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Ruanda e França complicam 
equação de Cabo Delgado

em 28 de abril, o presidente da república, Filipe Nyusi, 
visitou oficialmente o Ruanda, onde se reuniu com o homó-
logo paul Kagame. em cima da mesa esteve o apoio ruandês 
à contra insurreição em Cabo delgado e as contrapartidas 
moçambicanas face a um eventual apoio militar.

Ruandeses es-
pecializados 
em contrain-
t e l i g ê n c i a 
têm apoiado 

discretamente as Forças de 
Defesa e Segurança moçambi-
canas na identificação, detenção 
e interrogatório a ruandeses em 
Moçambique, acusados de en-
volvimento em actividades ter-
roristas no Ruanda, sendo poste-
riormente repatriados e entregues 
ao regime de Paul Kagame.

A perseguição a ruandeses 
em Moçambique – como é o 
caso do jornalista Ntamuhanga 
Cassien, detido em 23 de Maio 
e encaminhado para a embaixa-
da do Ruanda em Maputo, sem 
que exista qualquer acordo de 
extradição entre os dois países, 
suscitou atenção pública sobre 
a natureza das actividades dos 
expatriados ruandeses, mui-
tos dos quais reportados como 
activistas políticos da oposi-
ção a Paul Kagame. O núme-
ro de detenções e desapareci-
mentos tem vindo a aumentar.

O papel do Ruanda e a aber-
tura de Filipe Nyusi a uma “par-
ceria” em Cabo Delgado tem 
sido objecto de “chamadas de 
atenção” na Comunidade para 
o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), que pretende 
que qualquer intervenção, numa 
questão considerada “regio-
nal”, passe pelo concerto dos 
países-membros da organização.

Na cimeira da Dupla Troika 
da SADC em 27de Maio (Mo-
çambique, Botswana, Malawi, 
África do Sul, Zimbabwe e 
Tanzânia), os membros partici-
pantes não chegaram a qualquer 
posição comum em relação ao 
relatório técnico apresentado 
em Abril pela missão da SADC 
a Cabo Delgado, liderada pelo 
tanzaniano Brig. Mukokomani, 
adiando a discussão para uma 
próxima cimeira da organização, 
prevista para o final de Junho.

A missão da SADC, propôs 
o envio de meios logísticos e 
tropas da Marinha, Força Aérea 
e Exército dos Estados membros 
da SADC, totalizando 3.000 mi-
litares, com carácter de urgência. 

O contingente regional deveria 
iniciar-se com o destacamento de 
forças especiais, contra inteligên-
cia e meios navais, para bloquear 
o acesso a Mocímboa da Praia.

Os constantes adiamentos 
revelam, por um lado, a falta de 
empenhamento do governo de 
Filipe Nyusi numa solução que 
passe pelo envio de um contin-
gente regional. O partido do po-
der Frelimo e Filipe estão coor-
denados na rejeição, num futuro 
próximo, de uma intervenção 
militar externa na escala propos-
ta, preferindo contar com alia-
dos bilaterais como o Ruanda.

O envolvimento do Ruanda, 
e também da França, na discus-
são sobre a abordagem interna-
cional no conflito de Cabo Del-
gado tem levado à emergência de 
divisões a nível regional. Fontes 
consultadas consideram que o 
bloco SADC se encontra de for-
ma crescente, dividido entre “vo-
luntaristas” e “negacionistas”.

O primeiro bloco é liderado 
pela África do Sul, cujo Pre-
sidente Cyril Ramaphosa se 
tem revelado desde o início do 
conflito como o principal im-
pulsionador da regionalização 
da solução militar. A posição 

de Cyril Ramaphosa tem vin-
do a tornar-se cada vez mais 
crítica em relação à postura de 
Filipe Nyusi e do governo mo-

çambicano. Uma comunhão de 
avaliações e propósitos com a 
França em relação a Cabo Del-
gado tem vindo a proporcionar 
um alinhamento de posições.

A recente visita do Presi-
dente francês Emmanuel Ma-
cron a Pretória, em finais de 
MAI.2021, confirmou a cen-
tralidade do dossier de Cabo 
Delgado na agenda bilateral. 
EM tinha já reunido com FN 
sobre o assunto por ocasião da 
Cimeira sobre o financiamento 
das economias africanas, que 
decorreu em 18.MAI em Paris.

Em Pretoria, Emmanuel 
Macron confirmou a Cyril Ra-
maphosa a disponibilidade fran-
cesa para garantir a segurança 
marítima ao largo de Cabo Del-
gado, através das bases navais 
na ilha de Reunião e em Mayot-
te, apoiando indirectamente 
as intenções da África do Sul. 
A participação naval francesa, 
para muitos vista como deses-
tabilizadora, permite colmatar 
o défice de meios sul-africano 
e sobretudo reforçar a influên-
cia na região em apoio à pe-
trolífera Total, assumindo um 
papel principal, em detrimento 
de EUA, Rússia, Portugal ou 
China. O protagonismo do Ru-
anda e da França no conflito de 
Cabo Delgado tende a minimi-
zar a importância e dimensão de 
uma posição regional da SADC.

Pretória não tem condições 
para assegurar a vigilância do 
seu próprio domínio marítimo e 
aéreo e uma eventual projecção 
de forças para o norte tornar-
-se-ia, com os meios actuais, 
ainda mais improvável. A RAS 

tem uma linha de costa de 2.798 
kms e uma Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de mais de 
1.2 milhões de Kms². Pelo Ca-
nal de Moçambique, com 1.600 
Kms de extensão, passa grande 
parte das importações e expor-
tações, incluindo 40% do abas-
tecimento de petróleo do país. 
O agravamento da inseguran-
ça devido ao conflito de Cabo 
Delgado tem vindo a aumen-
tar a vulnerabilidade do Canal.

A cobertura aérea sul-
-africana está a cargo de 3 
aparelhos Dakota com mais de 
70 anos e sem tecnologia in-
corporada para o efeito. Dos 
meios navais, incluindo os 3 
submarinos disponíveis, apenas 
1 foi modernizado em meados 
dos anos 2000, e os restan-
tes carecem de actualização.

Os 4 navios-patrulha dis-
poníveis para fiscalização da 
ZEE e do Canal de Moçambi-
que encontram-se igualmente 
desactualizados e apenas 1 foi 
objecto de reparações em 2007, 
embora os sistemas de comba-
te permaneçam desactualiza-
dos. As 2 fragatas disponíveis, 
que funcionam actualmente 
como navios-patrulha, datam 
dos anos 1970 e 1980 e care-
cem de manutenção, o mesmo 
acontecendo com outros navios.

Existem presentemente 4 na-
vios em construção, entre estes 3 
navios-patrulha e 1 navio de vi-
gilância marítima, mas que estão 
longe de cobrir as necessidades 
da marinha de guerra sul-africa-
na. O reforço de meios navais, 
que alguns analistas defendem 
ter de passar por mais 2 fragatas, 
6 navios-patrulha e pela substi-
tuição da maior parte da frota ac-
tualmente existente, significa um 
investimento que o Estado não 
consegue suportar actualmente 
e implica um período de tempo 
incompatível com as necessi-
dades de intervenção regional.

A Tanzânia, que faz fron-
teira com Cabo Delgado e cujo 
papel é tido como “chave” na 
resolução do conflito, lidera o 
bloco “negacionista”. Embora 
não oficialmente, Dar-Es-Salam 
não alinhará numa eventual for-
ça conjunta da SADC, optando 
por uma estratégia de contenção, 
impedindo que o conflito se alas-
tre para a sua região sul, como já 
ocorreu no passado. Três facto-
res contribuem para esta posição:

- O potencial para aumento 
da desestabilização no território, 
criando-se um foco de insurgên-
cia permanente no sul do país;

- As expectativas que ainda 
persistem sobre o desenvol-
vimento do projecto rival de 
GNL em Lindi, sul da Tan-
zânia, a cargo do consórcio 
constituído pela Tanzania 
Petroleum Development Cor-
poration (TPDC), Shell, Equi-
nor, ExxonMobil, BG Group 
e Ophir Energy, vencedor do 
concurso em 2016, alternativo 
ao projecto em Cabo Delgado;

- Relações crónicas de má-vi-
zinhança e desconfiança mútua 
devido a rivalidades regionais 
e conflitualidade na gestão da 
fronteira comum, onde proli-
feram tráficos diversos, sem 
que qualquer dos vizinhos 
assuma a responsabilidade.

A substituição do John 
Magufuli (falecido) por Sa-
mia Suluhu, chegou a produ-
zir expectativas de distensão, 
não confirmadas até hoje. A 
nomeação como embaixador 
moçambicano na Tanzânia 
do director de operações do 
Serviço de Informação e Se-
gurança do Estado (SISE), Ri-
cardo Mutumbuida, que visa 
aproximar as duas partes no 
domínio da segurança, não terá 
caído bem em Dar-Es-Salam.

O registo de bombardea-
mentos das Forças Populares 
de Defesa Tanzanianas (TPDF) 
sobre posições insurgentes em 
território moçambicano é outro 
dos focos de tensão bilaterais 
que persistem. (am/Zambeze)
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Intervenção militar internacional é inevitável?
A conquista pelo movimento Al-Shabab (“os jovens”em 

árabe) do aeroporto de palma, no nordeste de moçambique, 
na região de Cabo Delgado, parece ter apanhado de surpresa 
a comunidade internacional.

No entanto, 
desde Ou-
tubro de 
2017, este 
grupo ter-

rorista armado de inspiração 
jihadista (GAT) tornou-se uma 
preocupação crescente. A ONG 
norte-americana, Armed Con-
flict Location & Event Data 
Project(ACLED) estimou em 
Março passado que mais de 
2000 a 2500 pessoas (incluin-
do 1300 civis) morreram no 
contexto de ataques incessan-
tes levados a cabo nesta re-
gião desde 2017. A ACLED 
especifica que dos quase 600 
ataques registados desde 2017, 
90% são atribuíveis a Shabab.

O ataque a Palma terá cau-
sado a morte de 57 pessoas, 
incluindo 7 cidadãos estrangei-
ros, e provocou a deslocação de 
cerca de 13.000 pessoas para 
as localidades de Nangade, 
Pemba, Quitunda, Mueda ou 
a vizinha Tanzânia. Juntam-se 
aos 535.000 a 670.000 mo-
çambicanos que já fugiram da 
região, de acordo com várias 
fontes, incluindo a agência das 
Nações Unidas para os Refu-
giados (ACNUR), o Gabinete 
de Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA) das 
Nações Unidas e o Programa 
Alimentar Mundial (PAM).

oportunismo ou estra-
tégia deliberada dirigida a 
interesses estrangeiros?

Embora Moçambique, in-
dependente desde apenas 1975, 
seja uma antiga colónia portu-
guesa desde 1498, a França não 
está desinteressada. É, de fac-
to, no Canal de Moçambique 
que Paris pretende manter-se 
firme e determinada a prote-
ger a soberania das suas cinco 
Ilhas Dispersas e da imensa 
Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) e da plataforma con-
tinental adjacente (640.000 
Km2 ) ou o dobro da frança!

É também nesta parte pro-
missora do sul do Oceano Índi-
co que a França tem argumen-
tos militares sólidos, graças 
aos seus dois departamentos de 
Mayotte (que se tornou o 101º 
departamento francês, após o 
referendo de 2009) e da Reu-
nião e das cerca de 2000 forças 
de soberania que ali se destacam 
através das suas Forças Arma-

das da Zona do Oceano Índico 
Meridional (FAZSOI), dos seus 
cinco navios (incluindo as suas 
duas fragatas e dois barcos-pa-
trulha), os seus dois aviões de 
transporte e dois helicópteros.

Desde então, muitas espe-
culações têm surgido sobre o 
papel que Paris deve desem-
penhar lá, especialmente tendo 
em conta que é nesta rica região 
de gás no Nordeste do país - a 
terceira reserva de gás africana 
(depois da Nigéria e da Argélia) 
- mais precisamente ao largo da 
sua costa e das da Tanzânia, na 
bacia de gás de Rovuma, que 
muitas companhias petrolíferas 
estão ali implantadas, incluindo 
a Exxon americana associada 
ao ENI italiano nos blocos 4 
e ao Total Francês, no bloco 1 
(campos de gás de”Golfinho” e 
“Atum”). No entanto, a Exxon 
e a ENI parecem ter tomado a 
decisão de adiar o seu investi-
mento com mais cautela, en-
quanto a Total esperava abrir 
as suas atividades, poucos 
dias após o ataque a Palma. 

Este último pretende de-
senvolver as suas duas mega 
centrais de gás natural lique-
feito (GNL) e os seus dois 
comboios de liquefacção na 
península de Afungi, precisa-
mente, a 250 km da cidade de 
Palma, passados para as mãos 
do Shabab moçambicano,  en-
tão agora libertado pelas for-
ças armadas moçambicanas.

Com um montante de 23 
mil milhões de dólares, para 
uma produção anual de 13,12 
milhões de toneladas de GNL 
- prevista para 2024 - este é 
o maior investimento estran-
geiro do país e o maior pro-
jeto da Total no mundo. Esti-
ma as reservas off-shore em 
5.000 biliões de m3 de gás.

Com a descoberta de 160 
biliões de pés cúbicos, o país 
será um dos principais produ-
tores de GNL dentro de vinte 
anos. Ao desenvolver este gi-
gantesco vento de gás, Mo-
çambique tornar-se-ia assim 
o quarto exportador de GNL 
(depois dos EUA, Qatar, Aus-
trália), com uma produção que 
deverá atingir 2/3 da do Qatar, 
em 2030. Com receitas fiscais 
anuais equivalentes a 3 mil 
milhões de dólares por ano, o 
orçamento de Moçambique se-
ria duplicado,enquanto70.000 
postos de trabalho seriam cria-

dos dentro de 20 anos e 100 
mil milhões de dólares gerados 
pela exploração de gás com-
pensariam as deficiências das 
infraestruturas no norte do país.

Com efeito, o produto in-
terno bruto (PIB) per capita 
é o mais baixo do continente 
africano, onde 50% da popu-
lação vive abaixo do limiar 
da pobreza (1,9 a 1,7 euros 
por dia). O PIB de Moçam-
bique é de 15 mil milhões de 
dólares, significativamente 
menos do que os investimen-
tos de empresas estrangei-
ras de petróleo e gás no país 
(60 mil milhões de dólares)!

Após o ataque a Palma e 
a sua libertação alguns dias 
depois pelas forças armadas 
moçambicanas, a Total deci-
diu encerrar o seu local e repa-
triar todos os seus funcionários 
para Mayotte e Maputo, citan-
do o caso de “força maior”.

Não é, por isso, de estra-
nhar que o Presidente da Re-
pública, Emmanuel Macron, 
tenha, através de um tweet 
recente, recordado na sequên-
cia de um ataque anterior que 
“o terrorismo islâmico é uma 
ameaça internacional, que exi-
ge uma resposta internacio-
nal”. A União Africana, por seu 
lado, apelou a uma”ação regio-
nal e internacional urgente”.

A visita a Paris do Presiden-
te moçambicano Felipe Nyusi, 
em 18 de Maio de 2021, e o 
seu encontro com Emmanuel 
Macron parecem abrir uma “in-

ternacionalização” do conflito.

Uma internacionalização 
inevitável, ecoando uma fra-
ca mobilização regional?

No entanto, a consciência 
da natureza perigosa de anco-
rar este novo foco terrorista na 
África Oriental e Austral está, 
no entanto, na sua infância. 
A África do Sul - que receia 
uma extensão da ameaça - e 
Portugal confirmaram recen-
temente que estão a trabalhar 
em conjunto para, eventual-
mente, mobilizar a Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC). 

O Presidente moçambicano 
está, assim, relutante em confir-
mar, em plena vista dos seus vi-
zinhos, o flagrante sub-equipa-
mento das suas forças armadas, 
em comparação com os que es-
tão muito mais operacionais no 
Botsuana. Gaborone não dei-
xaria de reivindicar a liderança 
operacional de uma tão possí-
vel operação militar da SADC.

Além disso, a relação tem 
sido particularmente tensa 
entre os vários presidentes 
tanzanianos e moçambica-
nos nas últimas duas décadas. 
A hostilidade franca entre o 
tanzaniano, Jakaya Kikwete 
(Presidente da Tanzânia entre 
2005 e 2015) e o seu homó-
logo moçambicano Armando 
Guebuza (Presidente de Mo-
çambique entre 2005 e 2015), 
continuou com os seus suces-
sores, John Magufuli e Filipe 

Nyusi. Qual será a atitude da 
nova presidente Samia Suluhu 
Hassan, que é rápida a ofender-
-se com uma exploração de gás 
na bacia de Rovuma, contígua 
às duas ZEE, que ocultam, no 
entanto, os pedidos partilha-
dos de exploração off-shore? 

Para ultrapassar este blo-
queio regional, Portugal de-
cidiu enviar, com urgência, 
50 a 60 soldados para ajudar 
Moçambique, que parece in-
capaz de enfrentar apenas os 
jiadistas. Note-se apenas que 
as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, muito rapi-
damente sobrecarregadas, pu-
deram beneficiar da contribui-
ção na “subcontratação”, das 
empresas militares privadas 
russas, Wagner e Sul-Africana, 
Dyck Advisory Group (DAG). 
Foram, além disso, os três he-
licópteros de combate ligei-
ros da DAG que permitiram 
expulsar oShababde Palma.
As poucas ONG autorizadas 
na região não hesitam, no en-
tanto, em apontar o dedo às 
atrocidades pelas quais os 
mercenários sul-africanossão 
alegadamente responsáveis.

Os recentes ataques que têm 
mergulhado as populações em 
torno das localidades de Palma 
e anteriormente, Pemba, Aldeia 
da Paz e Mocimboa de Praia, 
tendem a demonstrar a urgên-
cia de uma mobilização inter-
nacional para enfrentar este 
novo ressurgimento do Daesh.

De facto, é urgente, como 
nos lembram constantemente 
os membros da Comunidade 
de Sant’Egidio, que especifi-
cam que os terroristas do mo-
vimento Ansar Al-Sunnasão 
islamistas quenianos que vie-
ram instalar-se na Tanzânia 
em 2015 e depois caçaram em 
2017. Estes estão agora desen-
freados mais a sul na região 
norte de Moçambique. Estes 
são agora chamados de Es-
tado Islâmico da “Província 
da África Central” (ISCAP) 
e pretendem agora estabele-
cer a lei sharia em todo o país.

O jiadismo é o único 
vetor da insurreição?

 A nova administração 
Biden acaba de classificar, a 10 
de março, além disso, o ISCAP, 
Ansar Al-Sunnae o movimento 
de origem ugandesa das Forças 
Democráticas Aliadas (ADF) 
- por vezes chamadamadina 
em Tauheed Wau Mujahedeen- 
agindo no leste da República 
Democrática do Congo (RDC) 

Emmanuel DUPUY, Presidente do Instituto de Prospecção e Segurança na Europa (IPSE)
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no Kivu Norte e Ituri, como organiza-
ções terroristas afiliadas ao Daesh. A 
ISCAP, através do seu líder, Abu Yasir 
Hassan, tinha, de resto, declarado a sua 
fidelidade ao Estado Islâmico em abril 
de 2019. Foi em agosto do mesmo ano 
que o ISIS reconheceu esta filiação. 

O enviado especial da Coligação 
Mundial contra oDaesh, John T. Go-
dfrey, acertou na cabeça, declarando 
que “agoraera uma questão de comba-
ter o Daesh no continente africano”.

Muitos especulam, no entanto, so-
bre a advertência de tal decisão. Alguns 
vêem isto como uma corrida de washing-
ton. Com efeito, a caracterização do 
Shabab moçambicano como uma orga-
nização terrorista ligada ao Daesh fecha 
a porta a qualquer negociação com estes 
grupos armados.Este processo asseme-
lha-se, por direito próprio, ao que tinha 
acontecido, desde os anos 2004-2005, 
na Nigéria, na região do Delta do Rio 
Níger,onde a Shell, a Total,as empresas 
italianas ENI & AGIP, também ope-
ravam, face a umainsurreição armada.

Esta decisão americana combina 
com Maputo. Muitas zonas cinzen-
tas surgiram recentemente em relação 
a um possível conluio entre os servi-
ços de informações moçambicanos e 
o Shabab (ISCAP), à luz de um fosso 
cada vez mais evidente entre o Estado-
-Maior-General das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique e a Presidência.

A notória inimizade entre o Pre-
sidente Filipe Nyusi, um cristão do 
grupo étnico Makonede Cabo Delga-
do, e o ex-ministro da Defesa, Alberto 
Chipande, tambémde Cabo Delgado, 
reforça uma agenda política dasforças 
armadas que remonta às primeiras ho-
ras de independência. O facto de o Pre-
sidente Filipe Nyusi, da FRELIMO, ser 
cristão e de o seu opositor da RENA-
MO, na última eleição presidencial de 
2019,Ossufo Momade ser muçulmano, 
também não é um facto insignificante.

Recorde-se que a criação da Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELI-
MO) em 1962 também surgiu no contex-
to do proselitismo marxista, que levou à 
Revolução dos Cravos Portugueses, que 
em 25 de abril de 1974 atordoou Antó-

nio de Oliveira Salazar do poder e levou 
ao poder soldados hostis à colonização 
lusófona. Foi este último que “carregou” 
a FRELIMO, que chegou ao poder após 
uma guerra civil que causou, entre 1977 
e 1992, a morte de 900 mil pessoas. 

Recorde-se também que, ao contrá-
rio de Angola, Moçambique e Zimba-
bué estavam mais dentro da esfera de 
influência da China maoísta do que da 
URSS marxista. Desde o fim da guerra 
civil, a FRELIMO, ainda no poder, acre-
dita que o país literalmente lhe pertence! 

No entanto, as forças armadas mo-
çambicanas estão mal equipadas com 
equipamento para realizar operações de 
contrarrevolta (COIN) contra o ISCAP, 
que está fracamente armado, mas ágil 
e móvel. As Forças Armadas de Defe-
sa deMoçambique só podem beneficiar 
de dois helicópteros de combate Mi-24!

No entanto, apesar de uma mo-
bilização infalível do Papa, que vi-
sitou Moçambique em setembro de 
2019, o apelo do Presidente Felipe 
Nyusi para a assistência regional e in-
ternacional dificilmente foi ouvido. 

União europeia, portugal e Fran-
ça para o resgate? 

Reeleito na primeira volta em ou-
tubro de 2019, o Presidente moçam-
bicano renovou mais uma vez o seu 
encantamento a favor de uma coope-
ração mais forte em matéria de segu-
rança, à luz da presidência de seis me-
ses da UE, assumida desde1de janeiro 
pelo seu antigo poder colonizador, 
Portugal.Se o Presidente moçambi-

cano receia a intervenção regional da 
SADC, poderá claramente beneficiar 
de uma mobilização europeia a favor 
da formação das suas forças armadas.

O Presidente português, Marcelo 
Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, 
António Costa, ofereceram assistência de 
portugal à segurança, decidindo enviar 
50 a 60 militares para treinar as forças 
especiais moçambicanas. Os fuzileiros 
navais moçambicanos já foram treina-
dos, desde 15 de Março, pelas dezenas 
de Rangers americanos e boinas verdes 
enviadas por DonaldTrump e confir-
madas pela nova administração Biden.

Esta presença “simbólica” dos mi-
litares portugueses poderia, aliás, ante-
cipar uma acção mais estruturada por 
parte da União Europeia. A reunião dos 
27 embaixadores do Comité Político 
e de Segurança (CPS) do Conselho da 
UE, em 31 de março, parece abrir ca-
minho a uma nova missão de formação 
e formação (EUTM) sobre o modelo 
dos existentes no Mali e na RCA. Já 
está a ser feito referência ao acordo da 
França, Suécia e Espanha de enviar 120 
a 150 homens para treinar entre 5000 
e 6000 soldados entre os 12 000 que 
compõem as forças armadas moçambi-
canas. Fala-se também de uma extensão 
da operação marítima europeia EUNA-
VFOR Atalanta, das costas da Somá-
lia às da Tanzânia e de Moçambique.

A última reunião dos ministros da 
Defesa dos 30 membros da NATO per-
mitiu também à ministra da Defesa fran-
cesa, Florence Parly, e ao seu homólogo 
português, João Gomes Gravinho, dis-

cutirem algumas vias de ação conjunta 
para tentar evitar uma “sahelização” do 
ISCAP e ajudar Moçambique a comba-
ter o terrorismo e o extremismo violen-
to. O antigo secretário-geral da SADC, 
o moçambicano,cTomazcAugusto 
Salomão veio alertar, no passado do-
mingo, dia 11 de abril, para este risco 
de “sahelização”,  através das ondas 
de rádio doTelevisãodeMoçambique.

Evitar uma “sahelização” do 
conflito?

As semelhanças podem pa-
recer especiosas entre os dois te-
atros de ação dos movimentos 
jihadistas que ali se desenrolam. 

Como os portugueses são muito 
ativos no Sahel, ao lado de elementos 
franceses e outros parceiros europeus 
(no âmbito do poder da Task Force 
Takuba,cda Missão Multidimensional 
Integrada das Nações Unidas para a 
Estabilização no Mali (MINUSMA), 
da Missão de Formação da União Eu-
ropeia (EUTM-Mali), não seria ilógico 
que Lisboa considerasse legítimo que a 
França pudesse acompanhar, em troca, 
a agenda de estabilização que Portugal 
poderia liderar em Moçambique, uma 
colónia portuguesa de 1498 a 1975. 

No entanto, a ausência paradoxal de 
um Estado numa região a 2000 km da 
capital Maputo, e, no entanto, potencial-
mente o pulmão futuro do desenvolvi-
mento económico do país - que poderia 
duplicar o orçamento do Estado - pos-
sível conluio entre grupos armados e 
elementos das forças armadas num con-
texto de economia paralela; o aumento 
insuficiente das forças africanas de pron-
tidão a nível regional; subcontratação da 
segurança a intervenientes estrangeiros; 
a porosidade das fronteiras que benefi-
ciam os jiadistas; bem como a dimensão 
transfronteiriça da influência das ações 
do ISCAP, em ambos os lados da fron-
teira entre a Tanzânia e Moçambique, 
oferece muitas semelhanças com o mo-
delo de enciclopédica GAT na região 
das três fronteiras (Mali, Níger, Burki-
na Faso) ou na região do Lago Chade e 
da Floresta Sambisa (Nordeste da Ni-
géria), da região camaronesa do Extre-
mo Norte, e diffa, no sudeste do Níger.

A complexa dinâmica que agora 
parece caracterizar a ancoragem dura-
doura das organizações terroristas nas 
periferias dos estados frágeis do con-
tinente também anda de mãos dadas 
com a endogenização das oportunida-
des dos seus combatentes. Em Cabo 
Delgado, a maioria provém da comu-
nidade Mwani,cpredominantemente 
muçulmana, sentindo-se margi-
nalizada, promove, de facto,uma 
forte radicalização deste jovem 
ocioso, num país onde 50% da popu-
lação vive abaixo do limiar da pobreza.

Para evitar que tal contágio se re-
pita, que poderia contaminar a África 
Austral, como antes das regiões se-
tentrionais da costa oriental do con-
tinente (Somália, Quénia), temos de 
agir rapidamente, antes que seja tarde 
demais e uma nova frente antiterroris-
ta deve mobilizar a comunidade inter-
nacional, oito anos depois de ter tido 
de o fazer na faixa sahelo-saariana.
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Tropas do governo usam 
minas anti carro

A actual directora de economia e finanças nos serviços 
provinciais de representação do estado em manica, maria 
Nhalivilo, foi condenada na passada sexta-feira pelo tribunal 
judicial da província de Cabo Delgado, à revelia a cinco anos 
de prisão maior por cometimento de seis crimes aquando ad-
ministradora do distrito de mueda, entre os anos 2017 a 2019 
naquela província nortenha do país. 

Este é o exem-
plo de uma má 
gestora da coi-
sa pública do 
país, em que a 

antiga administradora do distrito 
de Mueda em Cabo Delgado foi 
notificada pelo tribunal judicial 
em 2020 enquanto a mesma já 
exercia a função de directora pro-
vincial de economia e finanças 
nos serviços provinciais de repre-

sentação de Estado de Manica. 
Foi através do processo-crime 

número 60/2020, em que Maria 
Nhalivilo foi acusada de cometer 
seis crimes, dentre os quais, apon-
ta-se para o participação econó-
mica em negócios, peculato e uso 
de documentos falsos, enquanto 
gestora da coisa pública daquela 
circunscrição de Cabo Delgado. 

 Após ser notificada 
pelo tribunal judicial, esta ape-

Directora de Economia e Finanças de Manica condenada por 
cometer seis crimes enquanto administradora de Mueda

Kelly Mwenda

 As FADM estarão a utili-
zar minas anti carro em eixos 
rodoviários frequentados pelas 
células de grupos armados in-
surgentes de inspiração islâmi-
ca. Umas das áreas escolhidas 
terá  sido entre Muidumbe, ca-
pital de distrito (a c. 130 kms 
da capital provincial, Pemba), 
e a localidade de Chitunda. 

Segundo fontes, um veículo 
conduzido por insurgentes terá 
sido destruído por uma mina, 
enquanto se registam confrontos 
entre células armadas e Forças de 
Defesa e Segurança na mesma 
região. Graças à captura de meios 
de transporte das FDS em várias 
ofensivas, mais recentemente em 
Palma, os insurgentes aumen-
taram a sua velocidade de actu-

ação e raio de acção no terreno. 
A confirmar-se, tratar-se-à 

de um recuo nos compromissos 
internacionais de Moçambique 
sobre a não utilização deste tipo 
de armamento, seis 6 anos após 
o país ter sido declarado “limpo”. 
Conforme apurado, as FADM 
terão sido reforçadas por novos 
elementos provenientes de Na-
cala, destacados em Muidumbe. 
Apesar dos reforços, uma ofensi-
va para recuperação da vila pelos 
jihadistas continua a ser conside-
rada possível, com base em in-
formações de movimentações no 
terreno. A pressão sobre Macomia 
e Mueda mantém-se, assim como 
a expectativa sobre um eventual 
ataque em larga escala, à seme-
lhança do ocorrido em Palma.

nas limitava-se em mandar o seu 
advogado chamado Lino Guido 
para a defender na sua ausência. 

 Na passada sexta-feira, 
que foi o dia que foi proferida a 
sentença pelo juiz Zacarias Na-
patima, Maria Nhalivilo não se 
fez presente na sala de julga-
mento, e à revelia foi condena-
da a cinco anos de prisão maior. 

 Actualmente a con-
denada encontra-se em liberda-
de na província de Manica, em 
exercício dos serviços provín-
ciais de representação do Esta-
do, porém, o tribunal judicial 
de Cabo Delgado emitiu um 
mandato de captura e detenção 
da dirigente que entre 2017 a 
2019 geriu mal a coisa pública. 

 Observando o caso, 
aparentemente trata-se de uma 
quadrilha que praticava manobras 

dilatórias para saquear o erário pú-
blico, pois em conexão com o caso 
foram condenados ainda mais 
dois arguidos, apontando-se para 
Guilherme dos Santos, na altura 
Secretário Permanente de Mueda 
e Metódio Russa, um empreitei-
ro renomado de Cabo Delgado. 

 Os supostos membros 
desta quadrilha, foram conde-
nados pelos crimes de falsas de-
clarações perante autoridades, 
peculato, simulação, participa-
ção económica em negócios, 
abuso de cargo e uso de docu-
mentos falsos na tramitação de 
alguns processos administrativos. 

 Informações na posse 
do semanário Zambeze, indi-
cam que um dos episódios do 
período entre 2017 a 2021, da 
suposta quadrilha, esta pretendia 
executar uma obra em uma re-

gião denominada Nkapa, facto 
que chamou atenção ao tribunal 
administrativo encetar alguma 
investigação uma vez que não 
houve concurso público para 
execução da obra, alguns docu-
mentos eram falsos, como a con-
sulta pública, alvará entre outros. 

 Contactado o advo-
gado da arguida para possíveis 
esclarecimentos, este mostrou-
-se indisponível para uma bre-
ve entrevista sobre o caso da 
sua cliente, Maria Nhalivilo. 

 Até na manha des-
ta quarta-feira, Maria Nhalivi-
lo encontrava-se em liberdade, 
pois o Zambeze deslocou-se 
no sector de trabalho da argui-
da, onde encontrava-se ausen-
te, porém a sua secretária afir-
mou estar numa reunião nos 
arreadores da cidade de Chimoio.
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A Humanidade 
e n f r e n t a  n a 
e r a  a c t u a l 
i n ú m e r o s 
p r o b l e m a s , 

sendo que alguns de entre 
e le s  hav iam j á  a fec t ado 
o  H o m e m  n o  p a s s a d o , 
enquanto outros, são próprios 
da  e ra  em que  v ivemos . 

S e  o s  p r o b l e m a s  q u e 
a fec ta ram o  Homem nos 
séculos passados foram-se 
agravando e complicando 
cada vez mais à medida que 
o tempo foi passando, nem 
por isso os actuais se revelam 
menos graves e complicados.

Testemunhamos na era actual 
um rápido progresso material, 
e também uma mudança no 
pensamento humano, facto 
que ocorre à velocidade da 
luz, o que também concorre, 
na  razão  d i rec ta ,  para  o 
aumento  dos  p rob lemas , 
tornando-se difícil encontrar 
soluções para os mesmos.

Por exemplo,  há alguns 
séculos as pessoas limitavam-
se ao esforço de subsistência. 
B a s t a v a - l h e s  a p e n a s  a 
aquisição de meios básicos 
de vida. Com algum esforço, 
uma casa simples para se 
a b r i g a r ,  d u a s  m o d e s t a s 
re fe ições  d iár ias ,  a lguns 
pares de roupa e agasalho, 
eram suf ic ientes  para  se 
viver com alguma dignidade.

Mas o esforço de subsistência 
do Homem de hoje não se 
limita apenas à casa, comida, 
e vestuário, pois quer viver em 
luxuosíssimas mansões, dispor 
de um extenso cardápio para ter 
sempre à mesa pantagruélicas 
r e fe i ções ,  uma  co lecção 
infinita de roupas de marca, 

e locomover-se em carros de 
alta gama. Para ir às compras 
precisa de ter contas bancárias 
com saldos elevadíssimos 
que lhe permitam o acesso 
a cartões de crédito “gold” 
enfim, precisa de tudo isto 
para poder usufruir de uma 
vida confortável e luxuosa.

O maior  prejuízo desta 
grande ampliação, deste novo 
estilo de vida, foi de a vida do 
Ser Humano que é a melhor 
das criaturas, ficar confinado à 
sua subsistência. A sua relação 
com as outras vertentes da 
vida  como por  exemplo , 
o  bom comportamento,  a 
moral, a sã convivência, a 
cor tes ia ,  a  generosidade, 
a  discipl ina,  a  educação, 
a religião e outros valores 
da vida,  f icou amputada.

Sendo humano ele devia 
v i v e r  a  v i d a  t e n d o  e m 
consideração a sua posição, 
e usar da forma mais racional 
os talentos que Deus colocou 
dentro de si.  Por ser uma 
criatura, ele devia, por um 
lado adorar o seu Criador, 
e  por  out ro  apet rechar  e 
ornamentar a sua vida com 
valores humanos. Por ser das 
melhores criaturas devia ser 
detentor de altos valores, e 
em simultâneo, recorrendo 
às suas melhores capacidades 
intelectuais, passar a vida 
da  me lho r  fo rma ,  t endo 
sempre presente sentimentos 
h u m a n o s ,  e  p o r t a n d o -
se perante todos os Seres 
Humanos com o melhor dos 
comportamentos, sendo afável 
e prestável para com todos.

Mas uma vez que a sua 
vida pende apenas para o 
mater ia l ismo e aquis ição 

de riquezas acima das suas 
necessidades, como então 
ele terá tempo para pensar 
nos outros aspectos da vida?

Outro dos prejuízos desse 
esti lo de vida é de o Ser 
Humano se transformar no foco 
de corrupção e criminalidade, 
pois no processo de obtenção 
d e  r i q u e z a  e l e  j á  n ã o 
distingue entre meios lícitos 
e  i l íc i tos ,  já  que recorre 
a práticas tão detestáveis 
quanto pecaminosas como por 
exemplo a vigarice, a manha 
e a agiotagem. Não se abstém 
da mentira, da falsidade e do 
embuste, não honra nem as 
promessas que faz, nem a sua 
palavra, pois vale tudo quando 
se trata de ganhar dinheiro.

A loucura do materialismo 
nessa grande escala privou o 
Homem dos sentimentos de 
valores humanos ao ponto de 
os aspectos da vida humana 
r e l ac i o n a d o s  a o  s e r v i ç o 
h u m a n i t á r i o  e x c l u s i v o , 
f i c a r e m  c o n f i n a d o s  a o 
materialismo e ao dinheiro.

Por exemplo, a educação que 
é indispensável para a vida 
humana, e através da qual o 
Ser Humano adquire a boa 
forma de viver, também se 
tornou num grande negócio.

Hoje em dia a educação 
surge como uma profissão, 
pois através dela ganha-se 
muito dinheiro, enquanto há 
alguns séculos ela destinava-
se a servir a Humanidade e não 
ao negócio. Os que estudavam, 
achavam ser sua obrigação 
s e r v i r  à  H u m a n i d a d e ,  e 
ensinavam aos outros, todos os 
ramos da ciência, não exigindo 
q u a l q u e r  r e m u n e r a ç ã o 
por  i sso .  Pelo  contrár io , 

muitas vezes eles próprios 
apoiavam e  a l imentavam 
os seus estudantes. Sendo 
assim, os que junto desses 
professores se graduavam, 
também achavam ser uma 
obrigação moral da sua parte, 
servir a Humanidade, pelo que 
dedicavam toda a sua vida e 
energia a essa nobre missão.

Mas nos dias que correm, 
os estudantes, que gastam 
avultadas somas em dinheiro 
para aprenderem ciências, 
t e c n o l o g i a ,  m e d i c i n a , 
engenharia ,  e tc . ,  também 
eles  quando se  graduam, 
a sua preocupação centra-
s e  e m  p l a n o s  d e  c o m o 
g a n h a r  m u i t o  d i n h e i r o .

O  m e s m o  s e  p a s s a 
actualmente com a medicina, 
pois a distinta profissão é 
quase inteiramente usada 
para  se  ganhar  dinheiro .

O s  e s t u d a n t e s  q u e  s e 
matriculam em universidades 
para cursar medicina, quase 
todos eles estão focados no 
ganho de dinheiro após a sua 
graduação. Muito antes de 
concluírem a sua formação 
pensam já em instalar os seus 
próprios consultórios e clínicas. 
E porque eles e seus pais acham 
que a medicina é apenas uma 
profissão, estão predispostos a 
gastar na sua formação avultadas 
somas, já que vislumbram 
u m  r e t o r n o  g a r a n t i d o .

O resultado desta l inha 
de pensamento é que já não 
encontramos na maior parte 
dos médicos a simpatia e o 
humanismo que em tempos 
l h e s  e r a  p e c u l i a r.  P e l o 
contrário, os seus olhos estão 
centrados no bolso do paciente.

A pos tura  das  c l ín icas 

privadas é ainda pior, pois 
assim que o doente procura 
os seus serviços, de imediato 
começam os débitos de serviços 
de tudo e de nada, antecedidos 
por milionárias cauções. Caso 
o paciente tenha capacidade 
financeira para cobrir os débitos 
que lhe serão feitos, é admitido, 
pois de contrário nem sequer lhe 
prestam os primeiros socorros, 
ainda que esteja à beira da morte.

Há casos, em alguns países, 
de extracção não autorizada 
(portanto, roubo), de rins e outros 
órgãos, que são posteriormente 
vendidos a outros doentes.

Mas um pouco por todo 
o lado também há médicos 
s inceros  e  honestos ,  que 
honram o “Juramento de 
Hipócrates”, esmerando-se 
na assistência que prestam 
aos doentes que os procuram. 

Em tempos  idos  hav ia 
médicos que tratavam os 
doentes de forma gratuita, ou 
cobrando valores simbólicos. 
E para a sua sobrevivência 
recorriam a outras actividades 
ou negócios, já que praticavam 
medicina por vocação, apenas 
p a r a  s e r v i r  o  p r ó x i m o .

Vivemos tempos em que 
o Mundo se está desviando 
do caminho recto, relegando 
pa ra  o  e squec imen to  a s 
e x i g ê n c i a s  h u m a n a s .

Nessas situações precisa-
s e  d e  g e n t e  q u e  n ã o 
pensa só no dinheiro e no 
materialismo, mas também 
noutros aspectos da vida, 
bem como na parte espiritual.

Deve-se cobrar dinheiro 
consoante a  necessidade, 
distinguir entre o lícito e o 
ilícito, e ser honesto no exercício 
de qualquer que seja a profissão.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O resultado do desvio

Conselho de Administração
Arminda Janfar

Quinta-feira, 10 de Junho de 20216 |  zambeze  



zambeze  | 7

zambEzE
anUncIe  nO departamento Comercial

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

e-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial

| opinião |

Tio TsokhoTsa

O Ndlenguendlengue 
do puto Azagaia, 
d e s p e r t a - m e 
o  s e n t i d o  d e 

patriotismo, vontade de ser mais 
jovem do que já sou, imbuído 
de coragem que até tenho, do 
espírito de um jovem mobilizado 
pela causa da real pertença 
feminina de Moçambique.

Moçambique este que tem 
certamente um dos litorais mais 
extensos de África, que brota uma 
imensurável quota económica 
que para historiadores, e os mais 
velhos, dos exemplos das conexões 

de Moçambique ao oceano Índico 
são obviamente a exportação de 
ouro, marfim e escravos, bem 
como a importação de têxteis 
indianos ou melhor trazidos 
pelos indianos e vendidos nos 
arredores do regulado Mphulana, 
portanto nos arredores, até onde 
esta edificado o imponente 
Watela Polana. Antigo espaço 
e casa do Régulo Mphulana.

Foi assim que os tecidos que 
hoje chamamos de Capulana que 
pelo menos aqui na terra foram 
baptizados partindo do olhar 
feminino proveniente de todos 

quadrantes do regulado sob olhar 
feminino do mar lá para os meados 
do século XIX. Importante salvar 
que em alguma parte do norte de 
Mocambique a Capulana, também 
tem a designação de Canga ou 
Kanga e continua sendo usado 
ainda que ʺpoucoʺ nos dias de 
hoje lá nas bandas de onde muitos 
de nos viemos orgulhosamente.

Mphulana Mfpfumo, era o 
chefe tradicional e príncipe da 
tribo Rhonga, cujo Rei Rhonga 
neste caso era o seu irmão 
MASHAKENE MPFUMO.

Sem procurar minimizar a 

importância de qualquer um 
dos vectores de ligação do olhar 
do mar feminino e do turismo 
cultural, onde dessas conexões, 
este artigo procura chamar a 
atenção para diversos outros 
elementos que contribuíram 
e continuam a desempenhar 
um papel nas relações entre 
Moçambique e o Oceano Índico. 
Procura explorar a cultura 
marítima dos habitantes da costa 
moçambicana, incluindo os 
esforços contemporâneos para 
proteger o meio ambiente e 
desenvolver a indústria cultural, 

turística e marítima, destacando 
aspectos mais mundanos do 
comércio entre Moçambique e 
seus parceiros comerciais através 
do Canal de Moçambique. 
Finalmente, discutem-se as 
conexões humanas emaranhadas 
em todas essas redes económicas, 
onde a ambição desmedida, sob 
o nosso olhar electrocutado mas 
pensante, o murmúrio é transcrito 
em livro onde se deixam os 
saberes grávidos de lamentações 
na expectativa dos nossos netos 
poderem acordar e sacudirem 
os vampiros (…)Continua

Vamos Acordar para Sacudir os Vampiros
O olhar femenino do mar & o poder do turismo cultural de Moçambique
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Problemas da visão na condução

Mu i t o s 
automobilistas 
e s t ã o  c o m 
p r o b l e m a s 
na visão para 

efeitos de condução automóvel, 
mas não se apercebem disso porque 
não realizam com regularidade 
exames médicos para avaliar as 
condições da vista. Em muitos 
casos, as condições da vista vão 
se deteriorando lentamente, de 
tal ordem que a pessoa não dá 
conta dessa situação. Só quando os 
condutores são submetidos ao exame 
da vista, aquando da renovação 
das suas cartas de condução, é 

que se apercebem de que já estão 
a precisar de usar óculos para 
conseguir melhorar as condições 
de ver bem. Infelizmente, muitos 
dos condutores, devido à corrupção 
que se instalou no nosso País, 
conseguem obter o atestado médico 
sem ter feito o respectivo controlo 
ao estado dos olhos, e mesmo tendo 
feito o referido exame, conseguem 
convencer o médico a omitir no 
atestado médico a necessidade de 
passar a usar óculos de correcção.

Considera-se que a vista está 
em boas condições quando a visão 
periférica abrange um ângulo 
superior a 180 graus, possui uma 

boa acuidade visual e quando a 
visão central (também designada 
por visão estereoscópica), permite 
ao condutor avaliar espaços, 
velocidade e tempo que se dispõe 
em relação à aproximação dos outros 
utentes da via, quando comparado 
com a sua posição e deslocação.

Vamos mencionar as principais 
causas de deficiência visual:

_Miopia – Incapacidade de ver 
nitidamente os objectos ao longe

_Hipermetropia – Capacidade de 
ver nitidamente apenas os objectos 
afastados

_Presbiopia – Vista cansada, 
que não permite  ver  com 

nitidez os objectos próximos.
_Estrabismo – Incapacidade de 

ambos os olhos focarem o mesmo ponto
_Cegueira noturna – É a 

impossibilidade de ver com pouca 
luz

_ Cegueira em relação às cores - 
Anomalia que impede de distinguir 
as cores.

_Daltonismo – Incapacidade 
de distinguir certas cores, 
principalmente confundindo o 
vermelho com verde

_Cataratas – Opacidade do 
cristalino criando uma visão 
embaciada

_ Glaucoma - Aumento da 

tensão no interior do globo ocular
_Diplopia – Visão dupla
Pela simples abordagem que 

fizemos em relação ao tema 
desta semana, dá para entender 
que é preciso ter especial atenção 
à visão, que é o órgão principal 
na condução, uma vez que nos 
permite captar aproximadamente 
90% dos índices pertinentes 
quando conduzimos o nosso carro.

Quanto mais tempo demoramos 
a fazer o controlo da nossa vista, 
mais se vão degradando as condições 
de ver bem durante a condução.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambienTe rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Burkina Fasso – as 
raízes da crise

Jaime nogueira PinTo 

Na noite 
de sexta-
-feira para 
S á b a d o , 
de 4 para 

5 de Junho, deram-se no 
Norte do Burkina-Fasso dois 
violentos ataques terroristas. 
O alvo foi uma aldeia, So-
lhan, na província de Yagha, 
na famosa região das “Três 
Fronteiras”, isto é, na região 
limítrofe entre o Burkina, o 
Mali e o Niger, uma zona 
em que as operações do 
Jiadismo se vêm a repetir.

Foi uma acção de puro 
terrorismo, em que os ata-
cantes massacraram mais de 
centena e meia de civis, in-
cluindo mulheres e crianças. 
O ataque deu-se às duas ho-
ras da madrugada: os terro-
ristas, primeiro, investiram 
contra um posto dos VDP 
(Voluntários para a Defe-
sa da Pátria), uma espécie 
de milícias ou supletivos 
dos militares, mas depois 
foram, cara a cara, assas-
sinando famílias inteiras.

Poucas horas antes, na 
Sexta-Feira à tarde, outro 
bando terrorista atacara uma 
aldeia da região, Tadaryat, 
assassinando 14 pessoas.

Esta onda crescente de 
violência é, por um lado, 
uma continuação e extensão 
do conflito regional que vem 
assolando esta parte da Áfri-
ca Ocidental, mas a incidên-
cia sobre o Burkina Fasso 
tem aspectos e raízes mais 
localizadas, nomeadamen-
te na província do Soum.

PORQUÊ O BURKINA?

EddieKomboigo, o líder 
da oposição em passagem 
por Lisboa, onde teve contac-
tos a nível do Governo e do 
Parlamento, insistiu na ne-
cessidade de atender, na solu-
ção do problema, à situação 
económico-social das popu-
lações. Curiosamente, a sua 

opinião vem, em parte, ao en-
contro das queixas de Malan 
Ibrahim Dicko, um religioso 
muçulmano do Soum, que 
frequentemente se referiu 
aos abusos de autoridade re-
ligiosa por parte das famílias 
dos Marabout –Clérigos mu-
çulmanos – que se enriquece-
riam à custa das populações. 

Neste sentido, o Ansa-
roulIslam, o movimento 
fundado por Dicko, seria 
também produto do descon-
tentamento sócio-económico 
das populações. A isto há 
que somar a distância entre 
o Governo de Onagoudou e 
as populações da região, cujo 
riquíssimo potencial econó-
mico está longe de ser apro-
veitado, também por falta 
de infraestruturas logísticas.

A mensagem de 
EddieKomboigo vem neste 
sentido, de que não se pode 
resumir a solução da crise 
no país – e na região – a um 
simples caso de polícia, de 
ordem pública. Embora reco-
nhecendo a incidência local 
do conflito alargado derivado 
da ofensiva  jiadista na re-

gião, o líder político da opo-
sição sublinha os aspectos 
locais do descontentamento 
popular, como uma linha de 
alimentação da subversão. 

Na verdade, é sabido 
que, a partir dos sucessivos 
revezes sofridos no Médio-
-Oriente, os inspiradores 
e patronos do terrorismo 
jiadista transferiram para 
o continente africano, os 
seus centros de operações. 
A África subsaariana – so-
bretudo a África Ocidental 
francófona e parte do Nor-
deste da Nigéria, tornaram-
-se alvos principais. Mais 
adiante, alargaram opera-
ções para a África Oriental, 
nomeadamente para o Nor-
te de Moçambique, que so-
fre desde Outubro de 2017 
os ataques permanentes na 
província de Cabo Delgado.

Mas a zona do Sahel e 
os territórios vizinhos são 
objectivos de excelência 
desta ofensiva. E o Burkina 
Fasso, na zona fronteiriça 
com o Mali e o Niger, tem 
vindo a ser afectado desde 
2015. A província do Soum 

foi o ponto do nascimento 
do movimento Ansarou-
lIslam, de MalamDicko. É 
uma província dominante-
mente habitada por Fulanis, 
a etnia principal na região 
do Sahel. Os Fulani eram 
pastores nómadas que, en-
tre os séculos XV e XVIII, 
na idade pré-colonial, do-
minaram os agricultores 
sedentários, à semelhança 
do que aconteceu noutras 
regiões da terra. Algumas 
das teses explicativas do 
conflito, chama a atenção 
para estes factores étnico-
-históricos que reflectiriam 
a hostilidade persistente en-
tre os Fulanis, dominantes 
na periferia das províncias, 
e os governos centrais, do-
minados por outras etnias, 
como os Mossi, No Burkina.

A chave é a população

A experiência mostra 
que os conflitos continua-
dos nascem, geralmente, de 
uma causalidade múltipla, 
em que factores históricos, 
políticos, étnicos, religiosos, 

económico-sociais, formam 
um emaranhado complexo. 
Nestes casos, no caso do 
Sahel e do Burkina Fasso, 
temos por um lado uma ofen-
siva jiadista geral, por outro, 
condições locais específicas.

A operação Barkham, 
uma operação conjunta en-
tre uma força expedicioná-
ria francesa e os militares 
do Mali e do Burkina Fasso 
permitiu conter a ofensiva 
terrorista. Mas vários fac-
tores, desde a instabilidade 
política a partir da queda do 
Presidente Blaise Compao-
ré, até à multiplicidade dos 
ataques na região, têm eter-
nizado o conflito. Por ou-
tro lado, quer a extensão do 
país, quer a dificuldade das 
tropas governamentais em 
estabelecer laços de confian-
ça com as populações, difi-
cultou a  luta anti terrorista. 

E todos os que, do lado do 
poder, ou do lado da guerrilha 
conheceram a guerra subver-
siva, sabendo que, no fim, o 
objectivo nunca é a ocupação 
territorial, mas as cabeças e 
os corações da população.
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Editorial
Cabo Delgado 
uma vez mais!

dougLas madJiLa

A quando da preparação da luta de libertação 
nacional, Eduardo Mondlane na frente de 
tantos outros, promoveu, e provavelmente por 
isso seja considerado o arquitecto da unidade 
nacional, a criação de uma frente unindo os 

movimentos regionais com o mesmo propósito existentes 
nessa altura. Olhando para realidade que hoje se vive em 
Moçambique e não só, se tivermos em conta que essa filo-
sofia partiu de um encontro entre alguns líderes africanos, 
dentre os quais Eduardo Mondlane, essa teoria funcionou 
com êxito, o pensamento de Mondlane trouxe-nos resultados 
muito consideravelmente plausíveis, pese embora o timoneiro 
teórico não os tenha desfrutado enfim, obrigado Mondlane.

Esse não é o momento em que exaltamos a pátria mas, 
diga-se, os acontecimentos do médio oriente, Israel concre-
tamente, levam-nos a exaltar efusivamente a Mondlane pois, 
por conhecimento ou não, estão a ser decalcados os rabiscos 
de Mondlane numa perspectiva de um desenho provavel-
mente mais moderno, pelo tipo de movimentos, partidos, 
existência de congresso, parlamento, ausência de colono ou 
talvez um outro tipo de colono mas, admita-se a teoria em 
acção no Israel neste momento, é a mesma que a de Mondla-
ne no passado, unamo-nos se temos um inimigo em comum.

Sete ou oito partidos uniram-se formando uma coalizão 
para um governo consideravelmente saudável, pelo menos 
do seu ponto de vista, na tentativa de melhorar ou estabilizar 
o futuro do seu país, aliás um dos partidos carrega um nome 
esclarecedor de tais tendências “Há um Futuro” (Yesh atid).

Porém, essa acção não se determina por si só vitoriosa, não 
foi com Mondlane e certamente não acontecerá em Israel 
embora, para último caso poderá possivelmente impactar 
positivamente em muito menos tempo comparativamente 
aos dez anos da luta iniciada pelo arquitecto da unidade mo-
çambicana todavia, não se possa descartar a possibilidade 
desta impactar também inversamente, ou seja, negativamente 
para os partidos unidos visto que, o outro lado, o combati-
do neo-colono, não está de braços cruzados, está também a 
mobilizar a sua defesa e não é nada fraca, contudo, não há 
lutas que prevejam apenas vitórias se não, não seriam lutas.

Designações como luta, unidade, coragem espantam pelo ar 
da sua fonética à outras algumas designações como covardia, 
conformismo e individualismo por exemplo, isto é, o primeiro 
grupo é logicamente o que se diz mais apropriado e o mais 
pretendido por todos e para todos, o orgulho do ser humano e o 
segundo grupo é sem dúvidas, a vergonha, o que se deve rejei-
tar e evitar a sua exposição porém, a verdade não é essa pois, 
mais forte do que o primeiro assim como o segundo grupos, 
e que por sinal ficam totalmente abafados com a sua reacção, 
é a estultice, pois o corajoso não precisa se revelar perante o 
estulto, não tem efeito, e nem o covarde chega a revelar-se 
quando já é estulto, pois é, a covardia também fica sem efeito.

Portanto o colonialismo acabou, vencido por Mondlane 
e tantos outros que o combateram, a terra é nossa, alcan-
çamos a desejada independência com que então, reina 
agora a corrupção, o despotismo, o nepotismo, as inter-
nas se não eternas guerras, o elitismo aliás, é mesmo por 
causa disso tudo que se trilha em Israel pelos caminhos 
de Mondlane à essa altura e paradoxalmente, Moçambi-
que vive tudo isso e só sente a independência. Estultice.  

Teoria de Mondlane 
na política de Israel

Por mais que queiramos nos distanciar de falar da guerra em Cabo 
Delgado, os relatos do que por lá se passa deixam-nos se esta 
vontade. Quando pensamos nas inúmeras pessoas deslocadas 
que deixaram forçadamente seus bens e afazeres nos seus pontos 
de origem, e hoje enchem os espaços de Pemba e outros luga-

rejos que tal daquele destino, ficamos apavorados e sem vontade de calar. 
Quando ouvimos falar de tiros a toda a hora, sentimos nojo e ficamos sem 
perceber sobre o horizonte de tanta gente e do futuro de Moçambique e 
daquela parcela em particular, consubstanciando a ideia de que o único ins-
trumento capaz de alcançar resultados duradouros continua sendo a política.

O terrorismo, depois de certa acalmia e obedecendo ao Ramadan segun-
do opiniões volta a causar vítimas. A soma de cadáveres vai crescendo, e 
os relatos falam de calamidade total, daí a necessidade primária de apoio 
externo, apesar de alguma relutância dos Estados da região. Mas que este 
apoio é necessário não restam dúvidas. Em tal situação não é difícil imaginar 
o estado de nervos das populações atingidas e os receios que se apoderam 
cada vez mais dos visitantes, estrangeiros e dos turistas. Pelo sim  e pelo 
não, foi-se o tempo em que viajar para Cabo Delgado simbolizava ir res-
pira ar puro acompanhado de uma sensação de segurança e tranquilidade.

O medo não é só um elemento paralisante do ponto de vista do desen-
volvimento pessoal, como dizem os psicólogos, mas afecta também a 
vida das sociedades e prejudica, sobretudo, a democracia, visto que a 
tendência do Estado democrático seria a de ir restringindo as liberdades 
públicas e os direitos individuais, em nome da segurança, criando canteiros 
propícios ao desabrochamento da intolerância e à eclosão de movimentos 
contestatários de toda a ordem. Quando isso acontece, os terroristas obtêm 
uma vitória política. Como se vê, trata-se de uma situação extremamente 
complexa, cujo enfrentamento vai além do uso das armas para eliminar 
os focos de violência terrorista. O único instrumento capaz de alcançar 
resultados duradouros continua sendo a política. As potências ociden-
tais não podem furtar-se à necessidade de corrigir os erros históricos de 
suas políticas externas nas áreas conflagradas, caso contrário, os efeitos 
colaterais dos remédios aplicados corroerão suas próprias sociedades.

Por estes dias questiona-se o tipo de apoio que o país precisa para 
tentar travar o fenómeno. África do Sul tem pressionado os restantes 
países da região no sentido de uma intervenção militar, mas outros 
como a Tanzânia se furtam a tal medida, augurando o alastramento do 
fenómeno para outros países da região, havendo também os que ali-
mentam que não basta apenas uma ajuda militar, defendendo um atu-
rado trabalho  para evitar que o apoio passe para o outro da barricada, 
conhecidas as manobras de aliciamento usadas pelos grupos jihadistas.

Por fim, e sustentando as palavras de um analista da praça aqui fica o 
remate. Este é um grande dilema, porque, a própria troika, por um lado, 
tem lançado algumas ideias de que tem de existir uma intervenção mi-
litar. Mas não parece que Moçambique esteja preparado ou esteja claro 
sobre que tipo de intervenção precisa neste momento. Este é que é o 
maior problema, ademais, dentro da FRELIMO, o partido no poder, haja 
ideias diferentes sobre esta questão, com um grupo que fala da questão 
militar, mas há outro que acha que a intervenção militar não faz sentido.

| opinião |
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Sistema Nacional de 
Educação em reflexão

Município prevê arrecadar 
32 milhões por mês 

Entrada do sistema digital de estacionamento

Promovido pela JICA e Universidade Joaquim Chissano

entram e saem no grande maputo cerca de vinte mil 
viaturas á partir das estradas N1 e N4 situação que acontece 
numa altura em que o parque automóvel cresceu exponen-
cialmente com a explosão das importações do Japão, o que 
levou a empresa municipal de mobilidade e estacionamento 
(EMME) a buscar soluções através de um aplicativo que 
permite uma melhor recolha de receitas no estacionamento 
rotativo das viaturas.

O presidente 
do conselho 
de Admi-
n i s t r a ç ã o 
da empre-

sa Municipal de Mobilidade 
e Estacionamento, João Ruas, 
estima que à exemplo de países 
que introduziram a plataforma 
digital no processo de esta-
cionamento possibilitou um 
aumento de receita dez vezes 
mais que o recolhido em mão.

Com esse aplicativo a ci-
dade de Maputo poderá colec-
tar, se toda gente pagar cerca 
de 32 milhões por mês, o que 
vai permitir uma melhoria da 
mobilidade na cidade, disci-
plina na via pública e acima 
de tudo uma melhoria na cir-
culação de pessoas e bens. 

A plataforma introduzi-
da pela EMME foi adquirida 
no estrangeiro. Mas, conta 

com a participação de cien-
tistas moçambicanos da área 
de informática cuja sala de 
comandos está instalada, na 
baixa da cidade permitindo em 
tempo real observar e registar 
cerca de 300 viaturas que esta-
cionam na cidade de Maputo.

Questionado sobre as formas 
de pagamento, João Ruas expli-
cou que a EMME incorporou 
os pagamentos em plataformas 
electrónicas por via do celular 
e, em caso de incumprimen-
to, o valor da multa é dedu-
zido no valor do manifesto.

“É um sistema moderno 
que, quem não pagar a multa 
não estará isento, será debi-
tado no valor do manifesto” 
disse a fonte acrescentando 
que a delimitação dos espaços 
para o estacionamento irá per-
mitir a requalificação e melho-
ria da mobilidade na cidade.

Comercial

Sobre o pessoal que fa-
zia cobranças, João Ruas as-
segurou que ninguém será 
despedido em virtude da en-
trada da plataforma. Serão 
reintegrados para outras uma 
vez que a EMME investiu 
na formação dos mesmos.

Entretanto, depois da en-
trada em funcionamento da 
plataforma observou-se uma 
certa timidez por parte de 
alguns automobilistas. Por 
exemplo na avenida Alberto 
Lithule até a 25 de Setembro 
era notório o vazio de via-
turas nos espaços reserva-
dos ao estacionamento.eG

A contribuição do Sistema 
Nacional de Educação (SNE) 
para o processo de desen-
volvimento socioeconómico 
de Moçambique esteve, esta 
semana, em reflexão na Uni-
versidade Joaquim Chissano.

O evento, organizado em 
parceria com a Agência Japone-
sa de Cooperação Internacional 
(JICA), teve como epicentro as 
lições e experiências do Japão 
na modernização, bem como a 
contribuição deste país para o 
desenvolvimento socioeconó-
mico de Moçambique através 
da cooperação bilateral, e da 
iniciativa Jica Chair Program.

O Embaixador do Japão 
em Moçambique, Hajime Ki-
mura, explicou que Jica Chair 

Program a ser introduzido em 
Moçambique, na Universi-
dade Joaquim Chissano, será 
leccionado de forma intensiva 
tal como sucede em Luanda. 

Por seu turno, o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior afirma que o Go-
verno do Japão tem prestado 
um apoio importante na forma-
ção do Capital Humano Social 
Moçambicano através da atri-
buição de bolsas de estudo para 
formação em diversas áreas no 
Japão. Nessa ordem o percurso 
de desenvolvimento de Japão 
pode servir de fonte de inspi-
ração para reflexão em torno 
de aceleração, crescimento 
e desenvolvimento socioe-
conómico em Moçambique.
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- Júlia Vitorino, pediatra 

Há necessidade de sensibilização da 
sociedade no consumo excessivo do açúcar 

Complicações da diabetes são severas

Cerca de 200 crianças seguem com o tratamento de dia-
betes nas consultas de endocrinologia pediátrica no Hospital 
Central de Maputo (HCM), por sinal a maior do País, segun-
do deu a conhecer a pediátrica Júlia Vitorino afecta àquela 
instituição médica. a pediatra defende a necessidade de sen-
sibilização da sociedade para reduzir o consumo excessivo de 
açúcar, pois, as complicações da doença são severas, e podem 
levar a amputações, hemodiálise, perda da visão, para não 
falar da perda de vida.

É uma doença 
que também 
se está a tor-
nar comum na 
infância. Neste 

grupo é causada pela deficiên-
cia absoluta ou relativa de in-
sulina e resistência periférica 
a insulina causando elevação 
dos níveis de açúcar no sangue 
(glicemia) após a destruição de 
células beta do pâncreas (cé-
lulas produtoras de insulina).

Além disso, ainda na ex-
plicação da pediatra, existem 
dois tipos de diabetes: tipo 1 
e tipo 2. A tipo 1, por sinalre-
sulta de ausência ou produção 
insuficiente de insulina devido 
à destruição dascélulas beta do 
pâncreas (responsáveis pela 
produção de insulina) desenca-
deadas por exposiçãoambien-
tal (infecções virais ou doen-
ças respiratórias) em crianças 
geneticamente susceptíveis. 
Portanto, este tipo é mais co-
mum em crianças, segundo 
explicou a nossa entrevistada.  

De acordo com a dirigen-
te do sector, adiabete tipo 2 
produz insulina mas também 
existe resistência ao nível dos 
tecidos. Salienta que está rela-
cionada com factores ambien-
tais, obesidade e dieta hiper-
calórica associa a lípidos. Nos 
últimos tempos, este tipo de 
diabetes vem aumentando com 
a mudança do estilo de vida 
que contribui para obesidade.

Entretanto, os sintomas nas 
crianças geralmente caracteri-
zam-se por ela apresentar muita 
fome, mas, mesmo assim têm 
tendência de emagrecimento, 
não ganham peso, tem muita 
sede, urinam com frequência e 
em grande quantidade (inclusi-
ve durante a noite); sentem-se 
fracas e sem  disposição para re-
alizar actividades do dia-a-dia.

Segundo Júlia Vitorino, 

o diagnóstico da diabetes é 
baseado na presença dos sin-
tomas sugestivo de diabe-
tes mencionados, associado 
aos achados laboratoriais.

Factores de riscos

A pediatra diz que os facto-
res genéticos contribuem para 
o desenvolver a diabetes tipo1. 
Isto é, o risco é maior em pa-
rentes próximos de um paciente 
com DM1. “A obesidade é um 
factor de risco para o desenvol-
vimento da diabetes tipo2. As 
crianças podem desenvolver a 
diabetes com qualquer idade, 
sendo o pico dos 4 a 6 anos e 
o segundo pico no início da pu-
berdade (10 a 14 anos)ˮexplica. 
Segundo ela, a diabetes pode 
ser controlada com uma die-
ta equilibrada em relação aos 
carboidratos e proteínas comer 
regularmente e em quantidades 
aceitáveis e não falhar refeições.

Tratamento

Ela ressaltou que o tra-
tamento envolve uma acção 
multidisciplinar, envolvendo 
médicos, enfermeiros, psicólo-
gos, nutricionistas, assistentes 
sociais e parentes ou cuida-
dores, e também consiste na 
educação sobre diabetes, plano 
nutricional, exercícios e recrea-
ção, medicamentos específicos 
(insulina e ou comprimidos 
orais) e apoio psicossocial.

A questão de fundo, se-
gundo explicou, é a necessi-
dade de cada pessoa trabalhar 
permanentemente no sentido 
de garantir alimentação cuida-
dosa e boa qualidade de vida 
do ponto de vista nutricional.

 

Associação dos diabéticos 

Em contacto com a As-
sociação Moçambicana dos 

Diabéticos (AMODIA), o 
Zambeze ficou a saber que a 
organização sem fins lucrativos 
foi criada para ajudar as pes-
soas que sofrem da doença na 
busca de melhores formas de 
controlar e, por essa via, garan-
tir boa qualidade de vida, ape-
sar da doença no organismo. 

Sandra Loureiro, presiden-
te da associação, ressaltou que 
uma das atribuições é fazer 
advocacia junto do Governo, 
no sentido de sensibilizar e 
pressionar as autoridades da 
saúde a encontrarem melho-
res mecanismos de garantir 
condições materiais, infra-
-estruturais e humanas de as-
sistir aos doentes diabéticos. 

As campanhas de sensibi-
lização e educação para que 
as práticas alimentares saudá-
veis sejam adoptadas têm aju-
dado, na opinião da dirigente, 
muitos doentes com diabetes. 
Entretanto, os desafios ainda 
são muitos, daí a necessida-
de de o país continuar a fazer 
todos os esforços possíveis no 
sentido de garantir que mais 

pessoas tenham acesso a ac-
ções de prevenção, tratamento, 
incluindo a exercitação física. 

Doentes diabéticos e os desafios 
da selecção de alimentos 

 Os doentes diabéticos 
precisam seguir a rigor as re-
gras alimentares que são su-
geridas pelo pessoal da saú-
de, isto no sentido de manter 
uma qualidade de vida que 
se considere boa, apesar da 
condição de ser uma pessoa 
que esteja a sofrer de uma 
doença considerada crónica. 

De acordo com a nutricio-
nista Entinizia Anselmo Faife, 
a questão de fundo na obser-
vância da dieta numa pessoa 
que sofre de diabetes é a neces-
sidade de conseguir manter um 
equilíbrio saudável dos níveis 
de açúcar no corpo. Ou seja, 
Criar condições para que os ní-
veis de açúcar no sangue sejam 
controlados e mantidos cons-
tantes para evitar que aconte-
çam alterações, a exemplo da 
hiperglicemia e a hipoglicemia.

Para Faife, é importante 
quando diagnosticada a dia-
betes, que o paciente vá ao 
nutricionista para que seja 
feita uma avaliação nutricio-
nal completa e seja indicado 
um plano nutricional ade-
quado às suas necessidades.

A nutricionista explicou 
ainda que, na dieta para dia-
betes, é importante incluir e 
aumentar a quantidade de ali-
mentos ricos em fibras, já que 
ajudam a controlar os níveis 
de açúcar, o que se conside-
ra glicemiamais. Considera-
-se, também, importante o uso 
de alimentos de baixo índice 
glicêmico, ou seja, alimen-
tos que aumentam a quan-
tidade de açúcar circulante.

A fonte apontou ainda 
que, além de alimentos ricos 
em fibra, é importante regular 
o consumo de alimentos que 
contenham gordura, já que há 
risco da pessoa desenvolver 
doenças cardíacas, também.

 Alimentos permitidos na 
diabetes

crizalda Vilanculos
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Num outro desenvolvimen-
to, Entinizia Anselmo disse que 
os alimentos permitidos na die-
ta para diabetes são ricos em fi-
bras, proteínas e gorduras boas. 

Entretanto, segundo a nu-
tricionista, a pessoa que pade-
ce de diabetes pode consumir 
os seguintes alimentos: Grãos 
integrais: farinha de trigo, ar-
roz e macarrão integrais e pi-
poca. Pode, igualmente, con-
sumir leguminosas, a exemplo 
do feijão, da soja e da ervilha.

Além destes, entram na lis-
ta, os legumes em geral, com 
excepção de da batata reno, 
batata doce e inhame, pois têm 
elevada concentração de car-
boidratos e devem ser consu-
midos em pequenas porções.

As carnes em geral, tam-
bém podem ser consumidas, 
mas cuidado deve ser obser-
vado em relação a carnes pro-
cessadas, como presunto, pei-
to de peru, salsicha, linguiça, 
bacon, mortadela e salame. 

 Quantidade recomendada de 
frutas

Entinizia Anselmo acres-
centou que os pacientes com 
diabete podem consumir frutas 
porque possuem seu açúcar na-
tural. Ou seja, possuem a cha-
mada frutose. Contudo, devem 
ser consumidas em pequenas 
quantidades pelos diabéticos.

Alimentos  que entram na lista 
de proibidos na diabete

A fonte frisou que se deve 
evitar os alimentos ricos em 
açúcar ou carboidratos. Os 
exemplos encontrados são o 
açúcar e doces em geral, pro-
dutos de confeitaria e pas-
telaria; bebidas açucaradas, 
como refrigerantes, sucos 

industrializados, achocola-
tados e bebidas alcoólicas.

 A nutricionista ressalta a 
importância de o  diabético 
aprender a ler os rótulos dos 
produtos antes de consumir, 
porque o açúcar pode aparecer 
escondido sob a forma de gli-
cose, xarope de glicose ou de 
milho, frutose, maltose, malte, 
dextrina ou açúcar invertido. 

 A nossa entrevistada disse 
haver necessidade, por par-
te da pessoa que padece de 
diabetes, não só as pessoas 
que estão a sua volta é mui-
to importante controlar os 
horários das refeições. Deve 
alimentar-se três vezes ao dia.

 

 Conversa com diabéticos 

Com 80 anos de idade, no 
dia 28 de mês de Fevereiro do 
ano em curso de 2021, Fer-
nando Manhique, residente no 
bairro da Polana caniço ˮAˮ 
descobriu que é diabético.

Segundo ele, a chama-
da de atenção foi o apareci-
mento de uma borbulha no 
seu pé e chegou a não con-
seguir andar. A posterior, os 
filhos pediram ajuda médica, 
onde foi diagnosticado com 
diabete. Em conversa com 
a nossa reportagem, Manhi-
que não soube dizer o tipo 
de diabete de que padece. 

De acordo com a fonte, 
antes de ser diagnosticado 
com diabetes tinha alguns 
sinais, mas este não levou a 
sério. Pensou, inicialmen-
te que fosse tensão arterial. 
Porém, nunca imaginou 
que tratasse de diabete. 

Manhique diz que não 
sabia que sofre de diabete e, 
por essa razão, comia de tudo 
e também abusou muito os 
refrigerantes. Entretanto, a 

vida dele mudou desde o dia 
que foi diagnosticado com 
esta doença. Porque tem res-
trições de algumas comidas 
que antes não podiam faltar 
no seu cardápio, a exemplo 
do pudim, carne de vaca, o 
próprio refrigerante, ele diz 
que teve de reinventar-se.

Diante desta situação, 
o seu médico aconselhou 
a não consumir alimentos 
açucarados, alimentos pro-
cessados, vegetais, banana e 
maçã vermelha. Arroz, mas-
sa, papaia e mandioca, car-
ne de vaca entraram também 
para a lista das restrições.  

A fonte diz que só foi au-
torizado a consumir alimen-
tos integrais, mas também, 
está liberado a comer beter-
raba, batata africana, massa 
verde, laranja principalmen-
te legumes, carnes brancas. 

Num outro desenvolvi-
mento, Manhique disse que 
desde o mês que foi diag-
nosticado com diabete, até 
neste momento, não tem 
uma saúde estável, porque 
o seu pé o dificulta tanto na 
locomoção. Por esse moti-
vo faz tratamento em casa. 

Finalizando, o que mais 
deseja é voltar a locomover-
-se devidamente. Agradece 
a Deus pelos filhos que tem, 
porque fazem de tudo para que 
ele esteja bem ajudando em 
tudo que necessita. O que mas 
almeja e voltar a locomoção. 

Georgina Monteiro, esposa 
de Manhique, foi diagnostica 
com diabete há quatro anos. 
Durante muito tempo, com ida 
e voltas nos hospitais sem sa-
ber exactamente o que tinha, 
e seguida de vários exames.

A fonte diz ter perdido a 
conta de quantas vezes fez 
exames e no fim foi diag-

nosticada com diabete. In-
felizmente, a doença estava 
numa fase muito adiantada. 
No entanto, não sabe qual e o 
tipo de diabete de que sofre.

Georgina Monteiro contou 
ao Zambeze que, no início 
do tratamento, ia ao controlo 
mensalmente, para controlar 
a sua mioglobina. E poste-
riormente passou a ir de dois 
em dois meses, devido a me-
lhoria que esta apresentava.

ˮQuando recebi o diagnós-
tico percebi que a minha vida 
não seria a mesma, porque já 
ouvi que diabete pára tudo na 
vida, e questionei me, como 
será a minha vida de diante? 
Não consegui respostaˮ frisou.

Segundo a nossa entrevis-
tada, tem a lista de restrições 
como arroz, banana, e outras 
coisas que não mencionou. 
Mas também, tem lista de ali-
mentos permitidos que são: 
tangerina, laranja, massa verde, 
apesar de não ser seu favorito 
deve comer devido a sua saúde.

Diz que melhorias consi-
deráveis estão a ser registadas 
nestes quatro anos de tratamen-
to, mas reconheceu que se sente 
bastante incomodada pelo facto 
de não conseguir andar devida-
mente. Entretanto, até porque 
há vezes em caminhando ela 
cai, ˮnão posso afirmar cate-
goricamente que estou muito 
bem, por conta das recaídas 
que tenho, relatou georginaes-
se cenário com muita angústia.

Já Maria Nhamposse, de 
75 anos de idade, residente no 
mesmo bairro, diz que pro-
curou ajuda médica devido 
a uma borbulha que tinha no 
seu pé direito. Entretanto, fei-
to o tratamento e sem melhoria 
voltou a pedir ajuda médica.

Ela diz que fez alguns exa-
mes e posteriormente foi diag-
nosticada a diabete. Afirma 
que já estava num estado avan-
çado onde os médicos tiveram 
que amputar os seus dedos. 
Entretanto, estando internada 
no hospital não melhorando in-
forma que o problema não foi 
solucionado havia necessidade 
de amputar o seu pé direito.

Para vovó Maria, quando 
recebeu o diagnóstico tem-
pos atrás, não foi com toda 
essa sinceridade com qual 
fala agora. Porém, foi com 
certa revolta de questiona-
mento que não queria calar 
a boca da vovó Maria: “por 
que eu meu Deus?” segun-
do vovó Maria não tem nada 
a reclamar quanto aos filhos 
muito menos no seu estado.

Nhamposse diz que não é 
fácil padecer de diabetes pois, 
quando diagnosticado, a pessoa 
muda totalmente, e se não tem 
amparo da família torna difícil 
seguir adiante na vida.  A vovó 
Maria diz que segue a dieta de-
vidamente, não come alimen-
tos açucarados, processados, 
refrigerantes. Quando con-
some é de forma moderada.  
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Desinformação no pagamento do subsídio 
da covid 19 gera vukuvuku nos bairros 

INAS acusado de usar táctica de avestruz

Às famílias que estão mais vulneráveis ao impacto da 
covid19, o Governo de moçambique, através do instituto 
Nacional de Acção Social (INAS), disponibilizou um subsídio 
social, designado Apoio Social Directo Pós-Emergência cujos 
beneficiários devem ser mulheres chefes de agregado familiar 
com crianças entre os 0-2 anos, sem nenhuma fonte de renda; 
mulheres grávidas sem renda; mulheres chefes de agregados 
com seis ou mais dependentes, sem nenhuma fonte de renda; 
chefes e membros de agregados familiares incapacitados 
para o trabalho e sem quem possa suportar as suas despesas; 
idosas chefes de família sem renda; pessoas com deficiência 
física e doença crónica degenerativa sem quem suporte suas 
despesas, famílias de acolhimento e por fim famílias com alto 
nível de dependência.

No entanto, o 
INAS está a 
ter dificulda-
de de fazer a 
distribuição 

do dinheiro o que está a gerar 
conflitos/barulho nos bairros, 
e em outro bairro nem sequer 
foi efectuado o pagamento. A 
título do exemplo, no bairro 
T3, no Município da Matola, 
não houve transparência no 
trabalho, enquanto na Liberda-
de nem sequer houve trabalho.

O jornal Zambeze conver-
sou com alguns beneficiários 
desta iniciativa nos bairros. Ar-
tur Langa de 65 anos e morador 
do Bairro T3, foi um dos bene-
ficiários do subsídio Covid19 e 
ressalva que “o gesto que rece-
bemos de ajuda da Covid19 é 
bem-vindo porque ajuda a popu-
lação desfavorecida sem meio 
de sobrevivência e também a 
nós da terceira idade alivia-nos 
das despesas por um tempo”. 
Embora tenha sido o único na 
família que foi beneficiado di-
ferente das outras famílias que 
foram mais de um membro, 
considera o valor significativo.

Para Artur, o subsídio che-
gou em boa altura e teve uma 
grande utilidade. “Com o di-
nheiro pude fazer algumas com-
pras básicas de alimentação e 
reparar os meus electrodomés-
ticos que já há muito não po-
dia usar devido ao seu estado 
degradado. No entanto, a fonte 
apela aos que tiveram a opor-
tunidade de ter o subsídio que 
façam um bom uso do mesmo e, 
aos que não tiveram o subsídio 
diz que o Governo devia criar 
uma segunda oportunidade.

 

Difusão da desinformação na 
comunidade

O Zambeze deparou-se com 
Énia Rafael que já há muito pre-
tendia falar do barulho, só que não 
tinha meios. A fonte, de quarenta 
e quatro anos, é residente também 
do Bairro T3, a sua família é com-
posta por cinco membros. Infeliz-
mente, a sorte não bateu na famí-
lia porque não foi beneficiada. “O 
chefe de quarteirão apareceu nas 
nossas casas e garantiu-nos que 
havia doação do dinheiro fica em 
casa e com isso mandaram-nos 
fotocopiar os nossos bilhetes de 
identidade que deviam ser diri-
gidos ao chefe de quarteirão e 
assim o fizemos ”, afirma Énia, 
adiantando que passado um tem-
po, ouvimos “zunzuns” que há 
dinheiro, e procuramos saber do 
chefe de quarteirão o que se pas-
sava, e ele disse que o dinheiro 
vem do INAS e não é para toda 
gente, mas sim para idosos, mas 
as pessoas do bairro diziam ou-
tra coisa, que o dinheiro era para 
população porque foi doado a 
Moçambique para ajudar o povo. 
Mas não apanhamos nada ”, dis-
se a fonte. Entretanto Énia anseia 
por outra oportunidade. “Como 
dizem que haverá segunda via, 
espero que o meu nome desta vez 
conste da lista, pois todos somos 
povo, e a vida está difícil para 
todos”, reiterou a fonte, lamen-
tando que “não entendo como é 
feito o trabalho, pois, o chefe de 
quarteirão diz que quem tem di-
reito é um membro da família, 
mas em algumas famílias foram 
inscritas todos os maiores de ida-
de, e em outras apenas o casal”.

Uma fonte que não quis se 
identificar, e indignada com a 
situação, reportou ao Zambe-
ze que inscreveu-se, mas o seu 
nome não constava na lista. 
“Após a confusão dos nomes, o 
chefe de quarteirão passou por 
minha casa novamente e levou 

as cópias do bilhete de identida-
de, escreveu os nomes da minha 
família e estou na expectativa, 
aguardando como nos foi dito, 
que teríamos o dinheiro em do-
bro da primeira e segunda fase”.

 As estruturas do bairro não 
passam por todas casas

Carla José também do T3, teve 
informação por curiosidade. “Os 
meus vizinhos dizem terem pas-
sado por suas casas algumas pes-
soas onde registavam seus nomes, 
e na minha ninguém passou por lá 
e nem sabia que existia isso, o que 
sucedeu foi que vi muita gente na 
fila na Escola do T3 e aproximei 
com intuito de saber o que se pas-
sava e disseram-me que “estamos 
nos escrevendo para o subsídio 
da Covid19” e também fiquei 
na fila para fazer a inscrição”.

Carla fez o seu cadastro com 
sucesso, porém seu nome no dia 
do pagamento não constava na 
lista, o motivo que levou-a não 
ter acesso ao subsídio. Segundo 
ela presenciou todos membros 
de uma família a receberem o 
valor. “Não sei qual foi o crité-
rio usado para a inscrição, mas 
algumas famílias não recebem 
e outras recebem em massa. 
As pessoas ao meu redor rece-
beram e muitos membros da 
mesma família”, disse Carla.

O Zambeze conversou tam-
bém com uma benificiária que 
também não quis identificar-se. 
“O meu chefe de quarteirão não 
passou por minha casa, mas vi al-
gumas casas que recebiam visitas 
e eram inscritas, então, fui-me ins-
crever com a minha família não 
no nosso quarteirão mas sim num 
outro, e conseguimos o apoio. 
“Conseguimos nos cadastrar to-

dos e recebemos o valor ” afirmou.

Informação não transparente 
resulta em trabalho não 

transparente

A adjunta de quarteirão do 
bairro da T3, afirma que o bair-
ro de facto está agitado, embora 
existam alguns quarteirões que 
estejam calmos. Alega ter sido 
umas das pessoas com uma in-
formação não transparente, mo-
tivo do trabalho também não ter 
sido transparente. “Estava com o 
chefe de quarteirão e de repente 
cruzamo-nos com o secretário 
do Bairro a fazer o levantamen-
to dos dados, mas que seria para 
quê mal sabia, porque não fui 
informada, foi quando disse ins-
crevam pessoas X,Y e Z para 
o subsídio da Covid19 porque 
são vulneráveis”, disse a fonte.

“Após a inscrição, tempos de-
pois devia fazer-se o cadastro das 
pessoas inscritas, e na lista cons-
tavam nome de muitas pessoas, 
mas essas mesmas pessoas não 
tinham conhecimento da infor-
mação. E qualquer um ia fazer o 
cadastro porque se tinham um nú-
mero de pessoas exactas por atin-
gir, por isso cadastravam até os 
que não tinham direito, e por isso 
algumas pessoas do meu quar-
teirão tiveram o dinheiro devido 
a essa brecha” reiterou a fonte.

A adjunta afirma que só de-
pois de ter havido desordem e 
não transparência no trabalho 
é que tiveram o esclarecimen-
to de que deveriam apenas ter 
inscrito pessoas vulneráveis.

Invasão dos moradores 
na residência do chefe de 

quarteirão 

O chefe do quarteirão alega 
não ter participado directamente 
do processo porque encontrava-
-se com problemas de saúde, mas 
para que o trabalho não ficasse 
paralisado com a ausência dele, os 
companheiros de trabalho prosse-
guiram com o trabalho da inscri-
ção dos beneficiários. “Os meus 
colegas fizeram o trabalho que é a 
inscrição dos beneficiários e acon-
tece que nomes de muitos mora-
dores inclusive o meu não cons-
tava na lista mas por qual motivo 
não sei dizer”, expressou a fonte.

Segundo o chefe de quartei-
rão, passavam por casas e regista-
vam um membro por cada famí-
lia. “Registavam um membro em 
cada família porque foi a orienta-
ção que se teve, apenas duas pes-
soas do meu quarteirão tiveram 
o subsídio até eu não cheguei a 
ter”, afirma chefe de quarteirão.

A situação gerou uma con-
fusão no bairro. “Os moradores 
quase sempre vinham até minha 
casa para tirar satisfação, se até 
os superiores não conseguiam 
responder imaginem eu. Tenta-
mos acalmar o barulho indo a 
casa das pessoas levando as có-
pias de bilhete de identidade mas 
nem com isso, o bairro continua 
agitado”, reportou assumindo 
que houve falta de informa-
ção do procedimento, facto que 
criou toda a desordem vivida.

Não houve preparação em todo 
processo 

Zefanias Munjove, Secretá-
rio do bairro Municipal do T3 
proferiu que “considera-se sub-
sídio da covid19 mas na verda-
de não é, porque se fosse sub-
sídio da covd19 todos seriam 
beneficiários, mas como não 

sónia Maxie
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é, considera-se apoio a pesso-
as vulneráveis como o caso de 
pessoas com deficiência física e 
crónicas sem quem suporte as 
suas despesas, mulheres grá-
vidas e ou com crianças sem 
nenhuma fonte de rendimento, 
chefes de família incapacitados 
para o trabalho e sem alguém 
que possa suportar as suas 
despesas, idosos que é chefe 
de família sem nenhuma fon-
te de renda”, reporta Zefanias.

Segundo secretário do bair-
ro não houve uma transparên-
cia na informação, o que levou 
o trabalho a não ser transparen-
te na selecção dos beneficiá-
rios. “Não tivemos uma prepa-
ração, ao menos se tivéssemos 
tido acredito que o trabalho 
teria sido diferente. Apenas re-
cebemos orientações do INAS 
de que deveríamos fazer a lista 
das famílias carenciadas, mas o 
que sucedeu algumas estrutu-
ras do bairro não entenderam 
o que seria família carencia-
da”, disse a fonte. Para Zefa-
nias família carenciadas são 
famílias com casas precárias, e 
com condições não favoráveis.

  

Falta da palavra para com a 
população 

O INAS faltou com a pala-
vra à população. “O que gerou 
mais barulho foi o facto de não 
terem recebido o valor as pes-
soas cujos nomes constavam da 
lista. O INAS fez o pagamento 
em um dia e restaram oitenta e 
quatro porque alguns estavam 
ausentes, e o INAS disse que 
voltaria no dia seguinte para 
terminar o pagamento e não 
voltou mais”, relatou Zefanais.

Como forma de contornar 
a situação de desentendimento 
no bairro, as estruturas adopta-
ram a seguinte estratégia. “Para 
minimizar a agitação dos mora-
dores temos feito reuniões em 
cada quarteirão com os resi-
dentes para explicar a situação 
e sensibilizar a comunidade”, 
reiterou o secretário, e lamen-
tando todo o processo, afirma 
que o trabalho não ocorreu 
como devia ser porque houve 
erro no início, o que levou a 
erro em todo processo, gerando 
agitação e barulho nas pessoas.

O bairro da Liberdade foi 
o Bairro que o INAS não o 
efectuou o pagamento do 
subsídio aos beneficiários 

porque a população uniu-se 
para reivindicar os seus direitos.

Um morador de Liberda-
de que não quis identificar-se, 
diz que seu nome constava na 
lista dos beneficiários. “Pri-
meiramente não teve nenhuma 
informação, o chefe de quar-
teirão apareceu em minha casa 

pediu a cópia do meu bilhete de 
identidade sem informar que 
era para quê, e como também, 
tinha pouco tempo não pro-
curei saber já que não devo a 
ninguém e ando de consciên-
cia limpa”, reportou a fonte.

A fonte afirma ter sido cha-
mado dias depois para fazer a 
captação de dados. “Certo dia 
encontrei-me com o chefe de 
quarteirão disse-me que devia ir 
ao ginásio onde fariam a capta-
ção de dados e só dai é que tive 
a informação que era para ter 
acesso ao subsídio da covid19”.

Amélia é moradora do bair-
ro da Liberdade. Referiu que 
primeiramente não foi inscrita e 
o chefe de quarteirão prometeu 
fazer registo do seu nome. “Foi 
o que nos fez gerarmos con-
fusão. Será que a corona está 
somente com as pessoas ins-
critas? Todos nós precisamos 
do valor”, disse Amélia adian-
tando que pelo facto, o Bair-
ro decidiu unir esforços para 
reivindicar o valor, realçando 
que se o dinheiro não é para 

todos, ninguém iria receber.    
Nicolau Machaeie, repre-

sentante do chefe de quarteirão 
do bairro da Liberdade, afirma 
que teve muitas informações 
no que tange aos beneficiários, 
uma das informações é que 
os beneficiários devem ser fa-
mílias sem fonte de renda, ór-
fãos e deficientes. “Em todos 
quarteirões devíamos registar 
pessoas com dificuldades fi-
nanceiras e com péssimas con-
dições de vida”, reitera Nicolau.

Para a selecção dos bene-
ficiários o chefe de quarteirão 
fez o estudo do estilo de vida 
dos moradores. “Não procurei 
família com fonte de renda, 
fui atrás das pessoas que não 
trabalham, onde nota-se que a 
família está passando por ne-
cessidade são esses que regis-
tei e apenas um membro por 
cada família”, disse a fonte.

    Ilegibilidade dos beneficiários

Existem pessoas que foram 
inscritas que não dispõem de re-
quisitos necessários para a inscri-
ção do subsídio da covid19. “Ti-

vemos informação que devíamos 
tirar nome das pessoas que cons-
tavam da lista dos beneficiários 
sendo que não são beneficiários 
e posterior publicação. A lista de 
pessoas beneficiárias que registei 
não foi divulgada por qual mo-
tivo não sei ”, referiu Nicolau.

Nicolau reportou ao Zambeze 
sobre o cancelamento do subsídio 
da covid19 no bairro, que foi devi-
do a confusão da população, isso 
porque as pessoas que não viram 
seus nomes na lista ficaram indig-
nados alegando que a covid19 faz 
sentir-se em todas as famílias e 
porquê de haver essa excepção? 

Acrescenta que houve falta 
de comunicação, devia ter es-
tratégias para dar informação a 
população de quem tem direito a 
esse subsídio. “São esses os mo-
tivos que geraram confusão no 
bairro pelo facto do nome não 
constar das listas, e sobre quem 
devia ser beneficiário, apenas se 
deixou a população na esperan-
ça”. O chefe de quarteirão pede o 
INAS para que procure soluções 
mais rápidas, pois a população 

está a revoltar-se contra os chefes 
de quarteirões e apela as estru-
turas do bairro a adoptarem ma-
neiras de conversar com a popu-
lação explicando a situação real.

  

 Não houve sucesso no 
pagamento devido a falta de 

esclarecimento

Rogério Mazive, secretá-
rio do bairro da Liberdade, em 
entrevista ao Zambeze proferiu 
que os beneficiários do subsídio 
da covid19 são pessoas carentes 
e o seu sustento diário deve ser 
cem meticais. No que concerne 
a selecção dos beneficiários ex-
prime que usaram o critério tra-
çado pelo INAS. “ O processo 
começou mal, houve uma fraca 
divulgação dos critérios o que 
dificultou a selecção das pes-
soas e, a população não tinha 
informação, pensamos que fos-
se para todos, razão pela qual 
encontramos pessoas listadas 
que não reúnem condições “.

O bairro da Liberdade tem 
sessenta e sete quarteirões, na 
qual onze quarteirões não fo-
ram inscritos. Para o secretá-

rio, os onzes quarteirões que 
não foram contemplados foi 
devido a fraca divulgação da 
informação e a falta de tempo.

Segundo o secretário o que 
originou a confusão no bairro e 
o não pagamento no bairro até 
hoje é falta de esclarecimento 
dos critérios. Para contornar a 
situação “estamos a trabalhar 
com a comunidade, esclarecen-
do o que deveria ter sido feito, e 
haverá o pagamento do subsídio 
assim abrangermos todo bairro 
no esclarecimento da situação e 
dos critérios”, afirma Rogério.

 Trabalho do INAS

O delegado do INAS (Insti-
tuto Nacional de Acção Social) 
Grácio Dias Uaiene, diante dessa 
situação diz que após decretar-
-se o estado de emergência no 
ano 2020, e no cumprimento das 
medidas restritivas que iam ser 
redefinidas isto afectaria muito 
as populações na situação de vul-
nerabilidade, pelo que o Governo 
mobilizou um apoio que consiste 
na atribuição de um subsídio em 
resposta ao Covid19 que é classi-
ficado como Programa de Apoio 
Directo Pôs emergência respos-
ta a covid19. Diz que o INAS a 
nível de província de Maputo, 
já vem assistindo a um grupo de 
pessoas vulneráveis cerca de de-
zassete mil pessoas no programa 
de protecção social básica, e no 
contexto da Covid19 foram re-
definidas cerca de setenta e seis 
mil pessoas para beneficiarem-se 
do subsídio, as mulheres chefe de 
agregado familiares que tenham 
crianças de zero a dois anos que 
não tenham fonte de renda e que 
não beneficiam-se do programa 
de acção social, idosas que não 
fazem parte de programa de ac-
ção social existente, pessoas com 
deficiência incapacitadas para o 
trabalho, pessoas que não rece-
bem nenhuma previdência social.

O INAS marcou o primeiro 
pagamento

O trabalho foi feito. “Em 2020 
fez-se a divulgação e as estruturas 
administrativas locais juntamen-
te com os líderes comunitários e 
influentes, cada distrito trabalhou 
no sentido de  identificar um nú-
mero definido dessas pessoas na 
situação de vulnerabilidade. As-
sim sendo, os bairros após terem 
registado as pessoas enviaram a 
lista ao INAS, e com base na lis-
ta o INAS voltou ao terreno para 
aferir com a própria comunidade 
a existência daquelas pessoas e 
fez um registo com cadastro, em 
que as pessoas foram escritas no 
sistema electrónico e tirado uma 
fotografia, e a posterior veio a 
fase de divulgação das listas e 
com a data previamente dita o 
INAS marcou o pagamento da 

primeira fase”, reportou Grácio.
Na província de Maputo es-

tão inscritas setenta e seis mil 
setecentos e dez famílias. E o 
INAS apenas conseguiu assis-
tir setenta mil oitocentos e vinte 
e quatro agregados familiares, 
e no bairro da liberdade ainda 
não receberam mil e oitenta e 
um. Quatrocentos e quarenta e 
cinco famílias não receberam 
por serem irregulares e foram 
retirados através das denúncias.

O programa de Apoio Directo 
Paz pôs emergência não permite 
que numa família sejam inscritos 
mais de duas ou três pessoas, deve 
ser um representante por cada fa-
mília vulnerável. E o INAS efec-
tuou o pagamento de forma ordei-
ra. “O pagamento começou ano 
passado 2020 no distrito de Matu-
tuíne com o valor de três mil me-
ticais por representante familiar, e 
os restantes distritos foram pagos 
este ano o valor de quatro mil e 
quinhentos meticais por agrega-
do familiar ”, reitera Delegado.

Dificuldade de trabalhar no 
bairro da Liberdade

O delegado do INAS afirma 
que o trabalho do pagamento 
terminou com sucesso, pese em-
bora, tenha um bairro em aberto 
que é o da Liberdade. “Alegaram 
não terem tido a informação da 
lista mas a lista saiu do bairro, e 
os nomes na lista não lhes dei-
xavam conformados, então há 
um trabalho que ainda estamos 
a fazer com o próprio Bairro que 
eles de novo ficaram com a lista 
que é para reverem se as pes-
soas que lá constam reúnem os 
critérios, e após isso irão avisar 
que retomaremos para efectuar 
o pagamento ”, refuta a fonte.

O processo de pagamento nos 
distritos de Maputo ocorreu do 
trinta de Abril a catorze de Maio. 
Excepto em Matutuíne que foi 
ano passado a primeira fase e a 
segunda foi este ano, e a Liberda-
de por motivos já mencionados.

Para contornar a falha no 
processo e da desinformação as 
comunidades, o INAS adoptou a 
estratégia de haver denúncias das 
pessoas que constam na lista sen-
do que não dispõem dos critérios 
de legibilidade, e procuram estar 
nos midias para divulgar a infor-
mação verídica, usam os folhetos 
para disseminar a informação.

A expectativa do INAS é de 
que o trabalho da segunda fase 
seja transparente, e que as pes-
soas já tenham a consciência de 
quem é prioritário do subsídio. 
O INAS apela a sociedade civil 
a colaborar para que a segunda 
fase corra de maneira tranquila, 
e que se apresentam nos locais 
de pagamento as pessoas que de 
facto forem identificadas como 
vulneráveis, seguindo com as me-
didas de prevenção da Covid19. 
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APolitécnica recebe 
livro do Tico-Tico

Vale oferece computadores ao Instituto 
Médio e Politécnico de Moatize

Com o objectivo de investir 
na formação dos mais jovens, a 
mineradora Vale Moçambique 
decidiu apetrechar a sala de in-
formática do Instituto Médio e 
Politécnico Ebenezer (IMPE), 
em Moatize, com computadores 
de mesa. O novo equipamento 
vai permitir auxiliar na realiza-
ção de aulas práticas, lecciona-
das nos cursos técnicos daquela 
instituição distrital de ensino.

No total são 15 computa-
dores que, na sexta-feira, 28 
de Maio, foram entregues aos 
estudantes, numa cerimónia 
que contou com a participa-
ção de membros de direcção 
do IMPE e de representan-
tes da Vale Moçambique. 

Segundo o director-geral do 
Instituto Médio e Politécnico 

Ebenezer, António Saene, os 
computadores doados poderão 
contribuir, consideravelmente, 
para a melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem naque-
la instituição de ensino. “Estes 

equipamentos irão acrescentar 
grande valor no processo de 
ensino e aprendizagem. Espe-
ramos que a Vale continue com 
a consciência de que uma par-
ceria com o sector da educação 

possa fazer muita diferença na 
nossa cidade de Moatize e a 
nível da província de Tete, no 
geral”, afirmou António Saene. 
Segundo aquele responsável,”o 
IMPE faz o uso contínuo das 
plataformas digitais e os equi-
pamentos doados poderão 
ajudar a suprir grande parte 
das dificuldades existentes”. 

Em nome dos formandos do 
IMPE, Franque Paulo manifes-
tou satisfação pela oferta feita 
pela empresa. O estudante 
acredita que o donativo po-
derá melhorar a capacidade 
de ensino da instituição ao 
mesmo tempo que abre es-
paço para que mais jovens 
de Moatize beneficiem de 
uma formação de qualidade. 
“Devido à falta de compu-

tadores, há jovens que não 
puderam inscrever-se no 
curso de Informática e com 
estes computadores criam-
-se mais oportunidades para 
a inscrição de novos alu-
nos”, afirmou Franque Paulo.  

Representando a Vale 
Moçambique, Hélio Paulo 
destacou que a acção da em-
presa está alinhada com os 
valores de “fazer acontecer e 
respeitar o nosso planeta e as 
comunidades”.“Nós olhamos 
em torno das comunidades 
onde actuamos, vemos as ne-
cessidades e apoiamos para 
que as comunidades possam 
ter acesso a educação de me-
lhor qualidade e com os meios 
adequados”, conclui o repre-
sentante da Vale Moçambique.

Com vista à massificação do desporto, no geral, e o fute-
bol, em particular, a liga moçambicana de Futebol (lmF) 
ofereceu, segunda-feira, 7 de Junho, exemplares da obra do 
renomado jogador moçambicano, Manuel Bucuane (Tico-
-tico) à Universidade politécnica. o livro, recentemente 
lançado, tem como título “Eu Tenho um Sonho”.

Através des-
ta obra, 
o melhor 
m a r c a d o r 
de todos os 

tempos da selecção nacional 
(os Mambas) aponta estraté-
gias que podem ser imple-
mentadas para a melhoria do 
futebol moçambicano, apren-
didas e concebidas ao longo 
da sua carreira futebolística.  

O livro retrata, também, 
a geração de atletas nacio-
nais que figuram entre os 
melhores do mundo, com 
destaque para Eusébio, Co-
luna e Hilário da Conceição.

Ananias Couana,  pre-
sidente da LMF, disse que 
a oferta da obra, que passa 
a preencher as prateleiras 

da Biblioteca Central da 
Universidade Politécnica, 
enquadra-se no âmbito da 
massificação do desporto, 
no geral, e do futebol, em 
particular, através da leitura.

“A LMF agradece à Uni-
versidade Politécnica por 
ter cedido este espaço (Bi-
blioteca Central) para parti-
lhar o sonho do Tico-Tico. 
É um momento especial 
para a LMF. Espero que os 
livros sejam, de facto, apro-
veitados pela maioria das 
pessoas que visitam este lo-
cal”, referiu Ananias Couana.

Por sua vez, Narciso Ma-
tos, reitor da Universidade 
Politécnica, explicou que a 
oferta dos livros vai contri-
buir para o engrandecimento 

do desporto no País, e enal-
teceu a LMF pela iniciativa, 
bem como o autor (Tico-Ti-
co) por ter escolhido aquela 
instituição de ensino supe-
rior como um dos locais de 
apresentação da sua obra.

“Felicitamos o autor por 
ter registado as suas memó-
rias, pois isso vai permitir 

que muitas pessoas saibam o 
que foi a sua carreira. É mo-
tivo de inspiração para nós, 
porque se trata de um atleta 
que já atingiu altos patama-
res. Aproveito a ocasião para 
referir que, na Universida-
de Politécnica, procuramos 
fazer com que o desporto 
seja uma parte ou ferramen-

ta do nosso trabalho. Esta-
mos activos no basquete-
bol e no desporto escolar”, 
acrescentou Narciso Matos.

Na ocasião, Manuel Bu-
cuane explicou que a sua 
experiência é que despertou 
o sonho de potencializar o 
futebol, através de uma cons-
ciencialização massiva, o que 
contribuirá para o desenvolvi-
mento da modalidade no País.

“Como se sabe, tive uma 
longa carreira, e quando vol-
tei ao País, o objectivo foi 
trazer de volta essa experi-
ência adquirida ao longo dos 
anos, através da criação da 
Escolinha do Tico, que é uma 
academia de futebol. Pensa-
mos que o lançamento do li-
vro pode ser um veículo para 
o desenvolvimento do fute-
bol, que não está onde que-
ríamos que estivesse e que 
a experiência adquirida fora 
do País pode contribuir para 
o desenvolvimento do des-
porto”, concluiu Tico-Tico.
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No âmbito do dia internacional da Criança, o access 
Bank Mozambique associou-se à campanha ‘Doe Solidarie-
dade’, promovida pela associação azombué - associação 
Juvenil para o Desenvolvimento Social de Moçambique. A 
campanha teve como objectivo recolher bens de primeira ne-
cessidade para a obra dom orione, uma instituição de soli-
dariedade social localizada em Maputo e que acolhe crianças 
com necessidades especiais e com deficiência psico-motora.

Ao abraçar 
esta acção 
s o l i d á r i a , 
o banco 
quis con-

tribuir para o bem-estar dos 
mais pequenos, aproveitando 
para levar também mais ale-
gria às crianças, proporcio-
nando-lhes um dia diferente. 

A doação aconteceu no 
Dia Internacional da Criança, 
1 de Junho, tendo sido entre-
gues naquele centro de acolhi-
mento alimentos de primeira 
necessidade como arroz, fa-
rinha, óleo, açúcar, leite, sal 
e feijão, entre outros. Duran-
te a iniciativa e respeitando 
todas as medidas de segu-
rança daCovid-19, houve 
também tempo para um mo-
mento de confraternização 

com todos os participantes 
que cantaram e dançaram, 
ajudando a arrancar muitos 
sorrisos aos mais pequenos.

A Obra Dom Orione, 
que acolhe actualmente cer-
ca de 40 crianças, dá ain-
da assistência ao domicí-
lio a dezenas de meninos 
e meninas também com 
necessidades especiais.

Enquanto banco respon-
sável e atento à realidade que 
o rodeia, o Access Bank Mo-
zambique não podia deixar 
de se associar a esta campa-
nha de solidariedade promo-
vida pela Azombué. Trata-se 
de uma associação juvenil 
sem fins lucrativos que tem 
como principal missão con-
tribuir para o desenvolvimen-
to social de Moçambique, ac-

Access Bank abraça acção solidária e doa 
alimentos a crianças da Obra Dom Orione

Lucro bruto da Nacala Logistics 
cresceu 6% no primeiro trimestre

Assalto a PT de operadoras 
de  telecomunicações para 
furto de cobre

Os postos de transforma-
ção (PT) de operadoras de 
telecomunicações nacionais 
começaram a ser alvo de as-
saltos, por parte de larápios. 

Com efeito, na semana pas-
sada, um PT da Tmcel-Moçam-
bique Telecom, SA, situado nas 
colinas de Mafuiane, no distrito 
da Namaacha, foi alvo de arrom-
bamento e furto de uma quan-
tidade considerável de cobre, 
com aparente intuito de venda 

ilegal no mercado paralelo.
Uma fonte da empresa ex-

plicou que se “trata de um fenó-
meno novo”, ao nível das com-
panhias de telecomunicações, 
colocando-se em risco os PT 
situados em locais não vigia-
dos por guardas. Acrescentou a 
mesma fonte que, brevemente, 
as três operadoras se irão reunir, 
para encontrar pontos comuns 
sobre o como de se combater este 
novo tipo de acção criminosa.

O Relatório Financeiro e de 
Produção da Nacala Logistics 
do primeiro trimestre de 2021 
apresenta um aumento do lucro 
bruto (EBITDA) na ordem dos 
6%, nos negócios de transpor-
te de carvão e de carga geral. 
O crescimento do lucro bruto 
ficou a dever-se a gastos opera-
cionais abaixo do previsto. Para 
este período foram orçados 88 
milhões de dólares, sendo que 
o cumprimento situou-se na or-
dem dos 83 milhões de dólares. 

Fábio Iwanaga, Adminis-
trador Financeiro da Nacala 
Logistics, destacou que “as 
operações nos dois negócios, 
carvão e carga geral, continu-
am a enfrentar desafios”. O 

responsável aproveitou para fe-
licitar o apoio e dedicação dos 
colaboradores no contributo 
pela continuidade do negócio.

Durante o primeiro trimestre, 
o transporte de carvão situou-se 
em 1 milhão de toneladas, con-
tra o orçado de 1.5 milhões de 
toneladas, e o embarque atingiu 
1.1 milhão de toneladas, contra 
1.5 milhões de toneladas previs-
tas. Estes resultados represen-
tam uma diferença em relação 
ao planificado na ordem de 34% 
(transporte) e 28% (embarque).

Na carga geral, durante os 
primeiros três meses do ano, 
foram transportadas 76 mil to-
neladas, contra 80 mil tonela-
das previstas para este período. 

“Na carga geral, a demanda 
continua a ser um desafio, mas 
os resultados melhoraram bas-
tante no primeiro trimestre e 
esperamos que a carga retorne 
nos próximos meses, para atin-
girmos os nossos orçamentos”, 
referiu ainda o Administrador 
Financeiro da Nacala Logistics.

Apesar de um contexto eco-
nómico desfavorável devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus, a Nacala Logistics conti-
nua a investir na segurança e 
no bem-estar dos seus colabo-
radores e stakeholders, man-
tendo o compromisso de con-
tribuir para o desenvolvimento 
sustentável de Moçambique e 
das comunidades onde opera.

tuando em áreas de inclusão 
social de crianças com neces-
sidades especiais, combate 
a uniões prematuras e viola-

ção sexual contra menores.
O Access Bank é um ban-

co solidário e comprometido 
com o futuro de todos os mo-

çambicanos que se diferencia 
pela forte aposta no empode-
ramento da mulher e na ca-
pacitação dos mais jovens.
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Inquérito Agrário 2020 revê em 
baixa a produção nacional

Total muda nome para TotalEnergies 
Para reflectir os objectivos de transição energética

Em termos de cereais por exemplo, os dados administrados 
em 2020 apontavam que moçambique produziu um total de 
2,8 milhões de toneladas, mas o Inquérito Agrário Integrado 
(IAI) 2020, apurou 1,9 milhão de toneladas, uma diferença de 
cerca de 900 mil toneladas, correspondente a 32,2%. Quanto 
as leguminosas, os dados de 2020 apontam para uma redu-
ção de 862,8 mil toneladas, contra 439,8 mil toneladas apu-
radas através do inquérito agrário, o que equivale a uma 
diferença de 422,9 mil toneladas, correspondente a 49,1%.

Em relação às 
raízes e tubér-
culos, em 2020 
estimava-se uma 
produção nacio-

nal de 17,6 mil toneladas, mas o 
IAI aponta para 6,4 mil toneladas 
em 2021, uma redução de 11,2 
mil toneladas, correspondente a 
63,6%. Nas oleaginosas, em 2020 
esperavam-se 247,5 mil tonela-
das, contra 212,6 mil toneladas 
segundo o inquérito, o que re-
presenta uma descida de 34,9 mil 
toneladas, equivalente a 14,1%.

Nas amêndoas houve uma 
redução de 145,5 mil toneladas 
para 2,4 mil toneladas, isto é uma 
queda na ordem de 98,3%. Este 
resultado pode estar associado 
ao défice no sector do caju. Das 
567,4 mil toneladas de frutas 

produzidas em 2020, o inquéri-
to reduziu a cifra para 269,2 mil 
toneladas, o que corresponde a 
uma diferença negativa de 298,2 
mil toneladas, ou seja, 52,5%.

As outras culturas também 
seguiram a mesma tendência de 
redução, que afectou igualmente 
o sector pecuário mas este, em 
menor dimensão. Reagindo aos 
dados, o Ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, Celso 
Correia, explicou que esta discre-
pância tem a ver com a ausência 
de anuários estatísticos no sector e 
que pode impactar o desempenho 
do PIB do sector agrícola em 2021.

Correia reconhece que o país 
ainda está longe de auto sufi-
ciência alimentar mas o passo 
nesse sentido já foi dado atra-
vés do projecto SUSTENTA.

O IAI 2020 avança ainda 
que 97,8% da área arável nacio-
nal, é explorada por pequenos 
produtores correspondentes a 
4.167,702 produtores, 2,19% 
(93.183 produtores) são médias 
explorações e 0,02% (873 produ-
tores) são grandes explorações.

A nível de agricultura fami-
liar, apenas 6,9% dos produto-

res têm acesso aos serviços de 
extensão, 9,7% dos produtores 
usam semente melhorada, 0,6% 
acede ao crédito e 39,9% co-
nhece os preços de produtos. 
Contudo, o índice de perdas pós-
-colheita situa-se nos 13,5%.

Nampula, Zambézia, Tete, 
Sofala, Manica e província de 
Maputo são os maiores produtores 

nacionais em termos agregados.
Lançado em Setembro do 

ano passado, pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, o 
Inquérito Agrário Integrado de 
2020 foi concluído no passado 
mês de Maio, tendo abrangido 
141 dos 150 distritos nacionais e 
custou 200 milhões de meticais, 
financiados pelo Banco Mundial.

A empresa Total mudou 
seu nome para TotalEner-
gies, ancorando assim na sua 
identidade a sua transforma-
ção estratégica numa ampla 
empresa de energia. Na As-
sembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, os accionistas 

aprovaram a mudança quase 
por unanimidade. Em paralelo 
com esta mudança de nome, 
TotalEnergies está a adoptar 
uma nova identidade visual.

“Energia é vida. Todos 
nós precisamos dela e ela é 
uma fonte de progresso. As-

sim, hoje, para contribuir para 
o desenvolvimento sustentá-
vel do planeta face ao desafio 
climático, estamos a avançar, 
juntos, em direcção a novas 
energias. A energia está a rein-
ventar-se a si própria, e esta 
viagem energética é nossa. A 

nossa ambição é ser um actor 
de classe mundial na transi-
ção energética. É por isso que 
a Total está a transformar-se e 
a tornar-se TotalEnergies”, de-
clarou Patrick Pouyanné, Presi-
dente e CEO da TotalEnergies.

Este novo nome e nova 

identidade visual personifi-
cam o curso que a TotalEner-
gies traçou resolutamente para 
si própria: o de uma ampla 
empresa de energia empe-
nhada em produzir e forne-
cer energias cada vez mais 
acessíveis, fiáveis e limpas.
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Grupo Stygenta quer envolvimento 
da juventude na agricultura 

Banco Mundial injecta USD 115 milhões 
para suprir falta de vacinas 

O Banco Mundial aprovou uma doação no valor de USD 
100 milhões da Associação Internacional de Desenvolvimento 
(IDA) e uma outra Doação de USD 15 milhões do Global Fi-
nancing Facility (GFF) em apoio aos esforços de moçambique 
para expandir a sua actual campanha de vacinação contra a 
Covid-19. os fundos serão utilizados para adquirir, adminis-
trar e distribuir vacinas contra a COVID-19 e fortalecer a pre-
paração e a capacidade do sistema Nacional de saúde, bem 
como para garantir a continuidade dos serviços essenciais de 
saúde, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes.

“As di-
ficul-
d a -
d e s 
s o -

ciais e económicas enfrentadas 
por milhões de moçambicanos 
devido à pandemia são simples-
mente demasiado grandes Não 
pude enfatizar o suficiente a im-
portância da vacinação, entre-
tanto, exorto a todos os elegíveis 
para a vacina, a tomá-la sempre 
que esta estiver disponível”,  
observou Idah Z. Pswarayi-
-Riddihough, Diretora do Banco 
Mundial para Moçambique, Ma-
dagáscar, Comores, Maurícias e 
Seychelles. “Tendo em conside-
ração a actual escassez de oferta 
do mercado, esta operação aju-
dará o país a obter acesso a va-

cinas em estreita interacção com 
instituições internacionais, como 
a African Vaccine Acquisition 
Trust, a COVAX entre outras.”

 O projecto financiará a aqui-
sição de vacinas COVID-19 e 
suprimentos necessários para a 
entrega e distribuição de vaci-
nas, incluindo diluentes, seringas 
e outros suprimentos médicos. 
Também apoiará a logística de 
vacinas, incluindo insumos da 
cadeia de frio, armazenamento e 
transporte, bem como treinamen-
to de profissionais de saúde co-
munitários na implementação da 
campanha de vacinas COVID-19, 
enquanto se promove a demanda 
e o acesso a serviços essenciais de 
saúde. Além disso, irá apoiar as 
principais instituições do sistema 
de imunização de Moçambique.

 “Esta operação vai permitir 
a compra de aproximadamente 
sete milhões de doses de vacinas 
COVID-19, a maior contribui-
ção individual até agora. para 
os esforços de vacinação em 
Moçambique. Isto irá assegurar 
a cobertura de aproximadamen-
te vinte por cento da população 
elegível”, acrescentou Miguel 

Angel San Joaquin Polo, Econo-
mista de Saúde Sénior e Líder da 
equipe de trabalho da operação.

 “Outras áreas de apoio sob 
esta operação incluem campa-
nhas de comunicação para gerar 
confiança, reduzir a hesitação às 
vacinas e melhorar o acesso as 
informações confiáveis”, acres-
centou Courtney Price Ivins, Es-

pecialista em Saúde, e Co-Líder 
da equipe no projeto. “Também 
apoiaremos mecanismos de res-
ponsabilizaçao e sistemas de vi-
gilância para rastrear vacinas até 
aos seus pontos de distribuição.”

 “O Global Financing Fa-
cility (GFF), tem o prazer de 
fazer parceria com o Governo 
de Moçambique para apoiar a 
implementação integrada das 
vacinas COVID-19, garantindo 
também o acesso a serviços de 
saúde essenciais,” disse Moni-
que Vledder, Chefe do Secre-
tariado, GFF. “A liderança do 
governo em investir na saúde 
de mulheres, crianças e adoles-
centes enquanto que se cons-
trói sistemas de saúde fortes, é 
fundamental para impulsionar 
a recuperação da COVID-19.”

 Esta operação está em linha 
com as prioridades do país, con-
forme descrito no Plano Nacio-
nal de Preparação e Resposta à 
COVID-19 do Governo, bem 
como no Plano Nacional de Va-
cinação contra COVID-19. Esta 
operação complementa outro 
apoio do Banco Mundial à respos-
ta à pandemia em Moçambique.

A agricultura é mais-valia, 
em Moçambique, defende o agri-
cultor e gestor do grupo stygen-
ta, António Magala que sustenta 
ainda que apesar de alguns faze-
dores de opinião considerarem 
uma actividade insustentável, 
tendo em conta a elevada estru-
tura de custos e os riscos decor-
rentes das mudanças climáticas, 
ainda há quem olha com optimis-
mo e considera a actividade agrí-
cola uma das melhores saídas 
para pobreza que atinge cerca 50 
por cento da população segun-
do dados do autor José Alves.

António Magaia reconhece 
que o país dispõe de cerca de 
80% de terra arável dai que a 
agricultura continua a ser a base 
de desenvolvimento no país, 
porque trás resultados promisso-
res se, se ter em conta que todo 
tipo de semente que é lançada 
a terra, traduz-se em toneladas 
na colheita devido as poten-
cialidades de que o país dispõe

A fonte em alusão refere 

que há varias histórias de su-
cesso de produção de milho, 
soja, girassol, feijão, amen-
doim incluindo a macadâmia, 
principal matéria-prima para a 
produção do chocolate que ex-
portada para Europa e os EUA.

“A princípio os jovens de-
viam estar envolvidos na cadeia 
de produção sendo a força motriz 
da sociedade, e por ser o maior 
grupo etário que neste momen-
to o país conta “ disse a fonte 
acrescentando que são jovens 
que estão em permanente con-
tacto com as novas tecnologias 
podem e muito bem juntar-se 
em cooperativas, agro-incuba-
doras, unidade de processamen-
to tudo com vista ao fomento 
do agro-emporendedorrismo.

Magaia cuja firma trabalha 
na alocação de sementes de 
hortícolas, leguminosas, cerais 
entre outros recua no tempo 
aludindo que mesmo no tem-
po da guerra dos 16 anos, na 
década de 80, Moçambique 

teve indicadores de sucesso 
no processo de produção do 
caju, arroz, milho entre outros.

“Sem dúvidas que a agricul-
tura pode e minimiza a pobreza e 
a falta de emprego formal no país 
“sustenta Magaia para quem, os 
jovens devem abandonar os este-
reótipos, segundo os quais a prá-
tica da agricultura deve ter, como 
protagonistas pessoas de ren-
da baixa, com idade avançada.

“É utópico pensar assim, 
mesmo eu sou agricultor apesar 
do cargo de liderança que ocupo. 
Na nossa firma todos colaborado-
res têm sua porção de terra onde 
exercem a actividade agrícola e 
há resultados espectaculares no 
tempo certo, altura certa saindo 
comida de qualidade”acrescenta

Num outro desenvolvimento 
o nosso interlocutor desmistifica a 
alegada extrapolação do preço da 
semente e diz que mesmo o custo 
do pacote não interfere nos resul-
tados que tem sido de sucesso.

“Veja que 99% da semen-
te que damos ao agricultor 
são de origem híbrida. São 
sementes cujo resultado tem 
disso satisfatório o olhar pela 
quantidade de colheita que os 
agricultores acumulam nos 
seus celeiros” enfatizou. eG
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Mambas empatam com Eswatine e conquistam 
triangular graças a goleada sobre Lesotho

Raúl no Ferroviário de Maputo e 
Parkim regressa a Vilankulos

A segunda janela de inscrições para os clubes do Moçam-
bola já está aberta e o mercado de transferência começa a ficar 
agitado. É nesse âmbito que o Ferroviário de maputo acaba de 
rubricar contrato com o médio ofensivo moçambicano raúl 
que esteve no Fafe de Portugal. Já a Associação Desportiva 
de Vilankulo acaba de apresentar como seu reforço o avan-
çado Parkim que esteve ligado ao Incomáti de Xinavane.

O D i r e c t o r 
Desportivo 
do Ferrovi-
ário de Ma-
puto, Isidro 

Amade, falando ao site do clu-
be destacou as qualidades do 
novo “recruta” para a equipa de 
Daúde Razaque, considerando 
que o médio ofensivo que tam-
bém pode jogar em posições 
mais adiantadas enquadra-se 
na nova política de incremen-
tar “sangue novo” na equipa.

“Estamos na janela de trans-
ferências e o clube está a tentar 
melhorar o plantel com mais 
qualidade, ajustando o défice 
que temos e equilibrar o nível de 
idades. Portanto, partimos com 
estes princípios para a contrata-
ção do Raúl, que é um jogador 
bem referenciado no país. É 
um jogador de Selecção e neste 
momento faz parte dos quadros 

do Ferroviário para os próxi-
mos dois anos. Vem reforçar a 
equipa principal na perspectiva 
daquilo que são os nossos ob-
jectivos, que passam por ganhar 
os troféus que estão ou estarão 
em disputa no nosso calendário 
desportivo” salientou o dirigente 
para quem o plantel ainda pode-
rá ser reforçado como também 
haverá saídas por confirmar.

Por seu turno, Raúl citado 
pelo site do clube revelou estar 
“feliz por regressar a Moçambi-
que e logo para um clube grande 
que é o Ferroviário de Maputo. 
É um clube que dispensa apre-
sentações e que luta sempre pe-
los títulos. Sinto-me mais madu-
ro do que há dois ou três anos. O 
futebol português, independen-
temente da Divisão, é sempre 
competitivo e sinto que cresci 
bastante e estou pronto para 
ajudar o Ferroviário. Prometo 

golos e juntos vamos lutar para 
alcançar os objectivos defini-
dos”, destacou Raúl que já teve 
esta segunda-feira o primeiro 
contacto com os companheiros.

Parkim regressa a Vilankulo

 Já a Associação Desportiva 
de Vilankulo recorreu ao mer-
cado interno para reforçar o seu 
plantel, tendo ido ao “canavial” 
de Xinavane contratar o atacan-
te Parkim, que bem conhece os 
cantos do clube da vila turística.

Chama-se Luís Melville 

Parkim, médio ofensivo que 
trocou o Incomáti de Xina-
vane pela Associação Des-
portiva de Vilankulo e o jo-
gador rubricou um contrato 
válido até ao final da época 
em curso e mais um de op-
ção, Segundo revela a ADV 
na sua página do Facebook.

Parkim, regressa a uma 
casa que bem conhece e já está 
às ordens de Victor Manyam-
ba na equipa que ocupa a 
quarta posição da tabela 
classificativa com 14 pontos 
em oito jogos. (laNCemZ)

A selecção nacional de fu-
tebol, Mambas, conquistou o 
Torneio Triangular organizado 
pela Federação Moçambicana 

de Futebol no âmbito da Data 
FIFA e da preparação para o 
Torneio da COSAFA. O combi-
nado nacional empatou na tarde 

desta terça-feira a uma bola com 
a Eswatine com quem terminou 
em igualdade pontual de quatro 
pontos, mas beneficiou da golea-
da por cinco bolas a zero imposta 
ao Lesotho na primeira jornada 
da competição.   No último jogo 
do Torneio Triangular decorrido 
no Estádio Nacional do Zimpe-
to, cujo relvado está a reclamar 
uma intervenção urgente para re-
cuperar o verde que caracteriza a 
cor da relva, Horácio Gonçalves 
pode contar com a presença de 
Genny Catamo e Bonera que não 
estiveram presentes na goleada 
diante do Lesotho por terem che-
gado à Maputo no mesmo dia.

Com as duas selecções ten-
do hipóteses de chegar à con-
quista da Taça em disputa, o 
jogo decorreu com uma toada 
de equilíbrio, com ambos con-
juntos a produzirem poucas ou 
quase nenhuma jogada de claro 

perigo que pudesse ameaçar a 
baliza de cada um dos guarda-
-redes que iam tendo uma tarde 
tranquila. Por isso não foi de es-
pantar o nulo com que as duas 
equipas recolheram ao intervalo.

Na segunda parte, os dois 
treinadores fizeram algumas 
mexidas nos respectivos 11, o 
que melhorou substancialmen-
te a produção das duas equipas.

Foi assim que à passagem do 
minuto 52, os Mambas chegam 
ao golo inaugural da partida, 
numa jogada em que Estêvão 
acaba desviando a bola para o 
fundo da baliza da turma visi-
tante. Era festa para as hostes 
dos Mambas e sobretudo para 
Estêvão que marcava o seu 
terceiro golo pela selecção na-
cional, depois do bis no jogo 
de estreia diante do Lesotho.

O domínio dos pupilos de 
Horácio Gonçalves acentuou-

-se ainda que a Eswatine tenha 
crescido no jogo e causando 
calafrios, como no lance em 
que Ernâni foi obrigado a fa-
zer uma defesa espetacular 
desviando a bola para canto.

E foi na sequência desse 
pontapé de canto que a Eswa-
tine chegou ao golo de empate 
num golpe de cabeça que foi 
parar no fundo das redes mo-
çambicanas, quando estavam 
decorridos 86 minutos de jogo.

O tempo era escasso tan-
to para os jogadores do país 
vizinho conseguissem pas-
sar para a liderança da mar-
cha do marcador, mas acabou 
por ser suficiente para que os 
Mambas segurassem o empa-
te a uma bola que permitiu a 
conquista do torneio, com um 
saldo positivo de uma vitória e 
um empate, seis golos marcados 
e um sofrido.  (laNCemZ)
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ANÚNCIO

 Jornadas Científicas da Autoridade Tributária de Moçambique/2021

A Autoridade Tributária de Moçambique, através do Centro de Estudos Aduaneiros e Tributários (CEAT), realizará no dia 15 de 

Setembro de 2021, as III Jornadas Cientificas sob o lema “Por uma tributação sustentável da Indústria Extractiva como vector 

para o crescimento inclusivo em Moçambique”. O evento decorrerá no Auditório do CEAT, em Moamba.

De referir que, em resultado da observância das medidas de prevenção e contenção da propagação da pandemia da COVID-19, ao 

abrigo do Decreto nº. 51/2020, de 1 de Julho, a AT não realizou Jornadas Científicas em 2020, o facto que ditou a manutenção do 

lema acima apresentado. 

Quanto à submissão e avaliação dos trabalhos, mantêm-se válidos os trabalhos submetidos pelos concorrentes no ano passado, assim 

como os que serão submetidos no presente. Igualmente, mantêm-se para as III Jornadas da AT, os oradores principias, os membros 

de Júri os respectivos arguentes, que virão das seguintes instituições: Universidade Joaquim Chissano; Universidade Eduardo Mon-

dlane; ISCTEM; Universidade Nachingwea; Banco de Moçambique; Ministério dos Recursos Minerais e Energia; Ministério da 

Economia e Finanças; e AT. Serão premiados os dois melhores trabalhos, com base na avaliação dos membros do Júri.

Os candidatos interessados a participar neste evento, deverão submeter os seus trabalhos para o endereço ceat@at.gov.mz obedecen-

do as datas fixadas no calendário das actividades, abaixo.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS

CENTRO DE ESTUDOS ADUANEIROS E TRIBUTÁRIOS

O Coordenador

Fulgêncio Lucas Muti Seda

(Técnico Superior Tributário de 2ª Classe)

Calendário da Realização das terceiras Jornadas Científicas da AT/2021
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NTXUVA, uma editora que estreia-se em 
publicação de livros e artigos em E-books

Tmcel oferece “Arca de Não É”

NTXUVA, uma editora digital nova em Moçambique, na 
publicação de E-books, rumo à publicação de obras físicas. 
A editora foi criada por jovens moçambicanos que acreditam 
nesta geração, com objectivo de colmatar o défice de produção 
e divulgação de obras literárias desde os veteranos aos inician-
tes, com dificuldades para tornar seus sonhos uma realidade. 

Tem como mis-
são acompanhar 
todo o processo 
de produção e 
publicação de 

livros (Capa, revisão e diagrama-
ção, ficha catalográfica, Registro 
ISBN) através de projectos pes-
soais e antologias diversas, do 
domínio literário, científico, eco-
nómico, auto-ajuda e outros, com 
qualidade aceitável de escritores.

O processo da criação da Edi-
tora vem desde o ano de 2020 e 
terá o início oficial das suas ac-
tividades com o lançamento da 
primeira obra, uma Antologia 
de crónicas, que está prevista 
para dia 20 de Junho de 2021.

O processo de publicação 
de E-books está aberto a todos 
autores desde os veteranos aos 
iniciantes. O escritor contacta 
editora e apresenta o seu ma-
nuscrito original, caso queira o 
serviço completo desde a prepa-
ração do texto até à publicação, 
isto é, pode contratar alguns ser-
viços da editora como a revisão 
literária, a capa, o registo e se 
preferir publicar pessoalmente.

No caso de assinar um con-
trato para todos se beneficia de 
todos os serviços desta a prepa-
ração até à publicação da obra.A 
obra é vendida em plataformas 
digitais a nível nacional e in-
ternacional, e uma percenta-
gem vai para o autor, (excepto 
as Antologias que são grátis).

Uma vez que a Editora visa 
a promoção da cultura, princi-
palmente da leitura e produção 
escrita na juventude, o conteú-
do tem que actual, de interesse 
geral e educativo. A literatura é 
uma forma de moldar o mun-
do, é através dos textos que se 
forma uma sociedade, por isso 
a NTXUVA está preocupado 
em formar uma juventude culta 
de Moçambique para o mundo.

A editora não tem uma lo-
calização física, todavia tem 
algumas plataformas digitais 
que facilitarão o contacto com 
os escritores e os leitores (Fa-
cebook, Whatsapp, Chamadas, 
endereço electrónico e blogue).

A Editora terá o lançamento 
da primeira obra que será numa 
sala do WhatsApp, precedida 
por uma promoção atrás das 
plataformas digitais da Edito-
ra e dos parceiros APEIMOZ, 
HORA Académica e LUCIO-
DESIGN.Precedida por uma pro-
moção através das plataformas

A obra é uma Antologia de 
crónicas intitulada “AS MELO-
DIAS DO SILÊNCIO”, com-
posta por 8 autores de vários 
pontos do país, com 10 textos.

Esta obra retrata a realidade 
moçambicana em quase todas 
as dimensões (social, política 
e religiosa), faz uma radiogra-
fia dos factos do quotidiano 
que enfermam a sociedade mo-
çambicana e sugere as possí-

veis soluções, deixando espaço 
para as particulares conclusões.

Em princípio, a Editora estava 
projectada para física, no entanto, 
com a pandemia da Covid-19, 
esse sonho veio a ser frustrado. 
Porém, não deram-se por venci-
dos, resilientes, transformaram 
esta dificuldade em oportunidade, 
o que veio a cair em solo fértil, 
num momento em que as interac-
ções são mais virtuais que físicas.

A construção do cenário ac-
tual da literatura moçambicana 
tem sido positiva. Tem-se verifi-
cado muita dedicação aquando 
do lançamento de várias obras, 
a exemplo de Paulina Chiziane, 
Mia Couto e outros. E nota-se 
também o nascimento de vários 
projectos de promoção de artigos 
e textos de realidades africanas, 
a exemplo de APEIMOZ (Asso-
ciação de Pequenos Escritores e 

Intérpretes de Moçambique), em-
bora não muito conhecido a nível 
nacional, pois é um projecto em 
fase embrionária ainda. Nestes 
tempos há muito trabalho da parte 
da literatura moçambicana. Pode 
haver pouca adesão da parte dos 
leitores, mais isso não inutiliza 
a construção do cenário literá-
rio nestes tempos da pandemia.

Essa é uma realidade dura, que 
não a podemos contornar. Deve 
haver mais interesse da parte das 
editoras em promover novos ta-
lentos e conservar os antigos. Por 
isso, pensou-se na criação da edi-
tora digital Ntxuva, como forma 
de valorizar e publicar os escritos 
nacionais (sem reclusão). Deve-
mos acreditar em nós e apostar 
nos talentos locais. É triste ser 
ignorado aqui em casa e reco-
nhecido fora, isso nos entristece.

“Primeiro agradecemos ao 

Jornal Zambeze, pela oportunida-
de concedida para partilhar a nossa 
experiência, foi uma honra.De se-
guida, encorajar a todos os aman-
tes da literatura a apostar mais na 
sua arte que, o cavalo que corre 
com gosto não se cansa.E por fim, 
convidar a todos ao vinte as vinte 
horas a participarem do lança-
mento da primeira obra do Ntxu-
va, As melodias do silêncio, pelo 
plataforma WhatsApp.E atélá”.

O E-book é protegido pelas 
leis de direitos autorais. Isso sig-
nifica que eles não podem ser 
alterados, plagiados, distribuídos 
ou comercializados de nenhu-
ma forma, sem expressa autori-
zação de seu autor. No caso dos 
livros digitais gratuitos, devem 
ser observadas as regras e leis 
que regem as obras de domínio 
público ou registos de códigos 
abertos para distribuição livre

silVino Miranda

A empresa de telefonia Mo-
çambique Telecom (Tmcel) 
vai proceder, sexta-feira, 11 
de Junho, na cidade da Bei-
ra, à oferta de 100 exemplares 
do livro de crónicas “Arca de 
Não É”, da autoria do escritor 
Bento Baloi, à Direcção Pro-
vincial da Educação e Desen-
volvimento Humano de Sofala.

Os livros serão, posterior-
mente, entregues às escolas da-
quela província para o apetre-
chamento das suas bibliotecas. 

Para além de apoiar a 
cultura, em geral, e a lite-

ratura, em particular, a em-
presa pretende, através des-
te gesto, incutir, no seio dos 
alunos, o gosto pela leitura.

Esta oferta insere-se no 
âmbito da apresentação da 
obra “Arca de Não É” naque-
la cidade, cuja cerimónia, a 
ter lugar na quinta-feira, con-
ta com o apoio da Tmcel, em 
parceria com a Índico Editores.

Lançado na cidade de Ma-
puto em Abril último, a obra, 
inspirada na magnitude das 
desgraças causadas pelo ciclo-
ne Idai, é constituída por 15 

crónicas que procuram trans-
mitir a voz da coragem que im-
pediu que a província de Sofa-
la se vergasse e que ajudou as 
suas gentes a reerguerem-se e 
lutar contra todas as vicissitu-
des daquele fenómeno, que se 
abateu sobre aquela cidade nos 
dias 14 e 15 de Março de 2019.

O acto da empresa está in-
serido nas suas acções de res-
ponsabilidade social corporati-
va que tem como um dos seus 
pilares a educação e a cultura, 
sectores chave para o desen-
volvimento de uma sociedade.
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“Escrevo literatura Feminina, não 
clichés, exerço artivismo” – Vikyara

Vickyara pseudónimo de Yara Victória Mabuie, de 24 
anos, residente na Cidade de maputo, av. amilcar cabral, 
tem como profissão Engenheira Geóloga mineira, tem como 
arte a escrita (poesia). escrever não foi fácil, muitas vezes 
a artista não entendia o que escrevia, tento ficado com pre-
guiça, tanto que a criatividade vivia em seus devaneios. 

“Escre-
v o 
l i t e -
ratura 
F e -

minina, não clichés, exerço 
artivismo, meu foco está em 
despertar as mulheres, que já 
sofreram Assédio sexual prin-
cipalmente no trabalho, ra-
cismo, violência doméstica, 
e machismo, e ajudar a saber 
lidar com estas situações que 
muitas vezes são negligen-
ciadas pela nossa sociedade”. 

A artista afirma que gostava 
muito de brincar com bonecas, 
porque dava vida aos seus de-
vaneios, já com os 13 anos de 
idade sua mãe não permitia 
que ela continuasse com essas 
práticas, proibiu-a, e passou 
a oferecer-lhe livros, e nessa 
altura a menina pensou, posso 
tornar viva a minha imagina-
ção com a escrita. Escreveu 
por um período curto, já aos 
20 anos viu a necessidade de 
abraçar a escrita com fervor, 
dizem que os engenheiros não 

falam e escrevem bem, no en-
tanto decidiu fazer a diferença.

“Levei muito tempo para 
parar de brincar com bonecas, 
lembro que foi aos 13 anos. 
Isso porque minha mãe obri-
gou-me a ler romances. Com 
base nas bonecas eu criava 
novelas, no entanto, a leitura 
instigou-me a escrever o que 
imaginava e punha em acção 
com as bonecas”, acrescenta. 

Aos 18 anos de idade na 
faculdade, Vikyara conheceu 
Imelda Chilundo, que incenti-
vava sempre a ler um romance. 
Naquela altura a artista achava 
chato, até que aos 20 anos sua 
irmã apresentou-lhe o wattpad, 
onde teve a oportunidade de 
conhecer algumas histórias, 
em particular a da Mia saide 
intitulada, “Something Abou 
tOcean” ou simplesmente 
“Algo Sobre o Oceano”, esta 
obra mexeu com a artista, foi 
como se tivesse acordado o 
seu desejo pela escrita, naque-
le mesmo ano escreveu um 
romance no wattpad intitulado 

“Who did i get marry?”, que 
em Português significa “Com 
Quem Consegui Casar?” e de-
pois “A irmã Prudence, mr. 
Winchester, Amar no silêncio”. 

Mais tarde a artista embar-
cou numa aventura doulogia, 
sendo uma Novela real, que 
marcou seu amadurecimento 
na escrita, é um drama femi-
nino que retrato sobre racis-
mo, machismo, violência do-
méstica, e assédio sexual no 

trabalho. Com esse duo lógia 
fez 27 k visualizações, ganhou 
mais seguidores, e amigas, 
principalmente as brasileiras 
que sentiram-se impactadas. 

Hoje a artista está a traba-
lhar com a AD Book num conto 
de acção. Com a doulogia Uma 
novela real, percebeu então que 
a literatura feminina é o me-
lhor género que se enquadro, 
porque nele exerce o artivismo.

Não tem nenhum livro pu-
blicado no mercado, submeteu 
um conto para um concurso tan-
to nacional como internacional.

“No momento só te-
nho livros e textos no AD 
Book, brevemente, antes es-
tava disponível no wattpad, 
mas com a onda dos plágios 
fui obrigada a remover”. 

Segundo a artista um dos 
grandes desafios para os ro-
mancistas, é encontrar uma 
plataforma segura para expor 
os trabalhos, há muitos con-
cursos a nível nacional para os 
poetas, para os romancistas um 
e outro. As editoras não cum-
prem com as promessas, sendo 
que já participou de duas ofici-
nas de escritas que ludibriaram 
o trabalho da artista com pro-
messas e no final nada foi feito.

“Existem plataformas que 
pagam como a Amazon, po-
rém não é de fácil acesso aos 
moçambicanos, é necessário 

ter uma conta bancária que 
recebe dólares”, acrescenta. 

Questionada sobre o cená-
rio actual da cultura, a artista 
diz que a cultura está sofren-
do uma boa evolução, porque 
já existem plataformas onlines 
nacionais, conhecendo então 
pelo menos duas com o objec-
tivo de promover a literatura.

Ao falar sobre apoio que 
recebe Vickyara assume que 
pode sim existir apoio aos artis-
tas da literatura, contudo mais 
notáveis aos velhos pratican-
tes desta arte, para os inician-
tes não há apoio porque não 
há espaço para eles. O campo 
literário moçambicano está es-
casso de oportunidades para os 
novos praticantes da literatura e 
os poucos que existem a maio-
ria não é do governo ou seja 
do “Ministério da Cultura”.

“Aconselho aos jovens 
praticantes da literatura a 
não desistirem, porque nós 
é quem somos o futuro.Su-
giro que participem de con-
cursos internacionais, é uma 
forma de obter patrocínios”.

“Leiam sempre, é um 
óptimo exercício para 
aperfeiçoar a escrita.

Minhas últimas considera-
ções, que os jovens procurem 
exercer o artivsimos através da 
escrita, pois vai contribuir para 
o nosso crescimento”, termina. 

silVino Miranda

Comercial
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Artur Comboio: o homem que 
segue no Costa do Sol

Remodelação em Sofala

José  Tomás, administrador cessante em Cheringoma

Maria Waite Juliasse Nhama – A nova Administradora do distrito de Cheringoma, em Sofala.

A indicação da antiga Vereadora de Administração Ins-
titucional no Conselho Municipal do Dondo, Maria Waite, 
para ocupar o cargo de administradora distrital no distrito 
de Cheringoma, por sinal, sua terra natal, na província cen-
tral de Sofala, poderá resolver quase na totalidade o crónico 
e velho problema de disputas entre a população local contra 
a liderança ora cessante no governo distrital de Cheringoma. 

Segundo fontes 
ouvidas pela 
nossa reporta-
gem em Sofala, a 
nova administra-

dora naquele distrito, Maria Waite, 
conhecida por “Dama de Ferro”, 
devido ao gesto característico de 
muita popularidade e simpatia, é 
tida como sendo uma figura incon-
tornável na politica ao nível desta 
província, com capacidades sufi-
cientes de ver e ouvir as preocupa-
ções da população local, com alto 
sentido de responsabilidade de uma 
mãe, contrariamente das atitudes de 
arrogância que eram demonstradas 
pelas lideranças cessantes, com for-
tes indícios de maus tratos à popula-
ção local que neste momento goza 
de um grande alívio e em grandes 
momentos de uma preparação ca-
lorosa, à espera do dia da cerimó-
nia de transmissão de poderes para 
a nova timoneira daquele distrito.

Em entrevista logo depois 
da sua tomada de posse, Maria 
Waite disse que leva consigo em 
manga para o distrito de Che-
ringoma, vários desafios com o 
principal objectivo de satisfazer 

as necessidades sua população.
No seu discurso de empossa-

mento dos novos administradores 
distritais, Stella Zeca, secretaria do 
Estado na província de Sofala, tam-
bém desafiou aos novos empossados 
para que valorizem todas as expe-
riencias e os recursos que os mes-
mos forem a encontrar nos distritos. 

 E aos administradores cessan-
tes, a governante disse que os mes-
mos não cessaram por incompetên-
cia, mas sim, devido a dinâmica que 
é considerada como sendo normal, 
e foi a partir dos mesmos que se 
conseguiu os resultados que novos 
administradores vão encontrar e 
é também preciso garantir que es-
tes resultados sejam consolidados 
para que estes também por sua vez 
possam trazer novos elementos. E 
para os administradores cessantes 
Stella Zeca, agradeceu a entrega 
abnegada e do empenho na causa 
da governação em prol do bem-
-estar da população, e pediu ain-
da um apoio aos sucessores em 
prol do bem-estar das populações.

A província de Sofala, encontra-
-se neste momento com treze distri-
tos já preenchidos, desde os novos 

Novos administradores tomam posse

administradores e da continuidade, 
e para os novos administradores o 
destaque vai para Maria Waite que 
vai ocupar o cargo de adminis-
tradoradistrital em Cheringoma; 
Nobre dos Santos para o distrito 
de Caia; Natália Chivambo para 
Machanga; Maria Almija Pulseira 
para Marínguè e Doroteia Am-
brósio para o distrito de Muanza. 

E dos administradores da 

continuidade e que foram movi-
mentados para ocupar as mesmas 
funções nos outros distritos, o des-
taque também vai para José Paulo 
Mutoroma que passa a dirigir o 
distrito da Beira; José Saize Du-
arte para o distrito do Buzi; Tomé 
José para Chibabava; Maria Ber-
nardete Roque para Dondo; Luís 
Nhanzozo para Gorongosa; Ada-
mo Ossumane para Nhamatanda.

 E por último, a continui-
dade para os mesmos postos de 
trabalho, o Ministério da Admi-
nistração Estatal, decidiu man-
ter dois administradores nos 
mesmos distritos, destacando 
Paulo Quembo e Henriqueta do 
Rosário para dar continuidade 
com os seus trabalhos nos dis-
tritos de Chemba e Marromeu, 
em Sofala, e respectivamente.Z. 

Como parte das actividades 
de celebração do segundo aniver-
sário da Nova Democracia (ND), 
membros e liderança do movi-
mento na cidade de Maputo, vi-
sitaram o Lar dos Desamparados 
na no Bairro de Maxaquene, no 

distrito municipal Kamaxaquene 
onde foram recebidos pela direc-
ção da instituição que alberga 97 
pessoas entre jovens e idosos, das 
quais 60 mulheres e 37 homens. 

No acto da entrega, o líder da 
Nova democracia, Salomão Mu-

changa, afirmou que, tal como 
aconselha o apostolo Paulo, em 
gálatas 5:13 (fazei-vos de ser-
vos uns dos outros, pelo amor), 
a solidariedade é um valor im-
prescindível para a recuperação 
humana e do tecido da cidadania.

ND visita lar da nossa 
senhora dos desamparados

Jordane nHane


