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Prostituição em Ndlavela

Investigação precisa de
mais achas para a fogueira
Transição e clivagens crescentes com Renamo

MDM na
corda bamba
Homens fardados
executam civis
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Segundo Luis Bitone

Denúncias do CIP são factuais e
precisam de muleta jurídica

Dionildo Tamele
O Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Luís
Bitone, afirmou que o caso da exploração das mulheres na cadeia feminina de Ndlavela, despoletado há dias pelo Centro
de Integridade Pública (CIP), sob ponto de vista de denúncias
de direitos humanos é grave, mas em termos factuais precisa
ser investigado pelas instituições competentes, tais como a
Procuradoria-Geral da República (PGR) e a SERNIC, por
entender que esta organização traz evidências claras, que
peca apenas por trazer uma metodologia jornalística, que é
diferente da metodologia e das instituições competentes.

L

uís Bitone, disse que são denúncias muito
relevantes mas
é preciso muita seriedade pelas instituições,
para a breve trecho trazerem
soluções deste caso. Segundo o
Presidente da Comissão do Direitos Humano neste momento a preocupação é investigar
Ndlavela e também investigar outros centros onde temos
mulheres e raparigas nos estabelecimentos penitenciários.
“A única evidência clara que
temos é apenas de um jornalismo investigativo, feito pelo
CIP. Como sabe a metodologia
de um jornalismo é diferente
da metodologia e do poder que
tem um órgão competente, no-

meadamente, a Procuradoria, o
Ministério da Justiça a Ordem
dos Advogados e a Comissão
dos Direitos Humanos, que são
elementos da administração
da justiça que devem de facto
concluir esta investigação, e
trazer provas”, segundo a fonte.
Ainda na mesma senda
disse que o relatório do CIP,
por ser um relatório invesgativo de natureza jornalística,
o seu papel é apenas de denúncia, e a denúncia normalmente é investigada e apurada
pelas entidades competentes
por lei com mandato de fazer
esse tipo de investigação, sublinhado que a Comissão dos
Direitos Humanos, tem esse
mandato de investigar casos
dos direitos humanos e reportar

entidades competentes como
a PGR e SERNIC, e não CIP.
Explicou que a SERNIC
como faz parte do processo tem
competência legal de investigar e remeter à PGR para os
passos seguintes, então significa que não se pode dar como
prova juridicamente válida a
investigação do CIP, para depois dizer que a investigação
do CIP é um ponto de partida
muito importante para rapi-

damente chegar-se a um relatório de órgãos competentes.
Num outro desenvolvimento disse que o relatório do CIP
pode ser refutado ou confirmado, porque a investigação da
SERNIC da PGR e de outras
entidades competentes visa
confirmar ou refutar as evidências de investigação do CIP
com base nas evidências contrárias encontradas no terreno.
“É por isso que a investi-

gação que terá consequência
directa processual será aquela que será feita pelos órgãos
competentes, por mais acabada
que seja a investigação de uma
organização da sociedade civil
sem mandato especifico, será
sempre olhada como denúncia
grave e sendo denúncia grave
é preciso que as autoridades
competentes confirmem ou refutem as evidências levantadas
naquele relatório”, afirmou.

Quinta-feira, 24 de Junho de 2021

O relatório de CIP reporta
situações de investigação jornalística que chegou a conclusão de que a cadeia feminina
de Ndlvela estão a ser praticados diferentes crimes, desde
sexuais até crimes de torturas e o tratamento desumano.
Por outro lado, disse que a
Comissão enviou um comissário para saber com mais detalhes desta situação, mas este
tipo de investigação exige mais
tempo e paciência e a melhoria
da metodologia da pesquisa de
investigação. “O nosso caminho é independentemente da
comissão que nós temos o Governo, e nós dentro do nosso
mandato de monitoria vamos
indicar uma comissão interna,
para fazer uma fiscalização
desses aspectos para saber se
realmente esta a acontecer ou
não. Estamos interessados que
este tipo de investigação possa
ser feita nas outras penitenciárias, e porque estamos a partir

de principio de aquela penitenciária de Ndlavela é considerada modelo, aquela que melhor salvaguardava os direitos
da rapariga e das mulheres e
aquela que melhor reunia as
condições do tratamento dos
reclusos, e por isso que essa
nossa comissão vai também
escalar algumas penitenciárias, mas neste momento ainda
não identificamos, mas serão
em primeiro lugar femininas
ou aquelas que são híbridas”.
Violência armada de Cabo
Delgado

Por outro lado referenciou
o conflito de Cabo Delgado,
onde denota-se de forma gritante a violação dos direitos
humanos, dizendo que a Comissão manifestou a sua posição perante as atrocidades
cometida na província nortenha do país, por causa da violação dos direitos humanos.
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Explicou ainda as mortes,
deslocados, a destruição de
bens e propriedades das pessoas, e o elevado número de deslocados internos assim como
refugiados, portanto aqueles
que saltam a fronteira para os
países vizinhos como a Tanzânia e temos cerca de 800000
de deslocados internos, só por
esses acontecimentos e factos
não podemos negar a existência de uma crise grave de violação dos direitos humanos.
“Nós não estamos preocupados com as versões que
fazem com que emirja o conflito, mas a maior preocupação da instituição está relacionada com as consequências
do conflito. Esta instituição
tem como móbil mitigar essas
consequências” disse a fonte.
Referenciou ainda o facto
de esta comissão fazer várias
recomendações ao governo,
e a comunidade internacional
sobre a necessidade de uma in-

tervenção humanitária urgente
para refugiados daqueles que
saem para fora da fronteira e
dos que estão dentro do país.
Para Bitone existe uma
necessidade da protecção
das propriedades das pessoas deslocadas nas zonas de
origem, e nos sítios de acomodação , sublinhando que
o governo deve criar condições mínimas para as pessoas
e fazer assistência social, nas
pessoas que sofrem traumas
Nas zonas em referência a
população continua a deparar
com a falta de condições básicas, como água potável, comida, educação e tudo mais.
De acordo com Luís Bitone,
diz que o Governo está preocupado em garantir segurança
para aqueles que por vários
motivos não conseguiram sair
das zonas de ataque, acrescentando que “estamos a falar de
idosos, crianças, pessoas com
deficiência que não conseguem
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andar. Mas nesse momento não
temos estáticas sobre como é
que aquelas pessoas estão”.
Conflito no Centro do país

Num outro desenvolvimento, Luís Bitone falou do conflito do centro do norte do país
onde disse que toda a situação
de conflito viola os direitos
humanos. Segundo a Bitone “
A Comissão dos Direitos Humanos, neste momento está há
duas semanas a investigar casos de violação de direitos humanos naquela parcela do país.
“Recebemos uma comissão
vinda da Renamo a relatar actos de violação dos direitos humanos. Durante as duas semanas a comissão esteve no centro
para averiguar a situação e as
denúncias recebidas. E neste
momento o sentimento é que
tanto como no norte e no centro também temos deslocados,
apesar de não se falar tanto”.

Testemunhas dizem que “homens de uniforme”
estão a executar civis em Cabo Delgado
Homens de uniforme militar são suspeitos de terem morto
oito mulheres da mesma família que participavam de um ritual fúnebre, três dias após o enterro de um parente na aldeia
Litamanda (Macomia), em Cabo Delgado, contaram à VOA
várias fontes locais.

O

s corpos foram encontrados
na
semana passada numa
machamba (campo agrícola),
numa zona onde continua refugiada a maioria da população,
depois dos sucessivos ataques
às suas aldeias, que culminou,
há um ano, com a tomada da
sede distrital de Macomia,
por grupos de insurgentes.
“Foram nas machambas
encontraram esse grupo da
população estava numa cerimónia de falecimento, eles
mataram todos aqueles que
estavam aí, em Litamanda”,
contou à VOA Abiba Suhali,
uma moradora de Macomia.
Abiba revelou que no dia da
execução das mulheres encontrou com um grupo de militares
estatais entre as aldeias Zambézia e Quinto, não distante do
local onde um miliciano (polícia comunitário) foi decapitado
igualmente na semana passada.
Num contacto telefónico
com outro militar da subestação de Macomia, prosseguiu
Abiba, este viria a confirmar
que “não foram malfeitores
que fizeram aquilo, mas nossos colegas que fizeram isso

lá, é que mataram essas pessoas, não são malfeitores”.
Outra fonte, citando um
parente das vítimas, contou
que um grupo de militares terá
“vasculhado” as machambas
supostamente a procura por
suspeitos de integrar grupos
insurgentes, no dia em que
foram encontrados os corpos das mulheres ao redor do
túmulo de um ente querido.
As mulheres tinham sinais
de terem sido executados a tiros.
“Não é acusação, é verdade
mesmo”, disse outro morador
em anonimato sobre as circunstâncias da morte das mulheres.
“Estão a perseguir nas
machambas, estão a encontrar e estão a deletar (matar)
as pessoas. Estão a queimar a
comida e casas”, acrescentou.
A maioria da população
naquela região refugiou-se nas
machambas após ficar encurralada com os ataques de grupos
insurgentes e manteve até então.
Agora as zonas onde estão
refugiadas são supostamente
alvo de buscas pelas Forças de
Defesa e Segurança em perseguição a focos de insurgentes.
“Essa guerra aqui é complicada”, frisou outro morador, em alusão a insegu-

rança da população diante
das duas partes em conflito.
Outros relatos

A VOA contactou o porta-voz do Comando Provincial
da PRM em Cabo Delgado,
através do número habitual
de comunicação com a imprensa, mas sem resposta, e o
Ministério da Defesa Nacional (MDN) não respondeu ao
nosso pedido de comentário
enviado por e-mail e mensagem de texto para o telemóvel.

Outros relatos de moradores à VOA apontam para a
morte de 30 civis só este mês
em Macomia, executados nas
matas por homens de uniforme
militar, supostamente durante
as “vasculhas” em zonas remotas, onde se suspeita esteja
concentrada muita população
que tem dificuldades em encontrar formas de chegar em zonas seguras de Cabo Delgado.
No seu relatório publicado
em Março, sobre o conflito que
continua a devastar Cabo delgado, a Amnistia Internacional

relembrou que centenas de civis
foram mortos ilegalmente em
Moçambique pelo grupo armado conhecido localmente como
“al-shaabab”, pelas forças de
segurança governamentais e
por uma empresa militar privada contratada pelo governo.
A insurgência tornou-se visível a partir de 2017 e já provocou a morte de mais de 2.500
pessoas, segundo o projecto de
registo de conflitos (ACLED),
outras 800 mil fugiram das suas
zonas, de acordo com o Governo moçambicano. (VOA)
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MDM em transição e em clivagens
crescentes com Renamo
Lutero Simango, irmão de Daviz Simango e chefe da
bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) tem vindo a ganhar força como sucessor de
DS, ex-líder do partido falecido em Fevereiro apesar de não
haver até agora qualquer candidatura formal à presidência.
Segundo apurado, as posições internas relativamente a possíveis candidatos só deverão ocorrer após a aprovação do perfil
do candidato pela Comissão Política do partido, o que deverá
ocorrer em Agosto.

N

a sequência
da
morte
do seu presidente
e
fundador, o
MDM, terceiro maior partido
do país, decidiu antecipar o
III Congresso em um (1) ano,
para os dias 03-05 Dezembro.
O último Conselho Nacional em final de Maio decidiu
por consenso no sentido de
ser escolhido ainda em 2021
um novo presidente e restantes órgãos sociais do partido.
O Secretário-geral do partido, José Domingos Manuel
assumiu a presidência interina, mas a sua liderança é considerada fraca, dados os desafios que o partido tem pela
frente. O MDM pretende recuperar o terreno perdido com
a saída ou desaparecimento
de vários dos seus dirigentes
mais mediáticos, alguns dos
quais regressaram às fileiras
da Renamo, como Manuel
Araújo, Venâncio Mondlane
E Mahamudo Amurane (assassinado em 2017). Albano
Carige, que substituiu Daviz
Simango como edil da Beira,
será outro dos nomes possíveis.
Enquanto possível candidato, Lutero Simango tem a
seu favor a experiência política e partidária, assim como a
projecção pública que outros
não têm, num partido onde esteve desde a fundação ao lado
de Daviz Simango. Contra si
tem uma ala de críticos que
atribuem as perdas do MDM
à conotação entre o partido e a
família Simango (“dinastia”).
O MDM está hoje mais
distante da Renamo de Ossufo
Momade que da Renamo de
Afonso Dhlakama, devido aos
sucessivos acordos entre OM e
o PR e presidente da Frelimo,
Filipe Nyusi. Ossufo Momade
é tido pelos principais dirigentes do MDM como “rendido”
à Frelimo, tendo aceite um
conjunto de privilégios que
Afonso Dhlakama teria rejeitado, para ser manter “livre”.
Em dossiers centrais, as

posições do MDM consideram
que o adversário é actualmente o bloco Frelimo-Renamo.
O dossier relativo à Junta Militar, grupo dissidente armado
da Renamo que se revoltou
contra a liderança do partido
e contra os acordos entre esta
e o governo, é um dos pontos
de discórdia entre os partidos
da oposição. Daviz Simango
tinha vindo a defender negociações entre o governo, a
Renamo e Mariano Nhongo.
A Junta Militar acusa a actual direcção da Renamo de
violação da regra estipulada no
primeiro Conselho Nacional
pós-Afonso Dhlakama de que
os militares teriam 50% dos
votos, em igualdade de circunstâncias com a ala civil e contesta todo o processo de escolha de
Ossufo Momade. A postura negocial de Ossufo Momade com
a Frelimo (governo) no processo de paz, que a Junta Militar
entende como capitulação, deu
origem a um julgamento de Ossufo Momade à revelia por um
Tribunal Militar da Renamo,
sob a acusação de “alta traição”. São ainda reportadas acções persecutórias e arbitrárias
contra os quadros do partido
fiéis ao antigo líder, incluindo

a membros do Estado-Maior
da Renamo. Mariano Nhongo
acusa igualmente Ossufo Momade de ceder à Frelimo em
troca de privilégios pessoais.
A posição do MDM foi
discretamente contestada pela
Frelimo e Renamo, coincidindo com a circulação de
notícias que apontavam para
o financiamento da Junta Militar por dirigentes do MDM.
O processo de Desarmamento, Desmilitarização e
Reintegração (DDR) negociado entre a Renamo e o governo é também encarado com
cautelas por parte do MDM,
que desconfia dos números
apresentados pelas partes. Ac-

tualmente, os números oficiais
de desmobilizados superam
os 5.200 elementos da Renamo, dos quais cerca de 2.300
teriam sido “reintegrados”.
Persistem dúvidas sobre o
número total de elementos da
RENAMO a desmobilizar, assim como sobre o destino do
financiamento da União Europeia, de EUR 60 milhões,
que serviria para pagar os
processos de desmobilização
dos militares da Renamo, já
que uma das razões apontadas
para a lentidão do processo se
prende com a falta de dinheiro.
O enviado especial do SG
da ONU/ mediador do processo e ex-embaixador suíço,

Mirko Manzoni mantém-se esquivo sobre o assunto e a própria Renamo não se pronuncia.
Em círculos políticos locais,
admite-se que parte deste financiamento tenha sido cativado para o pagamento do novo
enquadramento “político” de
Ossufo Momade ao abrigo do
estatuto de líder da oposição.
Outra das “bandeiras” do
MDM relaciona-se com a gestão da crise de Cabo Delgado,
acusando o governo de não
prestar contas no parlamento nem explicar de onde vem
o dinheiro para o pagamento
das despesas de armamento e equipamento adquiridos
à sul-africana Paramount,
assim como para os contratos com as empresas militares privadas empenhadas em
operações no terreno, como
a russa Wagner e a sul-africana Dyck Advisory Group,
ambas retiradas do terreno.
Um cenário de “novas dívidas ocultas” (em referência
às contraídas, de forma ilegal, por 3 empresas públicas
em valores superiores a USD
2.000 milhões) é considerado
possível pelo MDM, já que as
despesas não se encontram inscritas no Orçamento Geral do
Estado, nem foram autorizadas como despesas extraordinárias pelo parlamento. Não
se considera plausível que
fundos reservados do SISE
(serviço de informações)
possam cobrir os montantes
envolvidos. (AM/Zambeze)
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Mnangagwa e Paramount emergem
como parceiros para Cabo Delgado

O encontro do Presidente Filipe Nyusi com o Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a 05 de Junho em Harare, serviu para discutir a participação
e interesses do Zimbabwe em Cabo Delgado, materializados por uma eventual
intervenção militar. No final do encontro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação moçambicano anunciou que os dois países discutiram questões de
segurança, tais como terrorismo, criminalidade nas fronteiras e caça furtiva e decidiram a retoma das actividades da Comissão Mista de Cooperação, que não reúne
desde 2013.

S

egundo fontes consultadas,
confirma-se o interesse do
Zimbabwe, anteriormente
assinalado em intervir em
Cabo Delgado, seja através
de um acordo multilateral da Comunidade
para o Desenvolvimento da África Austral
(SADC) ou por via de um acordo bilateral.
Entre a liderança do regime de Emmerson
Mnangagwa, a participação no conflito de
Cabo Delgado é visto como mecanismo para
reequipar as suas forças armadas, contornando
as sanções económicas impostas pela União
Europeia (UE) e pelos EUA, em 2011, ao
regime do então Presidente Robert Mugabe.
A fórmula passa por adquirir armamento para Cabo Delgado, com destaque
para meios aéreos, que seriam pagos pelo
Zimbabwe e usados pelas tropas deste
país para intervir no norte de Moçambique mas servindo também ao Zimbabwe
durante e sobretudo após a intervenção.
Segundo fontes da comunidade de
segurança de Maputo, Ivor Ichikowitz,
fundador e CEO da empresa de equipa-

mentos de defesa sul-africana Paramount,
esteve em Harare em pelo menos duas
ocasiões nos últimos dois meses, para se
encontrar com EM. Uma das ocasiões
coincidiu com a visita de FN àquele país.
Devido às sanções económicas, as Forças de Defesa do Zimbabwe (ZDF) não
foram capazes de adquirir aeronaves militares para renovar a frota perdida durante
sua intervenção na guerra da RD Congo há
cerca de 20 anos atrás. As várias tentativas
para compra de meios aéreos, incluindo com
empréstimos chineses, e de armamento russo em troca de recursos naturais, falharam.
A compra de meios aéreos para as ZDF
é do interesse pessoal do Emmerson Mnangagwa, já que é reportado o desejo de este
dispor de um helicóptero para uso pessoal na
próxima campanha eleitoral para as eleições
presidenciais de 2023. Emmerson Mnangagwa tem vindo a influenciar a urgente intervenção da SADC/ Zimbabué em Cabo Delgado, como um meio de legitimar ou justificar
a compra dos equipamentos de que necessita.
Ivor Ichikowitz está, através da Para-

mount, a jogar um papel fundamental para
o fornecimento de meios aéreos e outro
armamento às ZDF, o que implica a aceitação Filipe Nyusi de uma intervenção
militar do Zimbabwe em Cabo Delgado.
As restrições financeiras de Moçambique e a impreparação técnica para operar
meios aéreos limitam as oportunidades de
intervenção. Apesar disso, a Paramount
forneceu algumas viaturas Marauder às
FADM assim como 2 helicópteros de combate Mi 24 e Mi 17, ambos de fabrico russo, que já foram utilizados no teatro de
operações de Cabo Delgado, após um programa de formação para operar os aparelhos.
As Forças de Defesa e Segurança (FDS),
por seu lado, estão a utilizar com maior frequência os helicópteros manobrados pelas
FADM na sequência da acção de formação
a cargo da Paramount. Estes meios foram
utilizados numa operação em 21 de Maio, na
qual as FDS terão recuperado Diaca (distrito
de Mueda ), uma localidade situada na estrada que liga Mueda a Mocímboa da Praia,
controlada pelos insurgentes há vários meses.
Graças à captura de meios de transporte das FDS em várias ofensivas,
mais recentemente em Palma, os insurgentes aumentaram a sua velocidade
de actuação e raio de acção no terreno.
Fontes consultadas confirmam que Ivor
Ichikowitz esteve em Harare em Junho para
finalizar acordo com o ministro das Finanças
do Zimbabwe para a compra de 8 helicópte-

ros, sendo que parte destes é para
utilização em Cabo Delgado.
A Força Aérea do Zimbabwe
é considerada mais bem treinada
e com melhores pilotos do que os
ucranianos trazidos para pilotar
os helicópteros da Paramount em
Moçambique. O facto de serem
africanos torna menos evidente a presença de tropas estrangeiras em Cabo Delgado, algo
que é do interesse da Frelimo.
A diplomacia moçambicana
tem estado a fazer lobby junto
de chancelarias ocidentais para
o levantamento das sanções ao
Zimbabwe, mais recentemente
na intervenção pública da ministra dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Verónica Macamo
, dirigida a participantes da
sessão ministerial do diálogo
político SADC-EU realizada virtualmente em 16 de Junho. Verónica Macamo, que co-presidiu
à sessão, insistiu em sublinhar
que a cooperação UE-SADC
sairá reforçada com o levantamento das sanções económicas
a um país membro da SADC,
em referência ao Zimbabwe.
Na cimeira da Dupla Troika
da SADC em 27 de Maio (Moçambique, Botswana, Malawi,
África do Sul, Zimbabwe e Tanzânia, os membros participantes
não chegaram a qualquer posição
comum em relação ao relatório
técnico apresentado em Abril.
pela missão da SADC a Cabo
Delgado, liderada pelo tanzaniano Brigadeiro 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 militares, com carácter de urgência. O contingente
regional deveria iniciar-se com
o destacamento de forças especiais, contra inteligência 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 contingente regional.
O partido do poder FRELIMO e FN estão coordenados
na rejeição, num futuro próximo, de uma intervenção militar externa na escala proposta,
preferindo contar com aliados
bilaterais.
(AM/Zambeze)
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O valor do dinheiro
para o crente

atracção do
H o m e m
pela esfera
material, bem
como o seu
amor à riqueza, são factos
reconhecidos pelo Isslam, pois
este não proíbe nenhuma dessas
coisas. Todavia, exige que se
mantenha uma perspectiva
correcta no concernente à
sua importância relativa, para
que assim os bens materiais
e a riqueza não se tornem o
objectivo da sua existência.
Consta no Qur’án,
C a p . 3 , Ve r s . 1 4 :
“Foram embelezados para
os homens os objectos de
suas paixões; as mulheres, os
filhos, os tesouros de ouro e
prata, os cavalos de raça, os
rebanhos e as machambas.
Mas tudo isso é o gozo da vida
terrena, mas é junto de Deus
que está o melhor retorno”.
Consta ainda no
Qur’án, Cap. 28, Vers. 60:
“E o que quer que vos tenha
sido concedido, é apenas
gozo da vida terrena e seu
ornamento, e o que está junto
de Deus é melhor e mais
durável. Não raciocinais”?
Se Deus nos favorecer com
riquezas e ficarmos entretidos
com elas deixando de adoráLo, Ele criar-nos-á barreiras
neste e no Outro Mundo, não
sendo de afastar a possibilidade
de Deus retirar de nós essas
riquezas, mudando a nossa
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situação de abastança para a
penúria, como um castigo.
Se não permitirmos que as
riquezas interfiram na nossa
adoração a Deus, bem como no
cumprimento das Suas ordens,
então seremos abençoados
com mais riquezas. E assim
as riquezas mundanas serão
como que nossos servidores
e nós seremos autênticos
servidores de Deus.
Diz
o
Qur’án,
C a p . 2 , Ve r s . 2 1 9 :
“Eles perguntam-te o que
devem gastar (na caridade).
Diz-lhes: o que é supérfluo
(para as vossas despesas)”.
O Isslam não é contrário
ao ganho de dinheiro. Aliás,
ganhar dinheiro por meios
lícitos até é considerado
uma obrigação religiosa.
Contudo, o Isslam abomina
e desaprova a tendência de
se exaltar a aquisição de
riquezas como um objectivo
supremo e exclusivo da vida.
Portanto, a pessoa
pode adquirir riquezas
e propriedades para seu
usufruto. Porém, isso deve
ser feito de forma equilibrada
e com prudência. Não nos
devemos envolver demasiado
na procura de riquezas e bens
materiais ao ponto de isso
interferir nas relações que
necessariamente devemos
manter com o nosso Criador,
ou que de alguma forma
desvie as nossas mentes dos
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objectivos da nossa existência
neste Mundo, bem como
do nosso destino final.
Para além disso, não
nos podemos esquecer do
direito que os pobres e
os desfavorecidos têm
sobre a nossa riqueza,
pagando o Zakaat (esmola
obrigatória) e dando Sadaqa
(caridade facultativa).
Na realidade, as riquezas
que uma pessoa possa ter
não constituem um direito
seu mas sim uma dádiva
de Deus. Nem se devem
considerar um prémio pelo
esforço ou mérito, mas sim
uma beneficência de Deus.
Portanto, é necessário
que as riquezas excedentes
que circulam somente entre
algumas pessoas abastadas,
não se concentrem apenas
nesse círculo restrito de
pessoas, mas sim devem ser
gastas no alívio da pobreza, de
forma devidamente planeada.
Se fizermos isso, a luta de
classes que ameaça a paz
mundial em todas as esferas
da vida deixará de ter lugar.
A riqueza que uma pessoa
possa ter não deve ser gasta
apenas para si, mas também
para a família e para os
necessitados e aflitos. E todo
o acto de beneficência para
com o pobre e o necessitado
é considerado um empréstimo
a Deus, pois Ele chama a
Si a responsabilidade de

reembolsar com acréscimos
inimagináveis tudo o que
se tenha gasto em prol dos
necessitados, conforme consta
no Qur’án, Cap. 2, Vers. 274:
“Os que gastam de seus
bens dia e noite, em segredo
e em público, receberão a
recompensa de seu Senhor.
Nenhum medo os dominará
e nem se entristecerão”.
E Deus diz no
Qur’án, Cap. 3, Vers. 92:
“Jamais atingireis a piedade
até que gasteis (em esmola)
daquilo que mais apreciais”.
Estes ensinamentos incutem
nos crentes uma atitude
básica de generosidade e
espírito de “mão aberta”,
pois como resultado eles
começam a gastar livremente
a favor do seu próximo, e
entre eles o dinheiro nunca
se torna um objecto de
adoração. É simplesmente
para ser usado para os
outros, assim como para si.
Há a acrescentar o facto
de a religião desencorajar e
desaprovar o desperdício,
bem como os gastos em
luxos desnecessários com
o intuito de fazer alarde ou
impressionar os outros. A
simplicidade, o contentamento
e a gratidão por tudo aquilo
que Deus generosamente
concedeu a alguém, são
qualidades importantes.
Por outro lado, o orgulho
devido à riqueza, e os

preconceitos relativamente
aos que têm menos, a
ganância e a avareza,
são pecados graves.
O valor do dinheiro não
reside em si próprio mas sim
no que pode fazer em prol dos
necessitados e aflitos, pelo
que não deve ser acumulado
ou imobilizado em contas
a prazo, mas sim, gasto
em necessidades legítimas
ou na ajuda ao próximo,
ou então investindo-o de
forma benéfica e apropriada.
Quando o Ser Humano deixa
de seguir estes ensinamentos
torna-se materialista e a sua
meta na vida confina-se à
aquisição de dinheiro a todo
o custo, usando meios lícitos
ou ilícitos, ainda que tenha
traficar, matar ou roubar.
Para esse tipo de gente,
a vida humana não tem
nenhum valor, já que para
eles o objectivo da vida
reside apenas no dinheiro.
E o que está a acontecer
à nossa volta é um grande
exemplo disso, pois quando as
pessoas chegam a esse ponto
os Homens são avaliados à
base do material e dinheiro.
Quem tem mais dinheiro
pesa mais, tem mais valor,
ainda que seja um falido em
termos de mérito. E quem
não tem dinheiro pesa menos,
não tem valor nenhum na
sociedade, ainda que seja
pesado em termos de mérito.
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A mbiente R odoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Análise psicológica da condução

O

acto de
conduzir um
automóvel é
muito mais
complexo
do que à primeira vista
possa parecer. Conduzir um
automóvel na via pública
implica ações de sondagem ao
ambiente rodoviário, exercícios
mentais de raciocínio, tomada
de decisões e execução das
mesmas. Estas ações da
atividade de condução acabadas
de descrever fazem parte de um
sistema vulgarmente designado
por “processo decisório”.
Falar do “processo decisório”
e da importância que tem
na condução, é praticamente
falar, por exemplo, do uso dos
mecanismos e das capacidades
que a natureza dotou o ser
humano no seu todo para
enfrentar as vicissitudes do
seu dia-a-dia. Nos afazeres
quotidianos, tal como na
condução, a pessoa vê, ouve ou
sente e, com base nos estímulos
captados, pensa e age.
Usando princípios didáticos
e pedagógicos, é frequente
nas aulas que ministramos
aos nossos alunos apresentarse este tema do “processo
decisório” em três fases,
de forma esquematizada e
sequencial, para proporcionar
uma melhor compreensão
da interligação entre elas e
entre os fatores biológicos,
fisiológicos e psicológicos

no decorrer de uma ação de
condução. É desta interligação
que surge uma interação através
da qual circulam mensagens
e instruções necessárias a
promover o movimento
das pessoas e dos veículos.
Feita esta introdução, vamos
passar para uma explanação
deste processo de tomadas de
decisões no decorrer de uma
jornada de condução que nos
leva a acelerar, travar, parar,
desviar, recuar, entre outras
manobras a serem executadas.
A primeira parte deste
processo é designada por “Fase
de Recolha de Informação”
que consiste em fazer
uma exploração percetiva,
identificando ou reconhecendo
os índices captados no ambiente
rodoviário que interferem
ou possam vir a influenciar
na condução do automóvel;
A segunda parte é designada
por “Fase de Tratamento da
Informação” que consiste
em fazer previsões e/
ou antecipações com base
nos índices captados na
1ª fase. Esta é a parte em
que se tomam decisões do
que se deve fazer perante
os problemas envolventes
para que a viagem continue
a evoluir sem incidentes.
A terceira parte é designada
por “Fase da Ação” que consiste
em implementar na prática as
decisões tomadas na fase do
Tratamento da Informação,

usando as capacidades motoras
e o domínio do veículo.
Da forma sequencial
como fomos apresentando o
tema deste nosso escrito, se
desenhássemos num quadro
este esquema da função
condução apresentado em
três fases, poderíamos ser
erradamente levados a pensar
que se trata de um processo
estático e simples. Contudo,
não é assim tão linear como
possa à primeira vista parecer,
uma vez que há uma associação
ou interligação constante e
dinâmica de vários momentos
e fases do processo. Por
exemplo, durante a condução,
um condutor deteta a luz
vermelha do semáforo, a seguir
capta uma criança a correr em
direção à estrada e em terceiro
lugar capta ainda um buraco
na sua via de trânsito. Na
resolução destes três perigos
captados, pode acontecer
que o primeiro problema a
ser resolvido, no decorrer
do “processo decisório”,
não tenha a ver com a luz
vermelha do semáforo que foi o
primeiro índice a ser detetado.
A primeira resposta a ser dada
pode incidir sobre o último
índice captado que tem a ver
com o buraco na estrada, por
ser o que está mais próximo,
exigindo resposta mais
imediata. Noutras situações,
neste mesmo cenário, a ordem
de resolução dos problemas

poderia ser outra, devido a
outros condicionantes. Por
outro lado, há casos em que um
determinado índice pertinente
que tenha sido captado durante
a condução, seja resolvido em
apenas duas fases do processo
e não em três. Por exemplo,
Estímulo/Reação. Dando um
exemplo, o aparecimento de
uma bola na estrada (estímulo),
implica travar (reação). A
experiência acumulada de
tempos de condução e de
viver constantemente com os
mesmos perigos e de repetir
os mesmos procedimentos
durante a condução é que vai
criando capacidades sensório/
motoras que ajudam a criar os
chamados automatismos. São
estes automatismos que fazem
parecer que num “processo
decisório” se possa passar
imediatamente da estimulação
para a resposta, possibilitando
assim que o condutor dê eficaz
e rapidamente a solução aos
problemas e obstáculos que
surgem e que vai enfrentando
na tarefa de condução.
Portanto, só com esta
pequena explicação feita, dá
para entender que o processo
de uma ação de condução é
muito mais complexo do que
possa à primeira vista parecer.
Se nos perguntassem qual
destas três fases da função
condução (recolha de
informação, tratamento da
informação e acção) é a mais

importante quando comparada
com as outras, a resposta
razoável a ser dada seria
“todas são importantes”. É que,
uma “boa decisão” vale pela
qualidade de cada uma das fases
antecedentes e vale também
pela correta interligação de
todas. Explicando melhor,
uma falha ou omissão na
primeira fase, que tem a ver
com a captação dos perigos na
estrada, vai certamente originar
uma decisão errada. Uma
decisão errada vai provocar
um agir inadequado. Tratase, portanto, de um processo
em cadeia em que cada fase
tem influência na outra.
Este é um assunto cuja
análise é muito mais extensa do
que o que acabamos de fazer,
uma vez que existem muitos
outros fatores que interferem
na função condução. Podemos
mencionar alguns tais como,
a capacidade de memória,
de atenção, a experiência, a
idade, os estados emocionais,
a fadiga, o sono, as drogas,
o álcool, entre outros.
É através da análise de
como decorreu um “processo
decisório”, que pode ajudar
a explicar o erro ou a
falha cometida em uma ou
mais fases deste processo,
ajudando a entender qual
foi a causa de um acidente
rodoviário ter ocorrido.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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(Mais) subsídios para
entender relatos

ontinuando a
minha reflexão
sobre a análise
social pego
hoje num
assunto muito complicado.
Muita pesquisa social depende
do que as pessoas dizem, os
informantes, por assim dizer.
Como é que esses relatos devem
ser tratados? Como a revelação
da verdade? Que verdade? A
verdade das suas convicções?
A verdade da sua confiança na
sua capacidade perceptiva? A
verdade da realidade? Como
se pode ver a partir destas
questões, a coisa não é assim
tão fácil. Por causa disso, acho
importante fazer uma distinção
entre uma verdade jornalística
e uma verdade analítica.
A verdade jornalística
é factual, mas tem um
compromisso com a narrativa
do pesquisador. O pesquisador
quer mostrar que a população
de Cabo Delgado sofre. Pega,
por isso, no relato em primeira
pessoa dum refugiado que diz
exactamente isso: “estamos a
sofrer aqui!”. Ao fazer isso, o
pesquisador socorre-se do som
original ao qual ele atribui uma
correspondência directa com a
verdade e usa-o para confirmar
a sua própria narrativa.
Ao chamar a isto de
verdade jornalística não quero
menosprezar essa actividade.
Antes pelo contrário! Quero
apenas salientar que existe
diferença entre jornalismo e
pesquisa nas ciências sociais.
Essas diferenças valem
também para o chamado
“jornalismo investigativo”.
O compromisso deste tipo
de relato sobre a realidade é
com o sentido denotativo das
coisas. Neste sentido, a verdade
jornalística é referencial.
Os problemas começam
quando a pesquisa em ciências
sociais vai também pelo mesmo
diapasão. E infelizmente isto
tem acontecido. Leio muitos

trabalhos – e chateio-me – que
não “trabalham” o seu material.
Usam-no apenas para ilustrar a
narrativa que querem apresentar.
Vamos ser directos em relação
a isso: não é pesquisa social.
Pesquisa social assenta na
análise social e esta última cuida
do sentido conotativo das coisas.
Ela é, portanto, não só
referencial como também,
e sobretudo, atributiva. Dito
doutro modo, a verdade que a
análise social recupera não é
a da narrativa do pesquisador,
mas sim daquilo que tornou
um relato específico possível. O
objectivo aqui não é, portanto,
respeitar a autoridade do
nosso informante tratando-o
como fonte da verdade. O
objectivo é de identificar
nesse relato aquilo que nos
permite redescrever o contexto
que tornou o relato possível
e que lhe confere validade.
Vou tentar explicar com
um exemplo concreto.
Dum interessante relatório
de pesquisa com o título
“Ataques Terroristas em Cabo
Delgado (2017-2020): as
causas do fenómeno pela boca
da população de Mocímboa
da Praia” coordenado por
Geraldo Luís Macalane e
Jafar Silvestre Jafar, ambos da
Universidade Rovuma, extraí
o seguinte depoimento feito
por um membro da população
de Mocímboa da Praia:
“Aquela tribo é complicada.
Quando estivéssemos a
conversar, os nativos diziam
‘Um dia vocês vão sair. Vocês
estão a trabalhar, a receber
de borla’. Quando iniciaram
os ataques, as zonas de tribos
não muanis sofreram muito.
Houve troca de balas em MdP
entre as FDS e os Insurgentes.
Depois do primeiro ataque,
houve uma relativa acalmia.
Mas, em 2019, reiniciaram os
ataques; desta vez, iniciaram
das aldeias para Vila. J1”.
O relatório reproduz apenas

o que as pessoas disseram e
não tem nenhuma pretensão
de análise social. Há, contudo,
estudos que teriam essa
pretensão e pegariam neste
relato como confirmação de
que “a população acredita que
a insurgência é causada pelos
Muanis que odeiam todos
aqueles que não pertencem à
sua etnia”. Não estou a brincar.
Trabalho atrás de trabalho é feito
desta maneira. Alguém vai ao
terreno disposto a mostrar que
aquilo é um problema étnico.
Um depoimento como
este vem mesmo a calhar
para documentar essa tese!
Agora, do ponto de vista da
verdade jornalística não há
absolutamente nada de errado
com isso. Afinal, alguém disse
praticamente isso mesmo. O
depoimento é duma pessoa que
não é “Muani” que diz que os
“Muanis” são complicados,
no passado proferiram
ameaças e que quando os
ataques começaram as zonas
“Muanis” foram poupadas. Esta
é a verdade que corresponde
ao que as pessoas disseram
– e o pesquisador acredita,
quer acreditar, ou quer que se
acredite. É o sentido denotativo.
Alguém pode reproduzir
mil citações desse género.
Para efeitos de análise social,
contudo, continuaria no
sentido denotativo, portanto,
não podia usar esses relatos
para provar nada. A verdade
analítica exige um trabalho
metodológico mais apurado que
muitos aprendem na faculdade
(para depois esquecerem
convenientemente). Na análise
social, esse depoimento é
material de trabalho. É
preciso trabalhar com ele.
Vou passar por cima de muita
coisa que é importante ter
aprendido (a operacionalização
de conceitos, os modos de
inteligibilidade do social,
etc.) e concentrar a atenção
na análise propriamente dita.

Análise, como o próprio
termo diz, é decompôr uma
coisa, isto é identificar as
partes que a constituem. O
exemplo que sempre dou nas
aulas de metodologia é da
água: H20, isto é as moléculas
(oxigénio e hidrogénio)
que juntas forma a água.
Quais são as partes
que constituem a citação
acima? Independentemente
da abordagem que alguém
tenha, é claro que aquele
depoimento contém elementos
como “diferenciação” (nós
e eles), “caracterização”
(eles são complicados),
“contextualização de
afirmações” (afinal o que
disseram no passado tinha
significado), “descrição”
(violência), etc. O que acabo
de fazer é o que a gente chama
de “codificação” (ou codagem)
e é essencial para uma análise
social digna desse nome. É
como o médico que manda
fazer exame de sangue ou de
urina. Ele quer o que está a mais
(ou falta) no nosso organismo e
pode estar por detrás do nosso
sofrimento. Um cientista social
que não submete os seus dados
à análise é como o médico que
nos diagnostica apenas na base
do que lhe dizemos, ou apenas
olhando para nós intensamente.
Isto não se faz com um
depoimento, ou com uma
entrevista apenas. É preciso um
corpo considerável que permita
obter elementos suficientes
para a consolidação da análise.
Existem várias técnicas para
fazer isto e pesquisadores sérios
servem-se delas. Isto aplica-se
mais aos trabalhos de natureza
qualitativa porque os de
natureza quantitativa obedecem
a critérios ainda mais claros
e, até certo ponto, limitados.
Não me quero alongar, nem
entrar em detalhes técnicos.
Mas a análise observa dois
momentos. No primeiro,
decompomos o material

para sabermos o que faz o
todo. No segundo momento,
reconstruímos as partes para
sabermos como elas interagem
e acabam afectando o todo. O
significado profundo – digamos,
a “verdade” – do que os
nossos informantes nos dizem
reside nesta reconstrucção
(em sociologia chamamos
a isso de “observação de
segunda ordem”). Ela dános o contexto em que faz
sentido dizer o que se disse.
De novo, aquele depoimento
pode ser a referência (denotação)
dum conflito étnico. Pode
ser também a atribuição
(conotação) dum ambiente
generalizado de desconfiança,
de competição por recursos,
de ausência de vocabulários
para falar de certas coisas, etc.
Correr para dizer que se trata
de conflito étnico pode colocar
quem deve reagir (portanto, o
decisor político) numa posição
em que ele acaba, realmente,
criando um conflito étnico
porque foi ao terreno equipado
com a verdade “jornalística”.
Infelizmente, uma boa parte
dos trabalhos que tenho lido
sobre Cabo Delgado sofrem
destes problemas analíticos e
contribuem, deste modo, para
dificultar a nossa abordagem
política do problema. Eu leio-os
com muito interesse e reconheço
neles o valor empírico que
têm. Mas tenho pouca fé na
sua qualidade como análise
social justamente porque eles
não fazem nenhum trabalho
analítico. Ou se o fazem, é aquele
que corresponde ao primeiro
momento da “decomposição”.
Dois reparos para terminar.
Nada do que escrevi aqui
significa que eu, no meu
trabalho, consigo sempre estar
à altura desta fasquia (mas
tento!). E também nada disto
significa que os trabalhos
feitos sem este cuidado não
tenham nenhuma utilidade.
In faceboock
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Suluhu vira a página
de vovô Nyerere

U

ma nação que se pode considerar, se é que não foi
de facto, o berço da luta de libertação nacional
de Moçambique. A história registou um grande
pacto entre essas duas nações, Moçambique
e Tanzânia, para o alcance da independência
moçambicana, e o resultado foi sempre motivo de orgulho
para ambas, pois as boas relações foram sempre revitalizadas.
Nyerere mereceu páginas centrais em manuais importantes da educação moçambicana pós-independência, isso
por conta do seu contributo para nossa liberdade porém,
Sâmia Suluhu, a actual líder tanzaniana, num duro golpe
de misericórdia vira essa página sem se quer considerar a
história. Moçambique encara actualmente uma tremenda
guerra localizada na província mais próxima da Tanzânia, a
terra de Nyerere ora dirigida por Suluhu. Contudo, as guerras produzem miséria, esta por sua vez produz refugiados
e os de Cabo-delgado, pretendiam refugiar-se na Tanzânia,
território não só vizinho mas também irmão de longa data.
Mas os tempos são outros, tal provérbio nunca fora tão
verídico, Nyerere e Machel foram-se com o século passado e muito provavelmente se tenham ido junto deles os
bons laços patriotas ou então, se tenham virado demais
mas, a verdade é que não são mais os mesmos, pois existe
ainda alguma relação entre os que ficaram, aquilo que no
caso concreto, pode-se chamar de conluio para indiferença.
A Tanzânia recusa-se a abrigar grupos de refugiados em
seu território alegando questões de segurança, mas garante
orgulhosamente, o repatriamento dos cidadãos que pretendam refugiar-se em seu solo, justificação essa que vem
depois de alguma sabotagem para com essa gente carente de
dalgum socorro todavia, o digníssimo governo de Maputo
já entendeu a insensibilidade do governo de Dar es Salaam,
tanto que se combinou a fronteira do Niassa para o escoamento do sofrimento moçambicano, um pacto da indiferença.
Essa rejeição maldosa por parte da Tanzânia, pode até ser
justificável de um ponto de vista legal, governamental, judicial ou jurídico ou de um outro jeito qualquer mas, a história
desmente qualquer sentido que possa haver nessa medida.
Nyerere jamais admitiria isso, Magufuli teria vergonha dessa
medida porém, Suluhu merece todo o perdão do mundo pois,
até aos seus ela escangalhou, a começar pelo seu antecessor,
assim que assumiu a liderança da Tanzania, ela desconstruiu
a liderança de Magufuli, um primeiro aspecto. O outro talvez seja um tipo de vingança ao “Ujamaa”, as famílias ou
aldeias de Nyerere, na altura muito questionadas por maior
parte da crença islâmica no seu país, e Suluhu é islâmica.
Perdoar Suluhu é dever de todos os moçambicanos pois,
ainda que ela esteja virando uma página de conteúdos sérios
da história, pois está, a terra é dela e está sob sua gestão, se
não a perdoamos ao menos que aceitemos a dura decisão.
Mas recusar asilo aos refugiados de guerra, aliás guerra
quase que partilhada entre a sua e a terra alheia, é terrível,
chega a ser desumano, tanto que, até o Guterres interveio
para discordar desta sandice, foi uma atitude insana por parte da Tanzânia, tanto quanto leviana a anuência do governo
moçambicano. Assim sendo, chamamos a atenção de ambos,
guiem-se como quiserem mas considerem a história e não
desfaçam a familiaridade. “O nosso avô é vovô Nyerere”
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Editorial
Há uma luz na
escuridão!

E

stá dito. Ao mais alto nível. Os festejos dos 46 anos da independência servirão para simbolizar a necessidade cada vez mais presente
da paz, que por sua vez vai catapultar a sociedade na conquista
de todos os outros alicerces que conduzirão a nação ao desenvolvimento, reafirmando o ensejo pleno pelo progresso nacional.

As festas têm uma particularidade. Servem, não só para alimentar estô-

magos, como também para alimentar esperanças. E é o que se tem vindo
e desejado nas comemorações destes anos todos que, certamente, pelo seu
conteúdo e envolvimento sem excepções, iriam deixar Mondlane e Samora orgulhosos do seu contributo para a edificação da moçambicanidade.
A 25 de Junho de 1975, em pleno dia das celebrações da independência no
Estádio da Machava, Samora Machel, então Presidente da República, dizia
que o contágio deste acto solene era como a suruma no corpo, o mesmo que
dizer que a força deste símbolo encoraja e estimula a produção, a cooperação e sobretudo entrelaça a unidade nacional, elementos que transcorridos
46 anos se fazem sentir e se constituem na espinha dorsal do país dos dias
de hoje, um país que sabe andar com os seus próprios pés, fruto destes
elementos atrás descritos.Mas claro que tem havido espinhos no percurso.
Estamos de parabéns pelos 46 anos de vida. De todos os quadrantes chegam mensagens de incentivo, mensagens que nos dão alento para podermos
fazer face às pequenas contrariedades, afinal elas mesmas, próprias de quem
teima em assumir o seu horizonte. Moçambique está no mar alto, e caminho
célere para um porto seguro, tendo em conta as diversas metamorfoses que
se vão operando no dia-a-dia. Há dinâmica na produtividade. Há entusiasmo
na busca da paz, há galvanização nos acordos bilaterais e sobremaneira há
tolerância política simbolizando o espírito da democracia. Ora, isto é obra!
Perdizes, galos e toda a bicharada incarnada na ostentação partidária
devem se bambolear ao ritmo do batuque, degustando a maçaroca muito
bem produzida pelo povo, sem temores nem pavores. Comer faz bem aos
umbigos políticos, sobretudo quando o tempo e espaço são amplos e nos
conduzem a alianças e horizontes, alguns desconhecidos, quiçá apetecíveis.
O povo é o patrão. Manda e quer resultados, esperançado que a sua
conquista corra de feição. Futuramente haverá colheitas, daí que o nosso
apelo é que estes dias, galvanizados pelas comemorações da Independência, sejam dias de reflexão e aprofundamento dos nossos nobres
valores da moçambicanidade, incarnados na auto-estima, solidariedade
e unidade nacional, lembrando que a conquista desta liberdade caracterizou factores de coragem, honra, determinação, altruísmo, heroísmo,
patriotismo e nacionalismo, o que em poucas palavras significa que
alcançamos a liberdade de discutir o nosso futuro. Bem-haja a todos!
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Gondola e Macate

Crianças deixarão de estudar
ao relento e no chão
Kelly Mwenda
A Save The Children Internacional em Moçambique reabilitou e construiu 11 escolas primárias nos distritos de Gondola e Macate na província central de Manica, uma acção
que se enquadra na reconstrução pós-ciclone tropical IDAI,
tendo em conta que a educação constitui um dos pilares do
desenvolvimento deuma nação.

O

ciclone tropical
IDAI
que fustigou
em 2019 na
zona centro
do país, destruiu severamente muitas estruturas públicas e
privadas, sendo que o sector da
educação é um dos afectados,
pois muitas salas de aulas ficaram
parcial e totalmente destruídas.
É neste âmbito que esta organização
não-governamental
através do projecto STAR-G,
implementa actividades no sector da educação nos distritos de
Gondola, Macate e Guro, criando
assim melhores condições para as
crianças estudarem e desenvolverem as suas capacidades mentais.
Das escolas reparadas e
construídas, 10 encontram-se no
distrito de Gondola e uma em
Macate, uma acção que vai beneficiar directamente 8.357 (oito
mil e trezentos e cinquenta e sete)

crianças, deixando não só de estudar ao relento, como também de
sentarem no chão em salas de aulas com condições sanitárias deficitárias numa altura em que a Covid-19 assola o pais e o mundo.
Concomitantemente a esta
intervenção, a Save The Children
Internacional interveio para instalação de 11 sistemas de painel solar, 9 das 11 escolas foram apetrechadas com 935 carteiras duplas,
além de abertura de um furo de
água potável numa das escolas.
A intervenção desta ONGculminou com um investimento que
resulta de um esforço financeiro
de cerca de 30 milhões de meticais
provenientes de vários doadores
individuais que se identificaram
com a causa da Save TheChildren
e colocaram recursos para apoiar
as crianças em Moçambique.
A directora de programas na
Save The Children em Manica,
Ana Dulce Guizado assegura

que as infraestruturas escolares
entregues as comunidades observam as normas estipuladas
em termos de resiliência aos
diferentes fenómenos naturais.
“A Save The Children continuará com o seu compromisso de
contribuir para o desenvolvimento de actividades para o cumprimento dos direitos das crianças
em Moçambique, particularmente na área de educação, como
forma de assegurar que as crianças, possam participar de forma
consciente e com conhecimentos
no crescimento do país”, disse.

A entrega das infra-estruturas escolares ocorreu no âmbito
da celebração do dia da criança
africana, facto que leva a directora de programas na Save The
Children afirma que a educação
constitui um dos direitos fundamentais da criança para o desenvolvimento de uma sociedade.
“Apelar a todos professores,
os pais e encarregados de educação, para que assegurem que
as crianças encontrem uma plataforma segura em todas as escolas para que o seu processo de
aprendizagem não seja afectado

negativamente. Há necessidade de fazermos o nosso máximo para que nenhuma rapariga
abandone a escola devido a uniões ou gravidez prematuras”,
acrescenta Ana Dulce Guizado.
A cerimónia de entrega das
referidas escolas decorreu na
localidade de Chissunda, posto
administrativo de Pinanganga,
distrito de Gondola, contou com a
presença da governadora de Manica, Francisca Tomás, esta que
afirma a expansão da rede escolar ao nível da província constitui
um dos planos do seu executivo.
“O Conselho Executivo Provincial prevê para o presente
ano, a construção de 40 salas de
aulas para o ensino primário e
10 para o ensino secundário com
apoio dos parceiros, para além
da distribuição de 6.675 carteiras. Igualmente face aos desafios
impostos pela Covid-19, está em
curso a execução de 77 projectos de construção e reabilitação
de sanitários escolares”, afirmou
Francisca Domingos Tomás.
A dirigente apelou a comunidade escolar para melhor
conservar as infraestruturas entregues de modo a garantir a
sua durabilidade, e poder acolher as gerações vindouras para
sua formação técnico-científica.

Livaningo capacita mulheres sobre bons hábitos alimentares
No âmbito do projecto “Ampliando a Soberania Alimentar
das Mulheres Rurais com Recurso a Agroecologia” nos distritos
de Malema e Ribauè, a Livaningo
está a promover e massificar bons
hábitos alimentares, através de
capacitação nutricional, visando
empoderar as mulheres nos bons
hábitos e costumes alimentares e
impulsionar o desenvolvimento
das mulheres rurais. Para o efeito,
foram capacitadas recentemente,
no distrito de Ribauè, 16 beneficiárias líderes em agroecologia.
A formação cingiu-se a conceitos básicos sobre nutrição, tais
como situação nutricional em Moçambique, educação nutricional
e a importância do envolvimento
comunitário na educação nutricional para o desenvolvimento.
Marla Abigail, Oficial de Programas da Livaningo, explicou que
a iniciativa é de crucial importância tendo em conta que, uma boa
nutrição significa prevenção de

doenças crônicas, vida saudável e
qualidade de vida. “Muitos problemas de saúde podem ser evitados
através de uma alimentação saudável e que siga as proporções exactas de cada alimento”, sustentou.
A Livaningo defendeu ainda
que, para o combate à desnutrição
crônica é necessário o envolvimento comunitário na educação
nutricional para as mulheres, uma
vez que, são estas que passam mais
tempo com as crianças e confec-

cionam alimentos para as mesmas,
portanto, a promoção de novos hábitos alimentares não só beneficiará
a comunidade como também o país.
“As líderes capacitadas em
nutrição têm um papel preponderante no combate à desnutrição
infantil nas comunidades, para
além de replicar os bons hábitos
alimentares, elas devem coordenar
com a estrutura local de modo a
identificar zonas com maior indice de desnutrição infantil aguda”.

As beneficiárias mostraram-se
satisfeitas com a iniciativa, pois
acreditam que melhores hábitos
alimentares vão contribuir na melhoria de saúde dos seus agregados familiares. Eudóxia Gabriel
do distrito de Malema, considera
que a capacitação é importante,
porque é necessária uma rápida
intervenção com acções concretas para o combate a desnutrição
crônica no país. “Entendi que
a informação pode mudar uma

comunidade. Temos muitos alimentos nutritivos mas não temos bons hábitos alimentares.”
Para a lider em agroecologia,
Aida Baciano, o projecto deve
abarcar mais comunidades. “Estou satisfeita por ter aprendido
que com o pouco que temos podemos ter uma alimentação mais
equilibrada. Mais mulheres devem ter esta capacitação”, disse.
Segundo dados do Fundo das
Nações Unidas para a Infância UNICEF, a desnutrição crónica em
Moçambique manteve-se relativamente inalterada durante os últimos 15 anos. Níveis extremamente elevados de desnutrição crónica
(43 por cento) em Moçambique
afectam quase uma em cada duas
crianças menores de 5 anos. Além
de contribuir para mortes infantis
e para uma má saúde da criança, a
desnutrição crónica tem um impacto prejudicial no aproveitamento
escolar, na renda familiar e perpetua
o ciclo de privação intergeracional.
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Independência de Moçambique divide opiniões

Nem tudo são rosas…
Crizalda Vilanculos & Dionildo Tamele
Quarenta e seis anos passam desde que Moçambique adquiriu a sua independência do jugo colonial portugês, e este
ano comemora-se essa conquista, num momento em que o
país, continua a registar inúmeras violações no sistema social
e político, com maior ênfase para agudização da violência armada em Cabo Delgado, que já provocou centenas de mortos
e diversos deslocados, o conflito do centro, as dívidas ocultas,
o processo de DDR, a pandemia da corona vírus, entre várias
formas de desorientação política e económica. Esta situação
tem vindo a dividir opiniões no seio da sociedade moçambicana desde os académicos, activistas políticos e os cidadãos.

O

s
académicos defendem
a
perspectiva
segundo a
qual a sociedade moçambicana
compactua com maior facilidade com os vícios de corrupção,
por seu turno os partidos políticos pensam que esta é uma
comemoração onde verifica-se
o abandono total do Estado das
suas principais responsabilidades, e a sociedade diz que
Moçambique não é um país
independente na política e na
economia, devido ao facto de
que o país continua ainda volvido 46 anos a depender da
ajuda externa para execução
das políticas governamentais.
Na senda do filósofo e professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo
Mondlane, Ergimino Mucale,
com uma larga orientação para
pesquisas inerentes a produção de conhecimento voltados
para África, e produzidos por
africanos e africanistas espalhados pelo mundo fora, tem
o credo de que embora o país
esteja a passar por tamanhas
dificuldades de diversa ordem,
volvidos 46 anos da sua independência, este tem conseguido resistir firmemente como
país, buscando consolidar
cada vez mais a sua liberdade, independência e soberania.
Advertiu ainda que as dificuldades com as quais o país se
debate são próprias do contexto
sócio-histórico, político que o
país se encontra mergulhado,
e estas dificuldades não se circunscrevem apenas ao território de Moçambique, elas alargam-se também a todo cenário
mundial. Seguiu afirmando que
“um olhar acentuado devia ser
lançado para os país que foram vítimas da colonização”.
Apesar do optimismo do
nosso filósofo diante da situa-

ção em que o país se encontra,
este é lúcido na afirmação de
que “é muito difícil garantir
todas as expectativas, a liberdade, a emacipação quando os
antigos opressores continuam,
em alerta. Na mesma altura
que nós ganhamos as independência, essas potências se
reuniam para estudar cujo perspectiva era impedir que essas
independências fossem totais
e completas”, referiu a fonte.
Afirmou que a sociedade e
as lideranças são pontos chaves para o desenvolvimento
e estabilidade do país, sublinando quea liderança tem um
papel importante para a mudança da ordem das coisas,
contudo é das sociedades que
os líderes emergem e consequentimente são os mesmo que
refletem a sociedade naquale
eles exercem o seu trabalho.
Em seus dizeres categorizou “ Eu não começaria das
lideranças políticas. Começaria
de nós como sociedade, existe
uma sessão de pactuarmos facilmente com vícios dentro os
quais a corrupção. Posso dar
um simples exemplo mesmo
numa família as vezes à acção
de corrupção, de desnostidade em coisas que podem ser
consideradas pequenas, como
quando um pai manda seu filho para a compra de pão e este
por sua vez acrescenta o preço
do pão, questiona-se Mucale:
o que é isso? A ilação é simples e clara: este é um acto de
corrupção e desonestidade”.
Disse ainda que algumas
pessoas pensam que vão se
segrar na vida, por esperteza e
malabarismo, este é um problema que a sociedade deve fazer
reflexão desta situação, para
compreender que sociedade
que estamos a ser e os valores que estão a ser transmitidos as novas gerações e como
podemos vamos mudar isso.

Segundo Mucale as lideranças políticas pegam pesado por
causa da sua maior responsabilidade na sociedade e porque
são as pessoas mais expostas.
Todavia o problema deve ser
visto de forma holística.Ainda
na mesma esteira falou da situação de Cabo Delgado fazem
de uma dificuldade típica de um
Estado que por um lado quer-se
soberano, mas não tem meios
suficientes para garantir essa
soberania, e por outro lado,
estrategias neoliberais ligados
aos interenses económicos e
outros tipos de aproveitamento,
inclusive de traições interna.
“ Vão aparecer estudos de
Cabo Delgado que indicam que
a muita complexidade interna
externa, os donos de petroleo
não querem perderem, os que
controlam a económia mundial,
não querem admitir que nós
naissamos, como pontência,
mas também alguns nacionais
querem segrar mais do que outros, e por isso se envolvem negócios obscuro, o custa a vida
de muitos cidadãos”, disse.
Admais
garantiu
que
este conflito de Cabo Delgado é uma consequência
da independência, por causa
disso os moçambicanos estão a pagar um preço alto.
Para o professor da Filosofia da Universidade Eduardo Mondlane as lideranças
devem levar o problema dos
conflito do centro e a guerra do

norte, como questões necessariamente sérias, para que não
hajam razões para afirmações
segunda as quais por razões
de ordem bélica não se tenha
uma independência completa,
sem estabilidade não é possível construir um país são.
“É preciso que quem é
de direito comece a pensar
rapidamente sobre a maneira como sair deste problema.
Imagino queprecisemos da
ajuda dos outros, mas quem
vai definir é quem esta a governar e quem compreende melhor a natureza destes
conflitos” reiteira Mucale.
O abandono total do
Estado das suas principais
responsabilidades,

Por sua vez, o Presidente do

Movimento Nova Democracia,
Salomão Muchanga disse que
estamos no momento de quase
abandono do Estado, que suas
princípais responsabilidades
encontram-se perigadas e ao
celebrarmos os 46 anos de independência é importante que
se pensem essas problemáticas.
A situação do desemprego e a falta de oportunidades
para os jovens tem travado o
desenvolvimento do País e vai
empurrando esta camada da
sociedade para o crime organizado e alimentando as guerras
de que Moçambique é vítima.
A Nova Democracia vêm
dar resposta a estes e outros
problemas que nestes 46 anos
de independência foram se
afluxando, devido dentre outras coisas a falta de comodidade, ausência de paz, a falta de
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Harmonia, a perda de qualquer
esperança de desenvolvimento e o desaparecimente de um
horizonte no qual se possa fixar
qualquer tipo de esperança. Todavia, é necessário que cada um
seja a via para o engajamento
de toda a sociedade Moçambicana, constituindo-se como a
única força política, capaz de
dar respostas aos anseios de
todos e mais do que isso, ser a
mola propulsora que possibilite reversãodo quadro penoso
do povo Moçambicano, oferecendo caminhos que possam
trazer de volta o encanto e desenvolvimento tão desejados.
“A sua organização lança
a semente para a conscientização das populações e sobretudo
dos jovens os garante do futuro deste país, para que unidos,
iniciemos a derradeira marcha
para a libertação económica,
o combate ao despotismo, a
corrupção, o desvio da coisa pública, o clientelismo na
prossecução da coisa pública, o
abuso do poder, e a eliminação
das interferências dos Partidos
na Governação, a construção
de uma economia forte na região, e a colocação de Moçambique no concerto das
nações como um Estado autogerido, próspero e forte, cuja
economia ascenda e influencie as economias a sua volta
e no mundo”, referiu a fonte.
O presidente desta organização política disse que a Nova
Democracia como resposta aos
problemas sentidos pelas populações e como motivos de luta
apresenta como solução, os seguintes aspectos, a criação de
um Estado amigo do Cidadão,
com instituições democraticamente funcionais, de participação e de garantias e liberdades
para todos Moçambicanos.
Ainda na mesma senda disse que o Estado deve obedecer
a Lei; eliminado o elitismo
do Estado e das minorias privilegiadas, com vista a promover a inclusão da juventude, que é a força motriz para
o desenvolvimento do país.
“Vamos construir uma nação fundada na Justiça social
e desenvolvimento inclusivo,
que combata o acesso desigual à riqueza, e elimine o
colonialismo financeiro caracterizado pelo desemprego
massivo, pobreza absoluta e
desigualdades; colocar fim
a instabilidade e intolerância política”, segundo a fonte.
Para o líder da Nova Democracia deve se implantar
a tolerância e coabitação política, reconciliação e segurança nacional; liberalizar e
garantir o direito de acesso a
informação, liberdades de imprensa e de associação, como

garantias do Estado de Direito isenta da intervenção; dar
um fim ao clientelismo e estabelecer um mecanismo económico que beneficie a todo
empresariado Moçambicano.
Avançou ainda é urgente
construir e resgatar o sonho
colectivo de cidadão Moçambicano em que o representante
actua como mediador do poder, respeitando os limites da
Lei e onde este é sujeito a ela
e presta contas pelo seu papel;
deter uma instituição de justiça responsável, equilibrada
e que exerça o poder judicial
de forma isenta, que sirva ao
cidadão e que garante celeridade, equilíbrio, transparência,
e que seja justo e inclusivo.
Por outro lado, Salomão
Munchaga disse que estão cientes que esta marcha só agora
inicia, mas que o caminho percorrido e o que há por percorrer ainda é sinuoso devido aos
impedimentos de ordem política dos adversários políticos,
mas nosso desiderato é que esta
plataforma política transforme
o desejo dos jovens em realidade e que cada moçambicano
encontre na Nova Democracia,
a sua essência política, onde
pode buscar as respostas para
a sua contribuição no desenvolvimento de Moçambique.
Para Munchaga o momento
político e económico do nosso
País é complexo e exige respostas igualmente complexas.
Não podemos nos dar ao luxo
de continuar seguindo sem
futuro, sem horizonte e sem
perspectivas. O nosso País é
rico em terras aráveis, contudo o povo não tem o acesso desejado, a infra-estrutura
agrária e agrícola necessária
ainda não estão constituidas.
Não existe uma rede viária
de estradas transitáveis de norte a sul e do Zumbo ao Indico
e vice-versa, quanto a rede de
transportes é deficitária e afecta
a vida das pessoas, retirando-lhes a dignidade e o respeito
que deveriam merecer. E é facto que as respostas que têm sido
oferecidas neste sector estão
longe de ser uma solução aos
problemas dos Moçambicanos.
Os sistemas de comunicação são deficitários e afectam a produção e a vida dos
concidadãos. Num contexto
em que poderíamos dispor e
usufruir de redes de comunicações fluídas e sem constrangimentos de ordem técnica.
Moçambique não é um país
independente na política e na
economia

Alberto Mandhate diz que
as festividades e os ganhos do dia
da independência de Moçambi-
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que não são notórios devido à situação actual que o país atravessa. A pandemia da Covid-19 que,
desde o ano passado, está a colocar em causa sonhos e projectos de toda a humanidade e dos
moçambicanos, em particular.
Além de falar da Covid˗19,
aponta também a situação de
ataques de terroristas, como
outra adversidade que afecta a
vida e saúde dos moçambicanos.
Recordou que os ataques
provocam e continuam a provocar a deslocação de milhares de pessoas entre crianças
indefesas, que deixaram tudo
para trás. “Por esses motivos,
não temos como celebrar o 25
de forma de festiva” – apontou.
Para este interlocutor, Moçambique não é suficientemente independente. Afirma que
falta muito para isso acontecer,
mas também questiona como
um Pais que se diz independente ainda existir guerra? Na
sua óptica o que aconteceu este
ano foi uma autêntica guerra.
Entretanto, diz que de alguma
forma esses ataques aumentam a pobreza nestes locais
também para o país, ressalta.
Recorda que várias pessoas
perderam os seus empregos por
conta da Covid-19 e até o auto-emprego não dá sinais de vitalidade.
“Essa situação faz com
que a economia do nosso país
não desenvolva - explicou.
Refere que as pessoas estão
com as mãos atadas porque nada
podem fazer tendo em conta a
quantidade das adversidades.
Mas também diz que durante
esses 46 anos da independência
houve vários avanços, a nível
escolar, a população já tem água
potável, energia. Assim, é de
louvar esse esforço que o governo tem feito ao logo desses anos.
“Quando falo de avanço a nível escolar, é porque antes havias
certas pessoas que não sabiam
escrever o seu próprio nome,

mas com o aumento de escola
houve muita redução de analfabetismo no território moçambicano. Com a expansão de águas,
as pessoas já não precisam fazer
logo percurso para ter acesso ao
precioso líquido. Hoje em dia,
temos energia eléctrica para milhares de pessoas. A construção
de ponte também é um dos avanços do nosso governo, ˮ frisou.
Por sua vez, o empreendedor do ramo de sapatos
usados, Inocência Manhique
entende que a sociedade está
quase de mãos atacas, particularmente por conta da Covid-19.
Segundo Manhique, a situação actual do País traz consigo
várias consequências no que diz
respeito a área de investimento,
principalmente na área onde está
a operar. Segundo ela, a questão
da independência contínua do
ponto de vista de discurso e de
papel, porque os ganhos que estariam a ser desfrutados por moçambicanos estão ainda longe.
Por conta disso, “prefiro acreditar que nunca fomos
independentes, mas também,
por conta de tantas coisas que
acontecem no nosso território,
que não deviam acontecer, dou
nota negativa à nossa independência. Dou exemplos da guerra, dos raptos criminalidade,
qualidade da saúde e educação,
entre outras áreas, explicou.
Por outro lado, Inocêncio Manhique toma liberdade em dizer
que a politica moçambicana só
existe para beneficiar os próprios
políticos. Há grande necessidade
de os que estão em cima mudarem a maneira de governação.
Governo de Moçambique é erva
daninha

Mais adiante, Joaquim diz
que para ultrapassar problemas no nosso país deve haver
harmonia de todos os envolvidos. Todavia, Moçambique
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não precisa de estrangeiros
na resolução dos problemas,
mas sim garantir que existe uma efectiva soberania.
Para a fonte, o governo de
Moçambique nunca fez as coisas por si só. Diz que os estrangeiro e que ditam a regra do
jogo. Por isso, a independência
não serviu nada para o povo
moçambicano. Acrescenta que
o único presidente que sempre
teve compaixão do povo foi o
presidente Samora Machel. O
resto trabalhou e está a trabalhar para o seu próprio umbigo.
No seu ponto de vista o
presidente Samora Machel,
não era egoísta. Todos tinham
o mesmo privilégio, e também
preocupava-se com o apoio, tal
como um pai para com os filhos.
“Os que estão no poder
agora só pensam em saciar a
fome deles, e nós população
vamos comer capim. O que
estraga a governação é a democracia demaisˮ - criticou.
Diz que o povo moçambicano continua colonizado. Por
esse motivo nunca teremos a
paz efectiva em Moçambique.
O nosso interlocutor diz
que o governo nada faz para
controlar a pandemia, por
isso que as contas e recebimentos no âmbito da luta
contra a doença não são geridos de forma transparente.
A necessidade de haver
alguma sensibilidade por parte dos políticos e gestores da
coisa pública é indispensável
para que tenhamos um País
coeso e desenvolvido. Para
ele, a indiferença dos políticos para com o sofrimento do
povo é tanta, o que resulta nas
intermináveis que assistimos.
Apontou a questão salarial,
em que se tem um PCA a ganhar mais de 100 mil Meticais,
quando, na verdade, não necessita de dinheiro para nada,
visto que a empresa paga energia, transporte, combustível,
casa, água e outras condições.
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Governadora de Manica apela administradores a
respeitarem os funcionários públicos
Kelly Mwenda
A governadora de Manica, Francisca Tomás apela aos
administradores distritais desta parcela do país, a respeitarem os funcionários públicos independentemente das suas
situações ideológicas, económicas, raciais ou religião, sendo
eles aglutinadores e que devem validar todas ideias em prol
do desenvolvimento dos distritos.

A

chefe do conselho
executivo provincial
de
Manica falava recentemente na cerimónia
de transmissão de poderes e
apresentação a população, o
novo administrador do distrito de Manica, chamado Noé
Lazaro Manzara Rock, um
quadro que exerceu várias funções no Ministério do Interior.
De uma forma geral, Francisca Tomás disse que os administradores distritais devem
optar pela boa governação,
distanciando-se de actos de
corrupção, reduzir a burocracia
no exercício das suas funções
enquanto servidores públicos.
De forma específica a dirigente desafiou ao novo administrador do distrito de Ma-

nica, para trabalhar em prol
da mitigação da poluição das
águas dos rios, devido a mineração artesanal e o contrabando ao longo da linha da
fronteira com o Zimbabwe.
“O distrito de Manica é rico
em varias potencialidades, dentre os quais os recursos naturais,
contudo a sua exploração tem
sido nalgumas vezes conflituosa pois algumas empresas e
associações minerais nem sempre cumprem com as recomendações visando a exploração
sustentável, aliado ao garimpo
ilegal, o que contribui para a
poluição das aguas dos rios,
afectando a produção agrícola,
pecuária e pesqueira”, disse.
Sendo assim ao novo administrador de Mania, Noé
Lazaro Manzara, é igualmente desafiado a identificar par-

ceiros que possam investir
na cadeia de comercialização
ao longo das zonas transfronteiriças, para evitar a saída desenfreada de produtos
agrícolas, bem como reforçar a capacidade de controlo
ao longo da linha fronteiriça.
“O comércio transfronteiriço com a Republica do
Zimbabwe decorre com alguma fluidez o que permite
a melhoria da renda familiar.
No entanto, este comércio faz

com que grandes quantidades
da produção não sejam tributadas, situaçãoesta que aliada
ao fuga ao fisco, lesa o estado
financeiramente”, acrescenta.
Outros aspectos estão ligados a expansão de infraestruturas básicas para a população,
atraccão de investimento para
o distrito, empoderamento da
mulher e consolidar o programa
Sustenta e assistência continua
aos produtores do sector familiar e privados visando o aumen-

to da produção e produtividade.
O novo administrador do
distrito de Manica, Noé Lazaro Manzara aceita os desafios e
compromete-se em trabalhar arduamente em prol do desenvolvimento do distrito em termos
sociais, económicos e cultural.
O
anterior
administrador de Manica, chama-se Carlos Manlia Mutar,
este que trabalhou cerca de
8 anos daquela circunscrição da província de Manica.

Comandante Pedro Pacho encerra carreira na LAM
O comandante de voo da
empresa LAM-Linhas Aéreas de Moçambique, Bento
Pacho, encerrou, com júbilo,
domingo, dia 20 de Junho de
2021, em Maputo, a sua longa e briosa carreira, enquanto
piloto de aviação comercial.
Justamente nesta data em
que celebra o seu sexagésimo
quinto (65º) aniversário, o comandante fez aterrar, no Aeroporto Internacional de Maputo,
pela última vez o Boeing 737700, que tocou a pista pelas
16:09 horas, ido de Pemba.
Os momentos a seguir foram de ovação a este aviador,
cuja carreira iniciou-se na Força
Aérea Moçambicana, em 1976.
O primeiro acto coube às
Forças de Salvação Pública
(Bombeiros), afectas aos Aeroportos de Moçambique que
deram as boas-vindas à aeronave com jactos de água. Depois,
foi a salva de palmas quando
o comandante Pacho, como é
carinhosamente tratado, abriu
a janela da cabine de pilotagem e acenou para o exterior.
Já em terra, após o desembarque da aeronave, teve

a saudação de praxe do presidente do Conselho de Administração do IACM – Instituto
de Aviação Civil de Moçambique, comandante João de
Abreu, que procedeu à recolha das insígnias de Navegante Técnico, terminologia pela
qual são designados os pilotos.
Este momento, liderado
pela autoridade máxima da

aviação civil nacional, simbolizou o encerramento da carreira
do comandante Bento Pacho
que contabiliza vinte e oito
mil, trezentos e quarenta horas
(28.340) de voo, das quais vinte
e seis mil, quinhentos e dezasseis horas (26.516) foram alcançadas na LAM e as restantes na
Força Aérea de Moçambique.
“A saída do comandante Pa-

cho não nos inquieta, pois ele
deixa um legado importante na
companhia, na qual ensinou vários colegas também a voar ao
longo de 43 anos de carreira”,
referiu, na ocasião, João Pó
Jorge, director geral da LAM.
Num outro desenvolvimento, o director geral enalteceu o facto de, durante a longa
jornada na LAM, o coman-

dante ter desenvolvido acções
de responsabilidade social,
beneficiando comunidades carenciadas do País e da região.
Visivelmente
emocionado, o comandante Bento Pacho disse que o momento
representa
uma
mistura de alegria e tristeza,
uma vez que deixa de fazer
o que gosta, devido à idade.
“Ainda tenho forças para
voar, mas continuarei a trabalhar noutros campos da
aviação. Agradeço à Nação
moçambicana, que me deu
o privilégio de voar dentro
dela, aos meus pais, instrutores nacionais e estrangeiros,
à LAM e à minha família,
que suportou ficar sozinha
enquanto eu viajava”, frisou.
Importa referir que, como
piloto, Bento Pacho fez parte de tripulações das aeronaves Boeing 737-200, Boeing
737-300, Fokker 100, Embraer 190, Boeing 737-500
e Boeing 737-700, nas quais
chegou à categoria de Comandante, para além do McDonnell
Douglas DC10, no qual foi Co-Piloto e Engenheiro de Voo.
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O Zambeze encoraja a Dugongo

Produzir e colocar cimento de
qualidade no mercado a preço justo!
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Distrito de Moatize

Vale e Tecnicol capacitam mais de 500
professores e técnicos de educação

Mais de 500 profissionais da área da educação vão ser
formados numa iniciativa da Vale Moçambique em parceria
com a Tecnicol, em Moatize. No dia 10 de Junho realizou-se
a aula inaugural da segunda fase de Capacitação de Professores Primários e Técnicos da Educação a nível de todo o
distrito de Moatize.

O

Gerente de
Relações
com Comunidades da
Vale, Horácio Gervásio, aproveitou a
ocasião para lembrar aos professores o valor e a responsabilidade que os docentes têm
no processo de ensino e de
aprendizagem. “Acreditamos
que a qualidade de ensino é
que dita o desenvolvimento
socioeconómico de um determinado país. E esta é garantida pela existência de um corpo docente capacitado e com
a plena consciência de que
o futuro do nosso país está
nas suas mãos”, sustentou.
Chide Armelo, professor
da Escola Primária Completa
Samora Machel e beneficiário
do projecto, reforçou também
a necessidade dos professores adquirirem novas compe-

tências técnicas.“Precisamos
desta capacitação porque estas formações melhoram o
processo de ensino, adequando o nosso trabalho às novas
metodologias que serão aplicadas na aprendizagemdos
nossos estudantes”, explicou.
No final do evento, o Secretário Permanente do Distrito de Moatize, Salvador Zacarias, em representação do
Governo do Distrito,felicitou
os esforços desenvolvidos
pela Vale em parceira coma
Tecnicol e os Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Moatize. “Pedimos o empenho,
entrega e dedicação para que
possam absorver os conteúdos desta capacitação, para
que as ferramentas que forem partilhadas possam elevar as vossas capacidades e
assim melhorar o processo

de ensino e aprendizagem”,
disse Salvador Zacarias.
A Tecnicol é uma instituição de formação e capacitação técnico profissional,
que actua em Moçambique
há mais de 15 anos, capacitando profissionais e actuando na preparação de jovens

para o mercado de trabalho,
incluindo o auto emprego.
Nesta segunda fase do
projecto, os professores serão capacitados em áreas de
ensino como matemática, informática aplicada na educação, leitura e escrita e, ainda,
em outros temas transversais.

Tmcel lança linha “Fala Cidadão”
Cidadãos passam a dispor
de um mecanismo de apresentação de denúncias, queixas,
reclamações, sugestões e outras preocupações ligadas à
administração pública, com o
lançamento, na segunda-feira,
21 de Junho, da plataforma
“Fala Cidadão”, implementada
pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública,
através da Inspecção Geral da
Administração Pública (IGAP),
em parceria com a empresa
Tmcel-Moçambique Telecom.
A plataforma, acessível através do número 800 400 404, vai
permitir a remoção de barreiras
e burocracias desnecessárias
na administração pública, bem
como permitir a avaliação do
desempenho das instituições,
a melhoria da qualidade dos
serviços públicos, a prevenção
e o combate aos actos ilícitos.
A ministra da Administra-

ção Estatal e Função Pública,
Ana Comoane, que dirigiu a
cerimónia de lançamento, explicou que a entrada em funcionamento da plataforma está
inserida na implementação do
Plano de Acção da Estratégia
da Reforma e Desenvolvimento

da Administração Pública, que
destaca como uma das prioridades o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção e
a promoção da cultura de integridade na administração pública.
“Está aqui subjacente o
nosso inconformismo perante

atitudes de indiferença, letargia, morosidade, lentidão e, por
vezes, falta de resposta aos processos submetidos pelo cidadão,
alguns dos quais associados a
actos de corrupção. É nossa expectativa que, com a plataforma Fala Cidadão, estes e outros

Com mais esta iniciativa,
a Vale mantém o compromisso com as comunidades
da sua área de acção e com
os moçambicanos em geral,
apostando na formação e na
educação dos jovens para
um melhor desenvolvimento socioeconómico do país.
comportamentos menos dignos
de um servidor público possam
ser expostos, corrigidos e erradicados”, disse a governante.
Na ocasião, Ana Comoane
referiu que, nos últimos três anos,
a média de petições tramitadas
na administração pública situa-se
acima dos três milhões, com uma
capacidade de resposta de 98.4%:
“É desejo do Governo alcançar
100% da capacidade de resposta. É um desafio ao nosso alcance, graças ao apoio da Tmcel’’.
Por seu turno, o presidente
do Conselho de Administração
da Tmcel, Mahomed Rafique
Jusob, mostrou-se feliz e honrado por contribuir para a melhoria
da comunicação entre os cidadãos e a administração pública.
“É uma honra termos chegado a este momento. A Tmcel está
sempre pronta para facilitar essa
comunicação. Vamos trabalhar
afincadamente para que a ligação seja efectiva”, assegurou
Mahomed Rafique Jusob, para
quem a plataforma é um instrumento de interesse nacional.

Quinta-feira, 24 de Junho de 2021
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GLAE doa mais de 18 milhões de meticais
para apoiar Nacala na luta contra a Covid-19
GL Africa EnergyLimited (GLAE) doou 250 mil dólares
(18,5 milhões de meticais) em equipamento médico às autoridades sanitárias moçambicanas, no contexto da luta contra a
Covid-19. A doação, que inclui 70.000 viseiras, 50.000 máscaras cirúrgicas e 20.000 máscaras N95, foi entregue ao Hospital Provincial de Nampula - Direcção Distrital de Saúde de
Nacala, em Nacala.

A

pesar do equipamento
doado ter como
destino Nacala, a recepção
oficial do material foi feita, esta
quinta-feira, 17 de Junho, pelo
governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues Alberto e
pelo Director provincial de Saúde
de Nampula, Fernando Mitano.
Manuel Rodrigues Alberto enalteceu o gesto da GLAE, sublinhando
a magnitude do donativo e o impacto que terá nos esforços de prevenção e combate à Covid-19. “Temos
a certeza que este material servirá de
alívio para ajudar não só os profissionais de saúde, mas também a população no geral, sobretudo os que
mais precisam deste tipo de apoio. É
uma doação significativa e nós valorizamos todos os parceiros da província que têm estado a contribuir para
a prevenção e combate a este mal”.
A directora da GLAE, Nyawira
Kariuki, destacou, por sua vez, que
a entrega deste donativo é parte de
um apoio global que a empresa tem

estado a prestar a outros países africanos. “Ao longo do ano passado, a
GL Africa Energy e as suas empresas irmãs fizeram doações na Zâmbia, Uganda e Quénia equivalentes a
75 milhões de meticais para apoiar
na luta contra a COVID. Como organização, acreditamos que é importante apoiar os governos e organizações de saúde nos seus esforços,
tanto a nível nacional como local, no
combate a esta doença”,sublinhou.
Consciente da importância de
apoiar Moçambique num momento
de grandes desafios, a GLAE pretende contribuir para os esforços das autoridades de saúde no combate à propagação da doença, demonstrando o
seu empenho para com as comunidades onde opera e para com o país.
A doação permitirá o acesso a equipamento de protecção,
limitando a propagação da doença entre os profissionais de
saúde e a sociedade em geral.
Como empresa responsável e
preocupada, esta é uma forma de reforçar o investimento na segurança
e bem-estar das pessoas, apoiando a

capacidade de resposta das unidades
de saúde na luta contra a pandemia.
A doação a Moçambique faz
parte de um amplo pacote de ajuda
para combater a Covid-19 em todo
o continente africano. Janus Continental Group (JCG) - a holding da
GLAE - doou até agora um total de
837.500 dólares americanos, apoiando países como a Zâmbia (200.000
dólares), Quénia (225.000 dólares) e
Uganda (212.500 dólares). Em 2019,
a GL Africa EnergyLimited já tinha
demonstrado a sua solidariedade
com Moçambique através da doação
de 200.000 dólares, na sequência da
destruição causada pelo ciclone Idai.
A GLAE considera que as empresas devem ter a sensibilidade
de ajudar o Governo e as organizações de saúde nos seus esforços,
tanto a nível nacional como local
dentro das suas comunidades. Es-

tas doações são mais um sinal do
compromisso a longo prazo com
Moçambique e com os mercados
em que as empresas de JCG operam.
O objectivo da empresa é investir, desenvolver e operar projectos
estratégicos, ao mesmo tempo que
oferece soluções energéticas sustentáveis centradas na África Subsaariana. Como parte da sua ambição,
a GLAE participou e ganhou um
concurso internacional baseado na
atribuição de Gás Interno do Governo de Moçambique com o objectivo de beneficiar o país através
de vários projectos relacionados
com o Gás. A GLAE, na qualidade
de adjudicatária da atribuição da
produção de Energia, está a trabalhar em estreita colaboração com
as partes interessadas relevantes
no desenvolvimento de uma Central a Gás de 250 MW em Nacala.

Access Bank lança concurso
‘Womenpreneur Pitch-a-ton Africa 2021’
O Access Banka acaba de
lançar o concurso ‘Womenpreneur Pitch-a-ton Africa 2021’,
inserido no projecto W Initiative.
Um programa que visa inspirar,
conectar e emponderar mulheres dos diversos segmentos. O
concurso‘Womenpreneur Pitch-a-ton Africa 2021’pretende capacitar
mulheres empresárias com competências financeiras e empresariais
em todo o continente africano, apostando no empoderamento feminino.
O concurso teve início oficial
esta segunda-feira, 21 de Junho,
prolongando-se até ao próximo
dia 13 de Agosto e irá oferecer
subsídios financeiros, um programa exclusivo de capacitação certificado e coaching empresarial
destinado a capacitar as mulheres
empresárias. É lançado, em simultâneo, nos vários países onde o
banco opera como Moçambique,
Nigéria, Gana, Ruanda, Zâmbia,
Serra Leoa, Gâmbia, Quénia e República Democrática do Congo.
O programa ‘Womenpreneur

Pitch-a-ton Africa’ foi concebido
para proporcionar às empresas lideradas por mulheres em toda a África uma oportunidade de acesso ao
financiamento e formação empresarial de classe mundial, bem como
oportunidades de tutoria. Este projecto foi pensado para criar um ambiente propício ao crescimento dos
negócios das mulheres empresárias.
Ayona Trimnell, Directora do
projecto ‘W Initiative’ a nível do
grupo, afirmou, durante o lançamento desta edição, que”o Access
Bank tem sido um dos principais
defensores do empoderamento económico das mulheres em África e

esta é a principal motivação para a
‘W Initiative’, uma iniciativa que
se dirige à economia das mulheres, particularmente nas áreas de
financiamento, desenvolvimento de
capacidades e criação de oportunidades de trabalho em rede para as
mulheres”. “Lançámos a primeira
iniciativa ‘Womenpreneur pitch-a-ton’ em 2019, de acordo com a
nossa proposta de valor de sermos
o Banco de escolha número um
das mulheres na Nigéria e recebemos mais de 100.000 candidaturas ao longo dos últimos 2 anos”,
adiantou a mesma responsável.
Segundo Ayona Trimnell, em

2020, apesar da pandemia, o Banco
conseguiu “expandir o programa a
outras mulheres empresárias em 7
países africanos, tendo emergido 3
vencedoras da Serra Leoa, Gana e
Zâmbia, entre 50 finalistas”. “Este
ano estamos a tornar o programa
maior e melhor, aumentando o
número para 100 mulheres empresárias que irão emergir como
finalistas”, explicou, referindo
que “o programa irá também
abrir-se a um total de 9 países
africanos: Nigéria, Gana, Zâmbia, Ruanda, Moçambique, Quénia, República Democrática do
Congo, Serra Leoa e Gâmbia”.

O projecto será benéfico para o
país de muitas maneiras, incluindo
a utilização do recurso natural da
Bacia do Rovuma e o estímulo da
economia local, fornecendo energia
fiável perto dos centros de carga e
reduzindo as interrupções de serviço na Região. A central ajudará
a responder à crescente procura de
energia, acrescentando os megawatts necessários ao sistema da EDM
(Electricidade de Moçambique). O
gás natural é uma energia mais limpa
que ajudará os governos a intervir na
luta contra as alterações climáticas.
O projecto também proporcionará oportunidades significativas às
empresas e trabalhadores locais e irá
incorporar várias intervenções sociais em benefício das comunidades
locais, tais como emprego, saúde e
apoio à educação. Durante a construção da central eléctrica, espera-se que mais de 300 trabalhadores
directos estejam envolvidos no projecto e um número considerável durante o período de funcionamento.
A central eléctrica irá apoiar a
visão do Governo de fazer de Nacala um centro de transporte e comércio, fornecendo energia fiável que
irá ajudar as indústrias emergentes
e reforçar ainda mais a posição de
Moçambique como o principal
exportador de energia através da
rede South African Power Pool
(SAPP) e outras interconexões.

As empresárias interessadas
em concorrer devem preencher os
seguintes critérios: ter uma empresa há pelo menos um ano com,
pelo menos, 50% das acções do
negócio e ter idades entre os 18 e
os 45 anos, devendo para o efeito
preencher uma candidatura online em www.womenpreneur.ng
“O programa foi concebido
para um período de 3 meses, incluindo 12 semanas de formação
em mini-MBA em colaboração
com a Corporação Financeira
Internacional (IFC) e sessões
de pitching com um painel do
Júri Pan-Africano, onde as cem
(100) finalistas mais importantes
apresentarão os seus negócios,
infundindo aprendizagens do mini-MBA. Terão, ainda, a oportunidade de ganhar subsídios financeiros e outros prémios”, anunciou
também
Ayona
Trimnell.
Em Moçambique, é a primeira vez que este concurso
acontece, uma vez que o Access Bank iniciou actividade no
país no final de 2020. O banco diferencia-se por uma forte aposta no empoderamento
da mulher e dos mais jovens.
O Programa ‘Womenpreneur
Pitch-a-ton Africa’ é a primeira iniciativa do género de apoio às mulheres nos negócios no sector bancário.
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Banco Mundial aprova USD150 milhões para melhorar a
renda e aumentar resiliência no norte de Moçambique
A fim de melhorar a renda e aumentar a resiliência social e
económica das comunidades locais em áreas rurais seleccionadas do norte de Moçambique, o Banco Mundial aprovou hoje
um crédito de 150 milhões de dólares americanos da Associação
Internacional de Desenvolvimento (IDA) * em apoio ao Projecto de Resiliência Rural do Norte, do Governo de Moçambique.

“E

s t a
oper a ção

complementa os nossos esforços destinados a apoiar Moçambique a abordar alguns
dos principais factores de
fragilidade nas comunidades
rurais no norte de Moçambique,” observou Idah Z. Pswarayi-Riddihough, Diretora do
Banco Mundial para Moçambique, Madagáscar, Comores,
Maurícias e Seicheles. “É minha esperança que as comunidades locais, especialmente mulheres e jovens, sejam
adequadamente representadas
nos processos de tomada de
decisão e se beneficiem do
apoio do projecto proporcionalmente ao seu envolvimento
em actividades de subsistência nas áreas seleccionadas.
Especificamente, a operação contribuirá para melhorar

o acesso às oportunidades de
meios de subsistência para os
membros das comunidades
rurais afectados pelo conflito. Deste modo, o projecto
fornecerá apoio aos distritos e comunidades de forma
a estabilizar a situação das
pessoas deslocadas e melhor
as condições de vida das comunidades anfitriãs; gerar
oportunidades de meios de
subsistência em agricultura
e pesca sustentáveis; investir em infra-estruturas locais
para melhorar a actividade
económica; e promover o
desenvolvimento
inclusivo
e participativo na tomada de
decisões para uma melhor
integração social. O projecto
também investirá na melhoria
da gestão dos recursos naturais, incluindo silvicultura,
pesca, biodiversidade e solo,
e adoptará abordagens orientadas pela comunidade e sensíveis ao clima para melhorar

a gestão dos recursos naturais dos quais dependem os
meios de subsistência rurais.
O prometo irá beneficiar
aproximadamente 300 comunidades (cerca de 619.000
beneficiários),
particularmente aquelas mais vulneráveis à choques e fragilidade
que afectam a região”, disse
Franka Braun, Especialista
Sénior em Gestão de Recursos Naturais e líder da equipa
do projecto. “O projecto beneficiará directamente as comunidades locais que vivem
nas paisagens-alvo, promo-

vendo um melhor acesso às
oportunidades de subsistência
e ecossistemas mais saudáveis.” Um dos benefícios indirectos para as comunidades
será igualmente o valor derivado do aumento da qualidade
da base de recursos naturais.
“Ao adoptar deliberadamente uma abordagem
orientada pela comunidade,
o projecto está a investir no
diálogo, participação, construção de consensos e boa
governança, o que em última análise contribuirá para
restaurar o tecido social e a

confiança perdida durante os
conflitos”, acrescentou Ann-Sofie Jespersen, Especialista
Sénior em governança e co-líder da equipa do projecto.
“Precisamos
promover
soluções inteligentes para o
clima e socialmente aceitáveis em todas as actividades
e sectores de intervenção - da
infra-estrutura à agricultura,
pesca e silvicultura para construir resiliência em preparação dos próximos choques”,
acrescentou Giuseppe Fantozzi, Economista Agrícola e
co-líder da equipa do projecto.
Esta operação será implementada pelos Ministérios
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), Terra e Ambiente (MTA) e Mar,
Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), e está em linha com
as prioridades do país delineadas no seu plano quinquenal
, o quadro de parceria do Banco Mundial com Moçambique
para o ano fiscal de 2017-21,
bem como o novo enfoque
de prevenção de conflitos e
fortalecimento da resiliência das actividades do Banco
Mundial em Moçambique.

Eni da Itália estima cumprimento do
prazo de arranque do projecto Coral Sul
Abortada exportação de
madeira em toro para China
Madeira em toro, das espécies monzo e chacate, estava pronta para ser exportada
para a República Popular da
China, em quatro contentores,
através do Porto de Nacala,
província de Nampula, porém,
o processo terá sido abortado
pelas autoridades aduaneiras.
De acordo com as fontes, a
madeira era proveniente da província da Zambézia e pertencia
a um exportador, de nome Bajone. O processo de exportação,
foi tramitado por altos funcionários dos Serviços Provinciais
de Florestas da Zambézia. Na
documentação, estes garantiam
que a madeira tinha sido processada, porém, após a abertura
dos contentores, descobriu-se
que não passava de uma mentira.
Sem revelar nomes e os

respectivos cargos, as fontes
asseguram que os referidos
funcionários dos Serviços Provinciais de Florestas da Zambézia encontram-se detidos.
Referir que esta não é a primeira apreensão de madeira a
acontecer este ano, no Porto
de Nacala. No passado dia 11
de Junho, cinco contentores de
madeira ilegal foram apreendidos, quando também estavam
prontos para serem exportados.
Na província de Sofala, as autoridades policiais apreenderam
três camiões também carregados
de madeira em toro das espécies
monzo e chacate, abatida ilegalmente na província de Manica. O
Director do Serviço Distrital das
Actividades Económicas de Caia,
Tiago Tomás, revelou que o caso
foi denunciado por cidadãos.

A Eni italiana diz que, apesar da recente violência militante
no país, a empresa está no bom
caminho para arrancar com a
sua capacidade de 3,4 milhões
de tm/ano de produção de GNL
flutuante Coral South ao largo de Moçambique em 2022.
“Confirmamos que até agora
a violência no norte de Moçambique não afectou a linha temporal do projecto Coral Sul e confirmamos o arranque em 2022 de
acordo com o calendário”, disse
o porta-voz da Eni. Mais de 30
milhões de mt/ano de capacidade
de produção de GNL estão em
desenvolvimento em Moçambique, uma vez que o país pretende
juntar-se às fileiras dos maiores
exportadores de GNL do mundo.
No entanto, existem receios
crescentes de que a indústria
de GNL do país, que se encontra em fase de arranque, possa
ser descarrilada pela crescente
insurreição islamista que começou em Outubro de 2017. Para
Eni, contudo, os trabalhos estão
dentro do calendário previsto em
Coral South, que passou à decisão final de investimento em
2017 e será o primeiro projecto

de GNL de Moçambique a entrar em funcionamento. Baseia-se nos 450 Bcm de recursos no
campo de Coral na Área 4 ao largo de Moçambique. Em 2016, a
Eni e os seus parceiros da Área
4 assinaram um acordo com a
BP para levar todo o volume de
GNL a ser produzido pela Coral
South durante mais de 20 anos.

Situação de segurança
Enquanto Coral South prossegue como planeado, os outros
dois projectos planeados enfrentam atrasos. O TotalEnergies

CFO Jean-Pierre Sbraire disse a
29 de Abril que o seu projecto
de GNL em Moçambique seria
atrasado “pelo menos um ano”
por causa da situação de segurança. A empresa tinha visado
o primeiro GNL do projecto em
2024. Entretanto, a planeada instalação de GNL da ExxonMobil,
com 15,2 milhões de tm/ano da
Rovuma, continua em espera,
sem qualquer decisão final de
investimento. Ambas estão localizadas no nordeste de Moçambique, perto da cidade de Palma
e a cerca de 60 km da cidade
portuária de Mocímboa da Praia.
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Segundo Filipe Nyusi

Forum de negocio é plataforma de diálogo público-privado
e de inclusão do sector privado na SADC
O Presidente da República e Presidente em Exercício da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC),
Filipe Nyusi, procedeu, terça-feira, 22 de Junho, na cidade de
Maputo, à abertura da primeira edição do Fórum de Negócios
da SADC, uma plataforma corporativa integrada de diálogo
e promoção económica competitiva e empresarial da região.

A

institucionalização e
a realização
deste evento
no País resultam de um compromisso
assumido por Moçambique,
em Agosto de 2020, quando
da assunção da presidência
rotativa da SADC, sucedendo Tanzânia. Neste sentido,
o fórum afigura-se como uma
plataforma de diálogo público-privado e de inclusão do
sector privado nos esforços
com vista à melhoria do ambiente de negócios na SADC.
No seu discurso, Filipe
Nyusi referiu que a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, com um
mercado de aproximadamente
350 milhões de consumidores, pretende alavancar o seu
potencial para que haja mais
comércio e investimento na região, e entre esta e o exterior.
Segundo os dados apresentados pelo estadista, o volume de exportações dentro da
SADC passou de 15.2%, em
2008, para 19.5% em 2018,
comparado com um total de

exportações de todos os países da região, estimado em
154 mil milhões de dólares
norte-americanos. No que diz
respeito às importações, de
um total de 149 mil milhões
de dólares, em 2018, apenas
19.1% corresponderam à troca entre os países da SADC.
Entretanto, apesar deste
registo positivo, “ainda persistem diversos constrangimentos, tais como (i) a dependência de alguns países em poucos
produtos primários na sua base
de exportação, revelando uma
falta de complementaridade
entre os países-membros, (ii)
a disparidade entre o ambiente
de negócios dos países da região, (iii) a falta de eficiência
das cadeias de valor regionais
em linha com o roteiro de industrialização aprovado, que
deverá depender de infraestruturas de suporte que propiciem
maior competitividade a toda
a região, (iv) as divergências
nos indicadores de estabilidade macroeconómica, havendo
países com taxa de inflação
acima de 18% em 2019, o que
se reflecte num prémio de ris-

co maior para os investidores”.
Diante deste quadro, prosseguiu, afiguram-se muitos desafios para os países-membros da região, sendo
que, no caso de Moçambique
e em relação ao sector privado, Filipe Nyusi reiterou o
compromisso de continuar a
realizar profundas reformas
legais para a melhoria do ambiente de negócios, na base
do diálogo público-privado.
Na ocasião, apontou como
exemplos de reformas com impacto no ambiente de negócios
e na região a revisão das leis
de Investimentos, Trabalho,
Electricidade, e Portuária, a
conclusão da revisão global do
Código Comercial no sentido

de adopção das melhores práticas internacionais, a adesão
efectiva dos diferentes sectores à Janela Única Electrónica
(JUE) de modo a simplificar os
processos de importação e exportação, a instalação da Central de Registo de Garantias
Imobiliárias, a conclusão do
processo de interligação ou interoperabilidade dos sistemas
e plataformas electrónicas do
Estado para permitir o licenciamento de empresas com menos burocracia, a expansão da
plataforma integrada de prestação de serviços ao cidadãos.
Contudo, o Presidente da
República e Presidente em
Exercício da SADC mostrou-se preocupado com o facto

de, no âmbito do comércio
inter-regional, estarem a ser
notificadas queixas ligadas às
barreiras não tarifárias, com
enfoque para as áreas tributária, migração e trânsito
rodoviário. “Estamos empenhados em resolvê-los, como
forma de facilitar o comércio entre os nossos países”.
Importa realçar que a cerimónia de abertura contou
com a presença do Presidente da República do Botswana e Presidente em Exercício do Órgão de Cooperação
nas Áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC,
Mokgweetsi Masisi, bem
como do ministro da Indústria
e Comércio, Carlos Mesquita.

Alemanha vai dar 63 ME para projectos de desenvolvimento no país
A embaixada da Alemanha
em Maputo, anunciou que o Governo daquele país europeu vai
desembolsar um donativo de 63
milhões de euros para apoiar projectos de desenvolvimento económico e social em Moçambique.
“Destes fundos, aproximadamente 33 milhões de euros
serão canalizados para o sector
de educação e de ensino técnico
e profissional, 15 milhões de euros para a reabilitação de infra-estruturas municipais na província de Sofala e 15 milhões de
euros para o sector de energia”,
refere o comunicado da embaixada da Alemanha em Maputo.
O valor destinado à educação
será desembolsado para o Fundo
de Apoio ao Sector da Educação,
uma das iniciativas do Governo de Moçambique e que conta
com o apoio alemão há anos.
“No sector de energia, os
fundos serão dedicados à insta-

lação do “Centro Nacional de
Despacho”, que permitirá que a

empresa Electricidade de Moçambique assuma controlo total

sobre a rede de energia nacional”, acrescenta o documento.

O acordo para o desembolso
do valor foi assinado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação de Moçambique,
Verónica Macamo, e pelo embaixador da Alemanha em Moçambique, Lothar Freischlader.
“Esta ajuda financeira vai
contribuir igualmente para a
concretização de projectos municipais, uma área que preocupa o governo por causa dos
desafios ligados à prestação de
serviços em zonas urbanas que
registam um crescimento demográfico acelerado”, disse a chefe
da diplomacia moçambicana,
durante a assinatura do acordo.
Dados avançados pela embaixada da Alemanha em Maputo indicam que, entre 2009
e 2020, aquele país europeu
disponibilizou a Moçambique
cerca de 830 milhões de euros
para apoiar iniciativas de desenvolvimento social e económico.

20 |

zambeze

|Desporto|

Quinta-feira, 24 de Junho de 2021

Costa do Sol apresenta
reforços para basquetebol

O Costa do Sol apresentou novas caras para as suas equipas de basquetebol sénio r masculina e feminina. O objectivo
é atacar a conquista dos principais títulos nacionais na modalidade, bem como conseguir marcar presença nas competições
africanas, com destaque tomar parte na Taça dos Clubes Campeões Africanos, em seniores femininos, e Basketball África League, a liga profissional organizada pela NBA, em masculinos.

A

o todo são
nove reforços
apresentados
esta quarta-feira,
sendo três em femininos e seis em
masculinos, que os “canarinhos”
foram buscar aos seus rivais Ferroviário de Maputo e da Beira.
Trata-se de Eleutéria Lhavanguane (Ex. Atleta do Ferroviário de Maputo); Vilma Covane

(jogou no campeonato Universitário dos Estados Unidos da
América – USA), Ingivild Mucauro (MVP da Taça dos Clubes
Campeões de África – Basquetebol, Ex. Atleta do Ferroviário
de Maputo) que vão reforçar
a equipa orientada por Leonel
“Mabê” Manhique que está a
construir uma nova formação.
Klaus Bunguele (MVP da
última edição do Campeonato

da Cidade Maputo- Ex. Atleta
da A Politécnica), Ivan Machava (Ex. Atleta do Ferroviário da Beira), Dércio Mhula
(Ex. Atleta do Ferroviário de
Maputo), Octávio Magoliço
(Ex. Atleta do Ferroviário de
Maputo), David Canivete Jr.
(Capitão da selecção Nacional – Ex. Atleta do Ferroviário
de Maputo) e Luís Barros (Ex.
Atleta do Ferroviário de Maputo).
“Um dos motivos que fez
com que a equipa se reforçasse em masculinos, foi lutar pela
conquista do nacional que vamos ter na primeira semana de
Agosto visto que quem vencer
essa prova vai representar o

país na prova de qualificação a
BAL, é nessa perspectiva que
nós fizemos esse investimento a
pensar no mercados e nas competições africanas”, justificou
Rui Chelene, do Departamento de Basquetebol “canarinho”.
Reforços comprometidos com os
objectivos do clube

Depois de anos a tentar lutar pelo título nacional o Costa do Sol pretende com estas
aquisições ter uma palavra a
dizer nesse quesito, sendo que
Ingvild Mucauro assumiu esse
desafio de contribuir para o sucesso no ninho do “canário”.

Duplas masculinas entram a ganhar na
qualificação a olimpíada Tokyo 2020
As duplas masculinas moçambicanas de vólei de praia estrearam-se com vitória no torneio de
qualificação aos Jogos Olímpicos
de Tokyo 2020. Os voleibolistas moçambicanos derrotaram as
suas congéneres do Mali, por 2-0,
sendo que a Nigéria é o adversário que se segue na prova que
decorre em Agadir, no Marrocos.
É a última etapa de apuramento aos Jogos Olímpicos 2020 que
vão ter lugar em Julho próximo
em Tokyo, as duplas moçambicanas procuram carimbar o seu
passaporte para estar presente

na fina flor do voleibol mundial.
Na prova que decorre em Agadir, no Marrocos, a dupla A, composta por Adelvino Nuvunga e José
Mondlane teve a dupla do Mali
Toure e Dick, e os moçambicanos
levaram a melhor ao despacharem
os seus oponentes por dois a zero,
com os parciais de 21/14 e 21/09.
O experiente voleibolista Adelvino Nuvunga considerou que o
jogo não foi fácil e agora o pensamento está no próximo adversário
Por seu turno, a dupla Ainadino Martinho e Jorge Monjane
também não enfrentou grandes

dificuldades para derrotar por
2-0, as congéneres do Mali,
composta por Ladji e Mbaba
com os parciais de 21/9 e 21/14.
Para o treinador da selecção
masculina este foi um bom começo na rota a Tokyo 2020.
Em femininos, Moçambique vai tentar a qualificação
à olimpíada de Tokyo através
das duplas Leocádia Manhiça/Vanessa Muianga e Jéssica
Moiane/Ana Paula Sinaportar, que na anterior etapa terminaram em segundo lugar
atrás do Egipto. (LANCEMZ)

“É um novo desafio novo
para a minha carreira que é
aquilo que estava a precisar,
Ingvild como atleta acho que
todo mundo já sabe o que é,
e é isso que pretendo trazer
para o Costa do Sol, graças a
Deus conheço as colegas tive
experiências com elas tanto
nas selecções como noutros
clubes, a interação está a ser
boa, serei sempre aquilo que
sou como jogadora, vou trabalhar um bocadinho mais,
o clube merece essa dedicação e estamos e nós sabemos
da responsabilidade que temos”, disse Ingvild Mucauro.
Outro “ex-locomotiva” da
capital do país que chega ao
ninho do “canário” é o capitão
da selecção nacional masculina, David Canivete, que referiu
que os reforços chegam ao clube para agregar valor com a sua
experiência e determinação.
“Venho aqui para ajudar,
para acrescentar mais valor, estamos alinhados o meu objectivo é o mesmo que o da direcção que é ganhar todas provas
internas que é possível e almejarmos a participação na BAL
que é a maior e melhor competição africana”, referiu Canivete.
Treinadores dizem que agora há
motivos para elevar alto a fasquia

Quem estava naturalmente
satisfeito com estas aquisições
eram os treinadores das duas
equipas que vem acrescentado valor dos seus plantéis que
têm mais argumentos para lutar para a conquista de títulos.
“Dentro desses objectivos
fomos buscar as pedras que nos
faltavam no plantel para chegarmos ao objectivo de conquista
de títulos, já estávamos de olho
naquilo que é o potencial da Vilma Covane que estava a estudar
fora, estávamos de olho na MVP
do último campeonato africano
de clubes e acima de tudo aquilo que é a juventude que trás a
Eleutéria Lhavanguane, é uma
jogadora que trabalhou comigo e
sabemos qual é o potencial dela”,
disse Leonel “Mabê” Manhique.
Já Miguel Guambe, treinador da equipa masculina,
considerou que “a equipa ficou
mais homogénea, e quando isso
acontece temos um trabalho com
mais rendimento e esse resultado é para nos levar mais alto
possível, pelo que não podemos
ter nenhum medo de pormos a
fasquia o mais alto possível”.
Refira-se que paralelamente ao investimento no reforço
dos seus plantéis principais, o
Costa do Sol lançou neste mês
de junho uma academia de
captação e formação de novos talentos na modalidade de
basquetebol.
(LANCEMZ)
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Moçambique 46 anos de luz na escuridão
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“Sou chamado de hip-hop library e faço
rap em francês” – El Dom Quixote

SILVINO MIRANDA
El Dom Quixote nome artístico de José Félix Zandamela, de
41 anos de idade, nascido em Maputo, actualmente a residir na
Machava socimol km 15, formador profissional e tradutor de Inglês-Francês-Espanhol, praticante do Rap em língua francesa.

N

o seu entender, o rap é
o estilo de
música mais
recheado em
termos de mensagem. Este rap
em francês tem sido útil para
si e para alguns formadores de
língua francesa, pois usam do
mesmo como áudios para aulas,
o que de certa forma é um atractivo para que as pessoas ganhem
interesse pelo aprendizado.
Bom, a paixão pela música
vem desde a década de 90, no
início era apenas brincadeira de
adolescente, mas com o tempo foi crescendo. Infelizmente
por motivos pessoais, Quixote foi obrigado a abandonar
a música por quase 18 anos,
mas a paixão continuava firme.
“Começo a fazer Rap exatamente em 1995, altura em que
comecei a compor minhas próprias letras... Mas já vinha fazendo playbacks desde 1993”.
Dom Quixote, foi fortemente influenciado pelos seus primos que nessa altura já tinham
uma excelente aparelhagem e
nos finais de semana ficavam
em grupos dançando ao som
de MC Hammer, Vanilla Ice,
Bobby Brown. O bichinho foi
crescendo e também começou

a ser mentor para alguns jovens
no bairro T-3 onde cresceu,
tanto que até hoje é chamado
“Hip-Hop library – (biblioteca
do hip-hop) “, pois era e continua sendo um grande coleccionador de música Hip-Hop.
Esta arte ajudou a crescer como
homem, a abrir a mente e a descobrir essa paixão pelas línguas.
Em 2017 o artista voltou
aos estúdios, dessa vez em língua francesa, língua usada no
seu dia-a-dia. Como forma de
trazer algo diferente para a cultura Moçambicana, sabendo
que o francês vai ganhando o
seu espaço no país e em África.
“Nas minhas músicas abordo conteúdos sociais, o que de
certa forma ajuda o mundo francófono a saber o que vivemos
como moçambicanos”, sublinha
Em 2018 lançou a sua EP
intitulada “Ça va même comme ça”, projecto produzido
pela Rooster Beats, uma produtora mexicana e distribuído
pela Beatzone Moçambique.
No ano de 2020 estava projectado o seu álbum,
mas a instituição responsável pelo financiamento cancelou devido a pendemia,
mas em breve vem o álbum.
Em 2021, no mês de Maio

lançou mais uma EP intitulada
“DEMAIN SERA TARD” que
está a venda em formato digital. Tem algumas parcerias com
produtores e rappers mexicanos,
franceses, brasileiros e sene-

galeses, mas infelizmente ainda não participou em nenhum
grande concurso internacional,
mas em 2020 foi galardoado
como um dos 3 rappers que mais
trabalharam a nível nacional
por um programa radiofónico.
Questionado sobre o que
o levou a fazer rap na língua
francesa o artista diz, “Bom,
primeiro porque é a língua do
meu dia-a-dia, segundo porque
decidi lançar um desafio para
mim mesmo como forma de
fazer marketing para o meu trabalho e graças a Deus os resultados vão crescendo aos poucos”.
“Dificuldades são muitas,
principalmente quando os custos de produção são próprios
(Instrumentais, captações, vídeos) Fazemos um investimento
que nem sempre traz retorno.
Tivemos 2020 sem nenhum concerto o que não ajudou. Felizmente para o álbum tenho uma
promessa de financiamento,
mas quanto mais apoio melhor”.
Para si, com o advento da
pandemia, esperava-se ver muitos a enfraquecerem, mas pelo
contrário surgiram muitos trabalhos novos. Os rappers mostraram que o amor por esta arte é

muito forte. Foi adoptada a venda de músicas em formato digital para combater o défice causado pela pandemia. “A pandemia
fez com que nos reinventassemos e foi o que aconteceu...”
Dom Quixote deixa um
conselho a todos os jovens praticantes da arte. “Não desistam
dos seus sonhos e não fiquem
de braços cruzados a espera
que as coisas caiam de bandeja,
pois tudo é possível quando há
determinação e persistência.
Por fim termina, em primeiro lugar agradecer pelo
espaço, mandar um forte
abraço para os meus irmãos
Zandamela, (eterno descanso
para os pais). Big ups para a
Beatzone, para a NZT, Hardcorelogia e beijinhos especiais para a minha filha Maitê.
E todos aqueles que apoiam
El Dom Quixote que continuem dando o seu suporte.
Para os que ainda não adquiriram o EP “DEMAIN
SERA TARD” e para os que
querem parcerias ou apoiar os
seus projectos podem contactar pelo 848807634( e-mail:
quixotedom602@gmail.
com/ FB: El Quixote Zito).

Comercial

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

cabeça

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Quinta-feira, 24 de Junho de 2021
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“A arte que exerço deixa cada vez mais ampla a minha
visão sobre as coisas mundanas” – Slave Julyass
Mariano Francisco Mariano, mais conhecido no mundo artístico pelo nome Slave Julyass de 28 anos de idade, natural da
província da Zambézia concretamente no distrito de Chinde,
cresceu em Quelimane. É Rapper, compositor e activista Social.

ta foi Ganhar o respeito da
Sociedade e ser aceite como
Músico/Rapper. Quanto as
questões financeiras, sim
é possível viver independente através da música,
basta que saiba usar estra-

que na entrevista passada
na televisão Limpopo tive
que cobrar um certo valor.
Ao falar das dificuldades, o artista refere que a
única dificuldade que tem é
ter um profissional que en-

ara si, a arte
que
exerce,
primeiramente tem para
ele a importância de deixar cada vez
mais ampla a sua visão sobre as coisas mundanas e
para o país tem a importância de Reeducar a sociedade através dos temas que eu
abordo nas minhas músicas
Mariano descobriu a paixão pelo Rap na tenra idade,
aos 10 anos já mexia a cabeça ouvindo NAS, 2 Pac,
Notorious B.I.G entre outros. Em 2008 recebeu uma
instrumental de um produtor que disse que este tinha nascido para ser rapper.
“Ouvia instrumental e
fui criando as rimas, terminei a escrita e fui gravar, fiz
um freestyle que não teve
muito impacto, sem perder
o foco, continuei a ler mais
livros, Investiguei mais sobre o rap, dei sequência as
minhas gravações e hoje sou
o Slave Julyass, autor de
músicas de sucesso como:
Desabafo de um paralítico x Nenhum conteúdo en-

tégias boas. Eu em particular tenho tido algum ganho
com isso, exemplo disso é

tenda de gerenciamento de
página do Facebook, quanto a rádios e televisões não

SILVINO MIRANDA

P

tre outras. Comecei a fazer
HipHop em Quelimane”.
A minha maior conquis-

tem motivos de queixa, estão abertas para me receberem sempre que o artista tem
algo novo “Eles disseram” já
esteve em várias televisões.
“Faço música para atingir
todas as idades, a prova disso
é “DESABAFO DE UM PARALÍTICO” tenho sido parado na rua por pessoas de todas as idades a elogiarem e a
cantarem a música, e é satisfatório para mim, então todo
mundo é meu público-alvo”.
“A pessoa mais influente
no mundo artístico a que me
dedica é o Pieer Dog, mentor
do festival “Punhos no Ar”,
e deixo a minha profunda
gratidão, dizendo a ele que
não pare de promover o Rap
Nacional e que eu aguardo
por um convite para fazer
parte de uma das edições”.
SlaveJulyass deixa o
seu top 5 de rappers que
admira e tem profundo
carinho:
1-Rage,
2-Don
Mczaleen, 3-Rei Bravo,
4-Passarola, 5-Slave Julyass.
“Deixo um conselho a
todos que desejam entrar
para esta arte, muita força e
abrace a escrita, não vale a
pena entrar pra ser mais um
“ShabbaWonder” no game,
entra para ser um “SlaveJulyass” e fazer músicas
que identificam a sociedade
onde estás inserido. Foco e
não se acanhem”, termina.

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas
(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)
Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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Regadio de Chokwé

Equipamento obsoleto dificulta trabalho
de limpeza das valas de drenagem
A deficiente limpeza nas valas de drenagem bem como
a reabilitação das caleiras para a eficiência na distribuição de água, aos campos cultivados constitui uma das
maiores preocupações dos agricultores ao longo de toda
extensão do regadio de Chokwé, na província de Gaza.

A

Hidráulica
de Chokwé
(HICEP),
empresa que
faz a gestão
dos cerca de 33848 hectares
justifica falta de maquinaria e
pede intervenção urgente através de injecção de fundos para
poder fazer cobro ao défice de
limpeza, manutenção entre outras atribuições da entidade.
Não tem sido possível
limpar a área tendo em conta
as limitações financeiras e a
exiguidade de equipamentos
para assegurar o trabalho. A
limpeza mecânica muitas vezes tem sido de emergência
de forma a assegurar o escoamento de água e melhorar
a produção dos agricultores.
Obede Mundlovo é produtor de hortícolas nos campos
do regadio, segundo o mesmo
a produção é boa e o mercado
existe. Porém, afirma que os
constrangimentos têm que ver
com os custos de combustível
para assegurar a irrigação dos
campos cultivados. “Estou
numa área onde há dificuldades para o abastecimento
de água por gravidade” contou a fonte. Tal como Obede
Fernanda Changule também
dedica-se ao trabalho agrícola e não tem tido bons resultados de colheitas derivadas
das dificuldades acérrimas
para a limpeza das valas de
drenagens e reabilitação das
caleiras. “Estamos amputados.
Vontade de alargar os campos
agrícolas temos. Mas, não é
possível nas condições em que
nos encontramos” acrescenta
Changule reconhece que
a factura de água cobrada pela
hidráulica seja insustentável
e argumenta: não vou pagar
balúrdios, enquanto a terra estiver despreparada. Por
exemplo a fonte em alusão

amento pleno da água” disse
reconhecendo que o trabalho
de limpeza dos canais não
tem surtido efeitos desejados
tendo em conta a extensão.

dutores do arroz. Contudo, a
chuva que se fez sentir ,no mês
de Março deitou abaixo todos
esforços, tendo em conta que
os campos ficaram alagados.
“O nosso problema é a reabilitação do perímetro. O agricultor deve se sentir bem assistido pela HICEP” finalizou
Precisamos de sustentabilidade
-PCA da HICEP

sublinhou que quando chega
época de ceifa há dificuldades para o efeito, uma vez que
há falta de auto combinadas
para auxiliar o processo, e por
via disso recorre-se a terceiros o que de alguma maneira
acarreta custos muitos altos.
Para o agricultor Manuel
Ubisse as dificuldades do HICEP são inúmeras. Mas, não
compreende as razões
de
mesmo com poucas máquinas
que dispõe não há visibilidade
dos seus trabalhos sobretudo
no concernente a limpeza das
valas de drenagem. “É preciso
reestruturação da HICEP. A
HICEP está sobrecarregada de
funções. A instituição devia se
concentrar na limpeza do regadio em toda sua plenitude”.
O regadio de Chokwé
não mudou nada. Continua o
mesmo. “O que precisámos
é a limpeza, reabilitação das
caleiras para permitir o esco-

Por outro lado, Manuel
Ubisse reconhece haver dívidas referentes ao uso da água
para a irrigação dos campos
referindo que esta é originada pela fraca produção. Por
exemplo, os agricultores produzem sem garantias do mercado. Fazemos tudo à sorte.
“Os agricultores têm estímulo para o trabalho. Esse
estímulo deve ser acompanhado com a limpeza
dos campos” acrescentou
Por último, Adamo Ismael
sublinhou que o deficiente funcionamento do regadio é problemático e compromete todo
objectivo do governo que se
traduz na ideia de alcançar-se
a soberania alimentar. A limpeza dos canais de drenagem
de água quer principais assim
como terciários é incipiente.
Adamo Ismael reconhece
que o programa sustenta foi
um grande impulsos os pro-

Divagando sobre as preocupações dos agricultores,
o presidente do conselho de
administração da hidráulica
de Chokwé, Soares Cherinda
reconhece as dificuldades que
os agricultores têm para irrigar seus campos cultivados.
“A instituição precisa de
injecção para tornar eficiente
o trabalho. Temos défices de
maquinaria para fazer o trabalho de limpeza nos campos” argumentou para quem
a HICEP dispõe de maquinaria com mais de dez anos
e quando se é para trabalhar
tem havido dificuldades devido as constantes avarias.
Por exemplo, Soares Cherinda indicou ser insuportável
trabalhar com seis máquinas

para toda extensão do regadio.
“Queremos melhorar o
trabalho e para tal precisamos de máquinas. Muitas
máquinas porque para manter este regadio impecável é
necessários que façamos a
limpeza três vezes ao ano”
disse para quem esta ideia iria
alargar a produção por parte
dos agricultores. Só conseguimos limpar 25% da área.
O plano da hidráulica de
Chòkwé é ter uma área de
20.000 hectares de produção de arroz. Porém é necessário que esteja numa terra
nivelada para assegurar o
escoamento de água e evitar
perdas como sucede actualmente. A terra é boa e atractiva para a produção dessa
cultura e se isso acontecer,
podemos estimular o produtor
primário e industrial. Resolver o problema da viabilidade e ociosidade das fábricas.
Sobre a factura de água, Soares Cherinda considera desajustada a título de exemplo mensalmente os agricultores pagam
1200mt e nem sempre conseguem pagar. O ideal seria uma
taxa de 5000 meticais para permitir o trabalho eficiente. EG

