois do processo estar em 
andamento, a Procuradoria-Geral 
de Moçambique também pediu a 
extradição de Chang para Maputo.

Na nota, o Governo de Mo-
çambique diz que a África do 
Sul violou o direito de Chang à 
justiça, mantendo-o na prisão por 
quase 29 meses, e espera a ex-
tradição dele para Moçambique.

As autoridades de Maputo 
apontam claramente o dedo ao 
ministro sul-africano da Justiça e 
Assuntos Correccionais ao dizer 
que ele “falhou e/ou está a negli-
genciar o exercício da sua decisão 
conforme ordem do tribunal”.

Presidente Ramaphosa numa 
encruzilhada

O jornal Daily Maverick, 
da África do Sul, escreve na sua 
edição de ontem, 16, que o Pre-
sidente Cyril Ramaphosa está 
aparentemente preso num dilema 
sobre o que fazer com Chang.

Uma recomendação do 
ministro da Justiça Ronald 
Lamola a pedir que Chang 
seja extraditado para os Esta-
dos Unidos está na mesa do 
Presidente há vários meses.

De acordo com várias fon-
tes daquele jornal, a posição de 
Ronald Lamola baseia-se em 
princípios jurídicos sólidos, mas 
conselheiros de Ramaphosa, da 
linha-dura e simpatizantes do par-
tido no poder de Moçambique, 
Frelimo, têm defendido a extradi-
ção de Chang para Moçambique 
para evitar “ofender a Frelimo, 
um aliado próximo do ANC”.

A justiça sul-africana de-
terminou a 8 de Abril de 2019 

a extradição de Manuel Chang 
para os Estados Unidos ou para 
Moçambique e entregou o caso 
ao Governo para a decisão final.

O anterior ministro da Jus-
tiça e Assuntos Correccionais 
da África do Sul, Michael Ma-
sutha, decidiu a 21 de Maio do 
mesmo ano, dias antes de deixar 
o Governo, extraditar Manuel 
Chang para o seu país natal por 
acreditar que com esta decisão 
“a justiça será bem servida”.

A decisão foi suspensa pelo 
novo Executivo de Cyril Ra-
maphosa e a 12 de Julho o novo 
ministro da tutela recorre con-
tra a decisão de extraditar Ma-
nuel Chang para Moçambique 
e diz esperar que “a decisão 
seja tomada por méritos legais 
e não por méritos políticos”.

Desde então, o Gover-
no de Pretória não se pronun-
ciou sobre o caso. (Voa)
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Visita a França foi coroada de êxitos
Segundo Filipe Nyusi

o presidente da república, Filipe Jacinto Nyusi, conside-
ra que a visita de trabalho que efectuou à república francesa 
foi coroada de êxitos, a avaliar pelos resultados alcançados.

“Fi c o u 
c l a r o 
q u e 
M o -
ç a m -

bique e a França partilham 
interesses económicos vitais, 
cujo sucesso passa por um 
ambiente de Paz, segurança e 
estabilidade de Moçambique”, 
assegurou o Chefe do Estado, 

em conferência de Imprensa 
de balanço da visita a França.

Segundo o Presidente Nyu-
si, Moçambique e França par-
tilham relações político-diplo-
máticas, económicas e sociais 
no quadro das quais têm de-
senvolvido várias actividades 
com envolvimento da França 
em sectores como Agricultu-
ra, Infra-estruturas, Educação, 

saúde, Transportes e Comuni-
cações. Energia entre outros.

“Moçambique acolhe in-
vestimentos de Empresas fran-
cesas de grande dimensão, a 
exemplo da Total e Technip que 
em conjunto investem no nosso 
País mais de 20 mil milhões de 
dólares americanos. Este vo-
lume de investimentos mostra 
claramente que Moçambique é 
um parceiro vital e estratégico 
para a França, razão mais do 
que suficiente para que nos fos-
se endereçado o convite”, fri-
sou o estadista moçambicano.

Importa referir que a vi-
sita do Chefe do Estado 
moçambicano a França es-
teve enquadrada em dois 
momentos, nomeadamen-
te bilateral e multilateral.

Na componente bilateral, 

destaca-se o encontro que o 
Chefe do Estado manteve com 
o Presidente francês, Emma-
nuel Mácron, no qual trocaram 
informações sobre a situação 
interna nos dois países, sobretu-
do as melhores formas de fazer 
face aos desafios de segurança, 
devido aos ataques terroristas 
que afectam os dois países.

“Reafirmamos o nosso 
empenho na restauração da 
paz e segurança e normalida-
de nas zonas afectadas pelos 
actos bárbaros dos terroristas, 
partilhamos as medidas que o 
nosso país tem vindo a tomar 
para acabar com este flagelo 
e a solidariedade e interes-
se em apoiar na luta contra 
o terrorismo por parceiros 
bilaterais e multilaterais”, 
frisou o Presidente Nyusi.
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De  f a c t o , 
s a t a n á s 
também vai 
evoluindo 
c o m  o 

tempo, pois as suas técnicas 
vão-se sofisticando cada vez 
mais por cada dia que passa.

Agora, em pleno século 
XXI, ele usa a tecnologia 
m o d e r n a  p a r a  c h e g a r 
aos corações dos menos 
precavidos, sussurrando-
lhes coisas que os levam 
a desviar-se do caminho 
recto. Por vezes, em nome 
de uma pretensa liberdade, 
ele cochicha aos ouvidos das 
pessoas, levando-as a praticar 
todo o tipo de imoralidades. 
Em nome dessa liberdade as 
pessoas deixam que satanás 
incentive o nudismo levando 
a que tanto mulheres como 
homens reivindiquem o direito 
de se envolverem com quem 
quiserem, de dormirem com 
quem bem lhes apetecer, e de 
consumirem o que desejarem, 
pois para muitos, liberdade 
significa a quebra de todas 
as barreiras e restrições.

Em nome da liberdade de 
expressão as pessoas acham-
se livres de insultar e ofender 
quem bem entenderem. Em 
nome da arte e da cultura os 
artistas plásticos e os músicos 
pintam, esculpem e cantam o 
que bem entendem, pois já não 
se respeitam as convicções dos 
outros, já que para eles nada 
mais é sagrado no Mundo. 

Tudo se pode pintar, esculpir 
ou cantar uma vez ser-se 
livre de se fazer o que bem 
se desejar, sem que ninguém 
tenha o direito de se opor. 

Por isso, na base desse 
conceito os pais já não podem 
repreender os filhos. Estes 
podem voltar à casa à altas 
horas da noite, podem levar uma 
vida promíscua engravidando-
se, praticando adultério, 
etc. Tal é a ornamentação 
de satanás, que embeleza as 
más acções, atribuindo-lhes 
belos e atractivos nomes.

Estou a lembrar-me que 
uma ocasião dei comigo a 
ler uma notícia na internet 
cujo título era: “Quadro 
de Jesus em orgia com os 
Apóstolos, exposto na Catedral 
de Viena”. A seguir vinha o 
corpo da notícia com o texto: 

“Um quadro com a imagem 
de um Jesus imerso em orgia 
homossexual com os doze 
apóstolos, pintado por um 
artista ateu, está exposto no 
Museu da Catedral de Viena...... 

O local mais destacado 
da exposição denominada 
Religião, Carne e Poder 
era reservado à polémica 
obra ‘A Última Ceia’ do 
austríaco Alfred Hardlicka, 
na qual o artista expõe a sua 
visão particular orgiástica 
dessa passagem Bíblica....

Na cena apresentada a 
preto e branco, os Apóstolos 
aparecem tocando-se e 
masturbando-se uns aos outros, 

com indícios de terem bebido 
(álcool) um pouco para além 
da conta”. (fim de citação) 

E para  ta l  p intura  o 
artista justifica que “não 
havia mulheres”, pelo que 
Jesus e seus Apóstolos 
deviam aplacar seus desejos 
sexuais por outros meios.

Um outro quadro que gerou 
polémica na mostra da Catedral 
de Viena era o da crucificação, 
na qual Jesus aparece sem rosto, 
mas com o pénis bem visível.

Que vergonha! Isto é arte? 
Que tipo de arte é esta? Ofender 
os religiosos será que é arte? 
Será que no Mundo já não há 
mais nada para pintar para se 
demonstrar o dom artístico?

Tais artistas baratos querem 
fama a qualquer preço, e como 
não sabem pintar coisas boas 
recorrem a coisas horrorosas 
para serem conhecidos. São 
os mesmos que volta e meia, 
para provocar os muçulmanos, 
vão fazendo caricaturas do 
Profeta Muhammad (S.A.W.), 
argumentando que estas 
suas acções se enquadram 
na liberdade de expressão.

Bem, de facto cada um 
é livre de crer e descrer, 
e o Qur’án confirma isso 
no Cap.  18,  Vers .  29:

“Diz (ó Muhammad): a 
verdade vem do vosso 
S e n h o r !  Q u e m  q u i s e r 
crer que creia e quem não 
quiser crer que não creia”.

Porém, ninguém é livre 
de ofender os que crêem.

Se segundo esse artista 
ateu, na altura, por não 
haver mulheres Jesus e os 
Apóstolos masturbavam-se 
e sodomizavam-se, por que 
razão é que hoje, havendo 
um grande excedente de 
mulheres não só se pratica 
o homossexualismo como 
até os países ocidentais o 
legalizaram permitindo assim 
os chamados casamentos 
“gays”? Será que também 
é por falta de mulheres?

Porque será que ainda na 
Áustria, um homem foi preso 
por prática repetida de incesto 
(7 filhos) e por manter a vítima 
(sua filha) em cativeiro durante 
27 anos? Será que também 
foi por falta de mulheres?

O homossexualismo é 
proibido em todas as religiões 
e a sua prática é condenada 
p o r  t o d a s  a s  p e s s o a s 
mentalmente sãs, mesmo as 
que não professam nenhuma 
religião. Aliás, nem mesmo 
os animais se envolvem 
em actos homossexuais.

Muitos de nós sabemos 
qual foi o fim dos habitantes 
de Sodoma e Gomorra, 
mencionados na Bíblia, 
e x t e r m i n a d o s  d e v i d o 
à sua entrega à prática 
d e  h o m o s s e x u a l i s m o .

Como então o tal artista 
perverso consegue imaginar 
Jesus e seus Apóstolos 
praticando actos abomináveis? 
Nada disso tem a ver com 
liberdade ou arte, mas sim 

com a entrega à ornamentação 
satânica de transformar o 
Homem - a jóia de todas as 
criações de Deus - em qualquer 
outra coisa pior que os animais.

Hoje os ateus se vangloriam 
da sua descrença em Deus, 
acabando porém por acreditar 
em vários deuses, todos 
eles falsos e inventados, 
pois cada pessoa e cada 
grupo toma as suas paixões 
pessoais como seus deuses.

Nas nossas sociedades, 
carac ter izadas  por  um 
materialismo doentio em 
que o dinheiro é a única via 
para se alcançarem todos os 
prazeres, glórias e paixões as 
pessoas vão sendo arrastadas 
para uma “guerra de todos 
contra todos”, na forma 
de rivalidade comercial e 
industrial em que o mais 
forte devora o mais fraco, ou 
na forma de necessidades em 
que cada grupo só se esforça 
por alcançar os seus interesses 
pessoais à força, ainda que seja 
contra os interesses gerais.

Prat ica-se a  ar te  por 
arte, isto é, sem qualquer 
mensagem humana ou divina, 
pois o objectivo é apenas a 
venda das suas obras, seja o 
trabalho apresentado moral 
ou imoral. Esta é de alguma 
forma uma das variedades de 
deuses num Mundo sem Deus.

As leis da natureza têm que ser 
defendidas por forma a prevenir 
que a crença, a vida, a honra e a 
liberdade não sejam violadas.  

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 Num mundo sem deus, 
vale tudo!

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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A utilidade de uma formação 
contínua

Muitos 
d o s 

p r o f i s s i o n a i s  d a s 
várias áreas, após a sua 
formação básica ou inicial, 
assim que recebem o 
respectivo certificado de 
competência, acomodam-
se e não se preocupam 
mais em actualizar-se ou 
evoluir para acompanhar 
as novas exigências de 
um desenvolvimento 
que não pára de crescer.

Temos vindo a viver 
há alguns anos num 
mundo globalizado. Em 
qualquer das diferentes 
áreas, seja na indústria, 
comércio, comunicação, 
informática ou de prestação 
de serviços, vive-se uma 
forte concorrência e 
competitividade. Por esta 
razão, quem é detentor 
d e  c o n h e c i m e n t o , 
e s p e c i a l i z o u - s e 
o u  c a p a c i t o u - s e 
profissionalmente e 
está periodicamente a 
actualizar-se, está sempre 
em vantagem. Mesmo 

nos tempos passados foi 
sempre importante ser 
detentor de conhecimento 
para  ser  vencedor.

O  g r a n d e 
desenvolvimento científico 
ou tecnológico a que se 
tem assistido nos últimos 
tempos em qualquer campo 
profissional, incluindo o 
nosso, o da formação de 
condutores de automóveis, 
tem criado novas áreas de 
conhecimento. Por exemplo, 
nos tempos passados, 
quem tivesse a carta de 
condutor profissional 
era considerado apto a 
trabalhar com qualquer tipo 
de veículo automóvel na 
respectiva actividade como 
profissional da condução. 
Porém, nos tempos que 
correm, depois de adquirir 
a carta de condutor 
profissional, é preciso 
adquirir outras categorias 
de carta e fazer formações 
específicas para poder 
conduzir, por exemplo, 
veículos de transporte 
público de passageiros, 
de cargas perigosas, 
transporte de crianças, 
veículos protocolares, 

táxis, praticar condução 
defensiva, entre outras. Por 
outro lado, actualmente, 
não basta ter uma carta de 
condução com as diversas 

categorias, o mercado de 
trabalho exige ainda que o 
motorista profissional faça 
ou apresente capacitações 
c o m p l e m e n t a r e s  e 
reciclagens periódicas.

N o  â m b i t o  d o s 
formadores de condução 
a u t o m ó v e l ,  a q u e l e 
que se limitou a fazer 
o curso de instrutor e 

se conformou com este 
título profissional inicial, 
vai certamente passar 
a prestar mau serviço, 
sentir-se ultrapassado na 
abordagem dos temas, 
no uso da respectiva 
tecnologia, dos métodos ou 
das técnicas pedagógicas 
para melhor preparar os 
seus formandos. Para que 
esta evolução no âmbito da 
formação automobilística 
prestada pelas escolas 
seja contínua, é também 
impor t an te  que  os 
dirigentes do Ministério 
dos Transportes, cujos 
serviços superintendem 
as escolas de condução, 
sejam os primeiros 
a adquirir formação 
avançada para poderem, 
com conhecimento de 
causa, implementar ou 
exigir uma evolução do 
saber a nível das escolas 
de condução. Incumbe-
lhes a tarefa de ministrar 
cursos de instrutores de 
condução automóvel 
ou fazer reciclagens e 
fiscalizar a qualidade de 
formação das escolas 
de condução. Se estes 

dirigentes continuarem 
parados no tempo, como 
se verifica com muitos 
deles, a nossa evolução 
na formação de novas 
gerações de motoristas 
m a i s  c o m p e t e n t e s 
e s t a r á  f r ag i l i z ada .

A formação contínua 
apresenta-se agora, mais 
do que nunca, como 
um factor fundamental 
para a produção e para a 
competição. Esta realidade 
remete-nos também para a 
crescente importância 
da ligação da formação 
prestada com as exigências 
actuais das empresas que 
se regem por padrões 
internacionais, uma vez 
que são elas que vão 
absorver os profissionais 
da condução preparadas 
pelas nossas escolas. 
As melhores escolas de 
condução, as de mais 
sucesso, quer actualmente, 
quer no futuro, serão, 
seguramente, as que 
melhor  entenderem 
e s t a s  d i n â m i c a s 
dos tempos actuais.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Temos vindo a viver 
há alguns anos num 
mundo globalizado. Em 
qualquer das diferentes 
áreas, seja na indústria, 
comércio, comunica-
ção, informática ou de 
prestação de serviços, 
vive-se uma forte con-
corrência e competiti-
vidade. Por esta razão, 
quem é detentor de 
conhecimento, especia-
lizou-se ou capacitou-
-se profissionalmente e 
está periodicamente a 
actualizar-se, está sem-
pre em vantagem.
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Só nós!
Quem me 

dera se eu 
f o s s e  o 

representante do povo! 
Quem me dera se eu fosse 
agente ou funcionário da 
assembleia da república de 
Moçambique! Quem me 
dera se eu fosse motorista 
daquela casa magna! Quem 
me dera seeufosse cônjuge 
ou companheiro de união 
de fato! Quem me dera se 
eu fosse filho ou enteado, 
ascendente ou parente afins. 
Contudo, infelizmente não 
sou. Talvez se eu fosse teria 
o galardão da magna casa.

A polis(πολις), palavra 
grega que significa cidade, 
é construída dentro da casa, 
e o seu desenvolvimento 
os “só nós” que vivem 
dentro dela de 5 em 5 anos 
notam a sua mudança, 
porque são os beneficiados.

A polis é constituída 
pela diversidade de cores 
políticas, etnias e clãs. Ela 
busca um consenso para 
a convivência pacífica na 
comunidade. Ela é necessária 
para a vivência e convivência 
em comunidade. E porque 
nem todos os seus membros 
pensam igual, e nem todos 
falam a mesma língua nos 
pontos de vista, mas quando 
se trata dos benefícios o 
pensamento e a linguagem 
s e m p r e é  u n â n i m e .

Aristóteles, na sua obra 
A Política, ocupou-se em 
explicar que a polis deve 
buscar o bem-estar de cada 
um dos seus membros. 
Também a doutrina social 
católica, inspirada no 
mandamento do amor, 
caminha na esteira do 
estagirita ao colocar sua 
meta na busca da promoção 
de um humanismo integral 
e solidário. No entanto, 

por causa deste “só nós”, o 
pódio não pode se igualar a 
si, porque nós discutimos 
ideias, acordamos cedo e 
corremos até à casa magna 
para solucionar os problemas 
através da aprovação 
de leis. Parece que o 
representante sofre mais que 
o representado.Coitados dos 
‘’anciões’’ que lutam todas 
sextas-feiras nas filasá fim 
de obter um papo-seco.

Assim, a quantia subscrita 
para a obra de beneficência 
a que se chama de subsídio 
é exclusivamente para os 
que só frequentam a casa 
magna, até o atavio é mais 
um do subsídio, para as 
solenidades, e issonão 
é dispendioso, mostra a 
elegância ao representante 
ou ao agente ou funcionário 
daquela casa, pode até 
ser politiquice, mas não, 
é direito nosso porque 
somos os privilegiados 
q u e  o s  d o n o s  d a 
própria magna casa.

A Magna casa deixou de 
ser casa do povo. É uma 
casa dos “só nós”, onde 
tudo o que passa beneficia 
aos correligionários dos 
partidos políticos e dos 
agentes como se só eles 
fossem os filhos de Abraão. 
Será que eu, o pobre Lázaro, 
também não sou filho de 
Abraão? Não se pode dizer 
que salve-se quem puder. 
Caso assim o faça, afirmar 
que a oposição e o governo 
não diferem, dirão que o 
povo não sabe o que diz. 
Penso que o irmão músico 
já trombeteava dizendo 
que “são as mentiras da 
verdade”. É verdade! 
Até pode-se dizer que 
não são pecadores, mas 
sim que o pecado está 
dentro da casa magna, a 
suruma dos demónios está 
pairando naquela casa.

No solo pátrio dizem que 
tenho uma casa. Eu digo, se 
tenho, então, não me pertence. 
É a casa deles, dos “só nós”. 
E quanto à aprovação dos 
subsídios, onde os diferentes 
se tornam iguais, onde Pilatos 
e Herodes se tornam amigos, 
os adversários tornam-se 
irmãos e esquecem-se 
daqueles que os confiaram, 
porque nós temos o subsídio 
de sessão, então no futuro 
breve nós teremos o subsídio 

de eleição e do mandato.
E quanto a discussão do 

aumento de salário mínimo 
para os verdadeiros donos da 
magna casa já suspenderam 
por duas vezes consecutivas, 
talvez porque carece de 
melhor discussão e com 
muito cuidado discutirão 
oportunamente. Dizem que 
somos muitos e essa matéria 
irá levar muito tempo, 28 
milhões de moçambicanos 
não é número pequeno”como 

se todos fossem funcionários” 
e o ajuste deste, precisa de 
muita atenção e delicadeza. 
Porque os “só nós” são poucos, 
isto é, 250 representantes do 
povo em uma sessão sófoi 
possível discutir e aprovar 
por unanimidade a questão 
do atavio, diuturnidade, 
alimentação, férias entre 
outros, para aqueles que 
são agentes e funcionário.

Nós só podemos dizer, que 
fiquem calmos e não se agitem.

domingos JúLio de sousa
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Editorial
Silêncio demoníaco!

dougLas madJiLa

I sso pressupõe um cansaço de sofrimento, de ser espe-
zinhado e enxovalhado e acima de tudo um abandono 
definitivo a covardia. Estamos todos afincadamente fo-
cados em combater uma pandemia tão inofensiva quan-
to o nosso poder popular, uma pandemia simplesmente 

ruidosa que no pico dos choros que vai pululando pelo mundo, 
não consegue sequer atingir o afónico grito da voz do povo. 
Existem na verdade pandemias piores, como o sarcasmo da 
luxúria inserido na casa de um povo sem tecto e cheio de fome.

Ficar em casa não é a estratégia mais acertada para com-
bater a covid-19, ou talvez não só. Essa estratégia seria 
muito mais útil para combater também a covardia descarada 
que caracteriza os nada representantes que representam 
o povo na assembleia da república, um congresso de co-
vardes que discordam em tudo que não diga respeito aos 
estômagos pelos quais se candidataram, pois é o que nos 
prova a realidade, aquilo é um antro consensual da vergonha.

Fica em casa. Porquê esgrimir tanto esforço por debaixo do 
sol da estátua à catedral se esses deputados mal conhecem a 
importância de se partilhar uma hóstia. Fazem todos parte de 
um estado capturado por oportunistas políticos que mal sabem 
fazer política porque se soubessem teriam no mínimo sensibi-
lidade para reconhecer os direitos do cidadão, e então teriam 
vergonha de mandar prende-lo por simplesmente se manifestar.

 Manifestemo-nos sim porque é nosso direito e ninguém 
nos deve tirá-lo mas, por causa mesmo dessa polícia à servi-
ço dessa frente da resistência democrática de Moçambique, 
temos que usar outras estratégias, manifestar de outras for-
mas porque, uma manifestação é uma manifestação, e para 
isso temos que despir a covardia a que estamos mergulha-
dos e começarmos a agir como cidadãos de uma só nação.

Neste caso concreto, manifestaríamos ficando em casa 
por exemplo, algo jamais visto. Uma só mensagem pela 
mais usada plataforma, com uma só decisão e isso pára, 
esse abuso acaba num só dia. Aos que por alguma sorte tem 
algum emprego e aos que por inconsequência dessa gente, 
não tem nenhum emprego, todo tipo funcionário ou traba-
lhador, que engrenássemos todos na teoria de ficar em casa 
e não saíssemos para trabalhar, uma greve silenciosa, dan-
do espaço aos funcionários e agentes parlamentares para o 
efeito, visto que, são os únicos que realmente trabalham, os 
melhores trabalhadores, que não lhes afectam os transtornos 
da pandemia e lhes é sempre possível garantir as regalias.

Façamos a greve a partir de casa, libertando os coita-
dinhos e manipulados agentes da polícia dos homicídios 
criminosos orientados por essa frente da resistência demo-
crática de Moçambique, na verdade um grupo de oportu-
nistas apegados a legislação e ou ao Estado para somente 
satisfazer suas necessidades pessoais. Moçambique, a 
evolução tecnológica permite-nos revidar à essa exploração 
perpetrada por essas gangs disfarçadas de políticos e ou 
legisladores. Sejamos fiéis a nós mesmos e aproveitemos.

 Fica em casa e não saia para fazer os milhões de que esta 
família de corruptos está a espera e os capturará sem nunca 
pensar no povo, tomando-os apenas para benefício próprio. 
Fica em casa compatriota que eles perdem muito mais.  

Fica em casa!!!

O terrorismo galga terreno. As nossas forças de defesa a 
todo o custo protegem as populações. O teatro de guerra 
é deveras pesaroso, o povo desespera sem no entanto per-
der a esperança. Estamos há muito tempo, dias, semanas, 
meses, anos, concretamente mais de três anos e meio, 

numa situação que mais se assemelha a um labirinto, um labirinto de 

dúvidas, indecisões, trevas, que não nos permite, ou não nos permitem 

saber qual será o nosso futuro, o do nosso país, se não conseguirmos 

tomar as decisões que ajudem a neutralizar os terroristas que assassinam 

os nossos irmãos, obrigando centenas de milhares de cidadãos a refugiar-

-se em outras áreas, em condições lamentáveis, a arruinar as suas vidas.

Perante este cenário de dor, não nos damos conta ou preferimos 

não perceber que estamos a perder o controlo de uma parte impor-

tante do nosso território na província de Cabo Delgado. Estamos a 

perder uma parte da nossa soberania, e isto não pode perdurar por 

muito tempo, sob o risco de desintegração da unidade nacional.

Vivemos uma situação que se tem arrastado por muito tempo e não nos dei-

xa poder avançar na direcção apropriada, que permita às forças de segurança 

e defesa lidar com os terroristas com sucesso. Face ao cenário, perguntamos 

o que nos impede de tomar as decisões que todos esperamos por tanto tempo?

Os cidadãos não têm uma perspectiva clara de quais serão os pas-

sos e decisões que os responsáveis pelas instituições estão dispos-

tos a implementar,  continuamos a viver em permanente dúvida, 

um dia dão um passo à frente e outro dia dão dois passos atrás.

Infelizmente, está se criando uma situação de desconfiança na so-

ciedade, em relação ao governo, porque ninguém entende o que está 

acontecendo. A falta de informações verdadeiras e transparentes está 

facilitando boatos, notícias falsas, meias verdades e todo tipo de comen-

tários que fragilizam os responsáveis pelas instituições e suas políticas.

A passividade da Assembleia também chama a atenção, parece que o 

problema do terrorismo é um assunto que não os afecta, parece ser um 

assunto estranho aos representantes do partido no governo e também aos 

representantes dos partidos da oposição. O silêncio dos chamados repre-

sentantes dos cidadãos, ou isso é o que eles deveriam ser e para o que 

foram votados, não usam das suas prerrogativas e afiguram-se como indi-

víduos de pensamento de umbigo cuja finalidade é aumentar suas regalias 

e seus salários de uma forma desproporcional e possivelmente abusiva.

| opinião |

dougLas madJiLa
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Encurtamento de rota na zona metropolitana de Maputo

Conjugação de esforços entre polícia e munícipes 
pode minimizar desmandos dos chapa 100 

sónia maxie

Quinta-feira, 20 de Maio de 202110 |  zambeze  

É possível minimizar ou acabar com o desmando com a 
conjugação de esforços entre a polícia e os munícipes, pala-
vras do porta-voz mateus Cuna com expectativa de solucio-
nar o problema crónico de transportes na área metropolitana 
de maputo. assume no entanto que não será de dia para noite 
que o problema de transportes não se vai fazer sentir, mas 
com o trabalho da polícia municipal em prol ao encurtamen-
to de rota é uma acção significativa que de certo modo vai 
minimizar as práticas diabólicas dos transportadores.

Isabel Nhancale é 
utente dos transpor-
tes semicolectivos 
na área Metropolita-
na de Maputo. Tem 

feito suas viagens diárias no 
troço T3-Xipamanine.. “Nos 
últimos tempos as viagens têm 
sido menos caras e menos do-
lorosas, o que é de louvar, pois 
há  meses atrás era difícil fa-
zer viagem com pouco valor e 
sem as entrevistas, os que iam 
além não eram levados ou de-
viam pagar mais” relata Isabel.

  Cenário diferente no mundo 
de transportes

Para Isabel é de louvar ul-
timamente o trabalho da polí-
cia está sendo levado a cabo. 
“O trabalho da polícia faz-se 
sentir, as nossas autoridades 
estão de parabéns, porque as 
pessoas ficavam muito tempo 
nas terminais e mesmo assim 
não eram transportadas a tem-
po, o cenário agora o é dife-
rente todos da bicha são leva-
dos, já não se fica muito tempo 
nas paragens” reitera a fonte.

Lamenta sobre outro tipo 

de utentes. “Tem sido difí-
cil para os que fazem liga-
ções porque chegado a bicha, 
a polícia manda descer, para 
o carro carregar os passagei-
ros da bicha”, disse Isabel.

A fonte acrescenta que 
“espero que não mude a situa-
ção de minimizarem a falta de 
transportes e, continue assim o 
trabalho da polícia e que traba-
lhem mais como também nos 
autocarros que ensardinham os 
passageiros”, exprime a fonte.

Em algum momento os 
utentes incitam o encurta-
mento, na medida em que 
são os primeiros a aproxima-
rem no cobrador a anuncia-
rem o destino e o valor que 
disponibilizam-se a pagar.

 Sensibilização no 
cumprimento voluntário das 

normas

Segundo o porta-voz da 
polícia municipal de Mapu-
to, Mateus Cuna, a polícia 
municipal está orientada para 
uma fiscalização proactiva 
com objectivo de dissuadir 
comportamentos desviantes 

ou alguma omissão que viole 
certa norma ou postura mu-
nicipal”, afirma o porta-voz.

O trabalho da polícia tem 
como objectivo monitorar a 
situação do encurtamento, res-
pondendo as denúncias e in-
terpelando as viaturas para se 
questionar os passageiros. “Te-
mos tido contacto com os mu-
nícipes, procuramos saber se 
há alguma coisa anómala e só 
assim podemos colher algumas 
informações. E também tem ha-
vido alguma constatação direc-
ta onde surpreendemos o trans-
portador a encurtar ou a desviar 
rota e de seguida são tomadas 

medidas ”, disse Mateus Cuna.

A polícia está a trabalhar 

Para elucidar o trabalho fei-
to pela polícia reportou alguns 
casos de encurtamento, desvio 
de rota, alteração de percurso 
e as famosas entrevistas. “A 
polícia está no terreno, a tí-
tulo de exemplo, no período 
compreendido entre os dias 
dez a dezasseis de Maio do 
corrente ano foram autuados 
seis automobilistas por encur-
tamento e desvio de rota contra 
dezasseis do período anterior 
o que significa uma redução 
em 63% ”, aludiu porta-voz.

No entanto, a polícia mu-
nicipal decidiu fiscalizar o 
trabalho dos transportadores 
em pontos mais críticos. “A 
polícia está posicionada nas 
paragens intermediárias e ter-
minais como é o caso da Praça 
dos Combatentes vulgo “Xi-
quelene, Zimpeto, Xipama-
nine, nos intermédios como a 
paragem Interposto, Malanga, 
Recheio, Brigada, etc que é 
para o controle dessas trans-
gressões”, menciona a fonte.

Na justificativa da escolha 
do local onde há alocação da 
polícia refere que “não signifi-
ca que perdemos de vista outros 
locais não mencionados. A po-
lícia não perde de vista os ou-
tros locais, apenas cinge-se em 
pontos críticos, mas devo dizer 

que só com um trabalho atura-
do e interacção com os passa-
geiros podemos lograr os nos-
sos intentos, que passam por 
acabar com o mau comporta-
mento dos chapeiros “concluiu. 

Reacção dos utentes perante 
acção da polícia 

A acção policial é bem-
-vinda para o utente que está 
em apuros e mal visto pra quem 
está beneficiado. “Os muní-
cipes agradecem o trabalho e 
dizem que há mudança devido 
ao trabalho que estamos a levar 
a cabo e, para outros, apelamos 
a colaborarem com a polícia 
não resistirem”, diz a fonte.

Há uma colaboração co-
erciva da parte dos transpor-
tadores, por iniciativa própria 
são em números reduzido que 
cumprem com as normas, sobre 
tudo o embargue de passagei-
ros na hora da ponta. “São to-
madas algumas medidas depois 
de esgotarem todas as medidas 
de diálogo, onde há infracção 
há sanção, e a sanção visa cor-
rigir esses comportamentos, 
onde o infractor fica ciente e 
diz sou merecedor dessa san-
ção”, reitera Mateus Cuna.

O porta-voz apela aos 
munícipes que não assistem 
passivamente este tipo de 
transgressões, é preciso que o mu-
nícipe denuncie esses actos que 
a polícia completará o trabalho.
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Prémio Jovem Criativo

• É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventu-

de e Emprego, implementada pelo Instituto Nacional 

da Juventude, que se realiza anualmente, em parceria 

com o movimento associativo juvenil e demais inter-

venientes dos sectores público e privado, visando re-

conhecer e distinguir jovens que se destacam pelo seu 

contributo no desenvolvimento do País.

Objectivos:

• Reconhecer jovens cujas acções impactam no desen-

volvimento da comunidade;

• Promover a competitividade na livre criação artística e 

tecnológica no seio da juventude moçambicana;

• Estimular e divulgar acções de jovens nas áreas de 

empreendedorismo, da inovação tecnológica e da cria-

ção artística.

Grupo-Alvo

• Jovens dos 15 aos 35 anos de idade

Áreas de Concurso

• Empreendedorismo;

• Inovação tecnológica;

• Criação artística.

Locais para o acesso ao Regulamento do Prémio e para o 

Levantamento das Fichas de Candidatura

O acesso ao Regulamento do Prémio Jovem Criativo, assim 

como o levantamento das fi chas de

candidatura podem ser feitos nos seguintes locais:

• Instituto Nacional da Juventude;

• Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho

• Serviços de Justiça e Trabalho da Cidade de Maputo

• Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia

• Centros de Emprego

• Distritos Municipais da Cidade de Maputo

• Página Web da SEJE: www.seje.gov.mz

• Locais de Submissão de Candidaturas

• Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tec-

nologia

• Distritos Municipais da Cidade de Maputo

Prazo

Os concorrentes devem submeter as suas propostas a 

partir de 03 de Maio até 4 de Junho de 2021

nos locais supracitados

Fases

• A Fase distrital decorre de 03 de Maio a 04 de Ju-

nho de 2021

• A Fase Provincial decorre de 12 de Julho a 9 de 

Agosto de 2021

• A Fase Nacional decorre de 09 de Agosto a 29 de 

Outubro de 2021

Júri

Para avaliação das candidaturas foram nomeados júris 

independentes para cada uma das três fases.

O júri da fase nacional é presidido por Moreira Chongui-

ça, e composto pelos seguintes membros:

Sázia Sousa, Chivambo Mamadhusen, Assif Osman e 

Mazuze Culpa.

Premiação

Na fase Nacional serão premiados 5 concorrentes em 

cada uma das áreas, totalizando 15

vencedores.

JUVENTUDE, NOSSA AGENDA!

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE

ANÚNCIO DE CANDIDATURAS À VII EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM CRIATIVO 2021
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O Continente não tem 
tempo a perder

25 de Maio, dia de África 

o dia 25 de maio é considerado o dia de África porque foi 
neste dia, em 1963, que se criou a organização de Unidade 
africana (oUa), na etiópia, com o objectivo de defender e 
emancipar o continente africano.

Em 1972, a Or-
ganização das 
Nações Unidas 
(ONU) estabe-
leceu o dia 25 

de Maio como o Dia da África 
ou o Dia da Libertação da África. 
Em 2002, a OUA foi substituída 
pela União Africana, mas a cele-
bração da data manteve-se. Este 
dia recorda a luta pela indepen-
dência do continente africano, 
contra a colonização europeia 
e contra o regime do Apartheid, 
assim como simboliza o desejo 
de um continente mais unido, or-
ganizado, desenvolvido e livre.

Continente Africano

A África apresenta 
30.230.000 km² de extensão terri-
torial, distribuídos em 54 países, 
sendo a Nigéria o mais populoso.

O maior país de África é 
a Argélia, enquanto o menor 
é Seychelles. O ponto mais 
alto da África é o Kilimanja-
ro (5895 m). O Lago Assal em 
Djibouti é o mais baixo (155 
m abaixo do nível do mar).

É o segundo continente 
com mais população do mun-
do e o continente ao qual per-
tence a grande parte da po-
pulação desnutrida, e onde se 
apresentam os maiores pro-

blemas sociais da actualidade.
O vírus do HIV apresen-

ta a sua incidência máxima 
neste continente, que é ba-
sicamente agrário (63% de 
população rural). Contudo, 
a África é dona de grande di-
versidade de culturas e das 
mais belas paisagens naturais.

Pandemia e pobreza, o duplo 
desafio aterrador da África

Continente busca fórmulas 
para acelerar o mercado comum 
para enfrentar o colapso econó-
mico enquanto o coronavírus 
começa a se espalhar pela região

Enquanto o coronavírus co-
meça a se espalhar pela África, 
o continente mais pobre também 
se prepara para uma grave crise 
económica com perfis próprios. 

Com uma forte dependência do 
comércio exterior, principal-
mente da venda de matérias-pri-
mas, e com as grandes potências 
mundiais deslizando sem freio 
pela encosta da recessão, a Co-
missão Económica das Nações 
Unidas para a África já fez seus 
cálculos: 100 bilhões de dólares 

(535 milhões de reais) em perdas.
Os especialistas não têm 

dúvida. No novo mundo que o 
coronavírus trará, a África terá 
de ser mais auto suficiente e 
potencializar o comércio inte-
rior. Como as fronteiras estão 
hoje fechadas, esse é o desafio 
de amanhã. “Não temos opção 
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a não ser a solidariedade in-
terna”, responde ao EL PAÍS 
o comissário de Comércio da 
União Africana, o zambiano 
Albert Muchanga. “Todos os 
países correm o risco de escas-
sez, aumento do desemprego 
e alta generalizada de preços.

Esta crise alterou as cadeias 
regionais e mundiais, e a África 
não está isenta.” Se nos últimos 
anos vários países africanos 
tiveram números notáveis de 
crescimento econômico, fican-
do inclusive no topo do ranking 

mundial, agora ninguém duvi-
da do golpe iminente. “Ainda 
é cedo para avaliar o impacto 
de tudo isto e o tempo que o 
continente levará para restabe-
lecer o equilíbrio macroeco-
nômico”, pondera Muchanga.

O fechamento de fronteiras 
devido ao coronavírus gera um 
problema a mais para o abaste-
cimento. Embora a medida seja 
compreensível do ponto de vista 
do combate à pandemia, suas 
primeiras consequências foram 
a interrupção das cadeias de 
suprimento e as alterações no 
comércio intra-africano. Justo 
quando estava tudo pronto para 
a entrada em vigor da Zona 
de Livre Comércio Africana 
(AfCFTA, na sigla em inglês) −
com uma reunião de cúpula pre-

vista para julho em Níger, sobre 
a qual pesa agora a ameaça de 
cancelamento−, chega esta frea-
da a seco. No entanto, o grande 
paradoxo é que será precisamen-
te o comércio intra-africano, que 
este acordo pretende favorecer, 
que poderá amortecer os graves 
efeitos econômicos desta crise.

 “O objectivo é deter a pro-
pagação do vírus e o aumento 
de novas infecções, e sem o fe-
chamento de fronteiras isso se-
ria impossível”, diz Muchanga. 
“No entanto, o desafio também 
cria algumas oportunidades 
para que os países africanos 
desenvolvam cadeias de valor 
nacionais e regionais. Um gran-
de mercado criado pelo livre 
comércio continental oferece 
oportunidades para uma recupe-
ração mais rápida e uma trans-
formação estrutural”, opina. A 
resposta, portanto, é o AfCFTA.

O comércio entre os países 
do continente representa en-
tre 15% e 18% do total de suas 
trocas, enquanto na Europa 
essa percentagem é de 69% e 
na Ásia, de 59%. Com a entra-
da em vigor do AfCFTA, com 
sede em Gana, e com a acelera-
ção dos processos de integração 
económica regional, esperava-
-se que ultrapassasse 50% em 
2022. Dois terços dos países 
africanos são importadores lí-
quidos de produtos alimentícios.

O secretário executivo da 
agência de panejamento e coor-
denação da Nova Aliança para 
o Desenvolvimento da África 
(NEPAD), o nigerino Ibrahim 
Assane Mayaki, tem a mesma 
visão: “Nestas circunstâncias, 
a África não tem opção a não 
ser depender de sua própria 
resiliência, força e agilidade, 
em vez de esperar uma sal-
vação externa, para mitigar o 
impacto da iminente crise e se 
preparar para o próximo ciclo 
de globalização”. Em sua opi-
nião, a remoção de 90% das 
barreiras tarifárias prevista no 
AfCFTA para os próximos cin-
co anos deveria ser acelerada.

Na semana passada, o pre-
sidente sul-africano Cyril Ra-
maphosa, declarou em nome do 
continente, na cúpula do G-20, 
que a África precisará da soli-
dariedade do mundo, colocando 
o foco na suspensão temporária 
do pagamento da dívida externa, 
uma medida que o Fundo Mo-
netário Internacional e o Banco 
Mundial veem com bons olhos 
dada a magnitude do desastre. 
Os ministros da Economia cal-
cularam essa ajuda em 100 bi-
lhões de dólares. No entanto, 
como afirma Mayaki, a chave 
é reduzir a dependência e ativar 
finalmente o projeto de indus-
trialização. “A África deve ser 
uma proposta atraente quando 
a economia global se recuperar.

 

Principais tendências do 
terrorismo em África rumo a 2025  

A região sahel-sahariana, 
correspondente à África Oci-
dental e Central, permaneceu no 
centro do activismo terrorista na 
África Subsaariana. Os países 
mais afectados continuam sen-
do Mali, Níger, Burkina Faso e 
Nigéria. No entanto, houve mu-
danças nas acções de vários gru-
pos. Por um lado, Boko Haram 
diminuiu seu nível de violência, 
o que se manifesta na redução 
do número de vítimas civis, en-
quanto novas células foram re-
activadas na fronteira do Mali 
com Burkina Faso. Nesta área 
em particular, houve um aumen-
to substancial de grupos como 
o Estado Islâmico no Grande 
Sahara e o Estado Islâmico da 
África Ocidental, entre outros 
grupos de menor grau de orga-
nização. Por esse motivo, pro-
blemas de segurança e presença 
militar estrangeira foram manti-
dos em todos esses países. Uma 
situação semelhante é apresen-
tada no Chifre da África, onde 
Al-Shabaab (ALS) é o grupo 
principal, afectando não apenas a 
Somália, mas também o Quênia 
com suas acções transfronteiri-
ças. O papel do governo federal 
e as tropas da AMISOM foram 
insuficientes para reduzir ou fi-
nalmente eliminar a ALS. Por 
essas razões, o terrorismo conti-
nua sendo o maior desafio de se-
gurança da região subsaariana e 
não será mitigado a longo prazo.

Economias africanas

Os progressos feitos pelas 
economias africanas em ter-
mos de crescimento económi-
co deverão ser acompanhados 
por esforços para promover a 
competitividade de longo pra-
zo, para que o continente possa 
garantir melhorias sustentáveis 
nos seus padrões de vida, Os 
principais desafios políticos 
para o estabelecimento de uma 
maior integração regional, pas-
sam por diminuir as diferenças 

de competitividade: A compe-
titividade de África como um 
todo fica atrás de outras regiões 
emergentes – em especial na 
qualidade das suas instituições, 
infraestruturas, políticas macro-
económicas, educação e adoção 
tecnológica – ao mesmo tempo 
que persistem enormes diferen-
ças entre as economias africa-
nas mais e menos importantes. 
Facilitar as trocas comerciais: 
As exportações africanas conti-
nuam demasiadamente concen-
tradas nas mercadorias e a sua 
quota do comércio mundial é 
ainda reduzida, apesar das nu-
merosas comunidades econó-
micas regionais e da liberaliza-
ção dos mercados nacionais. O 
comércio intra-africano é parti-
cularmente reduzido..Construir 
melhores infraestruturas: O dé-
fice africano de infraestruturas 
representa um enorme obstá-
culo à integração regional, um 
problema tornado mais patente 
pelo crescimento dos mercados 
de consumo e pela urbanização.

 O desenvolvimento de infra-
estruturas adequadas e eficientes 
irá ajudar as economias africa-
nas a aumentar a produtividade 
na indústria transformadora e no 
fornecimento de serviços, con-
tribuir para melhorias na saúde 
e na educação e ajudar a uma 
distribuição mais equitativa das 
riquezas nacionais. Investir em 
polos de crescimento: Definidos 
como investimentos geralmente 
público-privados plurianuais, 
destinados a acelerar as indús-
trias exportadoras e respetiva 
infraestrutura de apoio, os po-
los de crescimento representam 
formas importantes de construir 
capacidade produtiva e de im-
pulsionar a integração regional 
através da atração de investi-
mento “O crescimento de África 
precisa de ser visto no contexto 
internacional alargado, em que 
ganhos de crescimento econó-
mico encorajadores escondem 
uma fraqueza subjacente na 
sua competitividade de longo 
prazo. A integração regional é 
fundamental para resolver esta 
fraqueza mediante a prestação 

de benefícios sociais e econó-
micos mais alargados e deverá 
ser uma prioridade dos líderes 
africanos ao procurarem ga-
rantir que África cumpre a sua 
promessa,” afirmou Jennifer 
Blanke, Economista-Chefe do 
Fórum Económico Mundial.

“Um elevado crescimento 
económico sustentado acontece 
frequentemente num ambiente 
em que existe um desenvolvi-
mento significativo da infraes-
trutura. É portanto imperativo 
que o planeamento de projectos 
de infraestruturas a nível nacio-
nal e regional seja associado a 
um enquadramento regulamen-
tar e jurídico que permita um 
maior envolvimento do setor 
privado no desenvolvimento de 
infraestruturas, apoiado num 
modelo de parcerias público-
-privadas. Mais investimento 
em infraestruturas em África 
é fundamental para a compe-
titividade e produtividade do 
continente, e contribui para a in-
clusão espacial, reduzindo desi-
gualdades espaciais” diz Mthuli 
Ncube, Economista-Chefe e 
Vice-Presidente do Banco Afri-
cano de Desenvolvimento (BD).

“Numa altura em que se 
concentram no aumento da 
sua competitividade, os paí-
ses africanos estão também a 
experimentar novas aborda-
gens - como os polos de cres-
cimento – para dinamizar o 
investimento e o crescimento 
sustentável,” diz Gaiv Tata, 
Diretor para a Região África. 
“O alargamento do acesso e 
da entrada nos mercados re-
gionais de África pode impul-
sionar a criação de emprego.”

Igualmente incluídos no 
relatório estão os perfis de-
talhados da competitividade 
de 38 economias africanas. 
Os perfis oferecem um resu-
mo exaustivo dos motores de 
competitividade de cada um 
dos países abrangidos pelo 
relatório, e são utilizados por 
decisores políticos, estrategas 
comerciais e outros intervenien-
tes chave, bem como por aque-
les com interesses na região.
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INAHINA melhora navegação marítima no país
Com balizagem, bóias e reabilitação dos faróis 

em face da revolução tecnológica, um pouco por todo mun-
do no que tange a gestão da hidrografia e navegação, o Instituto 
Nacional de Hidrografia e Navegação (INAHINA) está a levar 
a cabo um plano-marcha que se resume na reestruturação das 
bóias e reabilitação dos faróis, pelo país bem como a valoriza-
ção do capital humano com vista a assegurar uma navegação e 
sinalização segura, o que melhora o acesso aos portos nacionais.

Segundo o di-
rector do ins-
tituto nacional 
de hidrografia 
e navegação, 

Simião Munguambe a insti-
tuição que dirige conseguiu 
adquirir recentemente bóias, 
tecnologias de som e sistema 
de satélite para os portos tendo 
em vista possibilitar a navega-
ção segura e acesso aos portos.

Simião Munguambe expli-
cou ainda a nossa reportagem 
que um dos desafios daquela 
instituição tem que ver com a 
formação do capital humano 
para as áreas de especialidades 
como a hidrografia e navega-
ção. Contudo, garante exis-
tir quadros para responder as 
áreas em questão, só que urge 
a necessidade de revitaliza-
ção tendo em conta que algu-
mas áreas, o país não forma.

“Temos um total de 230 
funcionários na instituição e 
precisamos mudar o quadro for-
mando mais e renovando a mão-
-de-obra apostando cada vez 

na juventude”explicou a fonte 
acrescentando que o INAHINA 
já balizou, pela primeira vez, 
este ano o porto de Inhamba-
ne e a acção vai se replicar ao 
porto de Quelimane onde esta 
em curso o concurso para ad-
judicação de uma empresa que 
fará a aquisição do balizador.

A balizagem é feita por re-
cursos próprios, sublinha Mun-
guambe para quem permitirá o 
melhor acesso nos portos. Se 
por um lado está em curso a 
balizagem dos portos nacionais 
por outro Simião Munguam-
be salientou a mudança de 
paradigma sob ponto de vista 
de equipamento o que consti-
tui ganhos para o INAHINA 
que a bem pouco tempo ad-
quiriu bóias plásticas consi-
deradas amiga do ambiente.

“Estas bóias não reque-
rem custos sob ponto de vista 
de pintura. Elas já vêm com 
a pintura e também permi-
tem o acesso a informação em 
tempo real por serem bóias 
inteligentes” disse a fonte

Num outro desenvolvimen-
to, Munguambe referiu que aos 
faróis possibilitam a sinaliza-
ção náutica e guias turístico 
para já fora reabilitado o farol 
de Pomene, na província de 
Inhambane num projecto que 
também consistiu na edifica-
ção de casas geminadas para 
os colaboradores do INAHI-
NA que incorporam um furo de 
água, na base de energia solar.

São zonas onde temos ins-
talados os faróis só que na sua 

maioria são de difícil acesso e 
são isoladas vai dai a necessi-
dade de se implantar as resi-
dências para permitir não só 
o controlo bem como a manu-
tenção a tempo e hora em caso 
de ocorrência de um problema.

A vandalização das bóias 
por malfeitores e posterior reti-
rada das lanternas e baterias nos 
faróis um pouco pelo pais são 
preocupações do Instituto Na-
cional de Hidrografia e Navega-
ção (INAHINA) que considera 

o custo desses equipamentos 
bastante caros e fundamentais 
para a navegação, por exem-
plo uma bóia tem um custo de 
dois a três milhões de meticais.

De igual modo estão no 
mesmo diapasão, Simião Mun-
guambe nomeou a edição de 
cartas internacionais em co-
-produção entre Portugal e 
Inglaterra para partilha de 
informação o que melhora a 
eficiência na colecta de infor-
mações sobre os portos. EG

Governadora de Niassa desencoraja 
justiça pelas próprias mãos

A Governadora de Província 
do Niassa, Elina Judite Massen-
gele, falava na última quinta-
-feira, 13 de Maio do ano em 
curso, no Distrito de Nipepe, 
Província do Niassa, aquando 
do lançamento da primeira pe-
dra para a construção do Tribu-
nal Judicial Distrital, no âmbito 
da iniciativa Presidencial, “Um 
Distrito, Um Edifício Condigno 
para o Tribunal”, lançada a 7 de 
Agosto de 2020, pelo Presidente 
da República de Moçambique.

Na ocasião, a Governadora 
de Niassa, apelou da necessida-

de do sector da administração 
de justiça impulsionar maior ce-
leridade processual para a con-
quista da confiança do cidadão, 
desencorajando o acto de recor-
rer a justiça pelas próprias mãos.

Para Elina Judite Massengele, 
o lançamento da primeira pedra 
para a construção do Tribunal 
Distrital de Nipepe, materializa 
o compromisso assumido pelo 
Mais Alto Magistrado da Nação, 
ao reconhecer que as infraestru-
turas constituem um suporte do 
desenvolvimento económico e 
social, influenciando, decisiva-

mente na melhoria da prestação 
de serviços e do bem-servir ao 
cidadão e consequentemente o 
respeito dos Direitos, Liberda-
des e Garantias Fundamentais. 

“É neste contexto que, lança-
mos hoje a primeira pedra para a 
construção do um edifício con-
digno para o Tribunal, com vista 
a conferir ao acesso da justiça 
pelo cidadão. E Esperamos que 
o cofre dos Tribunais assegure o 
aumento da eficácia e qualidade 
dos Serviços dos mesmos, bem 
como contribuam para a melhoria 
das condições sociais e de tra-
balho dos Magistrados, Oficiais 
de Justiça e dos Funcionários” 
– disse a executiva do Niassa.

E como Governante Provin-
cial do Niassa, Elina Judite Mas-
sengele, assegurou na ocasião, 
que o seu executivo vai continuar 
a mobilizar esforços para a con-
tinuação da melhoria e expansão 
de serviços básicos de justiça, 
assegurando a qualidade, aces-
sibilidade e abrangência a toda 

população da Província. Assim 
como, na introdução de novos 
serviços sociais de modo acom-
panhar as dinâmicas do desenvol-
vimento tecnológico e as neces-
sidades da população do Niassa. 

“Dai que, reconhecemos o 
Distrito como polo do nosso de-
senvolvimento sustentável deve 
estar dotado de todo um sistema 
moderno de administração de jus-
tiça”. Acrescentou Massengele.  

Aproveitando se ainda da 
ocasião, a Governadora de Pro-
víncia do Niassa, aos presentes e 
da população em geral para maior 
colaboração entre as populações 
e as forças de defesa e segurança 
de forma a facilitar a identifica-
ção e neutralização de elemen-
tos associados ao terrorismo.

E tendo acrescentado que “as 
populações para agudizar a vigi-
lância de identificar e denunciar 
indivíduos ligados a Junta Mili-
tar da Renamo, encorajando-os 
a adesão ao DDR, que é fruto da 
entrega pessoal do Mais Alto Ma-

gistrado da Nação, na busca de 
uma paz efectiva e definitiva para 
Moçambique através do diálogo 
com as forças vivas da sociedade”.

Ao terminar, a executiva de 
Niassa, não deixou de apelar que 
a vacina não é sinal de esquecer 
o cumprimento das medidas de 
prevenção da Covid-19, visto 
que na vizinha África do Sul 
foi diagnosticada a bem pou-
co tempo, uma terceira vaga 
desta pandemia que assola na 
India, o que obriga ao Gover-
no a redobrar os esforços de 
cumprimento das medidas de 
prevenção desta pandemia.

Os residentes do Distrito de 
Nipepe, mostraram uma maior 
satisfação, pelo lançamento 
da pedra para a construção do 
edifício de raiz para o funcio-
namento do tribunal local, visto 
que neste momento, as cessões 
de julgamento estão a decorrer 
nas salas provisorias, como a de 
sessões do Governo Distrital e ou 
de casamento do Registo Civil.
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Ao MISAU

USAID oferece cinco máquinas de Raio X 

Universidades não devem se limitar em 
transmitir conhecimento ou habilidades técnicas

a agência dos estados Unidos para o desenvolvimento in-
ternacional (Usaid), através do projecto local tB response 
implementado pela adpp moçambique, efectuou, na semana 
finda (12), em Maputo, uma entrega de cinco aparelhos digitais 
de raio X ao ministério da saúde (misaU). o acto foi repre-
sentado pelo director adjunto da Usaid mozambique, mar-
tin mclaughlin, e o ministro da saúde, dr. armindo tiago.

Os conjuntos 
das máqui-
nas entre-
gues serão 
u t i l i z a d o s 

para a melhoria da capacidade 
de rastreio, diagnóstico pre-
coce e tratamento da TB em 
cinco unidades hospitalares, 
nomeadamente o Centro de 
Saúde 24 de Julho, na cidade 
da Beira, o Hospital Rural de 
Alto Molócue, na Zambézia, o 
Hospital Distrital de Angoche, 
em Nampula, o Hospital Dis-
trital de Mandimba, em Nias-
sa, e o Hospital Geral de Ma-
valane, na cidade de Maputo.  

Esta iniciativa enquadra-se 
no âmbito do compromisso que 
o Governo Americano, através 
da USAID e seus parceiros de 
implementação, assumiu com 
o povo moçambicano no apoio 
a eliminação da tuberculose 
através de Resposta Local à 
Tuberculose e na melhoria da 

capacidade do seu diagnóstico 
e tratamento em todo o país.

 Em seu discurso, Armindo 
Tiago fez referência aos lon-
gos anos que a USAID  e seus 
parceiros têm sido estratégicos 
para o governo de Moçambi-
que. “ Ao longo dos anos, a 
USAID e seus parceiros têm 
sido parceiros estratégicos cuja 
sua presença e apoio se torna-
ram cruciais para a busca e al-
cance de resultados ainda mais 
expressivos. Estamos cientes 
de que a entrega destes cinco 
aparelhos de Raio X represen-
ta parte do compromisso que o 
Governo americano, através da 
USAID e do seu implementa-
dor ADPP, assumiu com o povo 
moçambicano, através do Mi-
nistério da Saúde, de ajudar 
na construção de um Sistema 
de Saúde resiliente” – disse.

 Em seu pronunciamento, 
McLaughlin, Vice-director 
da Missão da USAID em 

Moçambique, também des-
tacou a longa e formidável 
relação entre a USAID e o 
MISAU e referiu que as má-
quinas entregues, combinadas 
com a inovação contínua e a 
dedicação dos profissionais 
de saúde em Moçambique, 
vão jogar um papel prepon-

derante na redução de novos 
casos da TB através de uma 
detecção mais eficaz da tu-
berculose, uma vez que as 
pessoas infectadas possam ser 
rapidamente diagnosticadas 
e tenham acesso a opção de 
tratamento de alta qualidade.

A ADPP está empenhada 

em contribuir para um mun-
do livre da tuberculose. Nos 
últimos 14 anos implementou 
na totalidade 11 projectos de 
TB, com uma abordagem de 
base comunitária, de média e 
grande dimensão, em parceria 
com a USAID, Fundo Glo-
bal e a Stop TB Partnership.

O sociólogo e académico 
Elísio Macamo defende a ne-
cessidade das universidades 
não se limitarem a transmitir 
conhecimento ou habilidades 
técnicas, mas também a ensinar 
aos estudantes a pensarem por 
si próprios, dotando-os, para 
tal, da capacidade teórica, con-
ceitual e metodológica de in-
terpelação crítica da realidade.

Para Elísio Macamo, o 
ensino superior em Moçam-
bique deve ser concebido não 
como a produção de soluções 
práticas para os problemas de 
desenvolvimento, mas como 
um espaço onde se cultiva o 
hábito e a postura de abor-
dagem do mundo como um 
mistério a ser desvendado.

“Isso pressupõe a resistên-
cia à ideia de que os problemas 
já são conhecidos. Pessoas que 
pensam por si próprias são in-
dispensáveis à sociedade, e as 
universidades comprometidas 
com esse desiderato são abso-
lutamente necessárias”, disse 

o académico, que foi um dos 
oradores da segunda sessão do 
ciclo de palestras alusivo aos 

25 anos da Universidade Po-
litécnica, que decorreu recen-
temente, em formato híbrido.

O ciclo de palestras teve 
como lema “Celebrar a Univer-
sidade, Perspectivar o Ensino 
Superior no Século XXI”, e 
visava reflectir sobre a mo-
bilidade e internacionaliza-
ção em tempos de pandemia.

A propósito, a académi-
ca Hilária Matavele apontou 
a falta de normas específicas 
nas instituições de ensino su-
perior como um dos principais 
“entraves” à mobilidade aca-
démica. “Temos instrumentos 
normativos (lei, regulamentos, 
entre outros) mas faltam nor-
mas de operacionalização. Há 
disparidades, por exemplo, nas 
unidades de crédito, há pesso-
as que fazem a mobilidade e 
quando regressam (à instituição 
ou ao País) não conseguem ter 
transferidas as aprendizagens”.

Por isso, “é necessário 
melhorar e harmonizar o en-
tendimento dos processos e 
conceitos, criar condições para 
a implementação em termos 
de capacidade, dar atenção às 

normas, principalmente as que 
dizem respeito às instituições, 
criar uma visão estratégica e 
reforçar as políticas nacionais 
e internacionais conducen-
tes à promoção da mobilidade 
para que ela, de facto, ocorra”.

Ainda sobre este tema, a se-
cretária-geral da Associação das 
Universidades de Língua Por-
tuguesa (AULP), Cristina Sar-
mento, referiu que a pandemia 
está a afectar, negativamente, o 
processo de mobilidade acadé-
mica na Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP).

“Continuamos a ter a mo-
bilidade, mas em formato vir-
tual e híbrido. Por causa da 
Covid-19, os procedimentos 
administrativos e a emissão de 
vistos de viagem tornaram-se 
morosos. Estamos confiantes 
de que o processo de mobi-
lidade não vai ser travado e 
temos a expectativa de que a 
pandemia vai abrandar, o que 
vai, certamente, facilitar a nos-
sa movimentação”, sublinhou.
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No leito do grande rio
Standard Bank explica alterações e 
implicação de operações no exterior

Galp entrega 45 mil viseiras ao Ministério da Saúde
a Galp moçambique entregou ao ministério da saúde 

(misaU)45 mil viseiras de protecção contra o contágio por 
Covid-19, resultantes da iniciativa previne a dobrar, que de-
correu em 25 postos de abastecimento das cidades de maputo 
e da matola e contou com ampla adesão dos clientes Galp.

 

Apesar de Mo-
çambique ter 
o b s e r v a d o 
uma redução 
considerável 

do número de casos positivos 
da Covid-19 e iniciado o pro-
cesso de vacinação massiva 
dos cidadãos, o surgimento e 
circulação de novas estirpes, 
designadamente em África do 
Sul, convoca o esforço per-
manente de todos no reforço 
das medidas de prevenção que 
possam evitar o eventual sur-
gimento de uma terceira vaga.

“As viseiras que acabamos 
de receber serão de extrema 
importância no reforço da ca-
pacidade nacional de preven-
ção e combate à Covid-19 no 
seio dos profissionais de saúde 

afectos aos centros de trata-
mento da Covid-19,” afirmou, 
no decurso da cerimónia de en-
trega das viseiras,  a Vice-Mi-
nistra da Saúde Lídia de Fátima 
da Graça Cardoso, que agrade-
ceu mais este “acto de solida-
riedade e fraternidade” daGalp 
com o povo moçambicano, que 
“chega em boa hora,” acrescen-
tou, em referência ao surgimen-
to das novas estirpes do vírus.

“Nestas alturas de disrup-
ção, empresas como a Galp 
têm uma responsabilidade de 
cidadania acrescida junto das 
comunidades das quais fazem 
parte,” afirmou, na mesma 
ocasião, Francisco Ferreira, 
Chief Operations Officer da 
Galp. “Iniciativas como estas 
ão sinais do nosso compro-

misso com o desenvolvimento 
económico e social de Mo-
çambique, que se reflecte nas 
nossas operações no país e nos 
investimentos que fazemos, 
como nos novos parques logís-
ticos da Matola e da Beira, ou 
no projecto Coral Sul, na largo 
de Cabo Delgado, que deve-
rá produzir o primeiro gás já 
no próximo ano,” acrescenta.

No âmbito da iniciati-
va Previne a Dobrar, desen-
volvida em parceria com o 
grupo agro-industrialJoão 
Ferreira dos Santos (JFS)du-
rante o mês de Dezembro de 
2020, por cada abastecimento 
de 2000 meticais efectuado 
nos postos de abastecimen-
to Galp, o cliente teria o di-
reito a duas viseiras, sendo 
que poderia optar por doar 
uma, ou ambas, ao MISAU.

As iniciativas da Galp des-
de o início da pandemia inclu-
íram a doação de ventiladores 
e monitores de sinais vitais ao 

MISAU; a oferta de garrafas 
de gás a centros hospitalares 
de primeira linha de interven-
ção em todas as províncias; 
a distribuição de material de 
higiene e limpeza ao sector da 

saúde e instituições públicas 
nas províncias de Cabo Del-
gado e Nampula; inúmeras ini-
ciativas de sensibilização das 
populações para os cuidados a 
ter na prevenção do contágio.

o standard Bank promoveu, recentemente, um semi-
nário virtual (webinar) sobre o regulamento de abertura e 
movimentação de Contas em moeda estrangeira (aviso 10/
GBm/19), com vista a explicar aos seus clientes as alterações 
que este instrumento, aprovado pelo Banco de moçambique, 
introduz, bem como as suas implicações, principalmente nas 
operações com o exterior.

Trata-se de um 
d o c u m e n t o 
cuja imple-
mentação tem 
um impacto 

directo e significativo nos ne-
gócios e poupanças de particu-
lares e empresas, o que levou 
o Standard Bank a tomar a 
iniciativa de se aproximar aos 
seus clientes para explicar a 
essência do aviso, assim como 
esclarecer possíveis dúvidas.

Conforme explicou o ad-
ministrador delegado do Stan-
dard Bank, Chuma Nwoko-
cha, o seminário virtual tinha 
como objectivo assegurar que 
os clientes tenham domínio do 
Aviso 10/GBM/2019, e, por 
via disso, permitir que a ges-
tão dos seus negócios ocorra 
sem sobressaltos e em estrito 
cumprimento da legislação.

“Este é mais um sinal de 
que, como banco, estivemos, 
estamos e sempre estaremos 
focados nos nossos clien-
tes. Comprometemo-nos a 
acompanhá-los em todos os 
passos que derem, e a apoiá-
-los em toda a jornada”, disse 
o administrador delegado do 
Standard Bank, que aproveitou 
a ocasião para apelar aos par-
ticipantes a não perderem as 
esperanças devido ao impacto 
da pandemia da Covid-19 na 
economia, em particular. “Dias 
melhores virão, com certeza”.

O seminário teve como 
principal orador o director de 
Mercado Cambial e Consulto-
ria do banco, Joaquim Uaiene, 
que apontou, como principais 
aspectos do instrumento, a 
obrigatoriedade de uso prio-
ritário dos saldos nas contas 

em moeda estrangeira para 
operações de transferência ao 
exterior, e a imposição de res-
trições nas movimentações de 
valores entre contas do mes-
mo titular entre vários bancos.

Destaca-se, ainda, a con-
versão, pelos bancos comer-
ciais, e a transferência do va-
lor equivalente em meticais 
ao beneficiário, nas instruções 
de pagamento feitas em moe-
da estrangeira nas operações 
domésticas entre residentes.

Através deste instrumento, 
de acordo com Joaquim Uaie-
ne, o Banco de Moçambique 
encoraja os cidadãos a efectu-
arem poupanças em Metical, e 
não em moeda externa, o que 
pode contribuir para a valo-
rização da moeda nacional.

A poupança em meticais 
pode, igualmente, melhorar a 
oferta necessária em moeda 
externa ao mercado para as 
operações com o estrangeiro, 
uma vez que quem possui sal-

dos em moeda externa não irá, 
potencialmente, pressionar o 
mercado cambial sempre que 
quiser efectuar pagamentos ao 
exterior se tiver o valor de que 
necessita em moeda externa.

Importa realçar que o 
Aviso 10/GBM/2019 revo-
ga os avisos 4/GBM/2018 
(Condições de Movimenta-
ção de Contas Específicas de 
Receitas de Exportação), 8/
GBM/2018 (Conversão de 
Receitas de Bens e Serviços 
de Rendimentos de Investi-
mento Estrangeiro e de Ou-
tros Fundos Recebidos do 
Estrangeiro), e os artigos 105 
e 106 do Aviso 20/GBM/2017 
(Abertura de Contas em Mo-
eda Estrangeira e Fontes de 
Alimentação de Contas).

Durante o evento, in-
tervieram, também, o eco-
nomista-chefe do Standard 
Bank, Fáusio Mussa, e a ges-
tora sénior do Africa China 
Banking, Tanuja Viriato, que 
falaram sobre as perspectivas 
económicas do mercado e o 
serviço Agente África-China 
(ACAP), respectivamente. 
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No leito do grande rio

o terminal portuário multiusuário de Nacala-à-Velha, 
sob gestão da Nacala logistics, recebeu no dia 14 de maio, 
o primeiro navio graneleiro de grande porte, movido a Gás 
Natural liquefeito (GNl). o gás natural usado pelo navio, 
tem menos 85% de óxido de azoto e menos 99% de enxofre, 
elementos químicos que contribuem para o desgaste da cama-
da de ozono. 

O navio MV 
HL ECO 
escala pela 
p r i m e i -
ra vez um 

país africano. O graneleiro 
é mais ecológico, pois emi-
te menos de 30% de gases 
com efeito de estufa, quan-
do comparado com os actu-
ais navios de grande porte. 
Esta embarcação apresenta-
-se como uma das mais vi-
áveis soluções para reduzir 
a emissão de gases ambien-
talmente prejudiciais, na in-
dústria marítima, em linha 
com os Objectivos de De-

senvolvimento Sustentável, 
das Nações Unidas, até 2030.

Segundo a empresa, a 
vinda deste navio enquadra-
-se nas melhores práticas 
mundiais da indústria, no 
combate às mudanças cli-
máticas. Para a preservação 
do meio ambiente, a Nacala 
Logistics desenvolve acções 
relacionadas à gestão da qua-
lidade da água, do ar e do 
solo, bem como iniciativas 
específicas para a protecção 
de espécies da fauna e da flo-
ra nas áreas intervencionadas.

Com 292 metros de com-
primento, a embarcação foi 

Porto de Nacala-à-Velha recebe o 
primeiro navio movido a gás natural

Moza Banco apoia campeã 
nacional de Judo

No âmbito da sua contribuição 
para a massificação do desporto e 
valorização dos atletas moçambi-
canos, o Moza Banco apoiou, re-
centemente, a participação da atle-
ta da selecção nacional de Judo, 
Jacira Ferreira, em algumas com-
petições previstas para o presente 
ano com destaque para o Campe-
onato Africano de Judo, a realizar-
-se entre os dias 20 a 23 do mês 
em curso em Dakar-Senegal. O 
evento serve de apuramento para 

o Campeonato Mundial, agenda-
do para o próximo mês de Junho.

Jacira Ferreira é campeã na-
cional dos últimos 6 anos e é actu-
almente a atleta número 1 do judo 
feminino em Moçambique, na 
categoria de “52Kg”, e a segunda 
melhor no ranking para a qualifica-
ção dos jogos olímpicos de 2021. 

Esta atleta, em 2015, com 
apenas 17 anos de idade, foi a pri-
meira mulher judoca a participar 
nos Jogos de Congo Brazaville. 

Mais tarde, com 19 anos de idade, 
Jacira Ferreira participou também 
no campeonato Mundial de Se-
niores em Budapeste – Hungria.

A atleta foi ainda a 1ª mulher 
Judoca a participar no Campeo-
nato Mundial de Judo em 2017, 
em 3 Campeonatos Mundiais e 
também já esteve presente por 
duas vezes nos Jogos Africanos. 

No seu currículo conta ainda 
com uma medalha de bronze no 
African Judo Open de Yaoundé, 
nos Camarões, uma medalha de 
prata nos Jogos da AUSC (Re-
gion 5), 2 medalhas de bronze 
no SAJC (Campeonato de Judo 
da Zona 6) e ainda 2 medalhas 
de ouro e 4 de prata no Judo 
South Africa Open (SA Open).

Esta iniciativa do Moza 
Banco enquadra-se no âmbito 
do apoio da internacionaliza-
ção do desporto nacional, en-
quanto veículo de projecção 
do País no contexto mundial.

Já em finais de 2019 o Moza 
Banco assinou um acordo de par-
ceria com a Federação Moçambi-
cana de Basquetebol, para a partici-
pação da selecção nacional sénior 
feminino de basquetebol no torneio 
pré-olímpico de qualificação para 
o Jogos olímpicos Tóquio 2020.

oficialmente lançada ao mar 
no dia 11 de Dezembro de 
2020, e fez a sua viagem inau-
gural com destino a um porto 

australiano. O MV HL ECO é 
propriedade da Hyundai Mo-
tor Company, uma empresa 
sul-coreana de ferro e aço. 

O Access Bank Mozambi-
que finalizou, a 17 de Maio de 
2021,o processo de aquisição do 
BancABC Moçambique, inician-
do assim uma nova fase da sua 
história em Moçambique. Nesta 
fase, as duas instituições – Ac-
cess Bank e BancABC – conti-
nuam a desenvolver actividades 
de forma autónoma, mas já sob 
aalçada do Grupo AccessBank.

A operação representa um 
grande passo para o sector da 
banca no mercado moçambicano, 
consolidando a estratégia alarga-
da do Access Bank para África. 
O Access Bank Mozambique 
considera estar, hoje, mais próxi-
mo da visão de ser a mudança de 
que África necessita, alicerçado 
na visão de ser o banco africa-
no mais respeitado do mundo.  

Posicionando-se, a partir de 
agora, como um dos 7 maiores 

bancos em Moçambique, o Ac-
cess Bank irá desempenhar um 
papel de maior impacto no cres-
cimento da economia do país, 
servindo tanto o segmento de 
Corporate como o segmento de 
Retalho com produtos e servi-
ços inovadores e personalizados. 
Como parte de um Grupo que 
abrange 3 continentes, 15 países 
e mais de 49 milhões de clien-
tes, o Access Bank incorpora 
uma experiência acumulada em 
grandes projectos de Oil&Gas, 
faz gestão de risco e orienta-se 
pelas melhores práticas, exercen-
do fortes políticas de compliance.

O Access Bank iniciou ac-
tividade em Moçambique no fi-
nal de 2020.Afirma-se como um 
banco universal, servindo todos 
os segmentos de negócio com o 
compromisso de concretizar os so-
nhos de todos os moçambicanos.

Access Bank finaliza processo 
de aquisição do BancABC
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Moçambique merece mais respeito
Projecto Mozambique LNG 

enquanto os líderes franceses e africanos se reuniam, em 
paris, para o africa economic summit (Cúpula França-África), 
os líderes moçambicanos e a total tiveram uma oportunidade 
soberana de negociar soluções para a retomada dos projectos 
de GNl em moçambique. apesar de este ponto não constar da 
agenda Franca-africa, constitui momento e oportunidade ím-
par para moçambique expor todas as questões relevantes que 
impulsionem a exploração sustentável dos seus recursos natu-
rais com destaque para o gás, recurso da capital importância 
para a economia mundial e de moçambique em particular.

Os projectos 
e n v o l v e m 
um con-
sórcio lide-
rado pela 

Total, que em 26 de Abril 
emitiu uma declaração de for-
ça maior ao seu projecto de 
GNL na província de Cabo 
Delgado devido à situação 
de segurança no momento.

A declaração de força maior 
da Total atrasou o projecto, 
impactando negativamente as 
perspectivas económicas de 
Moçambique, além disso vá-
rias empresas internacionais 
e locais e trabalhadores estão 
incertos sobre quando o pro-
jecto e suas operações serão 
retomados. Não se engane, 
isto colocou em risco muitas 
empresas e até mesmo alguns 
trabalhadores e mesmo co-
munidades nos meios de sub-
sistência de Cabo Delgado.

A African Energy Chamber 
(“AEC”) reconhece o esfor-
ço da Total e do governo de 
Moçambique nas últimas três 
semanas para descobrir solu-
ções e arranjos para resolver 
os problemas de segurança em 
Cabo Delgado. Continuamos 

a acreditar que o projecto de 
GNL da Total deverá ser reto-
mado mais cedo do que tarde, 
com ainda mais determinação, 
sob a liderança do Presiden-
te Filipe Nyusi, com quem a 
AEC tem mantido conversa-
ções recentes. Os ataques ter-
roristas deram à presidência 
do Presidente Filipe Nyusi um 
foco claro: proteger o povo mo-
çambicano e os investidores e 
derrotar o terrorismo ao mesmo 
tempo que expande e promove 
o crescimento económico. A 
African Energy Chamber é en-
corajada pela resposta da admi-
nistração do Presidente Nyusi, 
que tem sido uma combinação 
de acção militar e fortes me-
didas defensivas para prote-
ger a todos em Moçambique.

Continuamos a acreditar 
que Moçambique merece o 
respeito e apoio de que neces-
sita para estabilizar a região e 
fazer com que o projecto Mo-
zambique LNG volte a funcio-
nar, o período de esfriamento 
da força maior deve ser uma 
oportunidade para estabelecer 
melhores estruturas de conteú-
do local , consertar o que não 
está funcionando e, finalmen-

te, pressionar por um ambien-
te propício e por um retorno 
mais forte do sector de energia 
de Moçambique ”. Declara NJ 
Ayuk, Presidente Executivo 
da African Energy Chamber.

Não devemos esquecer que 
Moçambique produzirá o úni-
co GNL neutro em carbono 
da África que será exportado 
e usado internamente em um 
mundo que está focado na re-
dução de nossa pegada de car-
bono líquida do poço à roda. 
Nesse momento, é preciso 
coragem empresarial e von-
tade política.” conclui Ayuk.

Acreditamos que o governo 
deve anunciar as suas propostas 
de soluções para as questões de 
insegurança que afligem Cabo 
Delgado para garantir que a To-
tal e outras partes interessadas 
se envolvam na continuação 
dos projectos de GNL. Espe-
rança e certeza são necessá-
rias agora mais do que nunca 
para que as empresas locais e 
as pessoas comuns façam par-
te dos projectos de gás, que 
sofreram perdas inimaginá-
veis nas mãos dos terroristas.

A indústria de óleo e gás 
tem um papel muito mais sig-
nificativo a desempenhar, 
garantindo que os projectos 
tenham estabilidade duradou-
ra. Temos que repensar como 
temos actuado como indústria 
no uso do gás doméstico. A 
declaração de que existe dis-
ponibilidade de gás nacional 
para o desenvolvimento eco-
nómico de Moçambique não é 

suficiente. O sector de energia 
deve trabalhar com o governo 
sobre os preços certos, para que 
o gás doméstico crie indústrias 
petroquímicas locais que su-
perem seus concorrentes. Isso 
criaria um efeito muito mais 
duradouro em Moçambique, 
pois criaria inúmeros empre-
gos e daria vida a uma econo-
mia e comunidades estagnadas.

Para aumentar o efeito na 
economia moçambicana, a 
forma como gerimos o con-
teúdo local também deve ser 
abordada. Devemos considerar 
programas de conteúdo local 
baseados em resultados e talvez 
ter alguns programas em para-
lelo que incluam mais a popu-
lação de Cabo Delgado. Esses 
programas devem incluir trei-
namento e desenvolvimento e 
direcionamento empreendedor 
para abrir portas e oportunida-
de para todos. Nós, do sector 
de energia, devemos repensar 
seriamente a forma como es-
ses programas estão sendo de-
senvolvidos, pois podem ser 
uma excelente solução para 
as questões de segurança em 
Cabo Delgado. Trabalhos mais 
qualificados significam menos 
criminosos desqualificados. 
Os moçambicanos já não po-
dem ser os últimos contrata-
dos e os primeiros despedidos. 
Devemos nos esforçar para 
dar essa oportunidade a todos. 
Devemos proteger os contra-
tos das empresas locais duran-
te este período de força maior 
e também dos trabalhadores. 

Os trabalhadores e empresas 
de serviços moçambicanos 
têm rendas, mensalidades es-
colares, empréstimos e outros 
compromissos e devemos ser 
sensíveis para não continuar 
a ser aquela indústria daquele 
passado que não se preocu-
pa com as pessoas. No final 
do dia, são seus recursos que 
nossa indústria está extraindo.

As instituições multilaterais 
e a indústria de energia devem 
aproveitar este período de sus-
pensão de força maior para 
trabalhar com o governo para 
criar um programa rápido e 
imediato que irá desenvolver as 
empresas indígenas moçambi-
canas para desenvolver as suas 
capacidades técnicas, finan-
ceiras e administrativas para 
que possam agregar valor real 
aos projectos de energia. Tes-
temunhamos vários casos em 
que empresas indígenas foram 
deixadas para trás por falta de 
capacidade, mas o fato é que, 
para começo de conversa, elas 
nunca tiveram a menor chance. 
É imprescindível que ocorra a 
transferência de tecnologia e 
treinamento. Este período de 
força maior não deve ser um 
sinal para dormir. Pelo contrá-
rio, deve ser um alerta para a 
capacitação de empresas locais. 
Desta forma, quando o projecto 
for retomado (o que acontece-
rá), estas empresas serão capa-
zes de prestar serviços de maior 
qualidade, acelerando e apoian-
do ainda mais o crescimento 
da economia moçambicana.
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Zona de comércio livre deve estar 
alinhada a estratégia nacional

Tmcel oferece chamadas ilimitadas

a vice-ministra da indústria e Comércio, ludovina 
Bernardo, defende que a oferta tarifária e a lista de com-
promissos que moçambique vai liberalizar, no âmbito da 
Zona de Comércio livre Continental africana (ZClCa), 
devem estar em linha com as prioridades de desenvolvi-
mento nacional e as políticas e estratégias em vigor no país.

Criada em 
Março de 
2018, em Ki-
gali, Ruan-
da, durante 

a X Cimeira Extraordinária 
da União Africana, com o ob-
jectivo de introduzir um mer-
cado único de mercadorias e 
serviços, a fim de aprofundar 
a integração económica do 
continente, a Zona de Comér-
cio Livre Continental Africana 
(ZCLCA) está em vigor des-
de o dia 1 de Janeiro de 2021.

Apesar de ter sido um dos 
primeiros países a assinar o 
acordo de adesão, Moçambi-
que ainda não o ratificou, es-
tando em curso estudos de 
avaliação do impacto, bem 
como na elaboração da es-
tratégia nacional de imple-
mentação, que permitirão 
ao País tirar melhores vanta-
gens a médio e longo prazo.

“A ratificação não é apenas 
uma decisão política. A estra-
tégia nacional de implementa-
ção da Zona de Comércio Li-
vre Continental Africana que 
o Governo vai adoptar deverá 
ter um plano de acção realista 
e faseado. Moçambique pre-
tende continuar a construir a 
sua geografia de desenvolvi-
mento económico multilate-
ral, integrando cada vez mais 
a sua economia em África e no 
mundo, aproveitando as lições 
de outros processos de inte-
gração”, disse a governante.

Segundo Ludovina Ber-
nardo, Moçambique pretende 

ser uma referência competi-
tiva dos serviços de logística 
e infra-estruturas portuárias, 
corredores de desenvolvimen-
to, turismo, industrialização, 
especialização e moderniza-
ção tecnológicas, pesquisa 
aplicada, distribuição estraté-
gica de energia, inclusão e par-
ticipação das micro, pequenas 
e médias empresas (MPME), 
desenvolvimento da capacida-
de empreendedora de jovens e 
mulheres, facilitação de co-
mércio como parte estruturan-
te da melhoria do ambiente de 
negócios, entre outras áreas.

Apesar dos desafios, se-
gundo a vice-ministra da In-
dústria e Comércio, a Zona de 
Comércio Livre Continental 
Africana afigura-se importan-
te e traz inúmeras oportuni-
dades para Moçambique, em 
particular no que diz respeito 
à competitividade existente 
nos sectores prioritários, ao 
incremento de receitas e à 
competitividade diferenciada 
do sector privado nacional.

Ludovina Bernardo falava 
durante a III Mesa-Redonda 
Económica Moçambique-
-União Europeia, que decorreu 
quarta-feira, 12 de Maio, na 
cidade de Maputo, sob o lema 
“A Zona de Comércio Livre 
Continental Africana: um Fac-
tor de Mudança para o Conti-
nente e para Moçambique”

Importa realçar que a III 
Mesa-Redonda Económica 
Moçambique-União Europeia 
estava inserida nas actividades 

da Semana da Europa, e, em 
particular, da celebração do 
dia 9 de Maio, Dia da Europa.

Na ocasião, o embaixa-
dor da União Europeia em 
Moçambique, António Sán-
chez-Benedito Gaspar, con-
siderou que a criação de um 
mercado único no continente 
africano é um processo ir-
reversível, sendo, por isso, 
necessário que Moçambique 

se preocupe em saber como 
e o que fazer para tirar be-
nefícios deste “projecto tão 
ambicioso de criar uma zona 
integrada de comércio li-
vre de barreiras em África”.

“O século XXI vai ser de 
África. O processo de cresci-
mento económico, antes da 
Covid-19 era muito forte, sen-
do que seis das 10 economias 
que mais cresciam no mundo 

eram africanas, incluindo, 
nos últimos anos, Moçam-
bique. Estou certo de que 
esta tendência vai manter-se. 
Moçambique está muito bem 
posicionado para aproveitar 
estas oportunidades porque 
possui muitos recursos huma-
nos, materiais e uma locali-
zação geográfica estratégica, 
que são aspectos fundamen-
tais”, referiu o diplomata.
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A Moçambique Telecom, 
SA (Tmcel) lançou, terça-
-feira, 18 de Maio de 2021, 
o pacote Giro Plus 1200, vi-
sando responder à deman-
da do mercado em comuni-
car para todas as redes a um 
preço de subscrição fixo.

 Trata-se de um pacote 
que oferece 30 dias de chama-
das grátis para todas as redes, 
para além de 20 Gigabytes de 
dados para navegar na Inter-

net bem como enviar SMS.
 O pacote Giro Plus 1200 

vai estar disponível ao pú-
blico ao preço de 1200 meti-
cais, valor intermédio entre o 
Plus 600 e o Max 2000, que 
também são ofertas da ope-
radora disponíveis para satis-
fazer a demanda do mercado.

 Para além de ter um preço 
médio dentre os pacotes indica-
dos, o novo pacote tem como di-
ferencial a oferta de benefícios 

adicionais aliciantes, nomeada-
mente a inclusão dos 20 Giga-
bytes de dados móveis e SMS.

 Com esta nova oferta, a 
Tmcel pretende capitalizar 
uma importante vantagem 
competitiva, ao oferecer aos 
seus clientes a possibilidade 
de realizar comunicações de 
forma ilimitada, durante 30 
dias, com chamadas para to-
das redes e ainda navegar na 
Internet, a um preço único.
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Macuácua desencoraja práticas que 
destroem áreas de conservação  

Save The Children capacita jornalistas em Manica 
Salvaguarda de direitos da criança

Continuam acentuadas as práticas de queimadas descon-
troladas e a caça furtiva por parte da população do distrito de 
macossa, a norte da província central moçambicana de manica, 
crimes ambientais que deixam o secretário de estado desta pro-
víncia, edson macuácua preocupado, uma vez que a acção des-
trói a flora e a fauna bravia sobretudo nas áreas de conservação.

Apesar das 
campanhas 
de sensi-
b i l i z a ç ã o 
levadas a 

cabo pelas autoridades go-
vernamentais e não-governa-
mentais, para que a população 
evite caçar animais que ha-
bitam em áreas de conserva-
ção no interior do distrito de 
Macossa, há uma resistência 
por parte daquela população 
em continuar a eliminar al-
gumas espécies protegidas. 

 Além da caça furtiva, 
que constitui um crime am-
biental previsto na legislação 
penal moçambicana, maior 
parte daquele povo continua a 
praticar as queimadas descon-
troladas, para capturar alguns 
animais para a sua alimenta-
ção, sem olhar para a destrui-
ção da flora e fauna bravia. 

 O secretário de Es-
tado da província de Manica, 
Edson Macuacua que traba-
lhou recentemente em Macos-

sa, distrito nortenho que dista 
cerca de 270 quilómetros da 
cidade de Chimoio, mostrou-
-se inquieto com esta prática 
que alguns populares fazem 
de forma conscientes esta 
acção nociva ao ambiente.

 Após ter visitado a 
coutada Nove, uma das áre-
as de conservação da pro-
víncia de Manica, Macuacua 
defende que aquele espaço é 
um atractivo para o turismo 
cultural ou de estudos para 
nacionais ou estrangeiros, 
facto que pode catapultar o 
crescimento económico e so-
cial daquela comunidade. 

 O dirigente disse 
que as áreas de conservação 
devem ser protegidas por to-
dos cidadãos, pois se trata de 
espaços para arrecadação de 
receitas para os cofres do Es-
tado moçambicano, facto que 
pode resultar em melhoria de 
várias infraestruturas para o 
bem-estar dos visitantes e po-
pulação que reside arredores. 

 “O Estado condena 
veementemente actos que con-
figuram crimes ambientais, 
por isso como Estado pode-se 
melhorar e reforçar as medidas 
tomadas, em varias dimensões, 
a começar pela sensibilização 
da população com o envolvi-
mento da liderança comunitá-
ria”, disse Edson Macuacua. 

 Ademais sensibilizou 
a populaça de Macossa a va-
lorizar os recursos locais, pois 
estes quando bem geridos, são 
atrativos do desenvolvimento 
do distrito, da província, assim 
como do país, “os recursos na-

turais existentes nas áreas de 
conservação ao nível do distrito 
são os que devem promover o 
desenvolvimento local”, disse. 

 Segundo o chefe 
dos serviços provinciais de 
Representação de Estado de 
Manica, é impossível o cres-
cimento económico, social 
e cultural nas comunidades 
onde existem áreas de con-
servação, quando persistem 
prática nocivas ao ambiente, 
como é o caso das queimadas 
descontroladas e caça furtiva. 

 “Pretende-se inten-
sificar a intervenção da polí-

cia de protecção dos recursos 
naturais para que tenha mais 
acção preventiva com vista 
a evitar a ocorrência de ca-
sos de caça furtiva no interior 
das coutadas oito e nove”, 
realçou Edson Macuacua. 

 No final da inter-
venção, o dirigente apela aos 
órgãos de administração de 
justiça para responsabilizar 
criminalmente os infratores da 
lei ambiental como forma de 
desencorajar esta prática no-
civa à natureza recorrente ao 
nível do distrito de Macossa, a 
norte da província de Manica. 

Kelly mwenda

A Save The Children In-
ternacional em Moçambique, 
capacitou no passado fim-de-
-semana cerca de vinte jorna-
listasde diferentes órgãos de 
comunicação baseados na pro-
víncia de Manica, em matéria 
de salvaguarda da criança, di-
reitos, protecção e participação 
da criança em todas esferas da 
sociedade, uma acção que se 
enquadra no projecto NORAD.

 A capacitação surge 
numa altura em que pouco se 
fala dos direitos da criança no 
país, por isso esta ONG dele-
ga aos jornalistas a missão de 
reforçar através dos meios de 
comunicação matérias e pro-
gramas que tem a ver com a pro-
moção de direitos da criança. 

A iniciativa da Save The 
Children, visa não só munir 

aos jornalistas de ferramen-
tas de direitos da crianças 
para melhor divulgar essa te-
mática, como também divul-
gar e desencorajar actos que 
põem em causa os direitos 

da criança em Moçambique.
Segundo a directora pro-

vincial de programas na Save 
The Children em Manica, 
Ana Dulce Guizado, muitos 
profissionais não tem olhado 

a criança como um ser com 
direitos, por isso esta capa-
citação serve para recapitu-
lar os jornalistas acerca das 
maneiras de abordar assun-
tos que envolvem crianças. 

“Muitos profissionais ou 
outras pessoas que trabalham 
com a criança não têm tido a 
atenção de olhar para criança 
como um ser que tem direi-
tos e um ser que deve parti-
cipar nos processos de de-
cisão sobre os assuntos que 
dizem respeito a elas”, disse. 

Ana Dulce Guizado pediu 
aos jornalistas para evitarem 
expor as crianças vítimas de 
certos abusos quando tratam 
desse tipo de matéria, “há si-
tuações em que uma criança 
é violada, e a mesma crian-
ça volta a ser vítima, por que 
efectivamente colocamos a ela 
exposta ou colocamos os fami-
liares expostos, essa criança 
sofre mais uma vez ao nível da 
comunidade, e escola “, frisou. 

Kelly mwenda
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CAF elege Moçambique como sede 
do CAN de futebol de praia-2022

Moçambique jogará Afrobasket 
2021 em femininos em Yaoundé

a cidade de Yaoundé, nos Camarões, vai acolher a 
fase final do Afrobasket 2021 em Sénior Femininos, a 
qual moçambique está apurado para participar . a pro-
va vai ter lugar entre os 17 e 26 de setembro de2021.

A confirmação 
foi feita pela 
FIBA África 
que comuni-
cou o facto 

na sua página oficial, dando 
conta que a anuência deste 
país em acolher a competi-
ção surgiu após a aceitação do 
Ministro dos Desporto de Ca-
marões, Kombi Mouelle, em 
nome do governo camaronês. 

Para além do pais anfitrião, 
as quatro semifinalistas de 
2019, nomeadamente Nigé-
ria, Senegal, Moçambique e 
Mali estão automaticamente 
apuradas para esta prova, en-
quanto as restantes sete irão 
ser encontradas após a fase 

de apuramento a decorrerem 
entre Maio e Julho próximo.

Com a confirmação da sede 
desta prova, a Federação Mo-
çambicana de Basquetebol ini-
ciou a contagem decrescente 
para a participação do país nes-
ta prova, sendo que para breve 
será indicado o seleccionador 
nacional bem como o res-
pectivo plano de preparação.

Recordar que Yaoundé 
acolheu em Fevereiro últi-
mo o grupo de Moçambique 
na fase de qualificação ao 
Afrobasket 2021 em senio-
res masculinos, tendo vários 
participantes se queixado das 
condições oferecidas para 
este evento. (LANCEMZ) 
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a Confederação africana de Futebol (CaF) anun-
ciou que moçambique vai sediar o Campeonato afri-
cano de futebol de praia em 2022. trata-se de um mo-
mento histórico para o país, que pela primeira vez 
irá organizar uma competição continental da CaF.

A candidatura 
de Moçam-
bique para 
a organi-
zação do 

evento teve um suporte total 
do Governo moçambicano, 
tendo providenciado as ga-
rantias necessárias para aco-
lher o CAN da modalidade.

 A Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) já 
reagiu à escolha, através do 
presidente, Feizal Sidat, que 

usou as redes sociais para 
exprimir a sua satisfação. 

 «Estamos radiantes com 
esta notícia que confirma que 
a CAF escolheu Moçambique 
como país anfitrião para o 
CAN Futebol de Praia 2022. 
Foi um trabalho árduo de pre-
paração da candidatura, que 
como devem calcular havia 
muitas exigências por par-
te da CAF. Queremos tornar 
Moçambique num país aco-
lhedor de eventos continen-

tais de futebol, este torneio é 
só o começo, como também 
o futsal COSAFA ainda este 
ano. Em nome da FMF, agra-
decer ao governo e demais 
agentes pelo suporte e apoio a 
esta candidatura. Vamos tra-
balhar para que a competição 
seja um sucesso», salientou.

 Com esta indicação, 
concretiza-se um dos ob-
jectivos traçados pela di-
recção executiva da FMF 
para o mandato 2019-2023.

 Refira-se que a se-
lecção moçambicana vai 
participar de 23 a 29 de 
Maio no CAN de futebol 
que terá lugar no Senegal.
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“Fui influenciado por Tom 
&Jerry – Patchuno/Mucai

Cristóvão Nicolau marra Júnior  localmente conhecido por 
patchuno/mucai, nascido no dia 12 de maio de 1996 em Chi-
moio província de manica, patchuno é um jovem artista plás-
tico e percussionista, faz desenhos abstractos e surrealismo. 

Começou a dese-
nhar por volta 
dos 9-10 anos, 
até então era tudo 
brincadeira, as 

suas maiores influências eram 
viaturas e personagens como 
“Tom &Jerry”. Começou a pra-
ticar a arte do desenho na areia, 
depois passou para o papel, 
onde usava os seus cadernos 
para emitar alguns desenhos 
e exprimir aquilo que sentia. 

Com o passar do tem-
po parou de copiar só o que 
via e passou a criar os seus 
próprios desenhos. Aos 13 
anos, decidiu mexer com as 
tintas, dando então um gran-
de passo na sua carreira. 

Começou a aprender a 
pintar com um amigo e a me-
xer com outros tipos de artes 
plásticas, onde aprendeu algu-
mas técnicas que lhe são úteis 
até hoje. Foi desenvolvendo 
suas próprias técnicas e evo-
luindo com aquele material. 

Hoje em seus trabalhos gos-
ta de usar vários tipos de mate-
riais em uma mesma tela desde 
látex, corantes, tintas acrílicas, 
lápis, etc. Tem muito à apren-
der ainda (diz ele), pois é muito 
novo nessa arte (nunca ninguém 
saberá tudo). Hoje faz uma jun-
ção de seus trabalhos em telas 
com algumas técnicas novas 
e vice-versa tanto em suas te-
máticas como em técnicas. 

Patchuno gosta de mostrar 
a evolução do dia-a-dia do ho-
mem bem como a beleza do 
espaço em algumas pinturas 
abstratas e alguns retratos...
passa isso em sua arte onde ela 
estiver, seja em telas como em 
paredes, o que gera um impacto 
positivo a sua comunidade em 
relação a liberdade, criativida-
de, valorização da cultura local 
e a manifestação artística. Já 
participou em algumas exposi-
ções (coletivas e individuais) e 
workshops culturais. Já partici-
pou em um concurso nacional.

“Podem apreciar a minhas 
obras no meu ateliê (cá no 
Chimoio, no Bairro Eduardo 
Mondlane, e nas redes sociais, 
para comprar também, nos 
mesmos lugares das aprecia-
ções, faço exposições em Ho-
téis, redes sociais, feiras cultu-
rais e casas de arte”, sublinha. 

O artista conta que as prin-
cipais dificuldades que enfren-
tou e enfrenta são: recursos/

materiais de alta qualidade 
para a execução do trabalho, 
falta de espaços culturais (cá 
em Chimoio) para exposição 
dos meus/nossos trabalhos.

No princípio da sua car-
reira artista, a principal difi-
culdade era de expor os tra-
balhos, actualmente, com as 
redes sociais, as coisas muda-
ram de rumo para o melhor.

Questionado sobre a situa-
ção actual da cultura tendo em 
conta a pandemia da Covid-19, 
o artista diz que, esta é uma 
época excelente para a criação, 
como as outras. Em relação a 
percussão, existe uma enorme 
dificuldade em trabalhar porque 
normalmente as suas actuações 
são em festas e, houve uma re-
dução significante das festas.

Para as artes plásticas, o 
trabalho continua, agora, pre-
parando uma exposição rela-
cionada com a pandemia Co-
vid-19, o Empoderamento da 
mulher e os direitos das crian-

ças, visto que, elas possuem 
um incrível papel na sociedade.

Mucai deixa o seguinte con-
selho: a nossa união e colabora-
ção nos farão artistas melhores 
tanto como percussionistas exce-
lentes. É importante que criemos 
e mostremos o que realmente 
somos, que valorizemos a nossa 
cultura para que os outros possam 
valorizar. E, não se esquecen-
do da identidade individual em 
qualquer ramo artístico ou cria-
tivo, pois, só assim, podemos re-
ceber um reconhecimento digno.

“Por fim, enviar as minhas 
saudações aos artistas de Chi-
moio, Manica e Moçambique. 
Dizer que nós somos incríveis 
e fazemos trabalhos maravi-
lhosos. E, envio também sau-
dações a minha esposa que 
me apoia bastante, aos meus 
padrinhos e familiares, aos 
meus admiradores, aos que 
apoiam a arte local e não me 
esquecendo da Sra Rita (Ne-
gra), o meu muito obrigado”.

silVino miranda
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“O rap dá-te a liberdade de dar água 
para quem tem sede)” – Ygrego
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Ygrego nome artístico de dário Wilker marques, nasci-
do na Cidade de Chimoio de 27 anos de idade, actualmen-
te residente na vila de manica, é músico fazedor dos géne-
ros musicais Hip-Hop/rap, Bouncetrap e Underground. 

Para si,o estilo Rap é 
um estilo livre, no 
sentido de dar-te a 
liberdade de falar 
ou expor o que tu 

desejas que as pessoas contem-
plem ou entendam, é como uma 
arte plástica onde o artista ex-
terioriza aquilo que são os seus 
pensamentos e não só, também 
traz motivação para os desmoti-
vados, ou seja, água para quem 
tem sede, e daí surge a sua im-
portância para a contemporanei-
dade, o poder de levar o próprio 
cérebro pra os ouvidos de ou-
trem e fazê-lo sentir no coração.

Ygrego, descobre a paixão 
pelo Hip-hop/Rap muito cedo, 
contudo, ainda não estava mui-
to entregue ao Hip-hop, pois na 
sua adolescência dedicava-se 
mais a dança, com o passar do 
tempo, o artista sofre influências 
de grupos musicais de rap mo-
çambicano e alguns artistas es-
trangeiros que naquela altura já 
faziam rap e as letras das músicas 
o faziam reflectir de tal forma que 
acabou entrando para esta vida.  

“Eu descobri a paixão pelo 
rap em 2007 quando o Grupo 
de Hip-Hop chamado Trio Fam 

lançou a sua música intitulada 
“continência”, na altura eu dan-
çava pandza, músicas do Ziqo e 
Denny OG, a quem eu admirava 
muito, mas as lyrics do Kloro na 
música me fizeram olhar para 
aquilo de forma pejorativa. Eu 
senti no primeiro momento como 
se aquilo não fosse para mim 
porque eu era miúdo, com cerca 
de 13 ou 14 anos, e a minha voz 
era muito fina, mas a partir daí 
passei a ouvir as músicas da Trio 
Fam, Lil Wayne entre outros”. 

Em 2008 ao surgimento do 
vídeo do rapper moçambicano 
Hernâni da Silva - Minha colega 
em que no fim colocava um ver-
so na instrumental do grupo Trio 
Fam cujo título era “continência”.

“Como eu não o conhecia, 
achei que fosse miúdo da minha 
idade e a voz dele também era 
fina. Então decidi que queria e iria 
também fazer aquilo”, sublinha. 

Ygrego gravou a sua pri-
meira música em Novembro de 
2009 sem nenhuma letra, em 
casa do Helton Man, onde era 
uma lapela e um laptop da classe 
Pentium. Ouvir a sua voz a tocar 
sobre uma instrumental pareceu 
estranho para o artista naquela 

altura. A partir daí começou a 
fazer e conheceu vários rappers.

O artista conta com algu-
mas compilações, a primeira foi 
uma mixtape intitulada “Filho 
da Hood” lançada em 2015, a 
segunda compilação intitula-
-se “Diversos”que conta com 10 
faixas, ea terceira compilação foi 
a EP “Colossal” que o mesmo 
considera que esta deu um hype 
na sua carreira fazendo com que 
o artista ganhasse um espaço, 
tal que deu um lugar cimeiro 
na história do rap em Chimoio. 

“Para mim a mixtape inti-
tulada “Diversos” foi a minha 
maior mixtape porque eu es-
tava a me descobrir e estava 
numa fase de transição, trei-
nando melodias e segurança na 

colocação de voz”, acrescenta. 
O artista conta ao Zam-

beze que nunca participou de 
nenhum concurso de rap, mas 
representou a Cidade de Chi-
moio no Quinto Festival Na-
cional de Hip-Hop “Punhos no 
Ar”, organizado pelo PierDogg 
e o Centro Cultural Franco mo-
çambicano em Agosto de 2020. 

“Eu trabalho com armas 
próprias e como diz o ditado 
“quem não tem cão sabe como 
caça” tenho conta em algumas 
plataformas digitais, como You-
Tube, e SoundCloud. Também 
tenho um Blog, www.ygreggo.
blogspot.com. de momen-
to não tenho nenhum apoio. 

O artista afirma que a primei-
ra dificuldade que teve ao entrar 

para o mundo artista foi encarar-
-se como rapper, porque era tími-
do por causa de um problema que 
teve na escola primária onde os 
colegas praticavam bulling sobre 
ele por causa dos seus olhos que 
eram considerados de chinês. A 
segunda dificuldade foi colocar 
na cabeça da sua mãe que esco-
lheu fazer aquilo e que queria 
ser rapper, e por não ter crescido 
com seu pai por perto, ela queria 
sempre que eu me formasse até 
ao mais alto nível, e ela achou que 
aqui até certo ponto iria atrapalhar 
a sua carreira estudantil, contudo 
o artista continuou a pressionar 
até que teve o seu próprio home 
estúdio e graças a Deus fez a sua 
licenciatura com a música do 
lado, daí que conseguiu provar a 
sua mãe e a todos que é possível 
se formar a fazer o que amamos.

No seu entender a cultura 
rap em Moçambique tem vin-
do a ganhar uma visibilidade 
maior, embora muitos estejam 
a descair para rap pastilha en-
quanto a muita informação por 
se explorar mesmo em traps. 
Mas ainda assim a cultura Hip-
-Hop está a crescer e está a passos 
curtos da valorização da mesma, 
e também dos seus fazedores.

“Deixar um sharau aos que 
apreciam meu rap e me admi-
ram, bigup pra a Gang NMEP 
mycrew... SharauBenBeatz, Vul-
cano e toda família Madumbe...” 

Peace up “Ygrego”One 

silVino miranda
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Armando Artur foi Craveirinhado: A Literatura 
Moçambicana vive, premiar é uma forma de poda-la

Artur Comboio: o homem que 
segue no Costa do Sol

É importante, antes de mais, expressar meu sentimen-
to de apreço pelo espaço partilhado com grandes pensa-
dores da nossa literatura, do qual me sinto intruso, em 
partilhar ínfimas reflexões sobre o fenómeno literário.

A ocasião de 
consagração 
do poeta Ar-
mando Artur, a 
concessão do 

Prémio de Literatura José Cra-
veirinha a esta figura, na quarta-
-feira passada, coincidiu com o 
instante em que me encontrava 
a folhear os volumes de arquivo 
do Jornal Savana, corresponden-
tes ao ano dois mil e três (2003). 
Essa coincidência consubstan-
cia agora uma actualização de 
factos que interligam um debate 
dessa época à recente premiação.       

No processo de consulta em 
que me encontrava, deparei-me 
com um texto, onde Luís Nha-
chote, editor da página cultural, 
no último semanário daquele ano, 
afirma que a partida (a morte) de 
José Craveirinha e o Debate da 
morte da literatura foram even-
tos que marcaram o ano de 2003. 
Factos que na minha opinião, 
dezoito (18) anos depois, a cada 
premiação, confirmam a vida da 
literatura Moçambicana, assim 
como, a homenagem ao Craveiri-
nha, o imortaliza e responsabiliza 
os escritores laureados a não de-
fraudar o signo de qualidade que 
marcara o exercício da escrita cra-
veiriniana, conhecida principal-
mente, pelos infalíveis vaticínios.

É sabido por literatas e não 
só, que a concessão de prémios 
literários é uma das práticas que 
asseguram o fenómeno literário 
a sua feição de estabilidade e de 
notoriedade pública, portanto, os 
prémios literários têm um objecti-
vo legitimador. Sendo Moçambi-
que um país onde a obra de um 
escritor é quase sempre valoriza-
da em post mortem, haverá agora 
muita ou pouca certeza sobre a 
obra de Armando Artur? Disso 
até podem teimar algumas dúvi-
das, mas com certeza, a qualidade 
literária, essa é legitimada pela 
concessão. Passo assim, a comen-
tar sobre o Júri para sustentar a 
minha posição, segundo a qual, 

a obra de Armando Artur, sem 
dúvida, é validada, sem com isso 
significar que não fosse válida, 
mas que agora passa a ganhar ou-
tra e maior notoriedade pública.

O Júri 

Sobre o júri, muito pode se 
expressar, todavia, no júri com-
posto por Manuel Tomé, Adelino 
Timóteo, José Castiano, Ungulani 
Ba Ka Khosa e Teresa Manjate, 
não encontro objecções, uma vez 
que, todos respeitam a teoria dos 
jurados, isto é, relacionam uma 
autoridade que se deseja aceite 
pela comunidade literária, a di-
versidade das personalidades que 
constituem o jurado, estudiosos 
da literatura, criadores e/ ou pro-
dutores da própria Arte literária, 
filósofos, que unânimes julga-
ram e decidiram tendo em conta 
critérios, facto que robustece um 
dos instrumentos de instituciona-
lização da literatura, o júri, que 
por conseguinte, valida a obra do 
consagrado. Ideia realçada por 
Vergílio Ferreira, citado por Reis 
(1999), ao declarar o seguinte:

Um prémio, para lá de várias 
outras compensações, confere ao 
premiado um pouco de certeza so-
bre o que realizou […] se um júri 
tem qualidade, uma consagração 
significa alguma coisa que impor-
ta à confiança em nós mesmos.                    

É essa postura acima descrita, 
que o laureado pelo maior pré-
mio literário no país, o Prémio 
de Literatura José Craveirinha, 
Armando Artur deve assumir, re-
formulando a sua expressão «Ne-
nhum prémio faz um grande ou 
pequeno escritor» para «o maior 
prémio de literatura Moçambica-
na, Prémio de Literatura José Cra-
veirinha fez-me grande escritor».

 

As compensações

É lógico que uma bolacha não 
tem o mesmo valor que um car-
ro, uma casa, uma obra literária, 

entre outros bens. Será verdade 
que montar-se-ia uma plateia, 
em tempos de pandemia, de di-
rigentes, gestores e académicos 
para laurear um imerecido, com 
um cheque de vinte e cinco mil 
dólares? Acredito que não, e que 
a recompensa no caso da obra de 
Armando Artur é proporcional ao 
valor do mesmo, até porque este, 
é um dos mais complexos proces-
sos «Fazer um livro» na lista dos 
feitos que a sociedade julga que 
tornam um homem importante, 
ao conseguir os seguintes três 
feitos cumulativamente: fazer um 
filho, plantar uma árvore e escre-
ver um livro, acrescento, um con-
junto de livros representativos.   

Atitudes de despeito ao lau-
reado no universo literário não 
faltarão, é preciso assumir que se 
trata do melhor, por outras pala-
vras, do escolhido para represen-
tar na literatura Moçambicana 
à luz dos preceitos do prémio. 

Portanto, o júri (com base em 
critérios, credibilidade em maté-
rias literárias e não só, confirma-
do pelo repertório de conheci-
mento, experiência comprovada) 
e as recompensas constituem ele-
mentos importantes para a con-
tinuidade dos prémios literários, 
consequentemente, garantir o 
carácter institucional da literatura 
moçambicana, pois, por tal razão, 
estendo a minha imensa estima 

em jeito de realce de papéis de 
alguns envolvidos, (in) directa-
mente na consagração de Arman-
do Artur, isto é, nessa coisa vivi-
ficar a literatura Moçambicana.  

O papel do júri, em repeti-
ção; à prestigiada instituição: 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB) pelo continuado patro-
cínio, que significa acreditamos 
na nossa cultura e por isso a va-
lorizamos. À Associação dos 
Escritores Moçambicanos, uma 
casa bastante frequentada por 
novos literatos, não pode haver 
dúvidas desta estar a conseguir a 
assumir o papel de agremiação-
-mãe das associações artísticas.

 Culturais nacionais, pois 
para além de congregar escrito-
res, aglutina fazedores doutras 
modalidades artísticas, que a par 
dos poetas, acolhe músicos, acto-
res, artistas plásticos e outros. A 
animação cultural havida na ce-
rimónia de divulgação do vence-
dor do Prémio de Literatura José 
Craveirinha, evidencia esse facto, 
começando pela valorização dos 
nossos escultores, pois o troféu 
do galardão é uma escultura em 
formato de livro, em pau-preto, 
diante de uma abertura do even-
to a cargo da Yolanda Chicane, 
uma voz interpretando músicas 
inspiradas nos poemas de autores 
moçambicanos e, quando se po-
dia pensar que o ápice da anima-

ção tivesse sido atingido, a plateia 
foi brindada por um envolvente 
jogral, uma adaptação de Aurélio 
Furdela, na sua veia de drama-
turgia a fundir textos de Fátima 
Mendonça, José Craveirinha, 
Calane da Silva, Luís Bernardo 
Honwana, Lília Momplé e Ungu-
lani Ba Ka Khosa, com interpreta-
ção de Lucrécia Paco, Iracema de 
Sousa, Sangare Okapi, Eduardo 
Quive e Cheny Wa Guni, vestidos 
pela marca Quaqua, na sonorida-
de da nossa Timbila: uma distinta 
interdisciplinaridade das artes.

Um facto que não nos pode 
passar despercebido, é a va-
lorização que a TVM e a RM 
deram ao evento, um evento 
cultural que mereceu uma trans-
missão em directo nesses dois 
canais, que só se pode enaltecer 
o grande préstimo à divulgação 
e valorização da nossa literatura.  

 À Ministra da Cultura e Tu-
rismo, Eldevina Materula, e todas 
aquelas entidades, entre Reitores 
e PCAS, merecem destaque, por 
salvaguardar a literatura, apre-
sentando-se no maior galardão 
literário do país, que reconhece 
e consagra o conjunto de obras 
literárias, dos melhores criado-
res, o Prémio de Literatura José 
Craveirinha que, com apoio da 
nossa HCB, vivifica a literatura, 
ou seja, premiar é podar/manter 
viva a literatura Moçambicana.    

Gerson monjane


