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INCM decide emagrecer 
(ainda mais) bolso do cidadão

 z Profissionais e Empresas de Tecnologias de Informação dizem que a 
decisão vai contramão aos objectivos do Governo

O povo quer seu seu bónus de volta

Falar ao telefone fica para quem tem dinheiro

por enquanto está tudo decidido. a partir do próximo 
dia 28 de agosto, a tmcel, Vodacom e movitel não podem 
mais oferecer bónus que ultrapassam 50 por cento do valor 
da recarga. ou seja, ninguém mais poderá oferecer recargas 
cuja validade é de um mês. o povo moçambicano, patrão do 
presidente Filipe Nyusi, vai definhar!

Segundo a enti-
dade reguladora 
das telecomu-
nicações, o Ins-
tituto Nacional 

das Comunicações de Moçam-
bique  (INCM) a oferta do 
bónus de forma continuada e 
ilimitada leva à incapacidade 
dos operadores de continuar 
a expandir a rede para zonas 
não cobertas, à limitação dos 
operadores de inovar na rede, 
à dificuldade de melhorar a 
qualidade de serviço (QoS) 
prestado aos consumidores, e 
de pagamento das tarifas de in-
terligação entre os operadores.

“Os bónus não foram corta-
dos: os operadores podem con-
tinuar a oferecê-los, desde que 
não excedam os limites estabe-
lecidos na referida Resolução 
(o valor do bónus não deve ser 
superior a 50 por cento do valor 
facial da recarga)”, diz o INCM 
através de um comunicado.

O outro aspecto alegado pelo 
regulador é que o bónus ilimita-
do não é válid em determinadas 
zonas rurais (recônditas), o que 
leva à constatação de existên-
cia de preços discriminatórios.

 “Actualmente, dos 14 mi-
lhões de subscritores no país, 
apenas 50 mil beneficiam do bó-
nus ilimitados”, sustenta a ope-
radora e acrescenta que “Alguns 
operadores, para além de apre-
sentarem um número considerá-
vel de estações de base (antenas 
celulares - BTS) inoperacionais, 
também solicitam continuamen-
te ao Regulador a isenção do 
pagamento de taxas regulatórias 
referentes às BTSlocalizadas 
nas zonas rurais”, constata-se.

Falando na última segunda-
-feira, numa conferência de 
imprensa, o director-geral do 
INCM, Tuaha Ossifo Chabane, 
disse que “o tempo em que nós 
ficamos a falar de borla de uma 

rede para outra, o nosso operador 
que é que deve subsidiar e é essa 
verba que devia ser usada para 
fazer investimentos em novas 
instalações e também na melho-
ria de qualidade dos serviços”.

A fonte acrescentou que em 
vários pontos do país as opera-
doras não estão a ser capazes 
de recuperar infra-estruturas 
sempre que se danificam, tudo 
porque gastam dinheiro sub-
sidiando os referidos bónus.

 “No final do mês eles fazem 
uma reunião de concertação, na 
qual se faz a diferença destas 
chamadas interligadas e quem 
tiver maior quota deve fazer o 
pagamento”, disse Chabane.

O INCM entende que a 
situação já não era mais con-
fortável para as próprias ope-
radoras, porém, por questões 
de mercado não podiam recu-
ar. Segundo ele, nenhum deles 
podia deixar de praticar os bó-
nus porque os outros poderiam 
manter por mais duas semanas 
e esse período seria suficiente 
para que os clientes deixas-
sem um para optar pelo outro.

“Nesta situação, a solução 
seria mesmo a intervenção do 
regulador, que é no sentido de 
aliviar os problemas que esta-
vam a afectar a todos os inter-
venientes do sistema, incluindo 
aos próprios clientes. E como 
os clientes poderiam ser afec-
tados? Na verdade, a resposta 
acaba sendo dada por várias 
possibilidades, mas há duas que 
se destacam. Primeira: apenas 
uma das três operadoras pode-
ria sobreviver e, em função dis-
so, as outras iam desaparecer, 
propiciando, desta maneira, que 
o que tiver restado pratique pre-
ços a seu bel-prazer”, referiu.

Parece-nos contraproducente

A decisão do regulador não 

agradou a Associação Mo-
çambicana de Profissionais e 
Empresas de tecnologias de 
Informação AMPETIC que 
diz estar preocupado pelo fac-
to de a mesma época em que 
Moçambique está atravessar 
momentos difíceis devido ao 
avança muito acelerado da pan-
demia do novo corona vírus.

“Perante a pandemia do 
novo corona vírus, com a ne-
cessidade acrescida de acessos 
promovidos pelo teletrabalho, 
ensino à distância, reuniões 
virtuais, entre outras, onde o 

foco da governação tem esta-
do centrado na digitalização 
dos serviços públicos, parece-
-nos contraproducente qual-
quer decisão que coloque em 
causa a prossecução desses 
objectives”, diz a associação.

 A AMPETIC não concorda 
com os argumentos apresenta-
dos pelo regulador e pretende 
obter mais esclarecimentos.

“Da análise feita ao comu-
nicado de imprensa do INCM, 
não encontramos razões plau-
síveis que justifiquem, por 
isso, a AMPETIC solicitou à 

entidade reguladora um en-
contro para melhor das causas 
e razoes que determinaram 
esta decisão”, argumenta.

Entretanto, na tarde desta 
quarta-feira circulava em redes 
socais informação segundo a 
qual, Janfar Abdulai, ministro 
dos Transportes e Comuni-
cações havia instruído para o 
adiamento da decisão do INCM 
enquanto vigorar o Estado de 
Calamidade Pública. Apesar do 
esforço empreendido até o fe-
cho desta edição não consegui-
mos confirmar esta informação.

Para Mariza Luciana esta si-
tuação de operadoras levarem o 
bónus para a população é injus-
to, na medida em que prejudica 
as pessoas neste momento de 
Covid-19, onde o único meio de 
uso é a internet, para as univer-
sidades e nas escolas primárias. 

“O Governo devia tomar 
medidas para minimizar esta 
situação, tendo em conta que 
somos o país do terceiro mun-
do, e a nossa economia está 
muito além do desejado e a po-
pulação é vulnerável”, referiu. 

Diz que as pesquisas online e 
trabalho que faz nas redes sociais, 
vão ser afectadas, sublinhado que 
“é muito prejudicial e muita gente 
está desempregada, sendo muito 
complicado para as pessoas pelo 
simples facto que devem pagar 
mais e não sabem onde tirar esse 
dinheiro, esta situação não ajuda 
de certa maneira nem um pouco”. 

Disse ainda que vai ser muito 
complicado porque existem pes-
soas que estudam, apropriando-se 
das plataformas, online, Google 
Meet, e nem todo o mundo tem 

condições de comprar crédi-
tos de 100, 50 e mesmo de 10.

Por outro lado, Alfredo Can-
da usuário da operadora Mcel 
lamenta esta situação dizendo 
que é muito negativa pelo sim-
ples facto de estar a prejudicar 
a população de forma geral. 

“Eu particularmente queria 
já mudar da minha operadora 
que é Mcel para outra operado-
ra, porque minha operadora já 
não dá bónus para falar noutras 
redes, e preciso me comunicar 
com outras redes. Fiquei na Mcel 
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Exportação ilegal de madeira para China

PGR constitui nove arguidos

no início é porque tinha faci-
lidade de falar noutras redes”. 

Segundo esta fonte agora as 
coisas estão a mudar para pior, na 

medida em que está sendo mais 
caro, enquanto as condições das 

pessoas estão além do desejável.
“As coisas deviam mudar 

de forma que facilitem as pes-
soas porque estes são de facto 
mudanças drásticas”, afirmou. 

Por último, Virgínia Manuel, 
disse que estão a ser injustos, 
porque a população não está a 
consumir nem aquilo que pagam 
até aquilo que é da população es-
tas operadoras estão a consumir.

“Você compra crédito e 
estas falar e já não usufruis 
nada, praticamente o crédito é 
deles a gente só compra cré-
dito para falar uns segundos 
depois acaba sem se perceber 
assim não vale a pena”, disse.

Estas operadoras devem re-
ver esta situação olhando para 
esta situação da Covid-19, onde 
muitos assuntos devem ser 
tratados ao telefone, o uso da 
internet, para a escola e a Vo-
dacom não dá e a Mcel tirou.

No âmbito da instrução do processo n° 16/p/02/2020, 
relacionado com a exportação ilegal de 76 contentores, para 
a República Popular da China, contendo madeira em toro e 
toro esquadriada apreendidos, e que haviam sido  confiados 
pelo tribunal Judicial da província de Cabo delgado, sob 
proposta da agência Nacional para o Controlo da Qualidade 
Ambiental (AQUA), à Empresa Feishang Resources Africa, 
lda, foram constituídos nove arguidos, designadamente oito 
indivíduos e a empresa Feishang. 

De acordo com 
o comunicado 
de imprensa 
da Procurado-
ria-Geral da 

República (PGR), das nove pes-
soas constituídas arguidos, um 
é de nacionalidade chinesa; oito 
são moçambicanos, dos quais seis 
funcionários da Autoridade Tribu-
tária de Moçambique afectos ao 
Terminal Internacional Marítimo 
(TIMAR) – Pemba e um colabo-
rador da referida empresa chinesa.  

Segundo a PGM, dos ar-
guidos, 4 estão em prisão pre-
ventiva, 1 em liberdade pro-
visória mediante pagamento 
de caução e 4 em liberdade.  

“Com efeito, no dia 19 de 
Julho de 2021, foi deduzida a 
acusação contra os arguidos su-
pracitados e remetida ao Tribunal 
Judicial da Província de Cabo 
Delgado para subsequentes trâmi-
tes processuais, por haver fortes 
indícios da prática dos crimes de 
desobediência; abuso de confian-
ça; exploração ilegal de recursos 
florestal; contrabando; descami-
nho; falsificação de documentos 
autênticos ou que fazem prova 
plena; uso de documentos fal-
sos e associação para delinquir”, 
lê-se no comunicado da PGR.

 Na mesma nota pode-se ler 
que a Procuradoria Provincial 
da República-Cabo Delgado, o 
Ministério da Terra e Ambiente 
e com apoio da Linha de Nave-
gação Marítima, estão a ence-
tar diligências para reaver os 10 
contentores, em falta, bem como 
a descoberta de outros envolvi-
dos no processo de exportação 
ilegal dessa madeira, cuja inves-
tigação mostrou-se complexa.

“Para o efeito, foi orde-
nada a extracção de cópias e 
instaurado o processo autóno-
mo registado e autuado sob o 
n°108/02/P/2021, correndo seus 
trâmites na Procuradoria Provin-
cial da República-Cabo Delgado”.

Ordens para zarpar

Recorda-se que em Janeiro 
último, a Procuradoria Provin-
cial de Cabo Delgado chamou os 
jornalistas para informar que um 
navio chinês, suspeito de trans-
portar mais de 80 contentores de 
madeira contrabandeada de Mo-
çambique, deixou ilegalmente o 
Porto de Pemba, no Norte do país, 
decorrendo diligências para a sua 
apreensão. O Procurador-chefe da 
província de Cabo Delgado, Oc-
távio Zilo, apontou um cidadão 

chinês que está detido em Pemba 
como estando envolvido no caso.

Esta versão oficial não coin-
cide na íntegra com o que o 
nosso semanário apurou de fon-
tes ligadas ao processo, desde 
a apreensão da referida madei-
ra até à sua exportação ilegal.

Uma fonte explicou ao Zam-
beze que em Agosto do ano passa-
do houve uma apreensão de ma-
deira em toro e em cubo quadrado, 
havendo proibição por lei de fazer 
exportação de madeira nessas 
condições. A exportação de ma-
deira é permitida com uma espes-
sura máxima até 12.5 centímetros. 

“Quando houve essa apre-
ensão no Porto de Pemba pela 
equipa da Procuradoria e do 
SERNIC, a Direcção de Flores-
tas, e mais tarde o Ministério da 
Terra, faz uma carta para pedir à 
Procuradoria para que eles fos-
sem os fiéis depositários. Neste 
caso, para que as florestas a nível 
provincial fossem os fiéis deposi-
tários. A madeira não podia ficar 

no porto por muito tempo, por-
que isso acarreta custos. Então, 
o ministério que superintende as 
florestas emitiu uma carta a pedir 
que a Direcção Provincial fosse 
o fiel depositário. Na totalidade 
eram 102 contentores”, come-
çou por explicar a nossa fonte.

Acrescentou que a Procurado-
ria não concordou, tendo dando 
um parecer negativo e achou que 
o fiel depositário tinha que ser a 
FEISHANG, que é a empresa que 
estava a fazer a exportação da ma-
deira apreendida, ou seja, eles de-
ram ao próprio parque e à própria 
empresa como fiéis depositários. 

“Logo aí via-se que se es-
tava a tratar de um esquema”, 
disse a fonte, acrescentando 
que durante o processo de reti-
rada da madeira do porto para o 
parque da FEISHANG a Direc-
ção Provincial quis fazer uma 
visita para fazer a vistoria da 
madeira, porque normalmente 
quando a madeira é apreendida 
tem que ser eles os fiéis deposi-

tários, o que não foi permitido.
“Durante esse tempo todo, a 

Direcção Nacional de Florestas 
mandava equipas para fazer a fis-
calização da madeira, e sempre 
que chegavam ao parque não se 
permitia que entrassem no parque. 
Diziam que só podiam entrar com 
ordem do tribunal, mas quando 
iam ao tribunal pedir o acesso de 
entrada este mandava à Procura-
doria, e esta por sua vez nunca 
dava um parecer positivo”, afirma.

Nesse contexto, segundo a 
nossa fonte, “o cidadão chinês, 
Ming Zhou, ora detido, teria sido 
contactado por algum pessoal 
da Procuradoria, do SERNIC, 
Tribunal e das Alfândegas para 
poderem tirar a madeira. Não é 
possível um chinês tirar aquela 
madeira apreendida. O chinês não 
trabalha sozinho, ele foi coagi-
do. Saiu uma pessoa de Maputo 
mandado por alguém de Maputo, 
das Alfândegas, para ir a Pemba 
negociar o assunto. Não é possí-
vel fazer a exportação de madeira 
apreendida. Aquela madeira esta-
va a ser investigada e houve coni-
vência de pessoas graúdas para a 
sua saída do país”, acusa a fonte, 
refutando o facto das autoridades 
moçambicanas afirmarem que 
o navio com o carregamento de 
madeira seja de bandeira chinesa. 

A fonte acrescenta que a ma-
deira está a ser transportada num 
navio da empresa Spanfreight.

Recorde-se que, na altura, a 
operação ilegal foi abortada na se-
quência de uma denúncia anónima 
e nove pessoas, incluindo três fun-
cionários das Alfândegas e dois 
membros das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), foram detidas.
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CE-CPLP, caminho aberto para os empresários 
fazerem  negócios e fortalecerem o Pilar económico 

Foi através da Cimeira de Chefes de Estado e 
de Governo da Cplp, realizada entre 15 a 17 
de Julho de 2021 em Luanda, que a Confe-
deração empresarial da Cplp viu materia-
lizada através das decisões políticas, alguns 

dos objectivos que tem vindo a defender desde o primeiro 
mandato do moçambicano salimo abdula, presidente desta 
confederação. o dr. salimo, presidente da Ce-Cplp, é nosso 
entrevistado e respondeu na primeira pessoa, fazendo balan-
ço das decisões tomadas na Cimeira de Chefes de Estado e de 
Governo da Cplp.

dr. salimo abdula, a 
direção da Ce-Cplp lidera-
da por si,se propôs desde o 
primeiro mandato em 2014, 
ao desafio de tornar a CPLP 
uma entidade cada vez mais 
económica, cujos laços de 
irmandade cultural, histórica 
e artística, assentem também 
no pilar económico e de 
Cooperação empresarial. 
Fale-nos resumidamente da 
CE-CPLP e o trabalho que 
a organização tem feito até 
aqui para materializar esse 
objectivo.

-A CE-CPLP teve origem em 
2004, em Lisboa, tendo nascido 
como uma organização virada a 
criar e fortalecer o panorama em-
presarial na CPLP, uma vez que a 
cooperação dentro da comunida-
de estava mais virada a matérias 
da língua, história e cultura. Até 
ao ano de 2013 a organização 
tinha um sistema de presidência 
rotativa, que seguia acompanhan-
do a presidência política da CPLP, 
isto é, se Moçambique estivesse 
a presidir a CPLP, a direcção da 
nossa confederação era presidi-
da por uma entidade associada 
moçambicana. Desde 2014, com 
vista a dar uma nova dinâmica a 
organização, a direcção da CE-
-CPLP passou a ser escolhida 
através de eleições, onde a lista 
vencedora, passa a presidir a orga-
nização num mandado de 4 anos.

Esta direcção se encontra no 
seu segundo mandato, a ideia 
base, sempre foi aproveitar os di-
ferentes recursos e valências que 
os 9 países membros possuem: 
terra, mar, população jovem, 
mão-de-obra, e a língua comum, 
e todo o potencial da CPLP para 
tornar a comunidade num gi-
gante económico mundial, pois, 
a considerar a junção de todo o 
potencial dos 9 países membros, 
se a CPLP fosse um país, seria 
a 6ª maior economia do mundo.

No nosso primeiro manda-
to, de 2014 a 2018, procuramos 
organizar internamente a confe-
deração, abrindo portas aos seus 
associados, tornando-a uma ver-
dadeira confederação, não restri-

ta, mas sim abrangente. (Antes, 
se calhar, eramos vistos como um 
clube de amigos, mas essa visão 
mudou)! No mesmo mandato, nos 
preocupamos em deslocar a cada 
país membro para interagir com 
os respectivos governos e reali-
zamos vários encontros e eventos 
que permitiram maior aproxima-
ção dos empresários e governos. 
Por exemplo, foi realizada a pri-
meira conferência económica e 
de mercado da CPLP, entre outras 
acções, como a criar as bases para 
a criação de um tribunal arbitral 
da CPLP e de um banco (ou fun-
do) de desenvolvimento. Alias, 
este fundo de desenvolvimento, 
foi um projecto que a CE-CPLP 
apresentou a presidência timo-
rense da CPLP em Díli no ano de 
2014, tendo sido bem acolhida.

de acordo com alguns dos 
seus discursos desde 2014 até 
hoje, a CE-CPLP defende 
que a melhoria do ambiente 
de negócios da comunidade, 
deveria se basear em alguns 
objectivos que estão defini-
dos como pilares da estraté-
gia da Ce-Cplp. Fale-nos 
destes objectivos e como os 
mesmos podem contribuir 
para a comunidade empre-
sarial. 

-Sim, é verdade. Nós en-
tendemos que o nosso mandato 
da CE-CPLP deve ser baseado 
em objectivos claros e coesos, 
rumo ao objectivo maior que 
é tornar a CPLP uma entidade 
mais económica e de cooperação 
empresarial. Assim, definimos 
alguns objectivos que permi-
tam acelerar a cooperação eco-
nómica e a criação de um mer-
cado da CPLP, concretamente:

- mobilidade: livre circula-
ção de pessoas, bens e capitais

É importante por permitir 
maior agilidade nas transações 
económicas entre os Estados. A 
mobilidade refere-se mas não se 
limita: supressão de vistos de en-
trada, redução de barreiras alfan-
degárias e comerciais nas transa-
ções entre as empresas; Educação 
e formação de quadros, por meio 

da facilitação das bolsas de estu-
do; mobilidade de quadros e o re-
conhecimento das profissões, etc.

- Criação de um Banco ou 
Fundo de desenvolvimento da 
Cplp

A criação do Banco ou Fun-
do de Desenvolvimento da 
CPLP, permitirá apoiar e finan-
ciar projectos bons de pequeno, 
médio ou grande porte, ultra-
passando assim a dificuldade 
de acesso ao financiamento que 
muitas vezes tem custo elevado 
nos países da CPLP, inviabili-
zando os referidos projectos.

- Criação do tribunal de 
arbitragem da Cplp

O Tribunal Arbitral da CPLP 
é importante, dado que, Uma 
vez que os países da CPLP fa-
lam a mesma língua e têm or-
denamentos jurídicos próximos, 
um tribunal arbitral traria mais 
eficácia para dirimir litígios en-
tre empresários da comunidade.

Criação e produção com a 
marca Cplp

Percebendo a abundância 
de recursos como a água, a ter-
ra, o mar, entre outros, aliada a 
mão-de-obra jovem, vemos a 
necessidade de produzir e ven-
der produtos a escala global em 
qualidade e quantidade com a 
marca CPLP, e para o efeito, fo-
ram criados os Institutos: For-
mação da CE-CPLP; Certifica-

ção e Validação da CE-CPLP;
- institucionalização de 

uma conferência/cimeira eco-
nómica da Cplp

Permite aproximar cada vez 
mais os empresários, decisores 
políticos e sociedade civil da 
CPLP, partilhando experiências, 
discutindo temas e propondo so-
luções e acções concretas para os 
problemas pontuais que afectam a 
CPLP ou que concorram para o seu 
desenvolvimento no longo prazo. 

- entre outros

Notamos que a institu-
cionalização de uma confe-
rência/cimeira económica 
da Cplp já é praticamente 
uma realidade desde o ano 
de 2014 com a realização 
da primeira Conferência 
económica e de mercado da 
Cplp realizada em maio de 
2018 em maputo, seguido 
de outros eventos como a 2ª 
Conferência económica e de 
mercado, realizada no porto, 
em portugal, e mais recente-
mente, a 1ª Cimeira empre-
sarial da Cplp, realizada em 
maio deste ano em malabo, 
na Guiné equatorial. Como 
avalia os resultados da 
realização destes eventos no 
âmbito da materialização 
da estratégia da Ce-Cplp, 
sobretudo, deste último 
evento?

-Os resultados destes eventos 
foram muito positivos, e claro, 
este último mais sonante, sobretu-
do pelo momento que vivemos, e 
por estar a culminar com a mate-
rialização a nível político de pro-
postas já discutidas e apresentadas 
pela CE-CPLP as presidências an-
teriores da CPLP, propostas estas, 
resultantes dos eventos realizados 
em Maputo e no Porto por exem-
plo. Por exemplo, a proposta do 
acordo de Mobilidade no espaço 
da CPLP, assim como a criação 
do tribunal arbitral da CPLP, são 
matérias discutidas em Maputo, 
Maio de 2018, e que foram envia-
das a presidência cabo-verdiana 
na CPLP, isto já depois de em 
2014 termos levado a proposta do 
Banco de Desenvolvimento à pre-
sidência timorense da CPLP. A ci-
meira de Malabo, destaca-se pelo 
momento de coragem rumo a 
viragem da economia dos nossos 
países, fortemente afectadas pela 
pandemia, mas também, por ter 
sido aqui onde foram dados pas-
sos mais firmes para a criação do 
Banco (ou Fundo) de desenvolvi-
mento da CPLP. Sobre a cimeira:

A I Cimeira de Negócios da 
Confederação Empresarial da Co-
munidade dos Países de Língua 
Portuguesa, CE-CPLP, decorreu 
nos dias 5, 6 e 7 de Maio de 2021, 
no Centro Internacional de Con-
ferências de Sipopo, na Cidade 
de Malabo, na República da Gui-
né Equatorial. Esta cimeira, que 
juntou cerca de 250 empresários 
dos nove (9) países da CPLP, teve 
o alto Patrocínio da República 
da Guiné Equatorial e da CPLP. 

A cimeira, para além de pre-
tender consolidar a integração da 
Guiné Equatorial na CPLP, que 
é membro desde 2014, visava 
demonstrar o potencial do país 
no que tange a recursos e opor-
tunidades, colocando-o na rota 
do investimento estrangeiro, e 
tinha ainda o objectivo de refor-
çar os laços de amizade e coope-
ração entre os países da CPLP, 
consolidando a concretização do 
4º pilar da CPLP: o pilar econó-
mico e cooperaçãoempresarial.

O evento contou com as 
mensagens (em vídeo) de Suas 
Excelências, os Presidentes da 
República da Guiné Equatorial, 
Teodoro Obiang Nguema Mba-
sogo, e de Cabo Verde, Jorge 
Fonseca, e ainda, do Secretário 
Executivo da CPLP, Francisco 
Ribeiro Telles. Estes dois últimos, 
assim como todos os representan-
tes dos Governos dos Países da 
CPLP e demais intervenientes nos 
discursos, felicitaram a coragem e 
determinação do Presidente da 
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Xerife coloca Zaitina Chilaule 
como espia no Standard Bank

Zaitina Raul Chilaule foi a es-
colhida pelo Banco de Moçambi-
que (BM), com efeito desde 19 de 
Julho corrente para desempenhar 
as funções de inspectora residen-
te no Standard Bank, na sequên-
cia das sanções impostas relati-
vos as irregularidade verificadas.

Segundo o comunicado do 
banco central, compete à inspec-
tora residente, entre outras tarefas, 
monitorar a implementação do 
plano de acções dos accionistas, 
acompanhar e analisar os desen-
volvimentos no sistema de go-
vernação e controlo interno do 
banco, e participar em reuniões 
relevantes dos órgãos colegiais. 

“O Banco de Moçambique co-
munica ainda que os accionistas do 
Standard Bank, S.A. continuam a 
colaborar, tendo em vista à imple-
mentação do plano de acções para 
a correcção das irregularidades 

identi¬ficadas, e que todas as opera-
ções no sistema bancário decorrem 
dentro da normalidade”, pode-se 
ler no comunicado emito pelo BM.

Entretanto, em reacção a deci-
são do BM, o Standard Bank Mo-
çambique, garante aos seus clientes 
e parceiros de negócio de que pros-
segue com todas as suas operações, 
com excepção das de foro cambial, 
em toda a sua rede bancária nacio-
nal, constituída por 54 agências.

“O Standard Bank está bem 
capitalizado e possui capacidade 
suficiente para administrar os ris-
cos que podem surgir no merca-
do”, pode-se ler no comunicado e 
acrescenta que “O Standard Bank 
está a finalizar o processo das no-
meações de um novo administra-
dor delegado e director da Banca 
de Grandes Empresas. Eles serão 
anunciados assim que a aprova-
ção regulamentar for recebida”.

república da Guiné Equatorial por 
acolher a cimeira no seu país, em 
um contexto difícil, caracterizado 
pela situação pandémica vivi-
da nos vários países do mundo. 

A confederação Empresarial 
da CPLP, entidade aglutinado-
ra dos esforços de cooperação 
económica na CPLP e organi-
zadora deste evento, apresentou 
na cimeira, o estágio actual de 
projectos que visam o incremen-
to da competitividade no espaço 
da CPLP, com particular desta-
que para o documento ainda em 
elaboração sobre a Mobilidade 
no Espaço da CPLP - livre cir-
culação de pessoas, bens e capi-
tais, Tribunal Arbitral da CPLP, 
e a criação do Banco ou Fundo 
de Desenvolvimento da CPLP.

É de destacar a assinatura 
neste evento, de vários protocolos 
de cooperação envolvendo a CE-
-CPLP e as diferentes empresas 
dos países da CPLP, tendo sido 
o ponto mais alto, a assinatura 
de um protocolo de cooperação 
entre o Governo da República da 
Guiné Equatorial, representan-
do pelo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Sua Excia. Simeon 
Oyono Esono Angue e a Confe-
deração Empresarial da CPLP, 
representada pelo seu Presidente, 
Sr. Salimo Abdula. O protocolo 
tem em vista a materialização de 
projectos de cooperação empresa-
rial nos países da CPLP e na Gui-
né Equatorial em particular, com 
destaque, para o apoio na criação 
do Banco de Desenvolvimento 
da CPLP, ferramenta considera-
da vital pelos empresários, para 
o materialização de iniciativas 
público e privadas de pequeno, 
médio e grande porte na CPLP.

Falando em mobilida-
de na Cplp, percebemos 
também que a Conferência 

económica e de mercado, 
realizada em maputo – maio 
de 2018, assim como a con-
ferência realizada no porto 
em 2019, discutiram muito 
este tema e a relevância do 
mesmo para o aumento de 
volume de negócios entre os 
países da Cplp. sobre este 
tema, sabemos também que 
foi enviada pela Ce-Cplp 
uma proposta para a recém 
cessante presidência cabo-
-verdiana da Cplp, uma 
proposta que reflecte a ideia 
dos empresários sobre a 
importância da mobilidade 
na Cplp. Qual a importân-
cia deste tema para a Cplp e 
como analisa o recente acor-
do de mobilidade anunciado 
na Cimeira de luanda?

-Mobilidade é um tema que 
está na órbita do desenvolvimen-
to do Mundo. Como é natural, o 
sector empresarial da CPLP re-
presentado pela CE-CPLP, olha 
com atenção a este tema, por 
considerar que a mobilidade de 
pessoas, bens e capitais, são ali-
cerces vitais para o desenvolvi-
mento económico e social dos 
nossos países membros, tal como 
discutido Conferência Econó-
mica e de Mercado, realizado 
em Maio de 2018, em Maputo 
– Moçambique, e que aliás, so-
bre este tema, foi produzida uma 
proposta e enviada a então presi-
dência cabo-verdiana da CPLP.

A Mobilidade é um desafio 
estrutural para a melhoria das 
condições de vida dos povos da 
nossa comunidade e da criação 
de um ambiente de negócios fa-
vorável à participação do inves-
timento privado, para a geração 
de riqueza e de valor acrescen-
tado, emprego, e importante ca-
talisador da diversificação da 
economia dos países da CPLP.

Para efectiva criação da 
mobilidade dentro da CPLP, re-
conhecemos que temos estado 
a dar passos importantes, e po-
demos citar como exemplos, o 
crescimento de número de acor-
dos de supressão dos vistos de 
entrada entre os países da CPLP. 

A importância da Mobilida-
de para o empresariado reside 
no facto de ser vital para um em-
presário da CPLP poder investir, 
que as fronteiras de entrada nos 
nossos países não sejam barrei-
ras para a fácil e rápida desloca-
ção deste empresário. É impor-
tante que os recursos humanos 
com conhecimento e capacidade 
para inovar, não sejam ‘’trava-
dos’’ pelas barreiras burocráticas 
que muitas vezes tem constitu-
ído impedimento para o desen-
volvimento dos nossos países.

Não podemos falar em de-
senvolvimento e em crescimento 
económico sem falar em Mobi-
lidade. Hoje, a Europa é um dos 
exemplos de desenvolvimento 
e crescimento porque através 
dos mecanismos de mobilida-
de da União Europeia, permite 

que empresários dos seus dife-
rentes países circulem com me-
nor restrição no espaço europeu. 

Naturalmente, vemos com 
muito agrado o recente Acordo 
de Mobilidade rubricado pelos 
países membros, embora, sa-
bendo que dadas as questões de 
segurança e soberania dos Esta-
dos, temos consciência de que 
a sua aplicação deverá ser gra-
dual, respeitando todas as caute-
las, compromissos e especifici-
dades de cada Estado membro. 

Para terminar, acho que 
podemos dizer que a Ci-
meira de luanda foi uma 
vitória para as intenções do 
sector empresarial da Cplp, 
porque para além do acordo 
de mobilidade, a presidência 
angolana fez uma grande 
referência ao objectivo de 
fortalecer o pilar económico 
e empresarial da Cplp, e 
também falou da necessidade 
da criação de um Banco (ou 
Fundo) de desenvolvimento, 
uma matéria já há muito 

tempo discutida pelos empre-
sários, desde 2014 em díli, 
timor leste, mas também 
recentemente, em malabo, 
na Guiné equatorial. Qual 
o seu sentimento, da Confe-
deração empresarial e dos 
empresários em geral em 
relação a isto?

-Como não poderia deixar de 
ser, estamos muito satisfeitos sim, 
e é certo que consideramos as deci-
sões emanadas na Carta de Luanda, 
resultantes da Cimeira de Chefes 
de Estado e de Governo da CPLP, 
como decisões que reconhecem 
os esforços da classe empresarial 
da CPLP, e em particular, da Con-
federação Empresarial da CPLP, e 
todo o trabalho que vem desenvol-
vendo de 2014 rumo a uma CPLP 
cada vez mais económica, forte e 
coesa. Nos congratulamos pela pre-
sidência angola da CPLP assumir 
a necessidade de desenvolvimento 
do pilar económico e de coopera-
ção empresarial como vital para o 
fortalecimento da nossa comuni-
dade, aproveitando assim as valên-
cias dos nossos países membros.
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Estamos em plena 
época do Hajj 
(Peregr inação 
à  M a k k a h ) . 
Porém, devido à 

pandemia do Corona o governo 
saudita decidiu para este ano 
restringir o número de peregrinos 
àquele santuário muçulmano a 
apenas 60.000 (sessenta mil), 
número este praticamente 
coberto pelos residentes e 
nacionais da Arábia Saudita. 
Saliente-se que em épocas 
normais o número de peregrinos 
chega a atingir os 3.000.000 
(três milhões) de peregrinos. 

A Peregrinação faz parte 
dos Cinco Mandamentos do 
Isslam. E o facto de ser um 
dos Mandamentos, por si só 
é suficiente para revelar a sua 
importância, daí o carácter 
obrigatório na sua observância 
pelo menos uma vez na vida, para 
todo aquele que tem capacidade 
física e financeira para se 
deslocar àquela Terra Santa.

Mas o que distingue o Hajj 
(Peregrinação) dos outros 
mandamentos é a demonstração 
da relação muito especial de amor 
entre o servo e o seu Criador.

Um verdadeiro amante e servo 
de Deus, levado pelo desleixo e 
desobediência, passa uma boa 
parte da sua vida distanciado do 
seu Senhor, e volvidos muitos 
anos, desperta preocupado. 
Pela frente tem um enorme rol 
de pecados, e com remorsos 
decide-se pela busca de perdão, 
não se interessando por mais 
nada, nem pelo vestuário, nem 
pelo seu corpo. Está ansioso 
em chegar junto do seu Senhor, 

como se algo dentro de si 
estivesse a ser fortemente atraído 
por alguma força magnética 
para junto do seu Criador.

Ele tem a consciência de que as 
distâncias são longas, os custos 
são elevados, e o sacrifício a 
que se deve entregar é enorme. 
Contudo, a todo o custo ele 
está determinado a lá chegar, 
pronunciando o ‘Labbayk, 
Allah-humma Labbayk” .

Há algumas décadas, quando 
este ritual havia sido banido 
nos países comunistas, os 
“Hajjis” (peregrinos) desses 
distantes países iam a pé. Alguns 
chegavam a levar 2 a 3 anos a 
completar tal viagem. De facto 
aquilo não era senão um sinal de 
fé e amor para com o seu Criador.

Milhões de muçulmanos de 
todo o Mundo participam no 
Hajj segundo os ensinamentos 
isslâmicos, e todos eles são 
considerados iguais. Não há 
descriminação na base da raça, 
idioma, género ou estatuto social.

A s s e m e l h a - s e  a  u m a 
c o n f e r ê n c i a  c o n v o c a d a 
a n u a l m e n t e ,  n a  q u a l 
participam delegações de 
todos os quadrantes do Mundo, 
deixando de parte as diferenças 
ideológicas, a raça, a cor, etc., 
tudo para se alcançar a igualdade 
perfeita, tornando-se esta uma 
evento mundial, em que todos 
são tratados como membros 
da família divina, trajando 
vestes iguais, caminhando na 
mesma direcção, e pronunciando 
o mesmo slogan “Labbayk, 
Allah-humma Labayk. Labbayk 
Laa Charika Laka Labbayk”.

Seria interessante registar 

aqui a impressão de Malcolm 
X, um proeminente dirigente 
d o  m o v i m e n t o  n o r t e -
americano denominado “Blak 
Musslims”, por ocasião da 
Peregrinação à Makkah no 
distante ano de 1946. Ele disse: 

“É à minha recente peregrinação 
à Makkah que devo a minha 
concepção das relações entre os

indivíduos de raças diferentes. 
Pela primeira vez na minha 

existência, descobri nessa Cidade 
Santa, que não havia o menor

antagonismo racial no encontro 
de brancos e negros. Eles 
estavam lá reunidos aos milhares,

idos de todas as partes do 
Mundo, misturando as suas cores 
e as suas classes sociais numa 

mesma multidão fraternal, 
onde não se distinguiam os 
humildes  dos  poderosos .

D u r a n t e  e s s e s  d i a s 
i n e s q u e c í v e i s  p a r t i l h e i 
com irmãos desconhecidos 
o meu pão e a minha água.

Dormi ao seu lado e orei ao 
meu Deus. Estabeleci laços 
confiantes e espantosos com  

            muçulmanos cuja 
pele era a própria branca, 
cujos olhos tinham o azul 
do céu e cujos cabelos não

            podiam ser mais loiros. E 
portanto repito, era a primeira vez 
que olhava para um branco sem

            experimentar algum 
mal-estar, sem que ele parecesse 
uma entidade humana hostil”.

Através do ritual do Hajj o 
Isslam instituiu o colectivismo no 
seio da Humanidade, e assegurou 
a sua unidade, contribuindo para 
a sua fraternidade e segurança.

Os muçulmanos devem 

tirar o máximo proveito desta 
grande congregação isslâmica.

N o  d e r r a d e i r o  s e r m ã o 
de  desped ida ,  o  Profe ta 
Muhammad (S.A.W.) exortou 
os muçulmanos a observarem 
os Direitos Humanos, a tratarem 
bem as mulheres, enfatizando 
a irmandade isslâmica e a 
inviolabilidade do seu sangue. 
Exortou-nos a nos precavermos 
contra as investidas de Satanás, 
p r o i b i n d o - n o s  t a m b é m 
de devorar as riquezas dos 
outros através de processos 
fraudulentos, de tornar halaal 
(lícito) o que Deus declarou 
haraam (ilícito), ou tornar 
haraam o que Ele declarou halaal. 
Exortou-nos igualmente a seguir 
os ensinamentos do Qur’án 
e do Sunnat (ensinamentos 
proféticos), tomando-os por 
árbitros nas nossas disputas. 
Proibiu-nos de voltar para a 
descrença e de nos batermos os 
pescoços uns dos outros, isto é, 
de nos matarmos uns aos outros. 

S e r á  q u e  e s t a m o s  a 
seguir  as  or ientações  do 
nosso  Profe ta  (S .A.W.)?

O s  m u ç u l m a n o s  d o 
passado, que na altura eram 
poucos, fizeram maravilhas 
a o  c u m p r i r  c o m  e s s a s 
orientações, e permanecem 
eternamente  na His tór ia . 
Mas os muçulmanos de hoje, 
apesar de serem muitos, estão 
humilhados porque deixaram 
de seguir esses ensinamentos.

São  esses  muçulmanos 
de hoje que estão a bater os 
pescoços uns aos outros, factos 
que acontecem no Iémen, 
na Somália, na Nigéria, no 

Afeganistão, etc. O sangue 
dos muçulmanos está sendo 
derramado pelas mãos dos 
p r ó p r i o s  m u ç u l m a n o s , 
mais  do  que  pe las  mãos 
d o s  n ã o - m u ç u l m a n o s .

Q u e r  p a r e c e r  q u e  n ã o 
aprendemos nada das lições 
que nos foram transmitidas.

Nestes tempos de pandemia 
os muçulmanos vivem uma 
grande ansiedade devido 
às restrições no número de 
participantes no Hajj e Umra.

Oremos a Deus para que 
nos traga alívio, e normalize 
a situação, erradicando o mais 
rapidamente possível esta 
doença que afecta o Mundo 
inteiro, para que as pessoas 
retomem a normalidade das 
suas vidas e os muçulmanos 
consigam viajar para matar 
saudades e cumprirem com 
os seus rituais religiosos do 
Hajj, que é um dos Cinco 
Mandamentos  do Iss lam.

Para os financeiramente 
capazes vai o meu conselho 
p a r a  q u e  n ã o  r e t a r d e m 
a realização deste preceito 
isslâmico, sob pena de nunca 
mais o conseguirem, pois 
não há garantias de que não 
possa surgir alguma outra 
pandemia que os impeça de 
cumprir com essa obrigação 
divinamente instituída. Que 
efectivem seu Hajj assim que 
a situação voltar ao seu normal.

T i r e m o s  l i ç ã o  d e s t a 
pandemia, e não adiemos a 
p rá t i ca  de  boas  acções .

Para terminar, a todos os 
irmãos muçulmanos, desejos 
de Um Feliz Eid-Ul-Ad’há.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

LABBAYK – O HAJJ  
(A peregrinação)

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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Jaime Nogueira PiNto 

Já são dezenas de 
mortos - oficialmente 
75, e mais de 2000 
detidos.E desta vez 
não é numa periferia 

remota no meio do mato ou 
da desolação: é no coração da 
África urbana, desenvolvida, na 
África do Sul. Na província do 
Gauteng, em Joanesburgo, e nas 
cidades do Kwazulu-Natal, em 
Pietermaritzburg, em Durban, 
s inis t ramente  i luminadas 
por incêndios e fumos que 
podemos ver nas televisões.

A origem está na condenação 
a 15 meses de prisão do ex-
Presidente Jacob Zuma.Não 
é que sejam novidade, estes 
sinais de crime, ao mais alto 
nível do poder e do Estado.Aqui 
mesmo, em Portugal, temos 
um ex-primeiro-ministro que 
já esteve preso e está indiciado 
por crimes de alta corrupção, 
numa teia mafiosa que se estende 
desde o poder político, ao poder 
financeiro, e ao próprio desporto.
Não temos, pois, que pregar 
lições de moral a ninguém.

Mas estas acções de violência 
urbana, num país que sofre 
mais que nenhum no continente 
o assalto da Pandemia, em 
manifestações de violência que 
o Presidente de Cyril Ramaphosa 
classificou como as piores desde 
o fim do Apartheidhá 27 anos, não 
pode deixar de impressionar.E 
de trazer mais uma vez para a 
nossa atenção, o problema da 
segurança em África, na semana 
em que a CPLP vai celebrou, 
em Luanda, os seus 25 anos.

A prioridade da segurança

Penso que o problema da 
segurança é e continuará a 
ser o problema chave em 
África: da Líbia em guerra 
civil, às acções terroristas - 
associadas a vários ramos do 
crime organizado - que cobrem 
o Continente desde a Costa 
Ocidental nigeriana ao Sahel e a 
Cabo Delgado em Moçambique, 
a situação securitária é um 
problema extremamente sério.
Até porque, a segurança está na 
base da ordem e da lei, sem as 
quais não é possível nenhuma 
espécie de desenvolvimento.

A v a n t a g e m  d e  u m a 
organização como a CPLP, 

baseada no factor histórico-
linguístico, e que engloba países 
de quatro continentes está, 
precisamente nessa unidade na 
diversidade que lhe permite, no 
plano da cooperação técnico-
militar fazer muito.Algo que 
tem acontecido, na colaboração 
entre as Forças Armadas dos 
vários Estados, sobretudo em 
programas de cooperação e 
formação, por exemplo, nas 
Marinhas de Guerra.OExército 
português também tem estado 
presente na Assessoria no 
Exterior, practicamente em 
todos os PALOPs e em Timor.

Mas, neste momento, dadas as 
ameaças ou ataques concretos 
que se verificam - o caso mais 
agudo, na área CPLP é o norte de 
Moçambique, é um contingente 
militar e policial ruandêsque 
vai prestar apoio, no terreno, 
contra os terroristas jihadistas.
Mas outras ameaças pairam 
sobre o Continente, e estará 
bem no âmbito dos responsáveis 
políticos reunidos em Luanda, 
e dos corpos executivos da 
organização da lusofonia, terem 
bem presente uma Agenda que 
cuidede prever, com lucidez e 
sem preconceitos, os principais 
problemas e perigos para a 
independência, estabilidade 
e segurança dos povos e 
países CPLP.Uma Agenda 

assente na reflexão sobre a 
geopolítica do Continente 
africano e sobre o presente 
“Grande Jogo” estratégico 
e  económico  do  mundo.

Uma agenda

1)O terror jihadista é uma 
ameaça clara e efectiva em áreas 
como o Sahel, a Costa Ocidental 
africana e a Costa Oriental.Os 
movimentos ideologicamente 
ligados ao Estado Islâmico, 
depois de muito atacados e até 
derrotados em várias áreas do 
Oriente Médio, ondechegaram 
à implantação terri torial , 
voltaram-se para África, onde 
esperam contar com zonas de 
estrutura económico-social 
vulnerável, com persistência 

de fenómenos de tribalismo e 
identidade religiosa receptiva.

2)É preciso estar atento 
a o  j o g o  d o s  g r a n d e s 
poderes,nomeadamente ao 
nascente e crescente conflito 
político-económico China-
Estados Unidos, que poderá 
repetir situações de bipolarização 
tipo Guerra Fria.A Europa apesar 
do passado - e às vezes por causa 
dele - estará mais retraída e, aqui 
como noutras áreas, hesitante 
entre a solidariedade político-
cultural com a América e os 
interesses económico-financeiros 
com a China. De qualquer 
modo as “guerras culturais” 
chegaram à UE, como se vê 
pelo caso com a Hungria, e 
vão ter custos, para a unidade.

3)Algumas vulnerabilidades 

dos Estados africanos vêm 
da adaptação aos modelos da 
democracia plural - e toda a 
suacarga constitucional de 
direitos, liberdades e garantias 
individuais- a quadros histórico-
geográficos, onde por vezes 
pe r s i s t em iden t idades  e 
lealdades pré-estatais, como 
a região, a tribo e o clã. A 
luta pela unidade nacional 
do Estado e pela construção 
da Nação é fundamental .

4)Alicerçar a unidade dos 
países CPLP, na cultura e na 
literatura é importante, até 
porque, nos vários países 
membros, existe, em tradição 
e  actual idade,  uma for te 
presença dessa literatura “alma 
dos povos”, que é um factor 
muito poderoso de identidade.

5)Como resposta às agressões 
é preciso que,  dentro do 
respeito pela prioridade do 
interesse nacional de cada país-
membro, haja um espaço para 
a identificação de um interesse 
plurinacional CPLP, construídoà 
volta de um levantamento da 
conjuntura, das suas ameaças e 
riscos e do modo institucional 
e operacional de a CPLP os 
estabelecer, analisar e executar. 
E de promover uma efectiva 
cooperação e entreajuda, nas 
áreas vitais para a defesa do 
Estado e a segurança dos povos.

CPLP – 25 anos
Subsídios para uma agenda política
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 z Encontradas “caras” para disputa de lugar de governadores, com destaque para Pio Matos (Zambézia) 
e Lourenço Bulha (Sofala) e o jovem Arquitecto Júlio Paruque para (Maputo-Província)…

 z Campanha Eleitoral das “mais renhidas de sempre” com a FRELIMO a “afinar” 
a máquina “detalhadamente”…

maPutadasF r a N c i s c o  r o d o l F o

“A v i t ó r i a 
prepara-se, 
a vitória 
organiza-
se!. . .”  – 

era o slogan principal com que 
confrontamos, defronte do “Pavilhão 
dos Congressos da FRELIMO” na 
Escola Central da FRELIMO na 
Matola, Província de Maputo, naquele 
dia 20 de Julho de 2019, local que 
acolhe normalmente as Sessões do 
partido do “batuque” e da “maçaroca”.

Uma sessão muito pouco 
concorrida, pois ela visava 
“carimbar” o Manifesto Eleitoral da 
FRELIMO para as Eleições Gerais 
(Presidenciais e Legislativas) e das 
Assembleias Provinciais, que terão 
lugar no dia 15 de Outubro de 2019.

A proposta do “Manifesto 
Eleitoral” que tinha descido à base: 
Células, Círculos, Comités de Zona, 
da Cidade e Provinciais, tinham já 
recebido contribuições dos membros, 
simpatizantes e de muitos segmentos 
da população, pelo que a sede de “ir 
participar na decisão final era menor”, 
tendo cabido aos donos da orquestra, 
membros do Comité Central, “últimos 
comentários” e “APROVÁ-LO”…

Eram 197 membros efectivos 
e 15 suplentes, do órgão máximo 
da FRELIMO no intervalo dos 
Congressos, o Comité Central, que 
“carimbaram” por unanimidade…

O “Manifesto Eleitoral” da 
FRELIMO da qual sairam as linhas 
mestras para o desenvolvimento de 
Moçambique no Quinquénio 2020 
a 2024, foi apresentado na Cidadela 
da Matola, naquilo que a FRELIMO 
tornou já uma marca, “A Onda 
Vermelha”, numa mega-manifestação 
que deixou boquiaberto Filipe Jacinto 
NYUSI, Presidente da FRELIMO.

Era gente (militantes, simpatizantes 
e população) vindo de todos os distritos, 
como salientou na apresentação da 
grande moldura humana, o Primeiro 
Secretário da FRELIMO na Província 
de Maputo, Avelino  Muchine.

Na apresentação do “documento” 
Filipe Jacinto NYUSI, candidato 
da FRELIMO para Presidente 
da República, deixou claro que 
os militantes e simpatizantes do 
“batuque” e “maçaroca”, bem 
como a população têm de afluir às 
urnas, para no dia 15 de Outubro, 
VOTAR, e vencer bem, com vitória 

folgada para não deixar margens 
de dúvidas aos adversários.

No seu discurso de encerramento, 
aguardado com muita expectativa, 
bem como na apresentação do 
“Manifesto Eleitoral” foi anunciado 
em definitivo os “Cabeças de Listas”, 
as “CARAS” que a FRELIMO 
propõem para figurarem com 
eles concorrem para o lugar de 
“Governadores Provinciais”, já que 
por força da Lei Mãe, a “Constituição 
da República” os Governadores 
deixaram de ser “nomeados por 
Presidente da República”, pois 
será “Governador” o primeiro da 
lista do Partido que tiver maior 
número de votos nessa Província.

Em suma: “O Governador 
Provincial” é eleito, saído do Partido 
que ganhar as eleições. Note que 
não figurará no “Boletim de Voto”.

Filipe NYUSI, numa mestria sem 
precedentes apresentou a partir do 
Rovuma ao Maputo, a longa lista dos 
próximos candidatos da FRELIMO 
a “manda-chuvas”: Niassa (Judite 
Massangela), Cabo Delgado 
(Valige Tawabo), Nampula (Manuel 
Rodrigues), Zambézia (Pio Matos) 
Tete (Domingos Viola), Manica 
(Francisca Tomás) Sofala (Lourenço 
Bulha), Inhambane (Daniel Chapo), 
Gaza (Graça Mapandzene) e 
Maputo-Província (Júlio Paruque).

Nestas indicações saliente-se os 
pesos pesados para Zambézia que 
coube a Pio Matos e para Sofala para 
Lourenço Bulha, bem como para o 
jovem Arquitecto, Júlio Paruque, 
que desce para Maputo-Província, 
depois do brilhante trabalho que 
está realizando em Cabo Delgado.

Francisca Tomás, depois do 
“baptismo” do Niassa, onde 
revelou-se qualidade excepcionai 
“volta” a sua terra, Manica.

Manuel Rodrigues deixa boa 
frescura de Manica para Nampula, 
com aquela complexidade toda de 
território imenso, mas Daniel Tchapo, 
os manhambanas quase que fariam 
“abaixo-assinado” pelo brilhante 
trabalho realizado na terra da boa 
gente, se NYUSI lhe removesse, 
continuam na terra das lindas 
praias e de bom peixe e camarão.

Entram novas caras: para 
Niassa, Judite Massengela, que é 
Agrónoma, que a portentosa Niassa 
precisava; Tete fica com Domingos 

Viola, com créditos já firmados 
naquela Província bem como Cabo 
Delgado com Valige Tawabo, 
muito popular na terra das lindas 
Praias e do Gás Cabo Delgado.

A máquina da FRELIMO foi 
vista ao detalhe, nas “Cabeças de 
Lista da Assebleia da República” 
que ficam assim ordenada, com 
poucas novidades: Niassa: Aires 
Bonifácio Ali; Cabo Delgado: 
Eduardo Mulémbwè; Nampula: 
Margarida Adamogi Talapa;

Zambézia: Jaime Monteiro; Tete: 
Tomaz Salomão; Manica: Carlos 
Agostinho do Rosário; Sofala: 
Sérgio Pantie; Inhambane: Ana Rita 
Sithole; Gaza: Conceita Sortane; 
Maputo-Província: Conceita Sortane 
e Maputo-Cidade: Esperança Bias.

E s p e r a m o s  q u e  n e s t a s 
eleições tenhamos a “Campanha 
Eleitoral” das mais renhidas de 
sempre, pois com o advento de 
PAZ definitiva todos partidos 
vão disputar e entrar em luta em 

todo o “território nacional” sem 
ameaças de espécie nenhuma.

E s p e r e m o s  p a r a  v e r …
N.A. – Partidos políticos vão 

entregar a “papelada” (documentos) 
cedo para não acusar a CNE/STAE 
de que “não foram flexíveis” e 
por isso “apoio da Comunidade 
Internacional” para “demitir” 
Felisberto Naife, como “perde tempo” 
Venâncio Mondlane (RENAMO) 
com a “mania” dos “inquéritos 
independentes. Ingenuidade…

Comercial
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FRELIMO: Preparando-se para 
“ganhar bem” e sem deixar dúvida…



  

Editorial
MTC, covid- 19 e o transporte 

público. Silencio mortal!

douglas madJila

Prestes a viver uma grande descarga armada em 
defesa do território nacional, de Cabo-Delgado 
concretamente, o país acolhe pela primeira vez na 
história uma ajuda externa visível, isto aos olhos 
do povo, de tantas outras (ajudas) existentes que o 

povo jamais compreendeu ao certo, eis a estreante ajuda externa 
palpável e, para nossa desgraça, só podia estar aliada à armas, 
guerra, porque dinheiro, sempre foi oculto no bom tom da ver-
dade, cabendo apenas, fora as dividas ocultas, aos jornalistas e 
académicos a compreensão das tais dividas e apoios adquiridos. 
Aliás é mesmo porque compreendemos pouco que embarcamos 
agora para uma possibilidade de sairmos um pouco mais escla-
recidos desse assunto, isto é, precisamos entender um pouco do 
que apenas o facto de tratar-se de armas e militares. A que saber 
o que está por de traz do risco da redução das tropas das nações 
alheias em detrimento de acrescer automaticamente as nossas. 

Na verdade estamos todos de antenas sintonizadas ao canal das 
operações militares orquestradas para Cabo-delgado, estamos todos 
sobre o assunto em diversas vertentes mas, mais do que entender 
sobre qual será o modus-operandi de toda esta armadura encar-
regue de sossegar aquela província, é importante perceber de que 
forma chegou-se a tal acordo e quais serão as suas implicações.

Essa distracção toda, fruto do terror que lá se vive, e que para 
toda uma tristeza nacional desvirtua até a beleza daquela província, 
leva-nos a esquecer de indagar aspectos nada menos importantes, 
pois de um certo modo, mesmo pelas indagações que levantamos 
até aqui, fica claro que concordamos plenamente com a orquestra 
preparada para actuação no solo pátrio, ainda que o tenhamos feito 
numa salada de palavras que se possam equiparar a discordância, 
aceitamos, exactamente pelo tipo de questões que temos vindo 
a colocar, já admitimos o apoio da SADC e do Ruanda para a 
tentativa de dar um fim a esta guerra, visto que, só discutimos 
até ao momento aspectos referentes a questão técnica, numa 
perspectiva que confirma a realização das operações nos moldes 
regionais ou ruandeses, ou seja, com a SADC e com o Ruanda.   

Ora vejamos, i) o pressuposto a prior colocado é a questão 
soberana, mas não numa vertente em que se vinha discutindo ao 
longo dos meses, mas sim numa teoria de que antes de se tomar 
tal decisão de se deixar apoiar pelos mais novos mercenários, 
dever-se-ia ter colocado a proposta, ainda que fosse por mero 
protocolo, à mesa da vinte e quatro de Julho, a assembleia da 
república, para uma decisão que transmitisse soberania, é um 
dos pontos levantados sem com isso tentar contrapor um recuo 
na decisão ora tomada; ii) questiona-se igualmente sobre o co-
mandante da força ou das forças, isto é, quem será o timoneiro 
das acções no terreno visto que, haverá uma legião de forças 
de distintas nações e sobre isso houve até resposta à respeito e 
suas possibilidades impactuais; iii) Levanta-se infalivelmente, a 
questão humana, em que medida tais tropas intervenientes nesse 
processo estão preparadas para lidar com a questão humana, sem 
querer ensina-los a fazer o seu trabalho, mas há muita preocupação 
(legítima) com os civis, cidadãos vítimas já de tudo isto obrigam 
a que o assunto seja tratado com a maior das sensibilidades; iv) 
Um outro aspecto, provavelmente o último até agora, que tam-
bém roça a questão soberana, ou seja, após a invasão territorial 
para o ataque aos insurgentes, que destino levaram tais tropas, as 
estrangeiras, após a vitória que todos esperamos ansiosamente.

São questões referentes à esse último critério que exigem que 
exijamos as cartas à mesa, ora vejamos, ninguém sabe ao certo qual 
será a moeda de troca, ou seja, que benefícios terão as outras nações 
ao apoiar Moçambique, porque certamente terão, mas quais e de 
que maneiras afinal se foi negociar, o que é que está em causa por-
que, o país tem tudo para dar e vender e disso sabemos todos, em-
bora nunca ao povo moçambicano, infelizmente. Portanto, senhor 
presidente abra-nos o jogo, o que se vai tirar de Moçambique em 
gratidão a essa ajuda. Colocai as cartas à mesa senhor presidente.

Cartas à Mesa, antes de 
mais uma operação oculta

A população que usa o transporte colectivo está mais vulnerável 
ao vírus. A maior parte das contaminações da covid-19 vive 
em zonas onde a população depende mais do transporte co-
lectivo. Os moradores dos distritos urbanos mais pobres que 
usam o transporte público são as vítimas mais frequentes e 

isto reforça a percepção de que a população periférica está mais sujeita a ser 
contaminada. Acreditamos que de facto o maior número de óbitos acontece 
nos distritos urbanos onde vive a maior quantidade de pessoas de baixa 
renda, com renda familiar de lastimar. Percebe-se a partir desta análise que o 
transporte continua com lotação e os passageiros sem recursos de protecção. 
É possível notar também que a maior parte dos trabalhadores dessas regiões 
está ocupada com trabalhos informais. Os bairros têm grande quantidade de 
pessoas autónomas que trabalham por conta própria, têm um bar, uma barra-
ca, banquinha, empregadas domésticas e aqueles que não têm trabalho. Para 
eles trabalharem ou buscarem trabalho, eles precisam de circular pela cidade.

A vulnerabilidade dos trabalhadores que dependem do transporte co-
lectivo atinge directamente uma parte da população que muitas vezes 
têm conseguido ficar em casa, mas está sendo exposta ao vírus mesmo 
assim. São as companheiras e companheiros, filhos e parentes des-
ses profissionais que andam de autocarro, e comboio no quotidiano.

Nesses distritos urbanos mais periféricos que têm um alto núme-
ro de óbitos, existe um alto número de donas de casa e de estudan-
tes, crianças e adolescentes infectados. Muitas dessas donas de casa 
podem estar circulando nos seus bairros e se expondo. Podem es-
tar convivendo com pessoas que dependem do transporte colectivo. 

Não basta só se isolar em casa e praticar o distanciamento social. Isso é 
super importante. Devemos cultivar a ideia de que estas pessoas não mo-
ram sozinhas e os quotidianos dos que moram nessas casas são diferentes. 
Enquanto uns ficam em casa, outros têm que trabalhar e usar o transporte 
colectivo. Crianças e adolescentes tem actividades de lazer na rua. Isso tem 
que ser levado em conta porque está influenciando o contágio e os óbitos.

A articulação contra o coronavírus deve ter em consideração as parti-
cularidades da população mais exposta. É uma múltipla vulnerabilidade. 
Devemos começar a pensar numa protecção sistémica desta população 
contra a covid-19. O poder público precisa de actuar com mais firmeza 
sobre a política do transporte porque e visível quem é que está pagando 
o preço mais alto. O custo social dessa pandemia está recaindo sobre 
essa população trabalhadora, periférica e de baixa renda. É dever do 
poder público priorizar a protecção dessas populações e no seu último 
informe sobre a covid- 19 o PR endossou um recado ao MTC. Que ainda 
não disse patavina e os chapas vão distribuindo infecções com o núme-
ro bem grande de passageiros. Ao menos o número de três passageiros 
por banco dava jeito. Agora é o vê se te avias. Raios partam o MTC! 

| opinião |

douglas madJila
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Na cerimónia de graduação da USTM

Instalação do matadouro pode  
dinamizar negócio do frango 

Nivagara exorta a elevar o nível académico e a 
formação psicopedagógica dos docentes

Defende presidente dos avicultores

o ministro da Ciência, tecnologia e ensino superior, 
daniel Nivagara exortou a Universidade são tomas de mo-
çambique (Ustm) a elevar o nível académico e de formação 
de psicopedagógica dos seus docentes para os níveis académi-
cos de referencia segundo a legislação do ensino superior em 
vigor no país.

Falando na nona 
cerimónia de 
graduação da 
instituição de 
ensino superior, 

Daniel Nivagara, realçou a ne-
cessidade das Instituições de 
Ensino Superior (IES) forma-
rem não somente quadros téc-
nica e cientificamente capacita-
dos, mas, igualmente, cidadãos 
cultos, patrióticos e proactivos, 
que se engajem de forma abne-
gada nos esforços colectivos 
de criação da prosperidade na-
cional, condição de base para 
a promoção do tão almejado 
e merecido bem-estar social

Para o dirigente, a institui-
ção deve levar avante e de for-
ma mais sólida a implementa-
ção do seu plano de formação de 
docentes, elevando a qualidade 
do seu Corpo Docente e me-
lhorando significativamente o 
rácio Docente com grau acadé-
mico de Doutor por estudante.

Na sua intervenção, referiu 
a necessidade de investir na 

modernização de sua infraes-
trutura de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC), 
aliado ao desenvolvimento de 
competências digitais dos seus 
gestores, docentes, corpo técni-
co-administrativo e discentes, 
no contexto da implementação 
do ensino híbrido e da Era Di-
gital na qual nos encontramos.

“Em nosso entender, a mo-
dalidade de ensino híbrido não 
se deve circunscrever apenas 
à aplicação de TIC (platafor-
mas digitais) no ensino, mas, 
também, que o mesmo deve 
servir como base para a trans-
formação pedagógica, par-
ticularmente em termos de 
metodologias de ensino-apren-
dizagem”, disse o dirigente.

Qualidade de ensino 

No contexto da melho-
ria crescente da qualidade de 
formação por si ministrada, 
Daniel Nivagara apelou a ins-
tituição de ensino superior 

a elevar substancialmente o 
leque de cursos acreditados 
pelo Conselho Nacional de 
Avaliação de Qualidade do 
Ensino Superior (CNAQ), nos 
três ciclos por si proporciona-
dos, como sejam, Licenciatu-
ra, Mestrado e Doutoramento;

Todavia, informou que a 
questão em torno da qualida-
de do Ensino Superior nunca 
deve ser abordada de forma 
linear, mas, sim, holística e 
sistémica. Em nosso país, a 
apreciação em torno da quali-
dade do Ensino Superior deve 

ser abordada no contexto do 
SINAQES, o Sistema Nacio-
nal de Avaliação, Acreditação e 
Garantia de Qualidade do En-
sino Superior, que é composto 
por 9 Indicadores estruturais e 
complementares, à saber: Mis-
são e objectivos gerais da Uni-
dade Orgânica; Organização e 
gestão; Currículo; Corpo do-
cente; Corpo discente; Pesqui-
sa e extensão; Corpo técnico e 
administrativo; Infraestruturas 
e; Nível de internacionalização

“Queremos, igualmen-
te, que a USTM, à par da sua 

Visão e Missão, implemente 
satisfatoriamente o seu Plano 
Estratégico 2018-2027, cum-
prindo integralmente cada um 
dos seus 7 Objectivos Estraté-
gicos e se transforme, o quanto 
antes, numa autêntica univer-
sidade de pesquisa”, afiançou.

Nivagara felicitou aos gra-
duados pelos conhecimentos 
técnico-científicos apreendidos 
e pela conclusão dos respecti-
vos níveis de formação acon-
selhando a serem úteis para o 
crescimento e desenvolvimen-
to socioeconómico do país.

Mais de 700 criadores de 
frangos clamam pela instala-
ção de um matadouro semi-
-industrial de modo a cata-
pultar o negócio dos frangos, 
principal motor de desenvol-
vimento do país. O grito de 
socorro é da presidente da 
associação dos avicultores 
de Maputo, Fátima Mussagy 
que entende, que a instalação 
do matadouro vai flexibilizar 
a oferta do frango nacional.

Fátima Mussagy aponta que 
o governo já há muito que devia 
chamar a si, a necessidade de 
prover ovos férteis para a pro-
dução industrial de pintos, sal-
vando milhares de operadores 
avícolas já sufocados pela es-

trutura de custos de produção. 
“Veja que em tudo depen-

demos da vizinha África do sul. 
Esta paralisação de quase duas 
semanas prejudicou-nos bas-
tantes se tomar em conta que 

até as matérias-primas para a 
produção da ração provem da 
África do sul” conta Mussagy. 

As mágoas dos avicultores 
não param por aqui. Se por um 
lado, a avicultora lamenta pela 

falta de um matadouro amplo 
que possibilite o abate das 
aves respeitando todo proto-
colo fitossanitário em Mapu-
to, por outro a existência de 
um matadouro semi-industrial 
agregaria mais valor ao frango 
nacional e alavancar o sector 
avícola que já viveu momen-
tos áureos da produção, mes-
mo em tempos de dificuldades.

 Embora exista um mata-
douro privado na cidade de 
Maputo, Mussagy sente que 
em nada resolve os proble-
mas da sua classe, tendo em 
conta que esta dedica-se ao 
abate, apenas do gado bovi-
no e caprino excluindo o ga-
lináceo, principal segmento 
do negócio dos avicultores.

Fátima Musssagy indi-
ca que apesar dos esforços 
do governo, os fornecedores 
continuam empenhados em 
abastecer os mercados da ci-
dade de Maputo e arredores.

“Nunca baixamos a guar-
da. Estamos nesta batalha 
desde os anos 90”diz Fáti-

ma Mussagy cujo pavilhão 
alberga mais de 7 mil aves.

A presidente dos aviculto-
res diz que devia haver um tra-
tamento focalizado nos avicul-
tores de modo, a terem acesso 
a algumas linhas de crédito 
financeiro que permitam a 
salvaguarda do seu negócio.

“Vontade de trabalhar não 
nos falta” ressalvou a fon-
te referindo que do universo 
dos seus associados, alguns 
contraíram crédito bancário e 
demoraram amortizar devido 
as dificuldades que os avicul-
tores enfrentam no dia-a-dia.

De igual modo, Mussa-
gy esta apreensiva com as 
restrições do horário de fun-
cionamento dos restauran-
tes bem como do número de 
convidados em aniversários, 
baptismos, casamentos que 
constituíam um segmento 
bastante importante para a 
venda do frango e seus de-
rivados, o que traduz uma 
queda acentuada do frango 
para Maputo e arredores. EG
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1. Os Chefes de Estado e de Governo da República de Angola, da República Federativa 
do Brasil, da República de Cabo Verde, da República da Guiné-Bissau, da República da 
Guiné Equatorial, da República de Moçambique, da República Portuguesa, da Repú-
blica Democrática de São Tomé e Príncipe e da República Democrática de Timor-Leste 
reuniram-se na XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Luanda, no dia 17 de julho de 2021.
 
2. Elegeram Sua Excelência o Senhor João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente 
da República de Angola, como Presidente da Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo da CPLP, para o biénio 2021-2023. 

3. Celebraram o 25.º aniversário da Declaração Constitutiva da CPLP e, reafirmando a 
plena validade do compromisso nela consagrado com o reforço da solidariedade e da 
cooperação em prol do desenvolvimento económico e social dos seus povos, congratu-
laram-se com a progressiva afirmação internacional da Organização, que constitui um 
espaço de união pela língua comum e pelos primados da paz, do Estado de direito, da 
democracia, dos direitos humanos e da justiça social. 

4. Tomaram nota, com satisfação, das medidas e atividades realizadas e dos encontros 
organizados para a concretização dos objetivos da Comunidade desde a XII Conferên-
cia de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que teve lugar em Santa Maria, nos dias 
17 e 18 de julho de 2018, referenciados em anexo. 

5. Saudaram a escolha do lema “Construir e Fortalecer um Futuro Comum e Sustentá-
vel” para a XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo e comprometeram-se a 
promover o diálogo político, a troca de experiências e a cooperação com vista a elevar 
as realizações da CPLP em todas as áreas. 

6. Reconheceram que os efeitos da pandemia da COVID-19 constituem desafios adi-
cionais para o cumprimento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) na Comunidade;
 
7. Expressaram pesar e solidariedade para com as vítimas da pandemia causada pela 
COVID-19, bem como o seu reconhecido apreço pelo extraordinário trabalho que vem 
sendo desenvolvido por todos os profissionais de saúde e de serviços de emergência nos 
Estados-Membros da CPLP;
 
8. Reiteraram o entendimento de que a imunização contra a COVID-19 é um bem pú-
blico e será um fator determinante para o enfrentamento dos desafios póspandemia, 
e expressaram o apoio a iniciativas internacionais de colaboração para acelerar o de-
senvolvimento, produção e acesso equitativo e universal a diagnósticos, tratamentos e 
vacinas contra a COVID-19;
 
Constataram que a pandemia de COVID-19 acentuou a desigualdade social e impulsio-
nou a necessidade da digitalização da educação como meio fundamental de acesso ao 
conhecimento, ao trabalho e à inclusão social. A CPLP afirma a necessidade de cons-
trução de políticas públicas que visem a criação das infraestruturas necessárias para de-
mocratizar o acesso a novas tecnologias, promovendo a formação e o ensino adequados 
para seu uso. 

9. Reafirmaram o compromisso com a recuperação económica pós-pandemia, a fim de 
preservar e criar empregos dignos, rendimento e capacidade produtiva e, nesse sentido, 
reconheceram a importância de incrementar a ação multilateral em matéria de capaci-
tação, partilha de experiências, iniciativas em rede e desenvolvimento de parcerias no 
âmbito da promoção do comércio e do investimento. 

10. Reiteraram a importância da progressiva integração da cooperação económica nos 
objetivos gerais da CPLP, bem como da consolidação de uma agenda multilateral da 
Comunidade para este setor, com vista a contribuir para o desenvolvimento económico 
e social dos Estados-Membros. 

11. Adotaram o Acordo de Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP, um ins-
trumento que visa contribuir de forma efetiva para uma maior mobilidade e circulação 
no seio da Comunidade, para o incremento das relações de cooperação em todos os 
domínios e para a promoção do sentimento de pertença à CPLP. 

12. Saudaram a assinatura, em 18 de dezembro de 2020, do “Acordo entre a República 
Portuguesa e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que Revê em Matéria 
Fiscal o Acordo entre o Governo Português e a Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa, referente ao Estabelecimento da Sede da Comunidade em Portugal, assinado 
em Lisboa, em 3 de julho de 1998”. 

Concertação político-diplomática 

13. Manifestaram repúdio pelos atos violentos e bárbaros perpetrados por grupos terro-
ristas na província de Cabo Delgado, em Moçambique;

Expressaram profunda consternação com a violência infligida às populações e a destrui-
ção de infraestruturas, bem como preocupação com a assistência e apoio às centenas de 
milhares de deslocados internos; 

Solidarizaram-se com o apelo das autoridades moçambicanas para a convergência de 
apoio internacional e parcerias no âmbito da capacitação das estruturas nacionais com-
petentes no combate ao terrorismo, na defesa dos direitos humanos e na proteção e 
segurança das populações afetadas; 

Assinalaram a ação das agências das Nações Unidas no terreno que, juntamente com 
parceiros humanitários, têm vindo a prestar auxílio àquelas populações. 

14. Tomaram boa nota da aprovação do Programa de Apoio à Integração da Guiné 
Equatorial (2021-2022) e encorajaram as autoridades equato-guineenses a prosseguir 
ações que visam a plena integração na Comunidade, nomeadamente através da apro-
priação do acervo da CPLP, incluindo a abolição da pena de morte, da integração da 
língua portuguesa no sistema de ensino público nacional, da preservação do patrimó-
nio cultural, do incremento da cooperação económica e empresarial com os restantes 
Estados-Membros da CPLP, da promoção dos direitos humanos e da capacitação da 
sociedade civil;

 Manifestaram o seu empenho no apoio a este processo de integração plena da Guiné 
Equatorial, congratulando-se pelo apoio financeiro aportado pelos EstadosMembros e 
outros parceiros para a execução do referido Programa; 

Felicitaram a Guiné Equatorial pela realização da I Cimeira de Negócios da CECPLP, 
que contou com cerca de 400 participantes, entre autoridades e representantes dos Es-
tados-Membros, Corpo Diplomático e empresários nacionais e dos EstadosMembros, 
bem como membros do Parlamento e do Governo da Guiné Equatorial, para o reforço 
da cooperação económica e empresarial da Comunidade; 

Reconheceram a ação solidária dos Estados-Membros para com a Guiné Equatorial na 
sequência das explosões no quartel de Nkoantoma, na cidade de Bata, no passado dia 
7 de março. 

Xiii CoNFerÊNCia de CHeFes de estado e de GoVerNo da
ComUNidade dos países de líNGUa portUGUesa

Luanda, 17 de julho de 2021

declaração de luanda

zambeze  | 11Quinta-feira, 22 de Julho de 2021



| suplemento|

15. Congratularam-se com a realização de eleições regulares, livres e pacíficas nos 
Estados-Membros e com a legitimidade democrática daí decorrente, elemento essen-
cial da preservação de instituições representativas, da afirmação dos direitos humanos, 
bem como do reforço do Estado de direito democrático. 

16. Tomaram boa nota da realização da Reunião Extraordinária da Assembleia Parla-
mentar da CPLP (AP-CPLP), por videoconferência, no dia 15 de dezembro de 2020, 
que debateu o impacto da pandemia COVID-19 e o funcionamento dos parlamentos 
nacionais, bem como a diplomacia parlamentar e o futuro da Organização Parlamentar 
Internacional. 

Saudaram a realização da X Reunião Ordinária da AP-CPLP, em Bissau, nos dias 7 e 
8 de julho de 2021, sob o tema “Ambiente de negócios e desenvolvimento sustentável 
nos países membros da CPLP no pós-COVID-19”; 

Apreciaram a moção aprovada pelos deputados da AP-CPLP, que tomou boa nota dos 
trabalhos em curso no Parlamento Nacional da Guiné Equatorial para a revisão das leis 
penais em matéria de abolição da pena de morte no país, e encorajou o parlamento a 
prosseguir os esforços com este objetivo. 

17. Assinalaram o dinamismo dos Grupos CPLP na realização de atividades conjuntas 
com vista ao incremento da afirmação internacional da Organização e à promoção dos 
seus objetivos. 

18. Congratularam-se com a intensificação do envolvimento dos Observadores Asso-
ciados na Organização, inclusivamente ao nível setorial, e encorajaram o desenvol-
vimento de projetos de cooperação conjuntos e de iniciativas de divulgação cultural, 
bem como o reforço do diálogo político e da concertação nos fora internacionais em 
matérias de interesse comum. 

19. Relembraram que a CPLP, nas relações com outras nações e povos, preconiza a 
promoção de relações de amizade e cooperação, e que privilegia sempre o recurso ao 
multilateralismo como melhor forma de contribuir para soluções pacíficas para todo o 
tipo de conflitos. 

20. Aprovaram a concessão da categoria de Observador Associado da CPLP ao Ca-
nadá, ao Estado do Qatar, aos Estados Unidos da América, à Irlanda, ao Reino de Es-
panha, à República da Índia, à República da Costa do Marfim, à República do Peru, 
à República Helénica, à Roménia, à Conferência Ibero-Americana, ao g7+ e à Orga-
nização Europeia de Direito Público (OEDP/EPLO). Estas adesões conferem à CPLP 
maior projeção política internacional e potenciam o desenvolvimento de relações de 
cooperação em diversas áreas, bem como a ampliação da difusão internacional da Lín-
gua Portuguesa. 

21. Congratularam-se com a obtenção, por parte da CPLP, do estatuto de Observador 
Associado da Organização Ibero-americana para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI), na reunião do Conselho Diretivo daquela organização, realizada a 1 de dezem-
bro de 2020. 

22. Registaram, com satisfação, a adoção, em 17 de setembro de 2019, pela 73.ª As-
sembleia Geral das Nações Unidas, da Resolução A/RES/73/339 “Cooperação entre 
as Nações Unidas e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”, reiterando a im-
portância de promover a articulação e colaboração entre a CPLP e as agências, fundos 
e programas da ONU. 

23. Reafirmaram o empenho na projeção internacional da CPLP através da apresenta-
ção de candidaturas dos seus Estados-Membros a cargos e funções em organizações 
multilaterais, manifestando o endosso da CPLP às seguintes candidaturas, no âmbito 
do sistema das Nações Unidas: 

- De Portugal, ao Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial, mandato 2022-2026; - De Timor-Leste e do Brasil, ao Conselho 
de Direitos Humanos, mandato 2024-2026, na eleição a realizar-se em outubro de 
2023; 
- Do Brasil e de Moçambique a membros do Conselho Executivo da Organização 
Mundial do Turismo para o quadriénio 2021-2025, na eleição prevista para outubro 
de 2021;
 - Da Professora Patrícia Galvão Teles, de Portugal, e do Professor George Rodrigo 
Bandeira Galindo, do Brasil, à Comissão de Direito Internacional das Nações Uni-
das, para o mandato 2023-27. 

24. Recordaram o endosso da CPLP às candidaturas de Moçambique (biénio 2023-
2024) e de Portugal (biénio 2027-2028) a membros não permanentes no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU), nas eleições previstas para junho de 2022 e 
2026, respetivamente, e reiteraram a sua disponibilidade para trabalhar na sua promo-
ção.
 

25. Saudaram a reeleição do Senhor Eng.º António Guterres para o cargo de Secretário-
Geral das Nações Unidas, para um segundo mandato (2021-2026). 

26. Saudaram a eleição do Brasil para o seu 11.º mandato como membro não perma-
nente do CSNU (2022-2023). 

27. Reiteraram a necessidade de se avançar na reforma das Nações Unidas, em parti-
cular do CSNU, com vista a reforçar a sua representatividade, legitimidade e eficácia, 
por meio da incorporação de novos membros permanentes e não permanentes e da 
melhoria dos respetivos métodos de trabalho; 

Reafirmaram o seu apoio à aspiração do Brasil de ocupar um assento permanente num 
CSNU ampliado, recordando os termos do Comunicado Final da II Reunião Ordinária 
do Conselho de Ministros (Salvador, 1997) e das Declarações de Chefes de Estado e 
de Governo aprovadas em São Tomé (2004), Bissau (2006), Lisboa (2008), Luanda 
(2010), Maputo (2012), Díli (2014), Brasília (2016) e Santa Maria (2018); 

Renovaram o apoio à aspiração do continente africano em estar representado, com 
a categoria de membro permanente, no CSNU, conforme refletido no “Consenso de 
Ezulwini”.
 
28. Acolheram com satisfação as consultas político-diplomáticas levadas a cabo pela 
República de Angola sobre a situação política e de segurança na República CentroA-
fricana, apresentada por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente 
da República de Angola e Presidente em exercício da Conferência Internacional sobre 
a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), que levaram os principais grupos armados a 
abandonar a luta armada e a aderir ao Programa de Desarmamento, Desmobilização, 
Reintegração e Repatriamento (DDRR);
Saudaram o apoio da comunidade internacional aos esforços regionais para a paz e es-
tabilidade na República Centro-Africana, nomeadamente, na implementação do Acor-
do Político para a Paz e Reconciliação (APPR-RCA). 

29. Felicitaram o Governo da República de Angola, a União Africana e a UNESCO 
por organizarem a primeira edição da Bienal de Luanda “Fórum Pan-Africano para a 
Cultura de Paz”, em Luanda, de 18 a 22 de setembro de 2019, e incentivaram as comu-
nidades económicas regionais, as instituições académicas e as associações profissio-
nais, as organizações internacionais, o sector privado, a sociedade civil, os filantropos 
e personalidades influentes no continente e no exterior a aderirem a este movimento, a 
fim de mobilizar esforços e recursos, e construir uma aliança de parceiros múltipla para 
o empoderamento do povo africano, visando a transformação positiva das sociedades 
africanas.
 
Cooperação 

30. Reafirmaram o seu compromisso com a defesa e a promoção dos direitos humanos 
no âmbito da CPLP, enquanto pilares da dignidade humana e do bem-estar das po-
pulações dos Estados-Membros, objetivo central de todos os esforços de cooperação 
intracomunitária. 

31. Renovaram o compromisso com a implementação da Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável e destacaram a sua importância para o reforço da prossecução 
dos ODS na CPLP.

Quinta-feira, 22 de Julho de 202112 |  zambeze  



| suplemento|

32. Saudaram a recomendação da III Reunião Extraordinária de Ministros da Saúde, 
realizada por videoconferência, no dia 6 de novembro de 2020, sob o tema “COVID19: 
Construção de uma Resiliência Comunitária”, para a ampliação do Plano de Ação do 
Programa Estratégico de Cooperação em Saúde (PECS-CPLP) através de propostas de 
atividades que contribuam para o processo de mitigação e recuperação pós-COVID-19;

Saudaram o início das atividades do Grupo de Trabalho sobre Capacitação em Respos-
ta a Emergências em Saúde Pública (EMARESP-CPLP), previsto para outubro próxi-
mo, com vista ao reforço da coordenação entre os Estados-Membros na vigilância e 
resposta a emergências em saúde pública, incluindo epidemias e desastres; 

Encorajaram a operacionalização da Resolução sobre o Reforço da Cooperação na 
CPLP em Situações de Emergência, aprovada pela XXV Reunião Ordinária do Con-
selho de Ministros, de 9 de dezembro de 2020, que busca promover a otimização e 
a utilização dos mecanismos existentes de cooperação em cenários de emergência e 
reforçar o diálogo multidisciplinar neste âmbito, em linha com documento orientador a 
ser preparado pela Reunião dos Pontos Focais de Cooperação, em coordenação com os 
setores competentes dos Estados-Membros e em estreita colaboração com o Secretaria-
do Executivo da CPLP, com a maior brevidade possível, com o propósito de robustecer 
a cooperação multilateral em tempos de emergência, capitalizando as capacidades dos 
Estados-Membros e criando sinergias entre as suas instituições, em prol de respostas 
mais rápidas e eficazes;
 
Registaram, com satisfação, o trabalho particularmente relevante no presente contexto 
de pandemia das Redes Estruturantes em Saúde da CPLP, nomeadamente da Rede de 
Institutos Nacionais de Saúde Pública da CPLP (RINSP-CPLP) e da Rede das Escolas 
Técnicas de Saúde da CPLP (RETS-CPLP), bem como da Rede de Bancos de Leite 
Humano da CPLP (RBLH-CPLP), através da partilha de informação, troca de experi-
ências e identificação das melhores práticas no que respeita ao estudo e investigação do 
seu impacto e à identificação de propostas de políticas públicas; 

33. Relembraram que a crise climática e ambiental representa um dos desafios glo-
bais da humanidade para o cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e da Agenda Africana de Desenvolvimento 2063, e que os seus impactos 
atingem de forma desigual e com maior severidade as populações mais vulneráveis, 
nomeadamente nos países em desenvolvimento, incluindo os Pequenos Estados Insula-
res em Desenvolvimento, através de eventos como cheias e seca extrema, cujos efeitos 
se refletem na segurança alimentar e energética, na saúde pública e na desertificação, 
entre outros; 

Apelaram a uma ação concertada e mobilizadora para a afirmação de políticas climá-
ticas e ambientais ambiciosas a nível global, baseadas em evidências científicas que 
contribuam para uma transição climática justa e inclusiva, para o aporte adicional 
de recursos para países em desenvolvimento, em conformidade com o princípio das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, bem como para o reforço do multi-
lateralismo e da cooperação internacional, e sublinharam a importância de acelerar e 
tornar mais efetiva a cooperação entre os Estados-Membros em ações de adaptação, 
mitigação e reforço dos meios de implementação no âmbito da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC/UNFCCC);

 Realçando o relevante nexo clima-oceanos, particularmente o papel dos oceanos en-
quanto mitigador das alterações climáticas, e tendo em vista a implementação do ODS 
14, encorajaram a participação dos Estados-Membros, ao mais alto nível, na Confe-
rência dos Oceanos das Nações Unidas, prevista para ocorrer em Lisboa, em junho de 
2022, numa organização conjunta de Portugal e do Quénia, em coordenação com as 
Nações Unidas; 

34. Reafirmaram o compromisso de reforçar o direito humano à alimentação adequada 
nas políticas nacionais e comunitária, considerando altamente relevante o alinhamento 
existente da agenda da Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP com a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e reconheceram os contributos da Estraté-
gia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESANCPLP) para a definição de 
medidas para a erradicação da fome e da pobreza nos Estados-Membros; 

Tomaram boa nota das conclusões da III Reunião Ordinária do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP), no dia 15 de julho de 2021, e 
saudaram a organização de diálogos nacionais no âmbito da preparação da Cimeira 
Mundial sobre Sistemas Alimentares, prevista para decorrer em Nova Iorque, no dia 
12 setembro de 2021, bem como o documento “Diálogos sobre Sistemas Alimentares 
Sustentáveis na CPLP – Resultados Provisórios”. 

35. Manifestaram particular satisfação pela coordenação entre os Ministros do Traba-
lho e dos Assuntos Sociais da CPLP por ocasião da 109.ª Conferência Internacional do 
Trabalho, reforçando o entendimento de que é necessário, no contexto da recuperação 
da crise da COVID-19, viabilizar um aproveitamento inclusivo e justo das transições 
no mundo do trabalho, no sentido de uma maior incorporação das inovações tecnoló-
gicas, recorrendo ao desenvolvimento de competências e a oportunidades de aprendi-
zagem ao longo da vida.

 Assinalaram a importância da estreita colaboração entre a CPLP e a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), quer ao nível da realização de campanhas de consciencia-
lização sobre o trabalho infantil, quer ao nível da preparação da participação da CPLP 
na V Conferência Global sobre Trabalho Infantil, prevista para ocorrer na África do 
Sul, em 2022, e do Ano Internacional contra o Trabalho Infantil (2021), e saudaram a 
aprovação, em março do corrente ano, do Plano de Ação da CPLP para o Combate ao 
Trabalho Infantil 2021-2025. 

36. Reconheceram o potencial transversal das políticas de género e juventude no plano 
nacional, comunitário e internacional, valorizando o papel essencial das mulheres e 
dos jovens enquanto agentes de mudança para o futuro, especialmente no incentivo à 
concretização plena dos ODS durante e após a pandemia. 

37. Registaram, com satisfação, a realização da XLI (5 e 6 de abril de 2021) e da XLII 
(12 e 13 de julho de 2021) Reuniões dos Pontos Focais de Cooperação, que concluíram 
o processo de reflexão sobre o reforço do enquadramento estratégico para a coopera-
ção, a deliberação sobre as propostas de atividades de cooperação e o acompanhamento 
da execução dos projetos financiados pelo Fundo Especial da CPLP. 

38. Destacaram a definição de uma nova orientação estratégica da cooperação da CPLP, 
e a aprovação dos respetivos normativos, enquanto corolário dos esforços de coordena-
ção, sistematização e especialização das políticas de cooperação para uma maior con-
vergência e coerência na atuação da CPLP, e com vista a acelerar o contributo coletivo 
dos Estados-Membros para a prossecução da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável.

39. Tomaram boa nota da realização do III Fórum da Sociedade Civil, por videoconfe-
rência, nos dias 20 e 21 de maio de 2021, reconhecendo a importância da promoção do 
diálogo social e do intercâmbio de experiências entre organizações sociais plurais para 
o processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas na CPLP. 

40. Saudaram as iniciativas dos Observadores Consultivos da CPLP, sobretudo numa 
lógica de ação das suas Comissões Temáticas, que reconhecem ser um importante con-
tributo e estímulo para os trabalhos da Organização, para a implementação das estraté-
gias setoriais e para a sua afirmação internacional.
 
ação Cultural, promoção e difusão da língua portuguesa 

41. Congratularam-se pela consagração do dia 5 de maio – data estabelecida desde 
2009 como “Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP” – como o “Dia Mundial 
da Língua Portuguesa”, em 2019, pela 40.ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, 
o que constitui uma importante oportunidade para, anualmente, sensibilizar a comuni-
dade internacional sobre a sua história, as culturas e os povos que a falam, bem como 
sobre o seu valor e potencial atuais;

Acolheram a possibilidade de uma proposta para que Língua Portuguesa seja adotada 
como língua oficial da Organização das Nações Unidas (ONU); 

Reafirmaram o caráter pluricêntrico da Língua Portuguesa e reiteraram a sua importân-
cia como veículo multicultural e multiétnico na promoção da paz e do diálogo em todos 
os continentes, reconhecendo o contributo multidimensional que poderá dar ao mundo. 

42. Registaram, com satisfação, o sucesso das celebrações do dia 5 de maio em 2021 
em torno do tema “Promoção e Difusão da Língua Portuguesa: Estratégias Globais e 
Políticas Nacionais” e congratularam-se com as cerca de três centenas de atividades 
e iniciativas organizadas, a maior parte em formato digital, pelos Estados-Membros, 
os Observadores Associados, os Observadores Consultivos e outras organizações da 
sociedade civil. 

43. Tomaram boa nota da realização da relevante IV Conferência Internacional sobre 
a Língua Portuguesa no Sistema Mundial “Horizontes e Perspetivas da Língua Por-
tuguesa”, organizada por Cabo Verde, por videoconferência, entre os dias 26 e 28 de 
maio de 2021.
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Adotaram o Plano de Ação da Praia (2021), que colocou o enfoque sobre: i) as po-
líticas públicas para a promoção da leitura; ii) a diversidade na escrita literária em 
Língua Portuguesa; iii) o ensino da Língua Portuguesa em contexto de mobilidade; 
iv) a ciência, investigação e inovação em Língua Portuguesa; v) tecnologia e econo-
mias criativas – cenários emergentes em Língua Portuguesa; e que, juntamente com 
os Planos de Ação de Brasília (2010), de Lisboa (2013), e de Díli (2016) define as 
estratégias globais para a promoção e difusão da Língua Portuguesa. 

44. Tomaram nota, com satisfação, do trabalho desenvolvido pelo Instituto Interna-
cional da Língua Portuguesa (IILP), que se vem assumindo, cada vez mais, como 
uma instituição de caráter multilateral e fórum de planeamento e coordenação de 
projetos ligados ao fortalecimento da Língua Portuguesa; 

45. No plano da UNESCO, congratularam-se com a inscrição do “Bumba meu boi” 
do Maranhão (Brasil), da Morna (Cabo Verde) e da “Festa de Inverno, Carnaval 
de Podence” (Portugal) na lista representativa do Património Cultural Imaterial da 
Humanidade, em 2019; 
Reafirmaram o apoio à candidatura apresentada por Timor-Leste à UNESCO para 
reconhecer o Tais como Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

46. Tomaram nota das Recomendações da XXVI Reunião Ordinária do Conselho de 
Ministros e da adoção das seguintes resoluções: 

a) Resolução sobre o Acordo de Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP; 
b) Resolução sobre a criação do novo objetivo geral da CPLP, “Cooperação Eco-
nómica”; 
c) Resolução sobre o Plano de Ação da Praia; 
d) Resolução sobre Emergência Climática na CPLP; 
e) Resolução sobre as Recomendações da III Reunião Ordinária do CONSAN-
CPLP; 
f) Resolução sobre a Definição de uma Nova Orientação Estratégica da Coope-
ração da CPLP; 
g) Resolução sobre a Concessão da Categoria de Observador Consultivo da 

CPLP; 
h) Resolução sobre a Revisão do Regimento do Fundo Especial; 
i) Resolução sobre o Orçamento de Funcionamento do Secretariado Executivo 
da CPLP para o ano de 2022; 
j) Resolução sobre o Orçamento de Funcionamento do IILP para o ano de 2022; 
k) Resolução sobre o Relatório Conjunto de Auditoria às Contas de 2019 do 
Secretariado Executivo da CPLP.

 47. Aprovaram as seguintes resoluções e declaração: a) Declaração sobre o lema da 
Presidência: “Construir e Fortalecer um Futuro Comum e Sustentável”; b) Resolução 
sobre a Concessão da Categoria de Observador Associado da CPLP; c) Resolução 
sobre a Nomeação de Embaixadores de Boa Vontade da CPLP. 

48. Aprovaram a Declaração de Apreço ao Secretário Executivo da CPLP, Embaixa-
dor Francisco Ribeiro Telles, pela qual expressaram voto de louvor pela dedicação, 
elevada competência e determinação com que serviu a CPLP.

49. Elegeram o Dr. Zacarias Albano da Costa, indicado pela República Democrática 
de Timor-Leste, para o cargo de Secretário Executivo da CPLP, para um mandato de 
dois anos, de 1 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2023. 

50. Outorgaram o Prémio José Aparecido de Oliveira ao Presidente da República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, em reconhecimento de um percurso singular, 
enquanto jornalista, professor e político, na defesa e promoção de diversas causas, 
princípios e valores da CPLP, bem como pelo elevado contributo na promoção e 
difusão da Língua Portuguesa. 

51. Saudaram, com satisfação, a disponibilidade de (…) em acolher a XIV Conferên-
cia de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, em 2023. 

52. Felicitaram as autoridades angolanas pela excelente organização e expressaram 
o seu agradecimento pelo acolhimento e pela hospitalidade dispensada a todos os 
participantes na XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. 

Pela República Democrática de Timor-Leste

Jorge Lopes Bom Jesus, Primeiro-
Ministro da República Democrática 
de São Tomé e Príncipe

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente 
da República Portuguesa

António Costa, Primeiro-Ministro 
da República Portuguesa

Carlos Agostinho do Rosário, PrimeiroMinistro 
da República de Moçambique

Ulisses Correia e Silva, PrimeiroMinistro 
da República de Cabo Verde 

Antonio Hamilton Martins Mourão,
Vice-Presidente da República Federativa do Brasil

Obiang Nguema Mbasogo, Presidente
da República da Guiné Equatorial

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da
República da Guiné-Bissau

Jorge Carlos de Almeida Fonseca,
Presidente da República de Cabo Verde

Evaristo do Espírito Santo Carvalho,
Presidente da República Democrática de
São Tomé e Príncipe

Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pela República Portuguesa Pela República Portuguesa Pela República de Moçambique

Pela República de Cabo Verde

Pela República Federativa do Brasil

Pela República da Guiné Equatorial

Pela República da Guiné-Bissau

Pela República de Cabo Verde

João Manuel Gonçalves Lourenço,
Presidente da República de Angola

Pela República de Angola

José Maria dos Reis, Vice-Primeiro-Ministro
e Ministro do Plano e Ordenamento,
Enviado Extraordinário do Presidente da
República Democrática de Timor-Leste

Feita e assinada em Luanda, a 17 de julho de 2021
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IBE assina memorando com ADIN 

Vitória Diogo enaltece papel do fundo da paz 
Falando momentos depois de ter feito a entrega das chaves 

do edifício onde vai funcionar a delegação do Fundo da paz e 
reconciliação Nacional, a secretaria de estado da província 
de maputo, Vitória diogo mostrou se bastante feliz pelo facto 
de saber que os projectos financiados aos Combatentes atra-
vés do Fundo da paz e reconciliação nacional estão a trazer 
resultados visíveis, sobretudo na produção agro-pecuária. a 
cerimónia oficial da implantação da delegação provincial teve 
lugar na última sexta-feira na Cidade da matola província de 
maputo. trata se da quarta delegação que o Fundo da paz 
implanta no país depois de Cabo delgado, Nampula e tete.

A representante 
do Estado da 
província de 
Maputo disse 
na ocasião ser 

reconfortante testemunhar a apro-
ximação efectiva dos serviços do 
Fundo da Paz e Reconciliação 
Nacional para cada vez mais perto 
dos combatentes beneficiários re-
sidentes na Província de Maputo. 

Vitória Diogo reconheceu por 
um lado que com a implantação da 
delegação do Fundo da Paz na pro-
víncia diminuem-se as distâncias, 
poupa-se tempo e recursos para 
que os Combatentes possam tratar 
dos seus assuntos. Por outro lado, 
disse a dirigente, a implementação 
da Delegação do Fundo da Paz e 
Reconciliação Nacional, é também 
chamamento aos combatentes para 
se engajarem na produção e na gera-
ção de renda tendo depois exortado 
ao Fundo da Paz,a priorizar projec-
tos de produção de comida, nas áre-
as de agricultura, piscicultura, pecu-
ária, quer estejam organizados em 
cooperativas queira seja a titulo in-
dividual, dado que há mercado para 
absorção dos produtos tanto a nível 
da Província como a nível do Pais.  

Dirigindo-se particularmente 
aos funcionários da nova delega-
ção Provincial do Fundo da Paz e 

Reconciliação Nacional, Diogo foi 
peremptória ao recomendara pro-
actividade, profissionalismo, com 
intensidade, com humildade, ética 
e bem servir. “Não aceitaremos o 
venha amanhã, quando podemos 
responder hoje. Não será de tolerar 
actos de corrupção, troca de favores 
e favoritismo. Os projectos devem 
ser aprovados com base em crité-
rios de elegibilidade e eficácia. Não 
podemos nem devemos desperdi-
çar os poucos recursos que o Esta-
do possui, tenham sempre presente 
que estão a gerir fundos públicos. 
Portanto, há regras a serem segui-
das e respeitadas. É importante 
que saibam comunicar e explicar 
todos os procedimentos e os mo-
tivos de que ditam a dizer sim ou 
não em relação a um projecto. Se 
assim agirem o utente dos vossos 
serviços que é o combatente com-
preenderá”, advertiuVitória Diogo.

Diogo fez saber igualmente 
que o governo de Maputo con-
gratula se pelo facto de saber que 
fruto de reembolso dos valores 
alocados nos anos anteriores, teste-
munhase o financiamento de mais 
06 projectos de Combatentes na 
província de Maputo, orçados em 
450 mil meticais. Por isso, reco-
mendou aos beneficiários para que 
não quebrem a corrente que esta 

em curso que se baseia na produ-
ção e produtividade que depois re-
sulta no reembolsodos valores via 
retenção na fonte através do Insti-
tuto de Previdência Social do Mi-
nistério da Economia e Finanças. 

Dos Combatentes financia-
dos no decurso da implantação da 
delegação provincial de Maputo, 
o destaque vai para dois antigos 
guerrilheiros da Renamo que rece-
beram financiamento, sendo 100 
mil meticais para um residente no 
Zitundo distrito de Matutuine e 75 
mil meticais para o segundo resi-
dente no Distrito da Namaacha. O 
Fundo da Paz procura na medida do 
possível cultivar de forma perma-
nente o espírito de inclusão social 
dos Combatentes como uma das 
marcas da reconciliação Nacional.

Entretanto, um dos grandes 
desafios na manga da direcção 

executiva do Fundo de Paz esta a 
ser orientado para a redefinição do 
processo de reembolso, relativo 
aos mutuários que se beneficiaram 
do dinheiro para a implantação 
de projectos de geração de renda. 

À margem da cerimónia da im-
plantação da delegação de Maputo, 
o Director executivo do Fundo da 
Paz, Estevao Mwiyafez saber de 
que, todos projectos financiados 
pela instituição que dirige pro-
vocam um impacto soberbo no 
seio dos Combatentes e das co-
munidades onde estão inseridos.

Com efeito, segundo Mwiya, 
o grande destaque deste impac-
to pode se focalizar nos postos de 
trabalhos directos, que estão na 
ordem de 6.102, fruto de sucesso 
de muitos projectos de geração de 
renda em franco desenvolvimento 
um pouco por todo o país. Este é 

um indicador que anima aos gesto-
res do fundo de paz, pelo facto de 
estar a dar resposta aos anseios do 
governo na promoção de empre-
go previsto no plano quinquenal 
2020-2024. Entretanto, Estevão 
Mwiya deixou um apelo claro aos 
beneficiários dos projectos para que 
envidem esforço em cumprir com 
o cronograma das amortizações 
dos valores recebidos, para permi-
tir que outros que estão na bicha a 
espera se beneficiem. Nestes ter-
mos, o dirigente máximo do Fun-
do da Paz recomendou uma maior 
adesão por parte dos mutuários ao 
processo em curso de amortização 
por via retenção na fonte, tendo 
acrescentado que este mecanismo 
é o mais viávele sensato para que 
o Fundo da Paz se torne robusto e 
com capacidade de refinanciar pro-
jectos em carteira nas provincias.

Através de actividades de geração de renda

O Instituto de Bolsas de Estu-
do (IBE), instituição tutelada pelo 
Ministro da Ciência, tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES) e 
a Agência de Desenvolvimento 
Integrado do Norte (ADIN) as-
sinaram um memorando de en-
tendimento para a formação de 
jovens da região norte do país.

O acto da assinatura do me-
morando entre as duas instituições 
foi presenciado pelo Ministro que 
superentende o ensino superior, 
Daniel Nivagara, que referiu que 
o acordo entre as partes visa o es-
tabelecimento de condições para 
a promoção de maior formação 
de capital humano moçambicano, 
através de acesso a bolsas de estudo.

Daniel Nivagara afirmou que é 
desejo do governo, que os quadros 
formados na prossecução de atribui-
ção de bolsas de estudo, através do 
memorando entre o IBE e a ADIN, 

juntem-se a outros quadros nacio-
nais e contribuam para a maximi-
zação do potencial socioeconómico 
não só da zona norte, como tam-
bém, em todo o território nacional.

Por sua vez, a Directora Geral 
do IBE, Carla Caomba, disse que o 
memorando pretende minimizar a 

desistência escolar ou interrupção 
por carência financeira negociou 
com a ADIN no sentido de con-
juntamente criar um programa que 
encora os jovens a continuarem sua 
formação profissional, através de 
financiamento de bolsas de estudo.

Assim, assinatura deste acor-

do de entendimento entre o IBE e 
a ADIN visa trazer uma esperança 
para aquelas populações directa-
mente afectadas e para o resto do país.

Constitui preocupação do go-
verno, aliviar o sofrimento dos 
nossos compatriotas, garantindo 
condições mínimas para a sua so-
brevivência, sendo a educação e 
formação profissional, acções que 
contribuem para essa condição.    

O conjunto de bolsas tem em 
vista garantir o acesso as comunida-
des como instrumento de promoção 
de desenvolvimento comunitário 
assim como assegurar a divulgação 
de bolsas de estudo nas províncias de 
Cabo Delgado, Niassa e Nampula. 

“Para isso e devido a condi-
ção de necessitados em que al-
guns dos nossos compatriotas se 
encontram, há uma necessidade 
de providenciar bolsas de estudo 
para jovens moçambicanos a se-
rem formados em diferentes ins-
tituições de ensino, tanto dentro, 
assim como fora do país, para 

cobrir os níveis médio e superior 
(licenciatura) do ensino técnico 
profissional”, vincou Caomba. 

Outrossim, frisou que as bol-
sas disponibilizadas encorajam 
a participação das mulheres para 
que aderir ao processo de forma-
ção, visto que elas representam 
a maior parte das pessoas vul-
neráveis as várias calamidades. 

O IBE é uma instituição pú-
blica de âmbito nacional com 
autonomia administrativa, tute-
lada pelo Ministro que superin-
tende a área do Ensino Superior, 
criado por Decreto 30/2007 de 
10 de Agosto e ajustado pelo De-
creto nº 24/2017 de 10 de Junho, 
cuja sua missão de entre outras 
atribuições, faz a coordenação e 
gestão de bolsas de estudo para a 
formação académica no país e no 
exterior, dinamizando a preparação 
de jovens e adultos qualificados 
e promovendo a sua inserção no 
mercado de trabalho como técnicos 
com competências comprovadas. 
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Avisa médico do Hospital Central de Maputo

Há cada vez mais hipertensos internados
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Pacientes com problemas de hipertensão arterial conti-
nuam buscando ajuda médica. prova disso, 50 a 60 porcento 
pacientes estão internados nos serviços da cardiologia do 
Hospital Central de maputo (HCm), segundo referiu diogo 
dias, médico no serviço da cardiologia daquela maior unida-
de sanitária do país. 

 

Antigamente 
esta doença 
atingia na 
maioria pes-
soas adultas. 

Hipertensão arterial é o primei-
ro factor de riscos para doen-
ças cardiovascular, e acidentes 
vascular cerebral (AVC). Esta 
doença atinge cerca de um bi-
lião de pessoas no Mundo e 
Moçambique não é excepção 
desta realidade. Trata˗se de 
uma doença crónica, caracteri-
zado pelos níveis elevados da 
pressão sanguíneo nas veias.

O médico e director do ser-
viço da cardiologia no HCM, 
Diogo Dias, diz que a nível 
mundial verifica-se uma ten-
dência de crescimento de pes-
soas que sofrem de hipertensão 
arterial e acrescenta que a hiper-
tensão arterial tem alguma rela-
ção com factores ambientais. 

Portanto, a hipertensão 
arterial afecta mais as pesso-
as no tempo de inverno não 
no verão. Acrescenta que no 
verão a tensão tende a bai-
xar que posterior leva o pa-
ciente a desmaio enquanto 
no inverno há um vaso de au-
mento de hipertensão arterial. 

Segundo explica o cardio-
logista do HCM, considera 
hipertenso uma pessoa sitó-
lica (contracção do coração), 
que e maior 140 milímetro de 
mercúrio (mmhg) é distóli-
ca que e o relaxamento entre 
batimento cardíaco e outros 
igual ou maior que 90 (mmhg).

Segundo o médico, a hiper-
tensão arterial vai depender dos 
factores de risco associados. 
Diz que tem pacientes que logo 
de primeira precisam iniciar 
o tratamento isto é, quando a 
pressão passa de 120 ( mmhg ).

Quanto a causas, referiu 
que 90% é da causa mil fac-
torial, isto é, não tem uma 
causa específica. Portanto, 
só apenas 5% que se conhe-
ça a casualidade dos factos. 

O medico diz que a hiper-
tensão arterial também é here-
ditário. Mas também, ainda na 
ideia das causas de hipertensão 
arterial, só e possível descobrir 
a causa na idade infantil. Nes-

ta lógica pode ser a causa dos 
rins, tiróide, aqui na fase infan-
til é possível fazer o tratamento 
e a pessoa voltar a vida normal. 

Infelizmente segundo Dio-
go Dias, hipertensão arterial 
não tem sintomas ou sinal. Por 
isso e uma doença silenciosa-
mente. Afirma que só dá sinal 
no estado mais avançado da 
doença. Apontou o exemplo 
de consequências da hiperten-
são arterial. Porém, quando o 
individuo já tem consigo pro-
blemas de ataque cardíaco, 
dificuldade de urinar perfei-
tamente, perda da visão, mas 
também quando o paciente 
já adquiriu o (AVC), doenças 
vascular cardíaco, comentou.

Medidas não medicamentosas 
ou gerais

Segundo especialista em 
cardiologia, é muito importante 
adquirir bons hábitos alimenta-
res. Portanto, a pessoa precisa 
praticar actividades físicas pelo 
menos em dias alternativos, 
no máximo uma hora por dia. 
Além disso, a pessoa que so-
fre de hipertensão arterial deve 
manter uma ingestão adequada 
de água, bebendo de 2 a 2,5 li-
tros de água por dia, para aju-
dar na eliminação do excesso 
de líquido do corpo, explicou.

Não e o termo ainda de 
acordo com o medico em car-
diologia, há grande necessidade 
de ter muito cuidado na alimen-
tação, principalmente deve-se 
comer alimentos de origem 
vegetaria, diz que o peixe tam-
bém pode entrar a lista, sem 
esquecer do Azeite de oliveira.

ˮO sal dizem que tem o 
nível directo com a tensão ar-
terial por isso deve se redu-
zido na alimentação”, disse.

Medidas medicamentosas

Para este profissional, exis-
te uma gama de medicamentos 
para hipertensão arterial. ʻʻÉ a 
coisa mais importante tomar a 
medicação quando o individuo 
depois do diagnóstico. No en-
tanto, não significa que deve-se 
abandonar as medidas gerais. 

Portanto, o medicamento é para 
toda vida. A hipertensão não é 
curativo mas sim tem tratamen-
to que ajuda o paciente a se-
guir com a vida normalmente. 

Além disso, ainda na lógica 
do médico tem implicações na 
hipertensão arterial no que diz 
respeito no seio familiar, traba-
lho até mesmo no meio da socie-
dade. Diz feliz ou infelizmente, 
o que acontece é que o nosso 
perfil epidemiológico de hiper-
tensão é de sistema preocupa-
ção de muitas complicações. 

“Esta doença esta atingir 
idades precoce, é quanto que 
segundo os livros dizem que 
hipertensão arterial tem rela-
cionalmente com a idade adul-
ta, quando mais velho for tem 
maior probabilidade de adqui-
rir a hipertensão. Ressaltou que 
esta realidade não se verifica 
actualmente. Porém, há mais 
jovem dos 18 até 30 anos ida-
de com hipertensão arterial”.

Segundo o médico, as pes-
soas tem medo de ser dependen-
te de medicamento. Questiona, 
se a pessoa come todos os dias 
não é dependente de comida, 
porque come se não depende 
de comida? E reponde se você 
não come, provavelmente vai 
adquirir outras doenças e poste-
rior vai morrer. Por esse motivo 
diz se a pessoas não quer adqui-
rir outras patologias de doenças 
o importante é medicar, apelou. 

Veracidade das folhas de 
chá para quem padece de 

hipertensão arterial

Aquele profissional apon-
tou ainda que a folha de chá, 
não é muito boa para tensão 
alta. Embora que existam re-
médios caseiros que de al-
guma forma sejam úteis para 
combater as crises da pressão 
alta. Entretanto, só é aconse-
lhável tomar com o conheci-
mento do médico cardiologista.

Contudo, frisou que na 
maioria das vezes, a patologia 
de hipertensão não tem sin-
tomas. Afirma que sintomas 
como dor de cabeça, tonturas, 
só ocorrem se a pessoa tiver 
crise hipertensa que é subida 
abrupta da pressão. Portanto, 
ˮa hipertensão é uma doença 
assintomático até o desenvol-
vimento de complicações nos 
órgão alvo, por isso, os sinto-
ma aparece quando o paciente 
já esta num estado avançado,ˮ. 

Paciente que a equipa do 
jornal encontrou no serviços 

gastrologia do hospital central 
de Maputo

Falou connosco na con-
dição de anonimato. Diz que 
sofre de hipertensão há dois 
anos, mas no início na ti-
nha ideia de que tratasse de 
hipertensão arterial. Sen-
tias fortes dores de cabeça, 
mau estar e não conseguia 
alimentar-se com perfeição.  

Afirma que foi aconselhado 
a pedir ajuda médica pelos fa-
miliares por verem o seu estado 
e não foi possível diagnosticar 
o seu problema no início. En-
tretanto, Só foi diagnosticado 
depois de seis meses no esta-

do muito avançado da doença. 
ˮ Veja como estou, tenho 

trombose se tivesse diagnosti-
car a tempo, esta doença talvez 
não estaria assim, ˮ  relatou a 
situação muito angustiada. 

 Acrescentou que quase 
todos da sua casa são hiper-
tenso e nesta situação a regra 
geral da família e tentar seguir 
com as recomendações mé-
dicas que não e fácil seguir 
porque as condições financei-
ra da família são precárias.

Diz ter feito um grande 
esforço no sentido de cortar 
definitivamente alguns há-
bitos diários, que tem a ver 
com a sua alimentação, por-
que não compadece com a 
sua condição actual. Outro 
aspecto que o nosso entrevis-
tado apontou tem a ver com o 
desleixe de algumas pessoas 
que padecem desta doença ou 
que tem hipertensão arterial.

Acrescentou que no inicio 
não foi fácil ouvir de que ti-
nha que viver de medicamento 
para toda vida. Diz que certas 
pessoas afirmam que não vão 
aguentar viver de medicamen-
tos. Portanto, aconselha toda 
saciedade ou pessoas hiper-
tenso a seguir todas as reco-
mendações do profissionais da 
cardiologia, entretanto, afirma 
categoricamente que não é 
fácil mas pela vida tudo vale.

Na rua para ouvir o publico

Grácio Tamele, sofre de hi-
pertensão arterial há onze anos. 
No início teve problemas de 
vista e pediu ajuda dos profis-
sionais. Portanto, foi recomen-
dado óculos de vista, vendo a 
sua situação piorando dirigiu-
-se de novo ao Centro de Saú-
de para explicar que a sua situ-
ação estava a gravar a cada dia.

Lembra que vezes sem 
conta pediu ajuda médica mas 
sem solução para a sua saúde. 
Afirma que visitou quatro cen-
tros de saúde para solucionar o 
seu problema, mas segundo ele 
virou num fracasso total por-
que nenhum profissional dizia 
exactamente o seu diagnóstico.

ˮSó quando cheguei no 
Hospital Central de Maputo é 
que foi diagnosticado o meu 
problemaˮ, diz que posterior 
foi sugerido uma cirurgia dos 
seus olhos. Acrescenta que na 
verdade só tinha graves pro-
blemas num olho esquerdo en-
tretanto segundo conta desde 
esse dia perdeu definitivamen-
te a sua perfeição da visão. 

diogo dias

crizalda Vilanculos



Segundo Crescêncio Pereira e Salvador Forquilha

A Pandemia de Covid-19 reduziu as 
liberdades de expressão do no país

A nossa fonte acrescen-
ta que hoje em dia, surgiram 
várias doenças no seu orga-
nismo, como é o caso das 
diabetes. Mas também, por 
conta da sua condição actual 

tem algumas limitações. Afir-
ma que conhece 100% a sua 
casa, faz quase tudo em casa 
cozinha, lava loiça e outras 
coisas que não mencionou.

ˮ Hoje em dia virei do-

méstico (riso), tinha o meu 
emprego mas por causa da mi-
nha situação não foi possível 
continuar com o trabalhoˮ, diz 
que até o seu patronato tentar 
assegurar o seu emprego para 

ver se ele recuperava a sua 
visão mas não foi possível. 

Anastácia Bila, esposa do 
Grácio Tamele, foi diagnos-
ticada com hipertensão arte-
rial há 2 anos. Afirma que a 

doença pode ter surgido pela 
situação actual do seu marido. 
Portanto, já visitou os serviços 
da cardiologia, no entanto, não 
esta a fazer nenhuma medica-
ção mas sim medidas gerais 
que foi aconselhada a seguir.

Anastácia contou ao Zam-
beze que, no início do tratamen-
to do seu marido, não foi fácil 
para ela mesmo para o Tamele 
porque certos alimentos foram 
tirados no cardápio família. 

“Quando recebi o diag-
nóstico do meu marido 
percebe logo que a nossa 
vida tinha mudado”, disse.

Segundo a nossa entrevis-
tada, tem a lista de restrições 
na alimentação o Tamele, não 
comer alimentos gorduroso, 
evitar alimentos com mui-
to sal, mas também os fritos 
que ele gosta ultimamente ele 
come com alguma modera-
ção. Afirma que algumas ve-
zes á deslize na alimentação.

 “Nem sempre cumprimos 
porque não temos dinheiro 
suficiente para sustentar to-
das necessidades do meu es-
poso”, finalizou Anastácia,

Grácio tamele anastácia Bila

a pandemia de Covid-19 reduziu de certa maneira o 
debate do espaço cívico foi reduzido desta forma as liberda-
des de expressão minado acção cívica no país o que aglutinou 
em torno de novas questões, por meio de novas coalizões e 
parcerias. 

De acordo com o 
relatório apre-
sentado pelos 
pesquisadores 
do Instituto 

de Estudos Sociais e Económi-
cos (IESE), Crescêncio Pereira 
e Salvador Forquilha, reafirma 
que as mudanças provocadas pela 
pandemia vão de facto provocar 
grandes implicações para os pró-
ximos anos, no que tange a defe-
sa e recuperação das liberdades 
civis e do processo democrático-
-desafios que provavelmente se-
rão ainda mais difíceis em demo-
cracias mais novas como essas.

Segundo os investigadores 
apresentaram a dias um relatório 
cujo é projecto Navegando no Es-
paço Cívico em Tempo de Covid, 
examinou os padrões de mudança 
do espaço cívico e da acção cívica 
em Moçambique, Nigéria e Pa-
quistão durante os primeiros nove 
meses da pandemia de Covid-19. 

“Como a pandemia afectou o 
espaço cívico já reduzido, espe-
cialmente para activistas e vozes 
críticas, nesses contextos? Como 
os atores da sociedade civil respon-
deram ao fechamento do espaço e à 
pandemia? Que aberturas no espaço 
cívico e que fechamentos surgiram? 
O que isso pode significar para o 
futuro da governação e das relações 
cidadão - Estado nesses países e 
globalmente?”, refere o relatório. 

Afirma -se que em alguns paí-
ses, essas medidas visavam directa 
ou indirectamente elementos-chave 
do espaço cívico, como a liberdade 
da média e o direito de protestar, 
sublinhado que “as medidas de 
fiscalização incluíram acção poli-
cial frequentemente brutal contra 
oponentes políticos, bem como 
grupos pobres e marginalizados, 
como vendedores ambulantes”. 

Este relatório explica ainda 
que abundam os relatórios so-
bre o uso da Covid-19 para jus-

tificar restrições informais às 
liberdades das mulheres e das 
minorias, e de grupos armados e 
outros atores não-estatais que im-
põem quarentenas e bloqueios. 

Para o relatório a evidência 
é cada vez mais clara de que a 
pandemia desencadeou um pe-
ríodo de retrocesso democrático 
significativo que provavelmente 
mudará a governação e a prática 
democrática em todo o mundo.

Apesar de ao mesmo tempo, 
muitos países viram um grande 
aumento na mobilização de cida-
dãos de base para a solidariedade 
da comunidade e exigindo res-
ponsabilidade, e muitos grupos 
da sociedade civil conseguiram 
estabelecer parcerias com o go-
verno para acção conjunta em 

Covid-19, mesmo em ambientes 
caracterizados por altos níveis 
de desconfiança e / ou repressão.

“As maneiras pelas quais essas 
tendências diferentes estão inte-
ragindo são complexas e variam 
significativamente entre os países 
e dentro dos países. Suas implica-
ções combinadas de longo prazo 
para o espaço cívico e as relações 
entre estados, cidadãos e organiza-
ções da sociedade civil permane-
cem obscuros”, afirmam Crescên-
cio Pereira e Salvador Forquilha.

Recorda-se que após a decla-
ração de uma pandemia global de 
Março de 2020 pela OMS, muitos 
países introduziram medidas que 
restringem severamente a mobili-
dade doméstica e internacional e as 
actividades sociais e comerciais.

Mais adiante disseram que 
entre Junho e Dezembro de 2020, 
investigamos esses problemas 
em tempo real. Os parceiros de 
pesquisa IESE (Moçambique), 
Spaces for Change (Nigéria) e 
Collective for Social Science 
Research (Paquistão) estabele-
ceram Painéis Observatórios de 
líderes da sociedade civil que 
se reuniram mensalmente para 
considerar eventos e tendências.

Ainda no diapasão os pesqui-
sadores dizem que paralelamen-
te, eles compilaram catálogos de 
eventos e entrevistaram actores-
-chave na mobilização cívica.

Sabe-se ainda que as sessões 
mensais entre países procuraram 
dar sentido ao que estávamos 
vendo e colocá-lo nos comentá-
rios globais sobre como o espaço 
cívico e a governança estavam 
mudando durante esta pandemia.

De referir que este estudo fez 
parte do programa Acção para 
Empoderamento e Responsabili-
dade (A4EA) e baseia-se no tra-
balho anterior da IDS nesta área, 
incluindo ‘Medindo o Impacto 
do Fechamento do Espaço Cí-
vico no Desenvolvimento’, uma 
série de estudos de caso sobre as 
implicações do fechamento espa-
ço cívico para o desenvolvimento.

dionildo tamele
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No leito do grande rio

No âmbito do seu compromisso com a qualidade do en-
sino em moatize, a Vale moçambique tem estado a equipar 
as escolas técnicas locais com material informático. desta 
vez, o equipamento beneficiou o Instituto Médio de Geolo-
gia e minas (imGm), que passa a contar com uma sala de 
informática, apetrechada com38 computadores, garantin-
do, mais qualidade no processo de ensino e aprendizagem.  

Durante a 
r e c e p ç ã o 
do donati-
vo da Vale, 
R a m i r o 

Recibo, Presidente do Ins-
tituto Médio de Geologia e 
Minas de Moatize, destacou 
a importância da acção da 
Vale Moçambique, afirman-
do que “este é um marco 
importante na melhoria do 
ensino e aprendizagem, das 
comunidades da autarquia 
de Moatize”. “O equipa-
mento chegou na hora certa, 
faziam muita falta na nos-
sa instituição. Para além de 
apetrechar a sala de informá-
tica, parte deles vamos alo-
car aos nossos escritórios”, 
acrescentou Ramiro Recibo.

Falando em representação 
da Vale, Horácio Gervásio, 
afirmou que esta doação se 
enquadra num projecto que 
tem como objectivo apetre-

chamento informático de 
várias instituições de ensino 
localizadas ao redor das zo-
nas de operação da empresa. 
“É uma grande satisfação 
para a Vale contribuir para 
a melhoria da sala de infor-
mática deste instituto, com 
esses recursos cuja utiliza-
ção tornou-se, nos dias de 
hoje, quase que indispensá-
veis no processo de ensino e 
aprendizagem, tanto para os 
alunos quanto para os pro-
fessores”, destacou o Gerente 
de Desenvolvimento Social 
e Relações Institucionais.

Em Maio, a Vale proce-
deu à entrega de 15 compu-
tadores aos estudantes do 
Instituto Médio e Politécnico 
Ebenezer de Moatize, com 
o objectivo de auxiliar os 
alunos na realização das au-
las práticasleccionadas nos 
cursos técnicos daquela ins-
tituição distrital de ensino.

Vale apetrecha sala de informática 

A TV Record mudou sua marca 
para My Channel Africa

Access Bank Moçambiquevacina 
colaboradores e familiares contra a Covid-19

A TV Record renovou hoje 
a sua marca para My Channel 
Africa e continuará disponível no 
Canal 515 da DStv, para todos os 
nossos clientes em todos os pa-
cotes da DStv. Esta mudança de 
marca está em consonância com a 
estratégia do canal de proporcio-
nar uma nova energia aos seus te-
lespectadores, garantindo ao mes-
mo tempo que estes continuem a 
receber só a melhor programação.

Os clientes da DStv conti-
nuarão a desfrutar,em todos os 
pacotes,das suas mais queridas 
telenovelas e dos mais recentes 
reality shows Brasileiros, que 
continuarão a estar disponíveis 
na nova marca My Channel 
Africa. O canal, que terá um 
novo visual, vai oferecer aos 
telespectadores as últimas novi-
dades em entretenimento e tele-
novelas no Canal 515 da DStv.  

“É importante para nós pro-
porcionar a melhor experiência de 
visualização possível aos nossos 
clientes DStv neste nosso mundo 
de entretenimento em constante 

evolução”, diz Agnelo Laice, Di-
rector Executivo da MultiChoice 
Moçambique. “Embora a actual 
oferta da TV Record tivesse feito 
todo o sentido quando foi lançada 
há anos, esta nova marca irá acres-
centar mais valor aos pacotes dos 
nossos clientes fiéis da DStv, asse-
gurando que continuem a receber 
somente a melhor programação. 

O canal renovado está em 
consonância com a estratégia 
da MultiChoice de colocar o 
cliente na base de cada decisão 
que toma e, ao mesmo tem-
po, garantir que os telespecta-
dores continuem a receber as 
mais recentes novidades em 
entretenimento e telenovelas. 

O Access Bank Mozambique 
está a levar a cabo uma acção de 
vacinação que pretende imuni-
zar contra a Covid-19 todos os 
seus colaboradores e respectivos 
familiares.Até agora, já foram 
vacinados mais de 200 traba-
lhadores do Access Bank Mo-

zambique e 150 dependentes-
directos. Oobjectivo é imunizar 
todos os colaboradores e fami-
liares, num total de 540 pessoas.

A campanha, que está a ser 
liderada pela equipa de Re-
cursos Humanos do Access 
Bank,teve início no dia 7 de 

Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize

Julho e deverá prolongar-se até 
ao dia 23 do presente mês, no 
ICOR – Instituto do Coração.

As vacinas(Verocell da 
Synopharm) foram adqui-
ridas através domecanismo 
UNIVAX, uma iniciativa do 
sector privado quepretende 
contribuir para o fortalecimen-
to do programa nacional de 
vacinação de Moçambique.

Ao oferecer vacinas aos 
seus colaboradores, o Ac-
cess Bankpretende proteger 
os trabalhadores e familiares 
e, indiretamente, os clientes e 
parceiros,prevenindo a proli-
feração da doença. Por outro 
lado, esta é uma forma de aju-
dar o Governo moçambicano a 
perseguir o objectivo de con-
seguir a imunidade da popu-
lação o mais rápido possível.

O Access Bank é um 
banco responsável e com-
prometido com o bem-estar 
de todos os moçambicanos, 
pretendendo contribuir,assim, 
para a resposta que o país está 
a dar no combate à pandemia.
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Banco de Moçambique mantém Taxa de juro

Cornelder de Moçambique 
vacina colaboradores

Numa iniciativa que envolve 500 mil doses de vacinas, a 
Cornelder de moçambique, concessionária dos terminais 
de contentores e de carga geral do porto da Beira, tornou-
-se a primeira empresa a iniciar, na terça-feira, 20 de Ju-
lho, a vacinação dos seus trabalhadores na província de So-
fala, contra a Covid-19, no âmbito da iniciativa UNiVaX.

A v a c i n a ç ã o , 
que decorre 
até ao dia 26 
do corren-
te mês, in-

clui os familiares directos dos 
colaboradores, bem como os 
funcionários de algumas ins-
tituições parceiras da Cornel-
der, nomeadamente do Posto 
Fitossanitário, dos Serviços de 
Migração, agentes da 10ª Es-
quadra da PRM, entre outros, 
que desempenham um papel 
preponderante no desenvolvi-
mento da actividade portuária.

A imunização, através da 
vacina Vero Cell, da Sino-
pharm, adquirida no âmbito 
da iniciativa do sector pri-
vado UNIVAX, enquadra-se 
na campanha de prevenção e 
combate contra a Covid-19, 
inserida nas acções de respon-
sabilidade social corporativa.

O administrador delega-
do da Cornelder de Moçam-
bique, Jan Laurens de Vries 

destacou o mérito da inicia-
tiva do sector empresarial 
nacional que permitiu a aqui-
sição recente de 500 mil do-
ses de vacina para imunizar 
os seus colaboradores, das 
quais 139 mil foram ofereci-
das ao Ministério da Saúde.

A Cornelder de Moçam-
bique, parte da iniciativa, ad-
quiriu vacinas para imunizar 
6 mil pessoas, com destaque 
para 700 trabalhadores da em-
presa, sendo que as restantes 
destinam-se à inoculação dos 
familiares dos seus trabalha-
dores, entidades parceiras e 
uma parte para serviços sociais 
a cargo do sector de saúde.

“Temos de fazer tudo para 
parar esta doença. A Covid-19 
está a custar vidas e o de-
senvolvimento económico. 
É importante que façamos 
de tudo para travar essa pan-
demia. A vacina não só aju-
da a protecção pessoal, mas 
também a cortar o ciclo de 

propagação da doença”, afir-
mou Jan Laurens de Vries.

A campanha de vaci-
nação está a decorrer em 
dois postos, no recinto por-
tuário da Beira e no Clu-
be de Golfe, na Ponta-Gêa.

Com a vacinação, a cargo 
dos Serviços Provinciais de 
Saúde de Sofala, pretende-se 
proteger os colaboradores con-
tra a Covid-19, evitando a sua 
hospitalização e morte, bem 
como aliviar a pressão sobre 
o Sistema Nacional de Saú-

de, permitindo uma transição 
mais segura ao novo normal.

Neusa Joel, directora dos 
serviços de Saúde na Beira 
disse que foram destacados 
25 profissionais de saúde re-
partidos em 5 equipas, 3 das 
quais estão a operar no posto 
aberto no Clube de Golfe e as 
outras 2 no recinto portuário. 
A vacinação da primeira dose 
decorre de hoje até o próxi-
mo dia 26, e a segunda inicia 
após o intervalo de 21 dias.

“O processo praticamen-

te começou há uma semana 
com a mobilização dos poten-
ciais beneficiários. A vacina 
é segura, e convidamos todos 
aqueles que têm essa opor-
tunidade de receber a vacina 
para que se dirijam aos pos-
tos de vacinação”, concluiu.

Importa realçar que outras 
entidades privadas juntaram-
-se a esta iniciativa, tais como 
a Técnica Industrial (Grupo 
JFS), Beira Grain Terminal, 
Kudumba, Nectar Coal, Nec-
tar Mozambique, entre outros.

O Comité de Política Mo-
netária (CPMO) do Banco de 
Moçambique decidiu manter a 
taxa de juro de política mone-
tária, taxa MIMO, em 13,25%. 
A decisão reflecte as perspecti-
vas de manutenção da inflação 
em um dígito, não obstante o 
crescente agravamento dos ris-
cos e incertezas, com destaque 
para as implicações da terceira 
vaga da COVID-19 na econo-
mia, diz uma comunicado do 
Banco de Moçambique, acaba-
do de entrar no nosso correio.

O CPMO decidiu, igual-
mente, manter as taxas de juro 
da Facilidade Permanente de 
Depósito (FPD) em 10,25% 
e da Facilidade Permanen-
te de Cedência (FPC) em 
16,25%, bem como os coefi-
cientes de Reservas Obriga-
tórias (RO) para os passivos 
em moeda nacional e em mo-
eda estrangeira em 11,50% 
e 34,50%, respectivamente.

 “Os riscos e incertezas 
associados às projecções de 
inflação continuam a agravar-
-se. A nível interno, destaca-se 
a crescente incerteza quanto 
ao impacto da terceira vaga 
da COVID-19 na economia, 

com o surgimento de estirpes 
mais infecciosas, e a manu-
tenção da instabilidade militar 
na zona norte”, refere o do-
cumento, acrescentando que 
“a conjuntura externa, para 
além dos riscos e incertezas 

associados à evolução da pan-
demia, realçam-se os efeitos 
das recentes manifestações na 
África do Sul, o fortalecimen-
to do Dólar norte-americano e 
o aumento do preço do petró-
leo e dos bens alimentares”.

O BM diz que reviu em 
alta as projecções de inflação, 
mantendo-se, entretanto, em 
um dígito. “A inflação anual 
situou-se em 5,52% em Ju-
nho, após 5,49% em Maio, a 
reflectir, essencialmente, a de-
preciação do Metical. A infla-
ção subjacente, que exclui os 
preços dos bens e serviços ad-
ministrados e das frutas e ve-
getais, aumentou ligeiramente. 
Para o curto e médio prazo, 
prevê-se uma aceleração da 
inflação, impulsionada pelas 
perspectivas de aumento do 
preço de alimentos e do petró-
leo no mercado internacional”.

 Por outro lado, o BM 
mantém-se com perspectivas 

de recuperação lenta da eco-
nomia em 2021 e 2022, muito 
embora o produto interno bru-
to tenha crescido em 0,12% no 
primeiro trimestre de 2021, em 
resultado do desempenho po-
sitivo dos sectores da agricul-
tura e serviços públicos. Para 
2021 e 2022, o banco central 
antevê-se uma lenta recupera-
ção da actividade económica, 
impulsionada, sobretudo, pela 
procura externa e faz a senten-
ça: “o retorno ao crescimento 
económico para níveis ante-
riores à pandemia, num con-
texto de limitado espaço da 
política monetária, do Orça-
mento do Estado e de escassos 
recursos externos, continuará 
a requerer o aprofundamento 
de reformas estruturantes na 
economia, com vista ao for-
talecimento das instituições, 
melhoria do ambiente de ne-
gócios, atracção de investi-
mentos e criação de emprego”
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É inadiável inclusão da Juventude no Processo 
do Desenvolvimento do País 

Problemas da falta de água potável com dias 
contados na Autarquia de Nhamatanda

Com apoio do PRODIA

está para breve o projecto da conclusão das obras da 
construção de um pequeno sistema de abastecimento da 
água potável aos munícipes da vila autárquica de Nha-
matanda, depois do lançamento da primeira pedra para 
a construção deste empreendimento a partir do rio muda 
que teve lugar a dias, naquela vila autárquica, localiza-
da no corredor da Beira, na província central de sofala. 

Segundo António 
Charmar João, 
edil da Vila Au-
tarca de Nha-
matanda, este, 

considera ser um passo positi-
vo porque segundo as suas pa-
lavras, sempre que a edilidade  
abre um furo de água, não tem 
sido fácil encontrar uma quan-
tidade suficiente de água para 
fornecer a população local, e se 
no caso for a encontrar água, a 
mesma fica muito salubre que 
não serve para o consumo hu-
mano. Para Charmar, o lança-
mento da primeira pedra para 
a construção deste pequeno 
sistema de reabastecimento da 
água potável, vai minimizar o 
sofrimento da população re-

sidente ao nível daquela vila 
sede desta autarquia de Nha-
matanda, onde numa primeira 
fase o novo sistema de reabas-
tecimento da água potável a 
vila de sede de Nhamatanda, 
irá abranger cerca de quaren-
ta mil pessoas, das cerca de 
sessenta mil pessoas residen-
tes na vila sede da autarquia.

Segundo a mesma fonte, 
este projecto está orçado em 
cerca de cento e quarenta e 
cinco milhões de meticais, fi-
nanciados por uma organização 
não governamental, denomina-
do PRODIA, que opera em qua-
se todos os municípios do país.

O edil acrescentou ainda 
que município de Nhamatanda, 
conta ainda com vários desa-

fios para o seu cumprimento 
ao longo do mandato em cur-
so, com o destaque para a pa-
vimentação das ruas locais, no 
aumento de mais furos para o 
abastecimento da água potá-
vel as populações que se en-
contram a residirem a mais de 
nove quilómetros da vila sede 
de Nhamatanda, principalmen-
te nos povoados de Mapala-
nhanga, Kura e incluindo o 

bairro Johane que distam de en-
tre seis a nove quilómetros da 
vila sede de Nhamatanda. (Z).

Jordane nHane

António Charmar, edil de Nhamatanda no lançamento da primeira-pedra para 
a construção do pequeno sistema de abastecimento de água potável na vila sede

Já a porta do segundo Con-
gresso da Organização da Ju-
ventude moçambicana (OJM), 
a decorrer no mês de Setem-
bro do ano em curso, a Secre-
tária-Geral da OJM, Anchia 
Talapa diz sem dúvida que a 
história do país desde as lutas 
de resistências até a procla-
mação da independência teve 
como protagonista a juven-
tude ou seja Talapa, entende 
que este grupo social sempre 
fará parte de todos processos 
de construção de uma nação.

O país, tem estado a crescer 
e desse crescimento está lá o jo-
vem a acompanhar esse proces-
so introduziu Anchia Talapa, 
para quem é um mito a ideia de 
que a juventude não tem tido 
espaço de protagonismo no 
país. ˮ Se formos a ver no man-
dato do presidente Nyusi houve 
uma evolução no que concerne 
a inclusão da juventude sobre-
tudo para lidarem grandes ins-
tituições públicas e não só, ˮ .

Argumentou por exemplo, 
que maior parte dos distritos do 
país tem como administrado-
res, chefes dos postos, médicos 
chefes entre outros jovens, e 
sem deixar do lado o timoneiro 
da pasta que superintende o pe-
louro da juventude e emprego. 

ˮ Estão lá jovens a nos re-
presentar, naturalmente que 
temos um grande papel e é 
por isso que continuamos a 
merecer confiança dos nos-
sos mais velhos ˮ ressalva 
Talapa reafirmando a impos-

sibilidade de todas camada 
juvenis estarem em massa nos 
locais acima mencionados. 

Anchia Talapa, apontou que 
o maior desafio da juventude é 
lutar e continuar a ser melhor 
líder e servir de exemplo dis-
tanciando-se da corrupção e ou-
tras práticas não abonatórias ao 
bem-estar social. ˮ Temos que 
continuar a apostar na forma-
ção, atitudes e empenho em to-
das missões que nos confiarem 
ˮ sublinha a secretária-geral.

Lembrou a fonte em alusão 

que maior parte dos jovens tem 
sabido responder as suas mis-
sões com zelo e responsabilida-
de e porque não há bom traba-
lho sem elogio Talapa, encoraja 
a juventude a continuar a pautar 
por conduta de honestidade e a 
abnegação ao trabalho tendo em 
conta que só por esta via, esta 
camarada irá contribuir para 
o desenvolvimento do país.

Se por um lado, há jovens 
a imigrarem no sector públi-
co, por outro, Anchia Talapa 
mostrou-se satisfeita com o 
empenho que a camada tem 
demonstrado na aposta ao 
empreendedorismo, inicia-
tivas inovadoras entre ou-
tros aspectos que contribuem 
para a ocupação do mesmo. 

Mas também, diz que é im-
portante que os jovens descons-
truam a mente segundo o qual 
o emprego é apenas no sector 
público. Por tanto, há várias 
alternativas de geração de auto 
emprego que passam pelo esta-

do de mercado, parcerias e cor-
ridas ao financiamento quer em 
bancos comerciais assim como 
através dos fundos de que dis-
põe a secretária do emprego. ˮ 
A juventude está assumir o seu 
papel e é uma realidade inadiá-
vel e a qual se tira proveito por-
que o nosso lugar em Moçam-
bique ˮ realçou Anchia Talapa.

Tal como tem sido apaná-
gio a situação do terrorismo 
não saltou a vista da secretá-
ria geral OJM, tendo lançado 
o apelo aos jovens para que se 
recusem aos actos que concor-
ram para a destruição dos valo-
res da independência nacional 
em troca daquilo que consi-
derou “moedinhas ˮ. Nenhum 
jovem deve aceitar destruir o 
seu país porque é o único bem 
que ele tem, e não se justifica 
que faça trocas até aqui des-
conhecidos disse avisando que 
a juventude não deve tolerar 
condutas desviante, finalizou 
a secretária da  OJM  . EG
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Miquissone tem capacidade 
para jogar na Europa

Desportivo Maputo denuncia venda ilegal de equipamento 
com sua marca e promete responsabilizar infractores

Jeremias Manjate deixa Sporting e 
reforça Vitória de Guimarães

O internacional moçambica-
no Jeremias Manjate foi esta ter-
ça-feira confirmado oficialmente 
como reforço da equipa de bas-
quetebol do Vitória de Guima-
rães. O poste moçambicano che-
ga à Cidade Berço proveniente 
do Sporting, clube ao qual esteve 
vinculado nas duas últimas tem-
poradas e onde conquistou uma 
Liga e duas Taças de Portugal.

O Basquetebol do Vitória 
SC vai receber o jovem Jere-
mias Manjate. O reforço chega 
para esta temporada de rei ao 

peito depois de ter representado 
o Sporting CP», lê-se na nota 
oficial da formação vitoriana.

O jogador de 22 anos, que 
joga a poste, termina uma li-
gação contratual de duas tem-
porada ao Sporting, por quem 
conquistou um campeonato 
nacional e duas Taças de Por-
tugal, embora nas duas tenha 
estado emprestado à Acade-
mia do Lumiar, da Proliga, por 
quem teve média de 11,2 pontos 
por jogo na temporada passada.

Além dessa passagem pelos 

leões, o internacional moçambi-
cano já passou pelo Belenenses, 
NB Queluz e o Maxaquene, clube 
no qual fez a iniciação desportiva.

Pela selecção sénior mas-
culina de Moçambique Jere-
mias Manjate fez a sua estreia 
no ano passado, concretamente, 
na fase de apuramento para o 
Afrobasket 2021 que teve lugar 
entre os dias 27 e 29 de Novem-
bro em Kigali, no Ruanda, e a 
segunda janela teve lugar em 
Fevereiro de 2021, em Yaoundé, 
nos Camarões. (laNCemZ)

O ex-selecionador dos 
Mambas, Luís Gonçalves, 
seguidor confesso de tudo o 
que vai acontecendo no fute-
bol moçambicano, mostrou-
-se bastante satisfeito  com 
Luís Miquissone, que foi 
campeão da Tanzânia pelo 
segundo ano consecutivo.

«Quero enaltecer e parabe-
nizar Luís Miquissone por mais 
um campeonato conquistado 
de forma brilhante», comen-
tou o treinador português que 
várias vezes orientou o craque 
moçambicano na selecção.

Para Luís Gonçalves já é 
chegado o momento de o extre-

mo rumar ao futebol europeu, 
admitindo que capacidade não 
lhe falta para singrar nos relva-
dos do Velho Continente. «Me-
rece jogar na Europa», anotou.

Refira-se que o interna-
cional moçambicano teve um 
papel de capital importância 
no Simba esta época, contri-
buindo com excelentes exibi-
ções, acompanhada com golos. 

Os Leões da Tanzania 
sagraram-se campeões, após 
derrotarem o Coastal Union, 
por 2-0, na 32ª jornada. Com 
ainda dois jogos por disputar,  
lideram com 79 pontos,  mais 
9 que o Young Africans.  abola

o Grupo desportivo maputo (Gdm) denuncia a venda ilegal 
de equipamentos desportivos ostentando a sua marca, identifica 
os infractores pelo uso abusivo e fraudulentos dos símbolos da 
colectividade que este ano assinalou os seus cem anos de vida. 
o facto é denunciado num comunicado de imprensa que iden-
tifica a empresa promotora destas acções fraudulentas que tem 
vindo a prejudicar o GDM que atravessa uma crise financeira.

Oclube “alvi-
-negro”revela 
que, por 
duas vezes, 
notificou a 

empresa JJ Sport por estas prá-
ticas e adianta que “vai usar 
dos mecanismos legais para 
que o uso não autorizado, abu-
sivo, fraudulento e ilegal da sua 
marca em camisetas ou outros 
artigos seja responsabilizado”.

A direcção de Paulo Ratilal 
refere que esta prática tem inter-
ferido nas acções que estão a ser 
desenvolvidas pela colectividade 
com vários parceiros com vista 
a valorização da sua marca. Eis 
na íntegra o Comunicado de Im-
prensa divulgado pelo GDM:

“O GRUPO DESPORTI-
VO MAPUTO (GDM) tem 

vindo a constatar, em várias 
plataformas e redes sociais, a 
venda ilegal de camisetas com 
a sua insígnia constituída pe-
las iniciais em letras maiúscu-
las – GDM, encimada por uma 
águia e dizeres próprios, em-
blema, e a cor preto e branco, 
rodeadas nas mangas entre ou-
tros locais, pela cor vermelha.

Neste contexto, após de-
cisão em Reunião de Direc-
ção do dia 15/07/2021, a Di-
recção do GDM vem por este 
meio informar o seguinte:

1. O GDM não tem nenhum 
contrato com empresas ou pes-
soas singulares para reproduzir, 
vender ou desencadear qualquer 
processo de publicitação e ga-
nhos com a marca deste clube.

2. O GDM não vai tolerar que 

empresas e/ou singulares usem 
abusiva e fraudulentamente da 
marca do clube para se benefi-

ciarem única e exclusivamente a 
si mesmos, prejudicando o clube.

3. O GDM, por cartas es-

critas ainda no mês de Abril, 
notificou 2 vezes, a empresa 
JJ Sport, que não possui con-
trato com o Desportivo para 
o efeito, para cessar de forma 
imediata a venda ilegal de ca-
misetas com a marca do clube.

4. O GDM vai usar dos 
mecanismos legais para que 
o uso não autorizado, abusi-
vo, fraudulento e ilegal da sua 
marca em camisetas ou outros 
artigos seja responsabilizado.

5. O GDM está, com vários 
parceiros, a desencadear pro-
cessos de negociação, com vista 
a valorização da sua marca, em 
prol de ganhos para o GDM, pelo 
que, oportunamente, informare-
mos os locais de venda e as em-
presas autorizadas para o efeito.

6. Ao abrigo do artigo Vi-
gésimo Terceiro dos Estatutos 
do Clube, a Direcção exorta a 
união de todos sócios e adep-
tos na defesa do património, 
sua marca, e do bom nome 
do clube, por forma a contri-
buir para o progresso e prestí-
gio do GDM.” (laNCemZ) 
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“A nossa identidade musical vem 
sendo esquecida” – Elísio Franque

Na sua visão, nos últimos tempos, vem se perdendo mu-
sicalmente a moçambicanidade, quando se trate de “mú-
sicas comerciais” que mais agitam o “showbiz”, no País!  

“Bem, eu 
q u e r i a 
que isto 
f o s -
se um 

engano, mas não, já andam 
murmúrios nos bastidores, 
sobretudo de quem tem um 
olhar atento e um senso crí-
tico, comungando a mesma 
opinião. Mas eu vou mais a 
fundo neste tópico. De forma 
precoce, este mal que parece 
ser menor, tem ganhado asas 
no mercado musical nacio-
nal, o que poderá se tornar 
um mal maior futuramente, 
quando ignorar-se este facto”.

A prática que se vive no 
cenário musical actual, leva 
o País a um labirinto, es-
tando em risco de se perder 
aquela identidade tropical 
da nossa sonoridade musi-
cal, que um e outro artista 
têm trabalhado a sua evolu-
ção nesta linha identitária, no 
mercado musical doméstico, 
e ao “furar” fronteiras tem-
-se preservado a sua origem. 

De facto, é que silencio-
samente, vê-se a música mo-
çambicana a ser enforcada 
culturalmente e artisticamente, 
e os que gritam para salvá-
-la nem se quer são ouvidos. 

É incrédulo que as pessoas 
consumam a música que vem 
de tão longe e, mal se pres-
ta atenção a música nacional. 

“E, eu iria mais longe, 
afirmando que, quando dis-
so se toma nota, ignora-se a 
pretensão de mudar a reali-
dade. Se diz na gíria popular 
que “para amar o próximo, 
primeiro ame-se a si mesmo”. 

No seu entender esta é 
uma verdade útil para a cor-
recção dos homens em todos 
os tempos da sua existência. 
Infelizmente, não é o que se 
vê nas produções musicais 
actuais no contexto moçam-
bicano, e, não obstante está o 
consumidor que também anda 
corrompido musicalmente e, 
atribui um valor acrescentado 
o que vem de fora, deixan-
do a deriva o que cá se faz. 

Para Franque é preciso 
recuperar o seguinte pensa-
mento, que nos apontamen-
tos sobre as práticas cultu-

rais não deve escapar, “um 
povo sem cultura é um povo 
sem identidade”, conceitos 
que irão prevalecer na litera-
tura sem perder a sua força. 

O que o artista pretende di-
zer é que se admiramos o con-
teúdo artístico-cultural de ou-
tros países, seja música, dança, 
cinema, teatro, produtos de 
arte e de artesanato, entre ou-
tros, é porque eles pautam pela 
qualidade na sua produção 
cultural e criativa, trabalham 
a sua essência para que esteja 
patente na sua arte, reforçam 
as suas pesquisas culturais, 
conferindo, assim, identidade 
nos seus produtos acabados, 
e por outro lado introduzem 
a obrigação de serem os pri-
meiros a valorizá-los e depois 
vende-los ao “mundo fora”. 

Não obstante, não quer di-
zer que os moçambicanos não 
têm a cultura de qualidade 
nas suas produções artístico-
-culturais, pelo contrário, aqui 
produz-se muito e bem! Mas a 
questão de ser o primeiro con-

sumidor do conteúdo local é 
fulcral, para o desenvolvimen-
to económico de uma indústria 
cultural e criativa. E a cultura 
pelo gosto do produto local não 
tem sido uma educação cívica 

muito forte para a nova juven-
tude, principalmente no que 
diz respeito a educação musi-
cal, o que auxilia em se desvia-
rem quanto antes dos seus tra-
ços culturais identitários, e não 
terem noção do significado dos 
seus símbolos culturais que 
lhes representam, correndo o 
risco dos jovens fazedores da 
arte de hoje serem adultos va-
zios amanhã, culturalmente. 

Este problema já começa a 
verificar-se no produto musical 
que se tem feito actualmente. 
Este comportamento influen-
ciado ou não poderá amputar as 
tradições e valores da arte mo-
çambicana, e de forma genera-
lizada africana, que poderá en-
terrar a originalidade das suas 
expressões e manifestações. 

Então, diante desta situ-
ação é preciso nos questio-
narmos, musicalmente, onde 
é que falhamos, para aten-
dermos as questões de base: 
Quem somos? De onde vie-
mos? Onde estamos? Como 
preservar a nossa cultura? Se 

realmente nos identificamos 
como moçambicanos, qual o 
toque musical particular que 
caracteriza a nossa moçam-
bicanidade? Quais os instru-
mentos musicais que podem 

ser explorados para enriquecer 
a música actual? Daí a impor-
tância de um artista perceber 
e conceber a sua identidade, 
sem se descurar das suas raí-
zes, evitando confusões como: 
“Quem é quem”? Quem imita 
quem? O que se tem notado 
actualmente é constrangedor, 
pois denota-se algumas có-
pias musicais por parte de ar-
tistas até de renome (…). O 
problema nisso é ouvir uma 
música e pensar que o can-
tor é um angolano enquanto 
trata-se de um moçambica-
no... Isto é evidente quando 
olharmos para o cenário mu-
sical actual, sugere o escritor.

Moçambique é um País ti-
picamente tropical como qual-
quer outro nos PALOP, claro, 
cada um com a sua forma ori-
ginal de se representar, o que 
nos difere dos outros. E sentir 
aquele gostinho do sabor da 
cultura do outro povo irmão, o 
que se traduz em um convite em 
querer conhecer outras cultu-
ras sem perder o respeito a sua. 

Diante do défice do bom 
senso caracterizado pelos des-
vios de alguns artistas “nes-
ta terra mãe, jovem e alegre” 
é preciso que os artistas do 
“showbiz” resgatem o mais 
recente passado, trabalhos 
musicais marcados pela velha 
guarda, não só, não que imi-
tem o que fizeram, mas sim 
para que busquem inspiração 
e aprendizado e “moçambica-
nizar” as suas composições e 
melodias, para agregar valor 
nas suas produções, caracteri-
zando o produto musical a ma-
neira moçambicana. Com esta 
perspectiva não se deixa de 
reconhecer a existência de jo-
vens artistas a fazer um traba-
lho com qualidade, em todos 
os aspectos, por outro lado, os 
que tem se desviado este com-
portamento é notório, haven-
do necessidade de se incutir o 
sentimento de pertença, para 
que se resgate a moçambica-
nidade, que aos poucos alguns 
jovens artistas vão perdendo. 

Enquanto há tempo é pos-
sível pararmos, compreender-
mos a nossa base musical im-
plementa-la no novo processo 
de produção criativa, para que 
estejamos identificados, não 
importa o estilo que seja. Esta 
é uma tarefa estrutural, que 
envolveria toda a cadeia sócio 
educativa e cultural, para recu-
perarmos a ideia do que é ser 
moçambicano musicalmente. 
Outrossim, numa indústria 
musical organizada as grava-
doras musicais tem um poder 
muito grande em influenciar 
que os artistas não sejam uma 
cópia, ou seja, criam con-
dições para que cada artista 
seja um produto único (…). 

“É preciso compreender 
que na música quando não 
há uma instrução linear con-
voca-se uma desorganização 
musical. Isto afecta a educa-
ção musical duma sociedade 
como a nossa influenciando 
o seu comportamento, o que 
também pode gerar uma con-
fusão nos jovens em perceber 
as coisas como elas são, a sua 
importância. Daí poderá emer-
gir a discriminação musical, 
por não ter noção do valor 
da música feita em seu país”. 

“A música moçambicana 
que mexe com o “showbiz” 
tem qualidade, deve-se investir 
na sua identidade. Já há artistas 
que passaram a compreender 
oconceito de musicalidade”.

silVino miranda
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AD BOOK a nova roupagem para 
a Literatura moçambicana

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

silVino miranda

ad BooK é uma plataforma digital que tem como ob-
jectivo a divulgação de livros e contos moçambicanos. a 
ideia da criação desta plataforma surge como forma de 
responder a demanda de escritores que não tem a opor-
tunidade de divulgar e de partilhar os seus trabalhos. 

O AD BOOK 
foi criado em 
Agosto de 2020, 
i n i c i a l m e n t e 
passou por uma 

fase de testagem, tendo publi-
cado obras de alguns escrito-
res, comoa LilyMaxwel, Vâ-
nia Sete, Judith Inroga e Pires 
Massango. Está planejado para 
Agosto do corrente ano o lan-
çamento oficial da plataforma. 

Admilson Bila, jovem mo-
çambicano de 26 anos de ida-
de é fundador e desenvolvedor 
desta plataforma. Tudo parte 
pela sua paixão pela leitura, ao 
participar de grupos de conto, 
poesia, o jovem foi verificando 
algumas deficiências em relação 
a partilha de textos e livros. En-
tão surge a ideia de criar o AD 
BOOK para expandir os livros 
de escritores moçambicanos.

Inicialmente esta platafor-
ma foi criada para um deter-
minado escritor, mas ao longo 
do tempo percebeu que podia 
fazer para todo Moçambique.

“Eu tenho um primo escritor 
e a ideia parte da necessidade 

de partilhar aquilo que ele vi-
nha fazendo esse tempo todo, 
sabemos que hoje em dia exis-
te muito mais mercado para os 
escritores moçambicanos no 
exterior, portanto a ideia do AD 
BOOK é criar um espaço com 
que todos os escritores pos-
sam partilhar as suas obras”. 

Hoje em dia, Admilson não 
trabalha sozinho, tem a cola-
boração da escrita LilyMaxwel 
(SoniaMuianga), do Yuran To-
mas, tem o apoio do EládioCau 
que tem interagido com os es-
critores que gostariam de par-
tilhar os seus contos e também 
o apoio da Vânia Nhaca que 
trata da parte administrativa. 

Para a publicação de livros 
no AD BOOK, o escritor deve 
ter uma conta, tendo uma con-
ta o AD BOOK entende esta, 
como sendo uma conta de lei-
tor, posteriormente o escritor 
deve submeter o seu conto 
para uma avaliação, median-
te essa avaliação que é feita a 
partir dos primeiros 3 capítu-
los do conto, são dadas alguns 
sugestões ou são aprovação. 

Em caso de aprovação, é 
solicitado os dados do escritor 
na plataforma, para ter uma per-
missão que possa dar uma auto-
ria para publicar o livro. Depois 
o escritor deve cadastrar o livro. 

“O AD BOOK do suporte 
na área de avaliação, garanti-
mos que exista aquela qualida-
de que precisamos e só depois 
dai é que dão o passo a fren-
te”, acrescenta AdmilsonBila. 

Para Admilson Bila, a maior 
dificuldade encontrada no pro-
cesso de desenvolvimento 
desta plataforma foi o de con-
vencer os escritores a disponi-
bilizarem as suas obras, porque 
no início ainda não existia a 

plataforma online, pois ain-
da estava a ser desenvolvida. 

“Muita das vezes as pessoas 
acreditam que a obra será ma-
nipulada e depois vender com 
outra autoria, é por isso que no 
AD BOOK implementamos 
uma política de privacidade 
que impede as pessoas de faze-
rem cópias de textos, garantin-
do assim os direitos do autor”.

O jovem acrescenta que a 
busca pelos autores foi feita na 
base de grupos de contos que es-
tava inserido, pesquisas no Fa-
cebook e Instagram, mediante 
algumas respostas, ia entrando 
em contacto com os escritores. 

“A ideia do AD BOOK 

vem mesmo antes da pande-
mia, mas acaba sendo inter-
pretada como estratégia, de 
modo com que os escritores 
possam publicar os seus livros”.

De uma certa forma, é pre-
ciso valores monetários para 
suportar a plataforma, que 
até então não tem nenhum 
apoio, portanto a ideia secun-
daria é vender todo o mate-
rial que estiver na plataforma. 

Contudo, nenhum material 
que se encontra agora na plata-
forma está a venda, todo material 
está disponível livre, no entanto, 
para as pessoas não cadastra-
das tem apenas o direito de ler 
3 capítulo de cada conto. Para 
aceder a conta não se paga nada, 
é só aceder a plataforma, cadas-
trar-se e ler o livro completo. 

“A criação do AD BOOK é 
uma ideia que partiu do nada, 
mas que pode se tornar algo, 
principalmente se conseguirmos 
estabelecer todos os pilares ne-
cessários, porque além de ser 
uma plataforma que vai ajudar 
as pessoas a chegar perto dos 
livros a qualquer momento e 
onde estiverem, é algo que pode 
alavancar a cultura moçambica-
na, porque a cultura de leitura 
tem sido esquecida, se as pesso-
as já tem dificuldade em chegar 
aos livros físicos, acredito que 
desta forma facilita um pouco 
o impulsionamento a leitura”. 
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Força da SADC já tem mandado 
oficial para intervir

Renovação de 
assinaturas 
para 2021

Estará sob comando de um general sul-africano

Artur Comboio: o homem que 
segue no Costa do Sol

a Força em estado de alerta da sadC já tem autorida-
de para intervir militarmente em moçambique na luta con-
tra o terrorismo e o extremismo violento em Cabo delgado. 
a entrega de instrumentos de autoridade foi feita na última 
sexta-feira, 16 de Julho, pela Secretária Executiva da SADC, 
Stergomena Lawrence Tax, ao Comandante da missão militar 
que será destacada para moçambique. trata-se de um gene-
ral das Forças armadas da África do sul, cujo nome não foi 
revelado, que irá trabalhar em “estreita colaboração” com o 
representante especial do presidente em exercício do Órgão 
para Cooperação em política, defesa e segurança da sadC.

A composição 
do Comando 
da Força da 
SADC para 
Moçambique 

coincide com a proposta feita 
pelos peritos militares da orga-
nização regional que planearam 
a intervenção militar no País, 
designadamente que a missão 
devia ser comandada por um 
general sul-africano. A Secre-
tária Executiva da SADC fez 
questão de afirmar que a orga-
nização tem “grande confiança 
nas capacidades e aptidões” dos 
comandantes indicados para li-
derar a missão da Força em Es-
tado de Alerta em Moçambique 
com vista a alcançar os objec-
tivos esperados, nomeadamen-
te o restabelecimento da paz e 
da segurança em Cabo Delga-
do e a criação de um ambiente 
pacífico no País e na região.

Já o general sul-africano in-
dicado para comandar as tropas 
da SADC em Cabo Delgado 
prometeu não decepcionar a 
região, tendo garantido que irá 
cumprir com maior diligência e 
emprenho a missão que lhe foi 
confiada. O anúncio da compo-
sição do comando da missão 
da Força em Estado de Alerta 
da SADC para Moçambique 
vem colocar ponto final ao 
debate sobre o assunto, sobre-
tudo à alegação de que o Go-
verno moçambicano defendia 
que as tropas regionais fossem 
lideradas por generais moçam-
bicanos ou zimbabweanos.

A entrega de instrumen-
tos que conferem autoridade à 

Força em Estado de Alerta da 
SADC para intervir em Mo-
çambique aconteceu dois dias 
depois do Governo moçam-
bicano ter assinado o Acordo 
sobre o Estatuto das Forças e 
enviado o documento ao Se-
cretariado da organização em 
Gaberone, capital do Botswa-
na. Lembre que o início do 
desembarque das tropas da 
SADC em Moçambique estava 
previsto para 15 de Julho, mas 
o processo foi adiado à última 
hora devido a “empecilhos de 
última hora” que levaram Mo-
çambique a atrasar a assinatu-
ra do Acordo sobre o Estatuto 
das Forças com o bloco regio-
nal. A assinatura do referido 
acordo era indispensável para 
o início do desdobramento 
da Força em Estado de Alerta 
da SADC para Moçambique.

Numa primeira fase, a mis-
são da SADC em Moçambique 
vai durar três (3) meses e está 
orçada em 12 milhões de dóla-
res, dos quais cinco (5) milhões 
serão desembolsados pelo Fun-
do de Emergência da SADC 
e sete (7) milhões de dólares 
são contribuições dos Estados-
-membros, cujo prazo venceu 
no dia 9 de Julho. A avaliação 
técnica da SADC propôs o en-
vio de uma força constituída por 
três (3) batalhões de infantaria 
de 630 soldados cada, dois (2) 
esquadrões de forças especiais 
de 70 soldados cada; uma bri-
gada de infantaria baseada no 
quartel-general composta por 
100 homens; seis (6) helicópte-
ros (sendo dois de ataque, dois 

armados e mais dois de logísti-
ca); dois (2) navios de patrulha 
de superfície; um submarino; 
uma aeronave de vigilância 
marítima, bem como outra ae-
ronave de apoio logístico, equi-
pamento e pessoal de apoio.

Em finais de Maio, o Go-
verno da Tanzânia deixou cla-
ro que não irá enviar militares 
para Cabo Delgado no âmbito 
da proposta da SADC de apoiar 
a luta contra o extremismo vio-
lento e terrorismo em Moçam-
bique6 . A declaração foi feita 
pela Ministra dos Negócios Es-
trangeiros da Tanzânia, Libera-
ta Mulamula, na abertura de um 
debate sobre como conter a in-
surgência militar em Cabo Del-
gado, coordenado pelo Centro 
de Política Internacional, em 
Dar-es-Salaam. No lugar de 
uma solução militar, o Governo 
da Tanzânia defende a necessi-
dade de negociações como for-
ma de promover a paz e tran-
quilidade. “Tanzânia não tem 
planos porque não sabe com 
quem lutar, em vez disso, irá 

garantir que participará através 
de conversações para impedir o 
terrorismo e a continuação dos 
crimes em Moçambique”, disse 
a chefe da diplomacia da Tan-
zânia, citada pelo jornal The 
Citizen O Governo de África 
do Sul já informou o Parla-
mento sobre o destacamento de 
militares sul-africanos para in-
tegrarem a missão da Força da 
SADC para Moçambique. No 
domingo, a Ministra da Defe-
sa de África do Sul, Nosiviwe 
Mapisa-Nqakula, explicou que 
a força de desdobramento rá-
pido destacada para Moçam-
bique deverá identificar os de-
safios no terreno e, se chegar 
à conclusão de que a situação 
de segurança está controlada, 
não será necessário deslocar 
todos os três mil militares pre-
vistos na avaliação técnica.

Até aqui ainda não foram 
revelados os números de efec-
tivos que cada Estado-membro 
irá destacar para missão da 
SADC em Moçambique, muito 
menos a data do início do de-

sembarque das forças. A Áfri-
ca do Sul, potência regional 
e principal impulsionador da 
intervenção militar da SADC 
em Moçambique, tem as suas 
Forças Armadas empenhadas 
em conter a onda de manifes-
tações violentas e de pilhagem 
de propriedades públicas e 
privadas que se seguiram à de-
tenção de Jacob Zuma, antigo 
Estadista sul-africano. Por isso, 
alguns membros da Aliança 
Democrática, principal partido 
da oposição, defendem que as 
Forças Armadas sul-africanas 
deveriam dar prioridade ao res-
tabelecimento da ordem e segu-
rança na África do Sul e não ao 
envio de tropas para a missão 
da SADC em Moçambique.

 “As obrigações de assis-
tência militar continental da 
África do Sul só podem acon-
tecer se houver uma situação 
de segurança interna estável”, 
declarou Kobus Marais, Minis-
tro da Defesa e de Militares Ve-
teranos do Governo sombra da 
Aliança Democrática .  (CDD)


