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Há gato na sobretaxa 
de combustível

Filhos da elite usam política 
para ganhar poderio económico

Segundo o académico José Castiano
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Filhos das elites ambicionam poder político 
para aquisição do poder económico

Defende académico José Castiano

para o académico José Castiano, os actos de corrupção 
são feitos pela juventude de forma a ascender ao pode econó-
mico, usando a política como via da aquisição do poder eco-
nómico de forma ilícita. o professor universitário escalpeliza 
esta sua ideia, fala do momento politico e de outras questões 
pertinentes do país.

Numa altu-
ra em que 
cresce o 
tom sobre 
uma supos-

ta candidatura do presidente 
Filipe Nyusi, para um terceiro 
mandato, levado a cabo por 
grupo dos seus apoiantes, na 
sua maioria com muitos segui-
dores em redes sociais, José 
Castiano, Professor de Filoso-
fia na Universidade Pedagógi-
ca de Maputo diz ter dúvidas 
constitucionais de um eventu-
al terceiro mandato de Nyusi.

José Castiano, que falava 
ao nosso jornal sobre a situ-
ação política e económica do 
país, disse que tinha algumas 
dúvidas se o Presidente da 
República, Filipe Nyusi cogi-
tava um terceiro mandato, na 
perspectiva de perpetuar-se no 
poder como um semi-Deus.

Na sua perspectiva, o de-
bate sobre o terceiro mandato 
não é actual, com Filipe Nyusi, 
o mesmo aconteceu com Chis-
sano e Guebuza mas que nun-
ca se traduziu numa verdade.

Para o Professor de Filoso-
fia este debate peca pelo facto 
de discutir pessoas e não o sis-
tema político que possa com-
preender as implicações deste 
provável terceiro mandato, su-
blinhando que “mas não quero 
dizer que não se pode discutir 
pessoas, na medida em que 
as mesmas pessoas que estão 
envolvidos no debate são im-
portantes na situação actual. 
Mas o mais importante é com-
preender de forma profunda as 
implicações da prolongação 
do terceiro mandato para a so-
ciedade e a sua legalidade na 
perspectiva constitucional do 
acto em si. E entender o que 
esta por detrás da necessidade 
da prolongação dos mandatos”.

“Eu estou muito convicto 
que o problema que está por 
detrás do debate do tercei-
ro mandato está relacionado 
com a necessidade dos chefes 
do Estado procurarem col-

matar os programas que não 
conseguiram fazer ao longo 
dos dois mandatos”, disse.

Continuando, na mesma 
esteira disse que a questão do 
terceiro mandatos não se reduz 
às pessoas do Presidente Nyu-
si, Chissano, Guebuza ou qual-
quer que seja outro presidente, 
até porque o Presidente Chissa-
no foi inteligente nesse aspec-
to quando desafiou o partido a 
encontrar evidência nso seio do 
povo para que Chissano tivesse 
ter um terceiro mandato e nin-
guém mostrou as evidências.

Segundo Castiano o debate 
do terceiro mandato está asso-
ciado a elites que estão próximas 
ao poder, e não é uma questão 
estruturante no seio do partido.

Segundo Castiano pode se 
discutir o terceiro mandato na 
lógica constitucional, e para os 
interesses da sociedade, para 
depois explicar que este de-
bate é levantado por causa do 
incumprimento dos projectos 
estruturantes, pelos governos. 

Limites institucionais do 
Estado moçambicano

Ademais José Castiano fa-
lando dos limites institucionais 
diz que estes deviam de certa 
forma mostrar os limites dos 
governos até onde pode nome-
ar e onde não devem mudar a 
estrutura do Estado, a título de 
exemplo dos directores nacio-
nais e os departamentos especí-
ficos que constituem o corpo do 
Estado, a deferência da nomea-
ção de ministro que são parte in-
tegrante de um novo Governo.

Explicou que pode se mu-
dar aquilo que constitui o cor-
po do Governo, e não aquilo 
que constitui o corpo do Esta-
do  “A questão dos limites da 
democracia copiamos muito 
bem nas eleições de 5 anos em 
5 anos mas não copiamos li-
mites em termos de poder que 
tem que ser exercido durante 
o mandato. O que acontece é 
que os senhores eleitos ou no-

meados se tornam grandes e 
pequenos autocráticos dentro 
das instituições para se fazerem 
ver que quem foi nomeado  tra-
zem sempre coisas novas. Este 
é um grande problema, disse.

Por outro lado falou do 
segundo limite que é a de-
mocracia sendo que a mesma 
precisa de distante do debate 
entre o político e o económico. 

“As pessoas que exercem 
cargos públicos e as suas liga-
ções económicas, temos cada 
vez mais ligações pessoais mas 
deviam ser só instituições entre 
o político e o económico, de 
manhã é o político e a noite é 
o empresário. Verifica-se uma 
promiscuidade liberal mui-
to grande”, segundo a fonte.

Afirmou ainda que este é 
o segundo limite que é funda-
mental se observar na lógica 
da ascensão do poder pelos 
partidos políticos, sendo que 
terceiro é o limite entre o públi-
co e o privado, quase tem uma 
parte da economia incluída. 

Para Castiano como é que 
tu vais manter uma Universi-
dade se não tens cursos pós-la-
borais, no fundo são semi-pri-
vados. Como universidade tens 
que abrir um sector privado 
dentro dela, como vais alimen-
tar um hospital se não abres 
as clínicas especiais onde su-
postamente a pessoa com mais 
posse paga mais e depois redis-
tribuir pelos outros hospitais.

“Temos esses limites que 
não são limites, porque turvam 
os processos que podemos cha-
mar de democracia, na lógica 

democracia directa que já te-
mos no país e misturando com 
a democracia representativa, na 
perspectiva de acabar com man-
datos de pessoas que durante os 
seus mandatos não conseguem 
responder as necessidades 
básicas do Estado”, afirmou.

Desenho institucional 
precipitou a emergência das 

dívidas ocultas no país

Num outro desenvolvimen-
to, José Castiano afirmou que o 
país tem o problema de desenho 
institucional, que possibilitou 
o desvio de quadro normativo 
na perspectiva institucional.

 “Se não tivéssemos uma 
estrutura muito personaliza-
da não era possível discutir 
as dívidas ocultas depois de 
serem consumadas. Se nós 
tivéssemos desenhos institu-
cionais fortes não era possí-
vel, que isso acontecesse”.

De acordo com José Cas-
tiano a lógica do desenho 
institucional faz com que o 
Estado e as suas instituições 
sejam personalizadas na figu-
ra do Chefe do Estado e chefe 
do governo, fazendo com que 
muita das vezes, subordinados 
tenham um culto na persona-
lidade desta figura, tendo con-
sequências jurídicas no país.

“Se for a ler a lei da pro-
priedade pública, tem um ar-
tigo que se chama ordem le-
gítima ou seja temos ordem 
legítima e não legítima. Eu 
como teu chefe posso,te dar 
uma ordem que você vê que 

não é legítima, mas você é obri-
gado a cumprir. Eu posso fazer 
com que tu te associes a mim 
não só de uma forma formal, 
mas de uma forma criminosa, o 
que aconteceu em Ndlavela. Os 
chefes podiam dizer aos guar-
das vai buscar aquela menina 
lá na sela tem um cliente e os 
guardas obedeciam não só por-
que também queriam dinheiro, 
mas porque eles não têm como 
se defender perante as ordens 
dos seus superiores. É o que se 
verifica em muitas instituições 
públicas deste país”, explicou.

Segundo a fonte isso dá 
uma possibilidade da criação 
de associações criminosas 
para a corrupção e nepotismo.

Avançou ainda que não es-
taria surpreso se no próximo 
governo mesmo quer seja do 
partido Frelimo, extinguisse o 
projecto Sustenta, porque este 
actos são habituais na política 
moçambicana, e no passado, 
todos os programas de desen-
volvimento rural foram sem-
pre interrompidos, e os pro-
gramas de educação de ensino 
bilingue não foram excepção.

“É necessário constituir 
governos que sejam capazes 
de elaborar políticas públicas, 
incluindo as diferentes for-
ças vivas da sociedade desde 
os partidos políticos com re-
presentação no parlamento e 
os que não estão”, afirmou.

O nosso entrevistado disse 
ainda este cenário revela que há  
necessidade de se redesenhar 
um  novo quadro institucional 
de tal forma que o programa 

dionildo tamele
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Sobretaxa de combustível cobrada 
pela LAM não obedece a Lei

MTC propõe sua suspensão imediata  

aprovado no parlamento como 
foi o caso da agenda 2025 passa 
a ser lei e possa ser exigido de 
qualquer que seja o governo a 
realização daquele programa. A 
agenda 2025 fala da educação 
profissional, o desenvolvimen-
to de saúde, orçamento e na 
banca e todo o país foi pensado 
por um conjunto de intelectuais 
de diversas tendências políti-
cas sociais e foi ao parlamen-
to e foi aprovado, mesmo o 
parlamento nunca mais exigiu 
o cumprimento do instrumen-
to que ele próprio aprovou.

Não temo um Estado criminoso

Para Castiano não temos 
um Estado criminoso na me-
dida, em que o Estado nun-
ca agi pelo mal. Na sua con-
cepção o Estado é como um 
semi-deus que quer bem a 
colectividade, todavia no país 
temos uma concepção do Es-
tado que permite que existên-
cia de associações criminosas.

Dando exemplo da situa-
ção que se verifica na vizinha 
África do Sul, onde o Estado 
foi assaltado pelos crimino-
sos, entretanto no país o que 

se constata são as lacunas na 
construção do Estado, o que 
permitem que haja possibili-
dade de associações crimino-
sas contra o próprio Estado.

Ainda na mesma esfera 
disse que a ociosidade e fal-
ta de fronteira e os limites de 
autoridades juntado a falta de 
educação legislativa em termos 
dos seus deveres e direitos, 
isto associado a autocracia que 
alimenta de pequenas associa-
ções, a cultura da obediência e 
ao facto da juventude ter sido 
assaltado pela cultura de bola-
das, o que é o status quo, actual 
desta camada social do país.

“Ter bolada no país é uma 
cultura já não é uma situação de 
estar a infligir o quadro normati-
vo do país. Hoje em dia é muito 
normal encontrar um funcioná-
rio, de uma instituição coloca-
do em frente a uma secretária 
e valer-se pelo facto dele ser 
um funcionário do Estado, para 
extorquir dinheiro a quem vem 
pedir serviços, através do en-
gano, e dizer que vou te ajudar 
entra dentro da instituição e saí 
e depois diz que faz isso eu vou 
facilitar o processo”explicou 
a nossa naquela ocasião.

Disse que o extorquimos 
quer se instalar como cultu-
ra na nossa sociedade e não 
pode-se dizer que o Estado 
que é criminoso, porque o Es-
tado devia agir com espírito do 
bem para o cidadão, sublinhan-
do que “mas no país existem 
condições, muitos férteis para 
que as pessoas possam agir 
contra as leis do Estado sem 
às conhece-las, mas ao mes-
mo tempo lesado o Estado e 
as vezes sem consciência que 
estão a fazer isso por causa da 
cultura de boladas que se insta-
lou no Estado moçambicano”.

As dívidas ocultas 

O Professor de Filosofia da 
Universidade Pedagógica de Ma-
puto, José Castiano, não classifi-
ca o caso das dívidas ocultas em 
Moçambique, como um acto de 
corrupção no país, mas como um 
desvio constitucional, porque é 
preciso perceber o que estava em 
jogo no empresto daquelas quan-
tias para o Estado moçambicano.

De acordo com José Castia-
no, estava em jogo a protecção 
costeira, a defesa das petrolíferas, 
a criação de condições internas, 

para o fabrico ou assistência de 
barcos, de modo que a soberania 
e a invasão do país por parte de 
outras forças políticas e grupos 
de terrorista não tivesse campo.

Segundo o Professor da Uni-
versidade Pedagógica de Maputo, 
“o desvio daquele projecto que 
era de interesse nacional, ocorreu 
por causa do mau desenho insti-
tucional, que permitiu que um 
grupo de pessoas se associasse 
há uma rede criminosa e come-
çasse a fazer negócio que compe-
tiam ao Estado e o parlamento”.

Para Castiano a ideia princi-
pal deste projecto era fantástica na 
medida em que ia garantir os pro-
blemas de segurança no país, e si-
tuação que constata, na violência 
de Cabo Delgado não ia existir.

Corrupção 

Falando daquilo que ele 
considera actos de corrupção 
disse numa primeira instân-
cia que a grande corrupção que 
existiu em Moçambique foi o 
colonialismo, porque benefi-
ciava um grupo de pessoas de 
uma certa cor e levava todas as 
riquezas do país, para o velho.

Afirmou ainda que Moçam-

bique como Estado nasce como 
uma corruptela de nação é preci-
so compreender que corrupção é 
uma imitação, em vez de seguir 
aquilo que é a norma original, 
sublinhado que “em Moçambi-
que os jovens não entram na po-
lítica com a intenção de servir o 
seu país mas como caminha de 
enriquecer de forma mais fácil”.

Defendeu ainda que os actos 
de corrupção que se verificou na 
governação dos antigos chefe 
do Estado e do actual não foram 
cometidos, por eles enquanto go-
vernantes do país, mas pelos seus 
filhos ou melhor suas famílias.

“De facto quem cometeu a 
corrupção no país em todos estes 
mandatos não foram os presiden-
tes mas sim os seus filhos, mesmo 
no tempo de Chissano, Guebuza 
e agora nos tempos de Nyusi, tal-
vez nos tempos de Samora não 
tenha havido esses problemas dos 
seus filhos estarem envolvidos 
em actos de corrupção”secundou. 

Para Castiano, este indica-
dor mostra que os actos de cor-
rupção são feitos pela juventude 
de forma a ascender ao pode 
económico e usam a política 
como via da aquisição do po-
der económico de forma ilícita. 

a sobretaxa de combustível (Yr) cobrada pelas linhas 
aéreas de moçambique (lam) é ilegal e, por via disso, o 
ministério dos transportes e Comunicações (mtC) quer 
que a mesma seja suspensa imediatamente. de acordo com 
o parecer da comissão técnica, constituído pelo ministro dos 
transportes e Comunicações, Janfar abdulai, que visava 
averiguar as razões do preço elevado dos bilhetes de avião, a 
lam não conseguiu apresentar documentos que provam a 
legalidade da sobretaxa de combustível que aplica aos seus 
clientes.

Entretanto, não 
se afigura ta-
refa fácil para 
que a LAM 
obedeça a lei 

e suspenda imediatamente 
a sobretaxa de combustível, 
visto que é uma das alternati-
vas que a companhia tem para 
continuar a subsistir, como 
forma de suprir das dificulda-
des económicas que atravessa, 
prejudicando os seus clientes

O Zambeze sabe que a von-
tade do ministro Janfar Abdulai 
é mesmo terminar com esta so-
bretaxa, mas tem encontrado di-
ficuldades de fazer cumprir a lei 
devido a interesses de algumas 
figuras de proa que tem a LAM 

como sua “capoeira pública”.
Aliás, o parecer que o 

nosso semanário teve aces-
so, refere que a LAM insiste 
na cobrança da sobretaxa de 
combustível afirmando que a 
mesma deve ser incorporada 
na tarifa do bilhete, mesmo 
sendo ilegal a sua aplicação.

“Após articulação com a 
LAM, SA e da área da avia-
ção civil sob coordenação da 
ITCM, as Linhas áreas de Mo-
çambique, SA, é de opinião 
que a cobrança da sobretaxa de 
combustíveis (YR) deverá ser 
mantida, alegando, no entanto 
que a mesma deve ser incor-
porada no custo da tarifa do 
bilhete”, lê-se no documento.

Por sua vez, a comissão 
técnica refere em seu pare-
cer que a solução apresenta-
da pela companhia nacional 
de bandeira não é exequível 
porque a mesma não respon-
de a questão principal que é 
o custo elevado dos bilhetes.  

“Em nossa opinião, uma 
vez que os preços da passagem 
aérea praticados são extre-
mamente altos, os argumen-
tos apresentados pela LAM, 
SA não parecem exequíveis, 
pois, não resolve a questão do 
custo alto das passagens de 
transporte aéreo em Moçam-
bique e remetidas ao Regula-

dor da Aviação Civil, sobre os 
elevados custos da passagem 
aérea aplicadas pela Compa-
nhia Aérea ora mencionada.

A comissão técnica vai 
mais longe ao referir que ao 
aplicar a sobretaxa de combus-
tível nos bilhetes não somente 
deixa de respeitar a lei como tam-
bém ignora as instruções do Mi-
nistério da Economia e Finanças.

“Mormente, visto que não 
foram apresentados documentos 
comprovativos, bem como obede-
cidos os preceitos legais determi-
nantes para a aplicação e cobran-
ça da sobretaxa de combustível, 
conjugado com as instruções do 

Ministério da Economia e Finan-
ças (MEF), na qualidade de orde-
nador financeiro, recomenda-se a 
suspensão imediata da cobrança 
da mesma, de modo a respeitar e 
fazer cumprir com o disposto nas 
alíneas n) e p) no 2 do artigo 12 do 
Decreto n 42/2014, 15 de Agos-
to, que aprova o Regulamento 
das Contravenções Aeronáuti-
cas”, diz o parecer da comissão.

Refere-se que nas últimas 
décadas diversas companhias 
aéreas mundiais introduziram a 
chamada “Taxa de Combustí-
vel” (também conhecida como 
YQ ou YR), o que acabou enca-
recendo (e até tornando inviá-
vel) a emissão de bilhetes de 
diversas companhias aéreas.

Inicialmente a taxa foi justi-
ficada pelas oscilações no pre-
ço do combustível por parte das 
companhias aéreas – teoria que 
acabou se mostrando inválida, 
já que mesmo com eventuais 
reduções no preço do querose-
ne da aviação nada mudou por 
parte das companhias. Diver-
sas cidades e países decidiram 
então proibir essa cobrança.
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Empenhamento de tropas ruandesas em Cabo 
Delgado e Chegada de General Sul-Africano 
para Chefiar Força da SADC

o General Xolani mankayi, do exército sul-africano, irá 
comandar o contingente da Comunidade para o desenvolvi-
mento da África austral (sadC) em Cabo delgado, encon-
trando-se já em pemba, capital provincial. Xolani mankayi, 
nasceu em east london, na costa sudeste da África do sul, 
e cumpriu a instrução básica de infantaria em angola assim 
como uma série de cursos na antiga Urss, Jugoslávia, repú-
blica democrática alemã e Bulgária.

Xo l a n i 
M a n k a y i 
estava já 
e n v o l v i d o 
na prepara-

ção de uma unidade da infan-
taria para ser enviada a Cabo 
Delgado na eventualidade de 
mobilização do contingente 
multinacional. Foi ajudante de 
campo de 2 ministros da De-
fesa sul-africanos e desempe-
nhou vários cargos na área da 
formação em Infantaria. Xola-
ni Mankayi terminou o curso 
de Estado Maior em 2000 e o 
Programa Executivo de Segu-
rança Nacional em 2005. Foi 
ainda representante das SAN-
DF no Quénia em 2002, ao 
abrigo do programa de forma-
ção em operações de paz e o 
primeiro militar sul-africano a 
chefiar um contingente de tro-
pas da União Africana (Africa 
Mission in Burundi/ AMIB).

Em 2015, foi nomeado 
comandante da Brigada 43, 
responsável pela formação do 
Exército, respondendo directa-
mente ao chefe de Estado Maior 
do Exército. No mesmo ano, 
Xolani Mankayi foi julgado por 

ter autorizado c. 100 cadetes da 
escola de Infantaria a assaltar 
um posto policial na localidade 
de Oudtshoorn devido à deten-
ção de militares alcoolizados da 
mesma escola. Xolani Mankayi 
alegou tratar-se de opera-
ção de treino e foi absolvido

Em Pemba, estão já identi-
ficadas movimentações prepa-
ratórias que antecipam a che-
gada da brigada de intervenção 
da SADC liderada pela RAS. 
Em 19 de Julho, um C130 das 
forças armadas sul-africanas 
(SANDF) desembarcou mate-
rial (veículos e equipamento 
diverso) e uma unidade avança-
da de militares sul-africanos no 
aeroporto de Pemba. Os milita-
res já desembarcados são mem-
bros da Brigada 43 assim como 
pára-quedistas. Também milita-
res do Botsuana já começaram 
a chegar à província. Está ainda 
prevista a participação na for-
ça de militares do Zimbabwe. 

A preparação da força re-
gional da SADC, ainda em 
aberto quanto à composição, 
participação de outros países 
membros e dimensão, surge 
já com significativo atraso em 

relação à força ruandesa, que 
se encontra já em operações.

Tropas do Ruanda (Rwanda 
Defense Forces - RDF) estão já 
a ocupar posições no distrito de 
Nangade, a norte de Mueda, po-
sições por enquanto defensivas. 
São igualmente reportados con-
frontos entre as RDF e grupos 
armados de inspiração islâmica 
nos subúrbios de Palma em 20 
de Julho com informações pre-
liminares de 30 baixas entre os 
insurgentes e da retirada de um 
grupo em direcção à frontei-
ra com a Tanzânia - enquanto 
decorrem acções de patrulha-
mento em torno de Afungi.

A reabertura das vias de 
comunicação rodoviárias no 
eixo Palma-Pemba é tida como 
um objectivo prioritário para o 
contingente ruandês em Cabo 
Delgado. Os cerca de 1.000 
militares estão divididos entre 
as forças especiais do Exército 
(700) e a forças de intervenção 
especial da Polícia Nacional. 
Este objectivo operacional 
passa pela “limpeza” da estra-
da N380, inactiva desde 2020, 
e por garantir a segurança na 
circulação e reconstrução das 
infraestruturas de comunica-
ções destruídas na região das 
Quirimbas até Mocimboa da 
Praia. As zonas de intervenção 
prioritária serão assim o triân-
gulo Nangade-MuedaMuidum-
be e os distritos de Mocímboa 
da Praia e de Palma, a norte.

A base de rectaguarda 

do contingente ficará esta-
cionado em Afungi/ Palma e 
no Posto de Comando Ope-
rativo (PCO), em Mueda.

O distrito de Palma con-
tinua em “estado de guerra” 
e praticamente sem popula-
ção, na sua maioria refugiada 
nos distritos de Mueda, Pem-
ba e Montepuez. Das mais de 
60 aldeias que compõem os 
4 postos administrativos do 
distrito de Palma, apenas 3 
estão habitadas. As 10 ilhas 
habitadas nas Quirimbas, sob 
controlo/ influência dos insur-
gentes, são consideradas em 
situação de “terra queimada”.

A força conjunta do Ruan-
da é comandada pelo Major 
General Innocent Kabandana. 
Innocent Kabandana tem uma 
vasta folha de serviços, muitos 
dos quais com responsabilida-
des em ataques a civis. Inno-
cent Kabandana desempenhou 

funções em Washington, na 
qualidade de Adido de Defesa e 
comandou o contingente desta-
cado na RD Congo, tornando-
-se comandante das forças es-
peciais do Exército em 2019.

A composição do contin-
gente ruandês em Moçambi-
que não está fechada e muito 
dependerá da articulação com 
as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM), no 
terreno e por via aérea. O re-
conhecimento e monitorização 
aéreas são tidos como cruciais. 
A aquisição de novos meios 
aéreos por Maputo, incluin-
do o primeiro avião ligeiro 
de vigilância à empresa Para-
mount, resulta da necessidade 
de informações sobre as mo-
vimentações dos insurgentes 
no terreno. A articulação entre 
ruandeses e FADM deverá cor-
rer sob o comando de Innocent 
Kabandana, numa posição de 
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Futuro político de Tomaz Salomão 
em causa no Standard Bank

o governador do Banco de moçambique (Bdm), rogério 
Zandamela, terá dado conhecimento prévio ao pr Filipe 
Nyusi de alegadas fraudes envolvendo há vários anos o stan-
dard Bank no país, através dos cartões simo. Filipe Nyusi 
teria na altura pedido ao Bdm para não intervir, como forma 
de proteger tomaz salomão, um seu aliado na altura e Ceo 
do standard Bank. de acordo com as mesmas avaliações em 
meios políticos influentes em Maputo, a intervenção actual do 
BdM estará relacionada com a influência crescente de Tomaz 
salomão, que tem emergido como um dos nomes fortes para 
suceder a Filipe Nyusi, e o próprio presidente da república 
teria, via Bdm, conhecimento da intervenção do regulador.

A informação 
prestada pelo 
r e g u l a d o r 
em relação 
aos cartões 

SIMO revela, no entanto, vá-
rias debilidades e reforça a 
convicção da existência de 
objectivos políticos com vista 
a minar eventuais ambições 
políticas de Tomaz Salomão:

 - Cartões SIMO só 
são aceites no país, por 
isso só para contas MZN;

 - Os SIMO são cartões 

particulares, ou seja, atri-
buídos a clientes individu-
ais, sendo limitada a res-
ponsabilidade do banco;

A existir fraude teria de 
ser em cartões VISA (aceites 
no estrangeiro e movimen-
tando divisas) e em conluio 
com milhares de clientes, 
dadas as restrições sobre 
os valores movimentados.

Rogério Zandamela tem-se 
revelado polémico em diver-
sas das decisões tomadas, mas 
não existem indícios de favo-

res políticos. Rogério Zan-
damela, ex-quadro do Fundo 
Monetário Internacional, faz 
questão de dizer publicamente 
que não é militante da Freli-
mo. Não obstante, o controlo 
exercido pelo partido, em cír-
culos financeiros e dentro do 
próprio regulador, é considera-

do bastante para suscitar uma 
intervenção do BdM. A perten-
ça à Frelimo é uma condição 
para selecção de funcionários 
públicos a todos os níveis.

Tomaz Salomão continua 
a revelar-se uma figura próxi-
ma do círculo de Filipe Nyusi, 
embora mantendo a autono-

mia suficiente em resultado 
do apoio externo que poderá 
mobilizar a seu favor e da sua 
experiência no Estado (antigo 
Ministro dos Transportes e Co-
municação e do Plano e Finan-
ças) e no sistema financeiro, 
mantendo a equidistância dos 
principais grupos do partido.

A nomeação pelo BdM 
de uma inspectora residen-
te no Standard Bank, em 19 
de Julho, colocando o banco 
sob monitorização estreita e 
permanente constitui, para 
fontes do sector, uma deci-
são humilhante para o banco, 
que compromete fortemente a 
credibilidade da instituição e 
da respectiva administração.

O BdM abriu 3 processos 
de contra-ordenação, excluin-
do o Standard Bank de parti-
cipar no mercado cambial in-
terbancário (MCI), ou seja, em 
operações de compra e venda de 
moeda entre bancos e o BdM. 
(africa monitor/Zambeze)

liderança em relação às FADM. 
As fugas de informações mili-
tares para os insurgentes, resul-
tantes da falta de formação dos 
militares em gestão de infor-
mação, têm sido identificadas 
como uma das causas do conhe-
cimento antecipado de opera-
ções das FADM. Em virtude da 
falta de confiança nas FADM, o 
contingente ruandês deverá li-
mitar ao máximo a divulgação 
de informações sobre o terreno.

Observadores militares le-
vantam igualmente reservas 
sobre a intervenção de um con-
tingente regional, liderado pela 
África do Sul e apesar da opo-
sição de Maputo, e respectiva 
articulação com a força conjun-
ta ruandesa. São distantes e de 
desconfiança mútua as relações 
entre o Ruanda e a África do 

Sul, o país mais crítico em re-
lação à entrada do contingente 
ruandês ainda antes da SADC.

O Presidente ruandês Paul 
Kagame despachou o seu minis-
tro dos Negócios Estrangeiros 
Vincent Biruta para convencer 
diversos membros da SADC a 
ratificarem o contingente ru-
andês em Junho após ter re-
cebido o apoio da Tanzânia, 
Vincent Biruta dirigiu-se a 
Pretória, onde não conseguiu 
ser recebido pelo Presidente 
Cyril Ramaphosa, acabando 
por se reunir com o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Na-
ledi Pandor, que rejeitou qual-
quer apoio político por parte 
de Pretória a um contingente 
do Ruanda em Cabo Delgado.

Uma convivência “nor-
mal” entre militares ruandeses 

e sul-africanos é vista como 
improvável, para além da des-
vantagem da SADC em rela-
ção ao contingente ruandês já 
no terreno e a ocupar posições.

A relutância da Frelimo em 
aceitar a assistência militar ex-
terna levou à beira do esgota-
mento a capacidade operacional 
das Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS) no Teatro Operacional 
Norte (TON), de Cabo Delgado. 
Logo a seguir ao grande ataque 
de 24 de Março à vila-sede de 
Palma, os comandantes milita-
res emitiram um parecer diri-
gido ao comandante-em-chefe 
e Presidente Filipe Nyusi, no 
qual referiam que era inevitável 
a assistência militar para travar 
a expansão dos insurgentes, que 
iria crescer com o fim do con-
trato e a retirada da empresa 

militar privada Dyck Advisory 
Group do terreno. Filipe Nyusi 
era favorável ao parecer militar, 
mas teve veto de alguns círcu-
los conservadores da Frelimo.

Nos três meses que se se-
guiram ao ataque de Palma, 
as FDS foram recuando aos 
seus redutos/bases por pressão 
dos grupos armados insurgen-
tes de inspiração islâmica. Os 
militares limitaram-se a defen-
der as suas bases dos ataques 
conduzidos pelos insurgentes 
e a realizar alguns bombarde-
amentos aéreos esporádicos 
em locais identificados como 
bases ou esconderijos de insur-
gentes, mas sem o correspon-
dente desdobramento em terra 
para a captura dos combatentes.

Como consequência, desde 
o ataque a Palma os insurgentes 

conseguiram manter a sua po-
sição em Mocímboa da Praia, 
além de terem células activas 
na zona costeira – mantendo a 
pressão nos arredores de Afun-
gi e da vila-sede de Palma bem 
como na zona costeira de Maco-
mia (aldeias de postos adminis-
trativos de Quiterajo e Mucojo). 
Os insurgentes têm igualmente 
células activas no interior, com 
ataques no distrito de Muidumbe 
e arredores de Palma, mantendo 
ameaça constante à vila-sede de 
Mueda, onde se localiza o Posto 
do Comando Operacional (PCO) 
do TON. Esta pressão obriga as 
FDS a dividir esforços para a 
proteção de três pontos estraté-
gicos: Afungi, Mueda e Pemba.

Além do apoio militar no 
terreno, que estava penden-
te de um pedido formal por 
parte de Maputo, entretan-
to apresentado (AM 1305), o 
Governo de FN está também 
a apostar nos fundos de apoio 
prometidos pela UE através 
da European Peace Facility.

São identificadas algumas 
medidas iniciais no sentido de 
cortar os eventuais canais de 
financiamento ainda activos, 
nomeadamente a possibilida-
de de transferência de dinhei-
ro para Cabo Delgado, com 
efeitos ainda por apurar. O 
encerramento dos balcões do 
Western Union será uma das 
primeiras medidas a adoptar. 
(África monitor/Zambeze)
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O casamento 
é um evento 
com que as 
m e n i n a s 
s o n h a m , 

m e s m o  q u a n d o  a i n d a 
pequeninas. Sonham com 
o dia do seu casamento, 
i m a g i n a m - s e  t r a j a d a s 
com o vestido de noiva, 
devaneiam à volta do feitio 
e cor do vestido de noiva, 
etc., pois para elas esse 
será o dia mais memorável 
na história das suas vidas.

Sendo um dia tão importante 
na vida dos jovens, nós, pais 
e educadores, devemos tentar 
educar as nossas crianças 
sobre qual, de facto, é o 
papel do casamento, pois 
isso é mais importante do 
que a própria cerimónia do 
casamento que, regra geral, 
dura apenas algumas horas.

Vivemos infelizmente, 
numa sociedade em que os 
fundamentos do casamento 
estão sendo abalados, o que 
causa um profundo impacto 
nesta sagrada instituição, 
o que tem como resultado 
o  e l e v a d o  n ú m e r o  d e 
divórcios, especialmente 
e n t r e  j o v e n s  r e c é m -
casados. E isto deve ser 
tomado pela sociedade como 
uma grande preocupação.

O declínio gradual de 
valores e da moral, a entrega 
ao consumo de drogas e 

bebidas alcoólicas, o stress 
da vida diária, tudo isso tem 
contribuído sistematicamente 
p a r a  e s t e  d e c l í n i o .

O Isslam considera o 
casamento uma instituição 
sagrada ao ponto de dizer 
que, “quando um homem 
se casa, cumpre com uma 
metade da sua religião, pelo 
que deve observar o temor 
à Deus na outra metade”.

O casamento proporciona 
paz, tranquilidade, amor 
e  p r a z e r ,  e  t a m b é m 
ensina-nos a  consent i r 
sacrifícios, bem como a 
assumir compromissos.

C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 
C a p .  3 0 ,  Ve r s .  2 1 :

“E entre os Seus (de Deus) 
sinais está o de Ele ter criado 
para vós, esposas de vós 
próprios para encontrardes 
sossego nelas (junto delas); 
e colocou amor e compaixão 
entre vós. Por certo, que nisto 
há sinais para os sensatos”.

Para  a lém de  ou t ras 
componentes necessárias a um 
casamento feliz, há o respeito, 
o amor, a honestidade, a 
bondade, a vontade de escutar 
o outro, o empenho, etc. 

O dia de casamento é 
apenas um dia na vida, pois 
no dia seguinte, tudo se 
transforma numa memória 
maravilhosa, vivida através 
de fotografias e filmes.

A s  m u l h e r e s ,  s e j a m 

elas solteiras, viúvas ou 
divorciadas, devem ponderar 
seriamente sobre as propostas 
que lhes cheguem, e tomar 
uma decisão. No caso das 
solteiras, mesmo que tenham 
já decidido que se vão casar 
mais tarde porque não estão 
ainda preparadas para o 
casamento, devem considerar 
as propostas que lhes chegam, 
e não avançarem com um 
“não”. Devem sim, dizer logo: 
“eu vou ponderar sobre isso”.

E  q u a l  é  o  c r i t é r i o 
d a  m e l h o r  e s c o l h a ?

D e v e - s e  r e f l e c t i r 
profundamente sobre o 
assunto por forma a tomar-
se  uma opção  en t re  a 
melhor escolha e a escolha 
certa. Portanto, a questão 
é entre escolher a melhor 
pessoa, e a pessoa certa.

M u i t a s  p e s s o a s  t ê m 
n a  m e n t e  a  i m a g e m 
da melhor pessoa como 
sendo a melhor escolha.

Isso é, regra geral, uma 
imagem aparente ,  pois 
na realidade não existe. 
E se existe,  é  tão rara 
que  as  p robab i l idades 
de  encont ra rmos  um/a 
futuro/a companheiro/a 
que simultaneamente seja a 
melhor pessoa e a pessoa certa 
são tão remotas, se tomarmos 
em linha de conta o ambiente 
e a era em que vivemos.

Todavia, a pessoa certa 

pode até estar à nossa volta, 
entre os nossos vizinhos, 
amigos, familiares, etc.

Portanto, a pessoa certa é a 
melhor pessoa e não o inverso.

Nós  compreendemos 
i s s o  a  p a r t i r  d e  u m 
hadith de Jábir (RTA) em 
que ele é protagonista, 
ao  na r r a r  o  s egu in t e : 

“O meu pa i  fa leceu , 
deixando atrás sete ou 
nove filhos. Entretanto eu 
casei-me”. Então o Profeta 
M u h a m m a d  ( S . A . W. ) 
perguntou-me: “Ó Jábir, já 
te casaste”? Eu respondi: 
“Sim”. E ele perguntou: 
“ C a s a s t e - t e  c o m  u m a 
donzela ou uma matrona”? 
Eu respondi: “Casei-me 
com uma matrona”. Então o 
Profeta perguntou: “Porque é 
que não te casaste com uma 
mulher imaculada, para ela 
brincar contigo e tu brincares 
com ela”? Eu respondi: “O 
meu pai morreu deixando 
sete ou nove filhos (irmãs 
órfãs) e eu não quis trazer 
para casa uma menina jovem 
como elas, sendo por isso que 
me casei com uma mulher 
que pudesse ajudar-me a 
cuidar delas (das irmãs)”. O 
Profeta S.A.W. então rematou: 
“Deus que te abençoe”!

O Profeta fez aquela 
pergunta, porque Jábir (RTA) 
era um jovem, e esperava 
que ele se casasse com uma 

donzela da sua idade. Apesar 
de a mulher com quem Jábir 
se casou, ser mais velha e 
não ser imaculada, quando 
ele regressava à casa, ficava 
muito extasiado ao vê-la, o 
que revela que nutria muito 
amor por ela. Portanto, ele 
escolheu a mulher certa, 
e nisso Deus abençoou-o. 

A lista de qualidades que as 
pessoas procuram não tem fim. 
Uns procuram beleza, charme, 
bom comportamento, honra e 
inteligência, outros procuram 
segurança e estabilidade, 
outros procuram liberdade 
porque acham que a casa 
dos pais é uma prisão, outros 
procuram riquezas, jóias e 
mansões, e outros ainda, 
procuram a simplicidade 
e a modéstia. E é nessa 
lista sem fim, que muitos 
jovens ficam baralhados.

Mas o que o Profeta 
Muhammad S.A.W. nos 
aconselha no que respeita 
à escolha da pessoa certa, é 
que devemos dar preferência 
à religiosidade, para que 
assim tenhamos sucesso, pois 
todas as outras qualidades 
podem conhecer o seu fim 
muito cedo, enquanto a 
religiosidade da pessoa, regra 
geral se mantém-se firme até 
à sua morte. E a religiosidade 
é um passo gigantesco que 
nos garante a felicidade e 
estabilidade no casamento.   

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 A escolha certa no 
casamento

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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Comercial

Voltamos a 
abordar com o 
Pedro na nossa 
habitual con-
versa às quar-

tas-feiras, a maka dos acidentes 
de viação, já que desde que o aci-
dente de Maluana, o qual ceifou 
a vida a 35 pessoas (29 no local e 
6 já no hospital), os acidentes nas 
nossas estradas não deixaram de 
poupar mais vida aos que viajam. 

Foi pretexto para a nos-
sa cavaqueira na quarta-feira 
(21.7.2021) no Abfc, café e res-
taurante, na “Cidade das Acácias 
Vermelhas”, do mayor Eneas da 
Conceição Comiche, que, não 
obstante com 26º graus Celcius, 
mas com frio de rachar, princi-
palmente de manhã, porque tam-
bém necessita de poda de árvores 
neste momento e não como ami-
úde em Novembro ou Dezembro.

- “Sabe, oh Rodolfo que está 
provado depois do acidente de 
Maluana, que a “segurança rodo-
viária” não se resolve com medi-
das paliativas de “substitui este e 
aquele” nos lugares de direcção, 
a nível só dos “Transtornos e 
Complicações”, porque na reali-
dade como dizem na actualidade 
os nossos economistas e juris-
tas – a questão é transversal…”

-É por isso que nós batemos 
com a tecla de que o Governo de-
veria analisar e repor o “Conselho 
Nacional de Viação”, um instru-
mento para “remediar” a proble-
mática dos acidentes de viação 
– porque diga-se, em abono da 
verdade - esta maka dos “aciden-
tes de viação” que leva moçam-
bique a figurar na lista dos mais-
-mais em termos de acidentes de 
viação na “Africa e no Mundo” … 
- respondo ao Pedro, depois de nos 
trazerem o nosso café habitual. 

- “Sempre disseste que num 
seminário realizado há anos, no 
“Centro Internacional de Con-
ferências Joaquim Chissano”, 
perguntaste ao então minis-
tro do Interior José Pacheco: 
“Senhor ministro do Interior, 
quanto é que sua excelência 
paga ao Polícia de Trânsito” …

-A sala ficou gelada, por-
que estava literalmente cheia, 
com empresários e toda a “má-
quina” ligada aos diversos Sec-
tores para analisar a maka dos 
acidentes de viação… - explico.

- “Houve muitos avanços?...”
-É evidente que foram to-

madas muitas medidas, veja por 
exemplo, quando Tomaz Salomão 
era ministro dos “Transtornos e 
Complicações”, fez despacho para 
as viaturas de passageiros não cir-
cularem para além das 21 horas…

- “E depois?...” 
– Provoca o Pedro.

-O grande problema é que 
em Moçambique o “Aparelho 
de Estado” é frágil, porque cada 
ministro que chega, isto é, no-
meado, amiudadamente “muda 
tudo”, desde secretário perma-
nente, directores nacionais disto 
e daquilo, por sua vez os direc-
tores (influenciam) e nomeiam 
outros chefes de departamentos e 
chefes de repartições… - explico.

- “E o que acha se eles 
têm como argumento que: “é 
para imprimir uma nova dinâ-
mica…” – provoca o Pedro.

-Imprimir nova dinâmica 
substituindo os que tem maiores 
conhecimentos e nalguns casos 
em “estruturas já consolidadas?...

- “E como, muitas ve-
zes dizes: “É que o ministro 
sai e as instituições ficam...”

-Normalmente o ministro tem 
o mandato de 5 anos e esquece 
que as remodelações que ele faz 
– trazendo gente de fora – “para 
imprimir nova dinâmica” – quan-
do o outro chega (nomeado) pode 
vir com a mesma ladainha de: 
“imprimir nova dinâmica” …

- “Tu bates sempre com 
aquela que a melhor dinâmica é 
a formação de curta duração…”

-Nas províncias, por exem-
plo leva um indivíduo de qual-
quer área para os “Transtornos 
e Complicações”, sem lhe dar a 
formação nenhuma, fica até o fim 
do mandato do Governo e vem 
outro ministro e tira (exonera).O 
argumento é que: “é igual, por-
que é Aparelho de Estado”. Eu 
dir-lhe-ia que:é mais é uma ova.

- “Sobre os acidentes rodo-
viários: a Comissão de Inquérito 
não tem o mandato, mas devia 
aprofundar uma questão que 
sempre pusestes oh Rodolfo!…”

-Não se pode pagar “mal” 
ao Fiscal. E nós fechamos os 
olhos como dirigentes ou la-
mentamos: “os polícias rou-
bam, os “trânsitos roubam” …

- “Esquecemos de fazer a aná-

lise de quanto ganha um agente 
de trânsito, que desde 5 horas está 
na via e só sai, quando sai. Tem 
subsídio do campo, quanto é?...” 

-Por isso mesmo sai da Bei-
ra, com pneus carecas, trans-
portando vidas e só nos aper-
cebemos que matou, porque o 
pneu estava careca. Matar por 
causa de pneu careca de 10 ou 
12 mil meticais, ceifando mui-
tas vidas: é não fazer as contas, 
é tanta irresponsabilidade…

- “E agora?...”
-Antes da Independência 

Nacional o autor cobria, na ca-

pital, do DM (Diário de Mo-
çambique) como jornalista os 
acidentes de viação. Nenhum 
PT (Polícia de Trânsito) aceita-
va o “suborno”, porque ficava 
a perder, porque se aplicasse a 
multa 15% do valor da multa 
logo que for paga era deposi-
tado na sua (do agente) conta.

- “Quer dizer que: “ninguém 
pedia refresco!...” – Diz o Pe-
dro depois de pagar a conta.

Não podemos ter a veleida-
de de que não pagando os agen-
tes fiscalizadores resolvemos 
o problema com a argumen-

tação: “não temos dinheiro”. 
Pagamos mais caro, por con-
siderar que todos os funcioná-
rios devem receber por igual.

É como estando na capi-
tal, Maputo, um militar querer 
receber o mesmo como aque-
le que está em Palma!... O de 
Palma, Quiterajo, Mocímboa 
da Praia, Montepuez, etc. deve 
receber mais: dobro do venci-
mento (100%) e dar-lhe outros 
subsídios (se o Governo tiver 
possibilidade). Fazer Justiça… 

Voltaremos ao assun-
to, com mais sugestões.

É fundamental criar condições para que uma percentagem das multas 
seja paga aos “Polícias de Trânsito” e outros agentes fiscalizadores…

MaputadasF r a n c i s c o  r o d o l F o

“Transtornos e Complicações”:

 z “Senhor ministro do Interior: quanto é que paga ao PT (Polícia de Trânsito)?...”  - Questionava 
o autor ao ex-ministro José Pacheco, há anos no Centro de Conferências Joaquim Chissano.
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Editorial
Para além dos tiros urge 

reforçar a vigilância nacional

*Elísio MacaMo in FacEbook

O calote mais vergonhoso da história da vergo-
nhosa corrupção africana, as dívidas ocultas or-
questradas pela legião de governantes dos cor-
ruptos das terras do Índico, foi feito em nome 
de toda uma nação moçambicana, alegando pro-

tecção do próprio Índico para o benefício dos moçambicanos, 
coisas muito complicadas de serem percebidas por um povo 
que lhe é recusada a educação, e quando se finge que existe 
tal educação, não chegam a ser migalhas de conhecimento.

Lamentavelmente ou não, aos moçambicanos bastam os mer-
gulhos nos cantos do país que o Índico os proporciona, basta 
também a possibilidade de conseguir uma jangada que torne 
possível uma aventura para pesca em busca de magumba para 
o pequeno comércio severamente perseguido pela edilidade 
da capital, a perseguição sem tréguas porém, sem alternati-
vas de sustento à esse povo, mera perseguição aos pobres.

  À uma altura destas, após a explosão do escândalo das 
criminosas, fala-se de reclusos há um tempo, e que num fu-
turo muito próximo vão ao banco de réus num julgamento 
que certamente será fantástico ou então fantasioso. Uma 
acção judicial que embalará confortavelmente a injustiça, 
um espectáculo judicial televisionado. Para além do prota-
gonista meritíssimo, esse filme é interessante pela grandeza 
de seus actores, figuras graúdas, os mais legendários repre-
sentantes do cinema mais rentável deste país, a corrupção.

 Algo digno de se registar nesse país em relação a justiça é 
a concepção injusta que se tem dela, pois temos, a afamada 
injustiça convencional, a que anda de mãos dadas com a per-
seguição às liberdades, com o pensar diferente, com o poder 
de opinar, a defensora da corrupção enfim a companheira da 
tirania, mas temos também a injustiça popular, construída por 
uma inocência imposta por essa mesma tirania em que o povo 
é forçado a escolher dentre os leões qual o mais inofensivo, ou 
melhor, o mais bondoso e neste caso resultou na falta de acto-
res cruciais nesse filme. A prisão, a liberdade e o julgamento 
à vista são só didascálicas desse drama todo, mas a ausência 
do dramaturgo, também não é o centro dos nossos olhares no 
cenário, estamos virados para a acção final das dívidas ocultas, 
a não oficial, a não registada no dossier de aquisição da dívida. 

Do dossier constavam aspectos como, a protecção do mar, a 
pesca atuneira e mais mas, chama-nos à atenção o advogado 
dos outros em relação a finalidade do material adquirido à 
Privinvest, o dito cujo e desde então, património soberano.

Todavia, enquanto o cidadão pacato empenha-se na jangada 
para magumba, a filiação presidencial embarca num turismo 
marítimo nos barcos adquiridos pelas dívidas ocultas, pes-
cando sabe-se lá o quê, porque ainda que seja o tal atum, é 
só por lazer. Isso é terrível até na corrupção de Eduardo dos 
Santos, um calote de carácter global para adquirir a bicicleta 
marítima do filho do presidente, absurdo. Afinal os barcos 
dos milhões jamais vistos já não estão atracados a pescar 
lodo, andam lotados de ajudantes de campo, certamente 
armados pelo Estado observando o mais bonito menino 
de Moçambique pescando sal na ponta d’ouro, terrível.

Esse é de facto um final feliz de um belo drama, pois ve-
jamos, todos esses actores envolvidos no filme das dívidas 
ocultas, arriscaram suas liberdades e carreiras, na altura 
da aquisição da mesma a fim de adquirir brinquedos para 
os filhos do então (novo) presidente, muitíssimo difícil 
de admitir que a profissão de especialidade nacional, o 
lambebotismo, escalou às extremidades do monte binga. 
Sua excelência, senhores reclusos e a vossa grandeza!?

Dívidas ocultas 
para pescas de lazer

A missão de avaliação técnica da SADC deu luz verde. Militares 
da região aliados ao exército do Ruanda vão participar das 
acções combativas para restituir Cabo Delgado à realidade 
nacional, depois de quatro anos de presença demoníaca dos 
insurgentes do Al Shabab. A força de intervenção da SADC 

constituída por três (3) batalhões de infantaria de 630 soldados cada, dois 
(2) esquadrões de forças especiais de 70 soldados cada; uma brigada de 
infantaria baseada no quartel-general composta por 100 homens; seis (6) 
helicópteros (sendo dois de ataque, dois armados e mais dois de logística); 
dois (2) navios de patrulha de superfície; um submarino; uma aeronave de 
vigilância marítima, bem como outra aeronave de apoio logístico, equi-
pamento e pessoal de apoio. As operações logísticas serão realizadas por 
mar e ar e só depois descerão para terra quando as condições de segurança 
assim o determinarem. As operações da força de intervenção da SADC estão 
baseadas em Nacala-Porto e a partir dali serão expandidas para Pemba, 
Mueda, Ibo, Palma e, posteriormente, Mocímboa da Praia, assim que a 
vila estiver desocupada pelos terroristas. A missão de avaliação técnica da 
SADC propõe que a força da SADC seja desdobrada imediatamente para 
apoiar as FADM a conter a ameaça terrorista e o extremismo violento em 
Cabo Delgado. A missão recomendou ainda o envio imediato de recursos 
de inteligência (terrestres, aéreos e marítimos) e pessoal para apoiar a in-
teligência das FADM, a fim de obter um entendimento profundo sobre as 
actividades dos terroristas; a implantação imediata de uma força da SADC 
composta por forças especiais navais para realizar operações direccionadas e 
eliminar o tráfico marítimo em Cabo Delgado. Apoio logístico e treinamento 
para fortalecer a capacidade combativa das FADM; e ajuda humanitária 
às populações afectadas pelos ataques terroristas, incluindo os mais de 
700 mil deslocados, e outras recomendações deixadas pela equipa técnica, 
num contexto financiado pelo Fundo de Contingência da SADC, contri-
buições de Estados membros e de parceiros continentais e internacionais.

Esta combinação pensa nós que bem estruturada, bem enquadrada e bem 
montada vai certamente acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. Po-
rém o que nos parece ser um pouco difícil será acabar em definitivo com 
os actos de sabotagem focalizada, porque o terrorismo tem diversificadas 
formas de actuar. É só ver nas Europas as suas nuances de operar em tempo 
de desespero. Face ao que enunciamos, os terroristas não terão a partir de 
agora grandes espaços de manobra para enfrentar este exército misto, e isto 
simboliza uma lufada de ar fresco quanto ao desfecho final. Pensamos que 
as FADM saberão estar lado a lado com os seus semelhantes, lutando por 
devolver a mística da unidade nacional e trazer a dignidade aos moçam-
bicanos. Estamos cientes que morrerão muitos filhos das diversas pátrias 
presentes no teatro das operações. Haverá feridos. Haverá sabotagem como 
acontece em todas as guerras, mas no final a vitória sorrirá para o lado da 
força conjunta. Haverá especulações sobre o teatro das operações. Haverá 
manipulações na imprensa, e  sobretudo serão difundidas imagens que nos 
podem levar a duvidar de certas acções. Estejamos vigilantes quanto ao 
que se passa no terreno. A Propaganda vai nos engolir e não faz sentido. 
Os serviços de inteligência têm campo de acção vasto. Há que apostar em 
seriedade e pouca intoxicação sobre o teatro das operações. Os financia-
dores da insurgência, tentarão a todo custo inverter o quadro situacional, 
alimentando a propaganda internacional para aliciar mercenários. Por outro 
lado, e por fim, os moçambicanos devem muscular o sentido de vigilân-
cia, porque poderá haver metamorfoses na forma de perpetuar o terror. 

| opinião |

douglas Madjila
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Filipe Nyusi e a intervenção militar estrangeira 

Não devemos temer muito menos 
recear apoio do Ruanda e da SADC

o presidente da república Filipe Nyusi diz que o país não 
pode pensar lento, nem pequeno, para fazer face a situação 
do terrorismo que se estende desde o ano de 2017, altura em 
que eclodiu. Nyusi entende que é preciso coragem e bravura 
para reverter a situação de instabilidade em alguns distri-
tos da província de Cabo-delgado e que os moçambicanos 
não devem temer muito menos recear o apoio quer vindo de 
ruanda assim como da sadC uma vez que o mesmo não tem 
contrapartidas.

Pela primeira 
vez o Presiden-
te da Republica 
pronunciou-se 
sobre o terroris-

mo onde dentre vários pontos 
abordou a sua génese e motiva-
ções que segundo ele ainda não 
estão claras apesar de alguns 
pesquisadores concluírem mo-
tivações de índole económica 
aliada a pobreza e desigualda-
des de oportunidades sobretudo 
para os naturais daquela região 
onde jazem recursos minerais.

“A verdade incontornável 
é que ao assassinar pessoas 
inocentes e destruir infra-es-
truturas sociais e económicas, 
pilhar bens das populações e 
inviabilizar projectos de de-
senvolvimento, estão a criar 
terror” contextualizou o es-
tadista Nyusi para quem os 
agressores têm pretensões cla-
ras: manter os moçambicanos 
na pobreza, roubar recursos e 
atrasar o progresso e o bem-
-estar do povo Moçambicano.

Lembrou a fonte que no dia 
24 de Março de 2021, os ter-
roristas realizaram um ataque 
à Vila de Palma que teve um 
grande efeito mediático por 
acontecer no local próximo ao 
maior empreendimento de Gás 
Natural Liquefeito do conti-
nente, que alberga muitos cida-
dãos nacionais e estrangeiros. 
Contudo, apesar de dificulda-
des de ordem material, logísti-
co ou meios bélicos, as forcas 
de defesa e segurança sempre 
enfrentaram o inimigo, de for-
ma destemida. É por causa des-
sa postura combativa das For-
ças de Defesa e Segurança que 
Moçambique e a Província de 
Cabo Delgado, em particular, 
não se transformaram, até hoje, 
num santuário dos terroristas

O ataque de Março ainda 
segundo Nyusi foi uma de-
monstração clara de que o ob-

jectivo dos terroristas era de as-
saltar e ocupar definitivamente 
a Vila, para inviabilizar os pro-
jectos de gás natural liquefeito 
na bacia do Rovuma. Contudo, 
a pronta resposta das Forças 
de Defesa e Segurança não só 
impediu o inimigo de alcançar 
os seus objectivos, como, tam-
bém, marcou uma viragem na 
abordagem aos terroristas no 
terreno, infligindo-lhes golpes 
e remetendo-os a ataques es-
porádicos para longe da Vila.

“A nossa missão é tor-
nar Moçambique um País 
seguro, pacífico e livre do 
terrorismo”assegurou a fonte. 

Filipe Nyusi reconheceu 
que apesar de vários ataques 
visando repelir o inimigo, 
este continua a tentar contra-
-atacar com vista a recuperar 
a região de Auasse, no dis-
trito de Mocímboa da Praia.

“Está-se, neste momen-
to, em combate e o inimigo 
está a ter a resposta mereci-
da com seus homens fora de 
combate e tantos outros en-
contram-se em fuga”ressalvou

 

Apoio externo

Sobre o apoio externo, 
Filipe Nyusi esclareceu que 
durante conversações com os 
parceiros de cooperação, o in-
teresse de Moçambique consis-
tia em obter, não só a formação 
especializada para o combate 
ao terrorismo, mas também, 
equipamento individual e co-
lectivo e meios logísticos, para 
facilitar a mobilidade terrestre 
e aérea, de assistência sanitá-
ria. Houve apoio para a reco-
lha de informações operativas, 
troca de informações sobre o 
terrorismo e crimes conexos.

Esclareceu ainda que a par-
ticipação do Ruanda enquadra-
-se no princípio de solidarie-
dade para uma causa nobre 

e comum, e por isso não tem 
preço, pois, trata-se de salvar 
vidas humanas, evitar a deca-
pitação de pessoas e a destrui-
ção de bens e infra-estruturas 
públicas e privadas, não ape-
nas com intenções ou estudos.

“Moçambique tinha a prer-
rogativa de solicitar apoio de 
qualquer parceiro bilateral, fora 
da região, com primazia para 
os países africanos, sem nun-
ca descurarmos a contribuição 
de outros países que presente-
mente nos prestam apoio, que 
valorizamos e por ele estamos 
gratos.” Argumentou acres-
centando que a posição na es-
colha do Ruanda foi  partilha-
da com a direcção da União.

No mesmo diapasão, Nyusi 
admitiu que o mandato das for-
ças estrangeiras é de ajudar as 
Forças de Defesa e Segurança 
no terreno a restaurar a segu-
rança, tranquilidade e permitir 
a retomada da normalidade, 
para consolidar a paz definitiva. 

“A actuação das forças no 
terreno obedecerá a preceitos 
preconizados em instrumen-
tos próprios e no âmbito de 
uma estrutura de comando 

previamente aprovada”refere
A referida estrutura de co-

mando, garante que não haja 
confrontos, atritos e nem desar-
ticulação entre as nossas forças e 
forças estrangeiras. Salvaguar-
da, igualmente, que não haja 
atritos entre as diversas forças 
internacionais que possam vir a 
ser empenhadas no nosso País.

Para o chefe do estado está 
absolutamente claro que os 
moçambicanos é que estarão na 
vanguarda e direcção estratégi-
ca das operações por conhece-
rem melhor o terreno, contexto 
e serem os mais interessados 
na restauração da estabilidade 
em Moçambique e, por exten-
são, na região e continente. 

 “Não existe nenhuma razão 
para se recear a presença e in-
tervenção, nem das Forças da 
SADC, nem do contingente do 
Ruanda. Ninguém pediu uma 
recompensa a Moçambique 
por estar a apoiar a salvação 
de vidas dos moçambicanos. 
É o contrário, devemos saudar 
aqueles que se juntam a nós para 
erradicar o terrorismo. Juntos 
e de forma coordenada, todas 
estas forças ajudarão a repor a 

tranquilidade em Cabo Delga-
do” salientou , afirmando que 
o movimento do apoio na luta 
contra o terrorismo mostra que 
o país não está sozinho dai que 
não se deve temer nem recear a 
presença de tropas estrangeiras.

“Devíamos sim ter medo 
de estar sozinhos enfrentan-
do os terroristas. Nenhum 
país do mundo é capaz de ser 
auto-suficente  na luta con-
tra o terrorismo” reconheceu 

Por último a Fonte expli-
cou que para a defesa  da so-
berania,  nunca colocámos 
em risco a nossa futura sobe-
rania. Em nenhum momen-
to, deixamos de obedecer aos 
preceitos legais e às normas 
internacionais de cooperação. 
Accionámos, de forma pon-
derada, todos os mecanismos 
de colaboração internacional 
na luta contra o terrorismo. 

“O combate ao terrorismo, 
a manutenção da Paz é dever 
sagrado e indelegável de to-
dos os moçambicanos e um 
pressuposto para o desenvol-
vimento económico e social 
sustentável que todos almeja-
mos como Nação” finalizou 

elton da Graça
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Não há almoços grátis em situações de guerra

Dividendos do petróleo serão para 
pagamento de tropas ruandesas

Analistas e presença de tropas estrangeiras

Echo d’Afrique alerta para a factura pesada

a presença de forças estrangeiras em moçambique para 
o combate aos terroristas que desde o ano de 2017 semeiam 
luto, medo e deslocações pode ser o real motivo que levou 
com que o estadista moçambicano se dirigisse a nação pela 
primeira vez. albino Forquilha entende que a atitude do pre-
sidente da República demonstra que não havia confiança nas 
forças internas e ao povo moçambicano.

Ao longo 
do proces-
so todo, o 
chefe do 
estado não 

quis abordar o assunto do ter-
rorismo como preocupação da 
sua governação. Desde Outu-
bro de 2017, ao assassinato de 
cinquenta jovens num só dia, 
o presidente nunca se pronun-
ciou. O ataque de 24 de Março 
colocava em risco o projecto 
de exploração do gás na ba-
cia do Rovuma obrigou com 
que o presidente vasculhasse 
os acordos bilaterais incluindo 
os regionais e ai começou as 
suas movimentações em bus-
ca de apoios deixando claro 
que o combate ao terrorismo 
nunca foi agenda da sua go-
vernação. Mas, sim os inte-
resses de natureza económica.

Albino Forquilha alertou 
que a operação das forcas es-
trangeiras não vai permitir a fis-
calização por parte da Assem-
bleia da República até porque o 
órgão não foi informado, o que 
traduz a ideia de um Estado 
autoritário e não democrático.

Se a informação sobre 
as operações militares fosse 
partilhada de igual maneira 
como é feita com o assun-
to da covid19, naturalmente 
que haveria uma luz verde.

Há interesses não claros 
nesses apoios

Em princípio não temos 
apoios gratuitos sobretudo nos 
acordos bilaterais. Albino For-
quilha antevê que o Ruanda 
faça operações com custos ele-
vados apesar de até ao momen-
to estar camuflado em solidarie-
dade como se pode depreender.

Não há nenhum Estado 
que faz coisas de borla, apesar 
de se estabelecer o período de 
três meses para pôr termo ao 
terrorismo. É um prazo cujo 
objectivo é assegurar a reto-
ma do projecto. Mas, depois 
da retoma há necessidade de 
se estabelecer um cordão de 
segurança por alguns anos e o 
Estado irá despender seus re-
cursos sob umbrela da solida-
riedade. Será que o Ruanda vai 
guarnecer as operações do gás 

sob auspício da solidariedade?
Forquilha entende ainda 

que a presença de forças do Ru-
anda tem custos políticos e so-
ciais que o futuro irá destapar. 
Se começarmos a ter baixas nas 
incursões, será que o povo do 
Ruanda vai se manter indife-
rente, vendo seus filhos a mor-
rerem num território alheio?

Experiência mostra o 
contrário 

O secretário-geral do mo-
vimento democrático de Mo-
çambique, José Domingos não 
acredita muito no discurso pre-
sidencial segundo a qual não há 

preço para os países que estão 
apoiar o combate pelo terro-

rismo. “A posição do governo 
tem sido contrária. Diz-se uma 
coisa e faz-se outra. Foi o mes-
mo discurso que o governo teve 
quando rebentou o escândalo 
das dívidas ocultas que acabou 
por se forçar a assembleia a 

constar as mesmas no orçamen-
to do Estado “- lembrou a fonte 

Para José Domingos a afir-
mação do Presidente da Re-
pública é descrita como uma 
falácia tendo em conta que a 
guerra move custos. “Talvez 
sejam custos de natureza mone-
tária que levaram que o presi-
dente evitasse números”, disse

A situação das forças de 
defesa e segurança era frágil e 
por isso não estava em condi-
ções de acabar com o terroris-
mo. José Manteigas admite que 
qualquer actuação quer do Pre-
sidente da República e do go-
verno, no ordenamento jurídi-
co moçambicano assenta sobre 

a constituição da República.
Somos apologistas ao 

Paul Kagame faz a alocação 
do seu exército enviando a dife-
rentes teatros de operação onde 
potências têm interesses e que 
não gostariam de envolver os 
seus próprios soldados. A publi-
cação Echo d’Afrique escreve 
que o envio de tropas ruandesas 
ao estrangeiro não passa por 
uma aprovação da Assembleia 
da República e que a presença 
de tropas ruandesas poderá ser 
paga em dinheiro ou espécie.

A mesma publicação expli-
ca que nem mesmo os órgãos 
de conselho de ministro são in-
formados sobre a movimenta-
ção de tropas para o exterior, e 
quando um indivíduo se atreve 
a questionar corre o risco de ser 
preso “por ser inimigo do país”

A publicação refere que, re-
centemente Paul Kagame anun-
ciou oficialmente que havia en-
viado tropas a Moçambique. O 
anúncio foi feito na sequência 
de um acordo bilateral e não sob 
bandeira da ONU ou da SADC. 

Este envio de tropas ruan-
desas é resultante do ataque do 
mês de Maço do ano em curso 
situação que piorou a crise hu-

manitária e causou o encerra-
mento do gigantesco projecto 
de gás da multinacional Total.

O Echo D’Afrique escreve 
ainda que a França e a multi-
nacional Total nunca preten-
deram abandonar o projecto, 
na península de Afungi. Mas, 
sempre colocam as garantias de 
segurança na área como condi-
ção para a operacionalização do 
projecto de exploração do gás.

 “A França não queren-
do enviar as tropas para Áfri-
ca Austral, a multinacio-
nal Total estaria disposta a 
pagar tropas de outros países 
incluindo mercenários” atesta. 

Eis a razão pela qual Ema-
nuel Macron, o novo amigo de 
Kagame que esteve de visita ao 
Ruanda, teria sugerido ao presi-
dente Filipe Nyusi que pedisse 
a  Paul Kagame um contingen-
te militar para a ocupação de 
Cabo-Delgado, de maneiras que 
a Total operasse em segurança. 

A referida publicação assegu-
ra ainda que a factura da presença 
das tropas ruandesas em Moçam-
bique poderá ser paga em dólares 
ou em espécie de minerais. eG

apoio externo. Mas, isso não 
significa agir à margem da 
Constituição da República. 
José Manteigas refere que a 
Constituição dispõe que nas 
condições de estado de sí-
tio deve haver um pronun-
ciamento sobre a guerra.

O porta-voz da Renamo 
esclareceu que havendo uma 
invasão de tropas estrangeiras 
dentro do território nacional, 

o presidente deve declarar es-
tado de guerra. Mas, o presi-
dente ignorou apesar de outros 
estados terem feito consultas 
aos seus órgãos de soberania.

Relativamente ao cus-
to dos apoios externos, José 
Manteigas sublinhou que os 
estados primam por interes-
ses. Todos os países quan-
do se predispõe a ajudarem, 
não ajudam de mão beijada.
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Agências da AKDN conduzem seus 
programas no desenvolvimento social, 
cultural, e no desenvolvimento económico

a rede aga Khan para o desenvolvimento, ou 
aKdN, está em moçambique de fato maca-
co. desde agosto de 1988. as suas actividades 
não deixam marcas de dúvidas quanto ao seu 
desempenho, no sentido de ver moçambique 

prosperar. As evidências aqui ficam no registo na voz do seu 
representante no país, Nazim ahmad.

antes de mais, senhor 
representante diplomático 
da rede aga Khan para o 
desenvolvimento, Comenda-
dor Nazimahmad, estamos 
gratos por nos conceder esta 
entrevista ao jornal Zam-
beze. Começaria então pela 
vossa presença institucional 
em moçambique – como é 
que ela começou?

Obrigado. Bom, a 11 de Agosto 
de 1998, o Governo da Repúbli-
ca de Moçambique e a Rede Aga 
Khan para o Desenvolvimento, 
ou AKDN, assinaram um Acor-
do de Cooperação para o Desen-
volvimento. Este acordo de cariz 
diplomático lançou as bases ins-
titucionais para que o portfólio 
programático da AKDN fosse im-
plementado em prole do desenvol-
vimento dos moçambicanos. Foi 
assim portanto que começamos. 
Hoje, temos uma presença forte 
na província de Cabo Delgado e 
também na província de Maputo e 
empregamos cerca de 1,200 pesso-
as, das quais mais de 97% são mo-
çambicanas e 63% são mulheres.

pode explicar então aos 
nossos leitores o que é a rede 
aga Khan para o desen-
volvimento ou aKdN como 
referiu?

A AKDN é constituída por um 
grupo de 10 agências privadas, in-
ternacionais e não-confessionais 
que operam em três vectores: o 
desenvolvimento social, a cultura 
e o desenvolvimento económi-
co. As agências da AKDN con-
duzem os seus programas inde-
pendentemente da fé, origem ou 
o género dos seus beneficiários.

Qual a vossa presença a 
nível internacional e se puder 
partilhar, qual o orçamento 
da aKdN ao nível global ?

A AKDN trabalha em 30 países 
a nível mundial. Actualmente, co-
ordena cerca de 1,000 programas e 
instituições – muitos dos quais têm 
mais de 60 anos e outros mais de 
100. Emprega cerca de 96,000 pes-
soas, a maioria das quais reside em 
países em vias de desenvolvimento. 
O orçamento anual da AKDN para 

as actividades de desenvolvimento 
sem fins lucrativos é de cerca de 
1 bilião de dólares. O Fundo Aga 
Khan para o Desenvolvimento 
Económico, o braço de desenvol-
vimento económico da AKDN, 
gera receitas anuais no valor de 4,5 
biliões de dólares, sendo que todos 
os excedentes gerados pelas respec-
tivas empresas  são reinvestidos em 
outras actividades de desenvolvi-
mento, normalmente em regiões 
frágeis, remotas ou de pós-conflito.

Uma organização deste 
calibre, terá vários parceiros, 
acredito. Quais são os vossos 
principais parceiros?

Em primeiro lugar, as próprias 
comunidades que servimos e o Go-
verno da República de Moçambi-
que, juntamente com os Governos 
Provinciais e demais entidades do 
estado. Prezamos igualmente uma 
panóplia, não só de parceiros, mas 
também de doadores multilaterais 
e bilaterais, organizações interna-
cionais e agências de cooperação 
bilateral; também o corpo diplomá-
tico através das suas embaixadas 
acreditadas em Moçambique, go-
vernos de outros países, o sector da 
sociedade civil e o sector privado, o 
meio académico. Posso dar alguns 
exemplos: o Governo de Portugal, 
o Governo do Canadá, oGoverno 
da Noruega, a União Europeia, a 
Agência Francesa de Desenvolvi-
mento, entre outros. No seu todo, 
enveredámos para um propósito 
comum, o de melhorar a quali-
dade de vida dos moçambicanos. 

No que toca aos mídia em 
particular, gostaria de lhe 
perguntar sobre a relação en-
tre a rede aga Khan para o 
desenvolvimento e os órgãos 
de comunicação social. Que 
comentários poderá tecer 
sobre esta relação?

Trabalhamos com todos os ór-
gãos de comunicação social que 
naturalmente apresentam idonei-
dade e seriedade. Tentamos chegar, 
através de vós, através dos meios 
de comunicação social, não só às 
zonas urbanas, mas também às 
zonas rurais, nomeadamente onde 
nos encontramos muito presentes 

na província de Cabo Delgado. 
Os meios de comunicação social 
desempenham um papel impor-
tantíssimo pois podem, não só 
partilhar a informação do que está 
a ser implementado, mas também 
podem ter uma papel pedagógico e 
educativo, nomeadamente através 
da divulgação de recomendações 
e boas práticas que servem e be-
neficiam as comunidades, em es-
pecial os grupos mais vulneráveis. 
Por isso, a Rede Aga Khan para o 
Desenvolvimento tem cultivado 
boas relações com os mídia locais 
e de cobertura nacional, pelo seu 
importante importante papel na 
divulgação de informação, educa-
ção e sensibilização comunitária.

Posso então afirmar 
que a instituição que Vossa 
Excelência dirige tem uma 

relação neutra com os órgãos 
de comunicação social?

Exactamente. Como saberá a 
instituição que tenho oportunidade 
de dirigir é apolítica, é inclusiva 
com referi anteriormente, é merito-
crática nas suas escolhas, é impar-
cial e é neutra como muito bem aca-
bou de dizer. Posso garantir-lhe que 
a AKDN não financia órgãos de co-
municação social em Moçambique.

tendo em conta esta sua 
última frase, quer isso dizer 
que a AKDN financia a co-
municação social em outros 
países? 

Não exactamente, não financia, 
mas fundou órgãos de comunica-
ção social na região onde nos en-
contramos. É importante esclarecer 
que não financiamos, mas investi-

mos na comunicação social através 
de uma das agências da AKDN, 
refiro-me ao Fundo Aga Khan para 
o Desenvolvimento Económico. 

Não sei se sabe, mas Sua Alte-
za o Aga Khan, em 1960, fundou o 
Nation Media Group no Quénia, na 
altura com dois jornais que foram 
lançados para fornecer vozes inde-
pendentes durante os anos imedia-
tamente anteriores à independência 
do país. Nos últimos anos, o gru-
po expandiu as suas operações no 
Uganda, Tanzânia e Ruanda e esta-
beleceu-se como o grupo de mídia 
líder da região, com investimentos 
em mídia impressa e eletrónica na 
África Oriental. Desde que foi fun-
dado, o Nation Media Group criou 
múltiplas oportunidades de mídia 
para informar, educar e entreter.

para além de terem o 
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vosso grupo de comunicação 
social, tenho conhecimento 
de que também ministram 
cursos nesta valência através 
da vossa universidade. pode 
desenvolver este tópico? 

Claro, não posso deixar de re-
ferir o papel da Universidade Aga 
Khan, uma das agências da AKDN, 
no que concerne à formação na ver-
tente da comunicação social. A pro-
pósito do importante papel que os 
meios de comunicação social têm 
nas sociedades, a Universidade Aga 
Khan em Nairobi, no Quénia, criou 
em 2015, uma pós-graduação em 
Mídia e Comunicações, com vista a 
ser a principal fonte de educação e 
de formação personalizada para jor-
nalistas, comunicadores, executivos 
de mídia e empresários na África 
Oriental e não só. Esta pós-gradu-
ação procura promover um sector 
de mídia e de comunicações ético, 
diverso, independente, inovador e 
economicamente próspero, contri-
buindo para a criação de sociedades 
bem-sucedidas e sustentáveis nesta 
era de mudanças rápidas. Acredita-
mos que o sector dos mídia contri-
buem para a criação de sociedades 
pluralistas, responsáveis, esclare-
cidas e progressivas, para além de 
contribuírem para o debate de im-
portantes temas societários como, 
por exemplo, a economia, o meio 
ambiente ou o desenvolvimento.

Bom, voltando ao nos-
so moçambique, há pouco 
referiu a vossa presença na 
província de Cabo delgado. 
pode-nos dizer quando é que 
começaram as actividades 
nesta província e em que 
sectores e distritos estão 
presentes?

Muito bem. Respondendo 
a um apelo institucional de Sua 
Excelência o Presidente Joaquim 
Chissano, a Fundação Aga Khan, 
outra das agências da AKDN, 
implementa os seus programas 
na província de Cabo Delgado 
há precisamente duas décadas.

Através do Programa de Apoio 
Rural, a Fundaçãoimplementa in-
tervenções integradas com uma 
abordagem multi-temática que 
abrange áreas como a agricultura 
e segurança alimentar, sociedade 
civil, educação (desenvolvimen-
to da primeira infância e ensino 
técnico-profissional), saúde (ma-
terno-infantil, higiene, nutrição,  
TB/HIV, saúde sexual e reprodu-
tiva), inclusão financeirae género.

Ao longo dos 20 anos, a Fun-
dação conseguiu aumentar a sua 
presença física em todos os 17 
distritos da província de Cabo 
Delgado. Conseguiu também 
alargar a sua presença, directa-
mente e através da colaboração 
estratégica com parceiros, às pro-
víncias de Nampula e do Niassa. 

Embora continue a operar 
num ambiente desafiante, dada a 
violência que se verifica na pro-
víncia, a presença programática 
e física é agora mantida nos dis-
tritos seguros, ou seja, os distritos 

do centro e sul da província. Antes 
da insurgência, a presença da Fun-
dação em Cabo Delgado cobria 
264,000 beneficiários directos.

dadas as actuais cir-
cunstâncias verificadas na 
província de Cabo delgado, 
pode dar exemplos do traba-
lho da Fundação aga Khan 
para responder às actuais 
necessidades?

Para o caso específico de 
Cabo Delgado, posso daral-
guns exemplos de trabalhos 
na área da sociedade civil:

A Fundação Aga Khan introdu-
ziu no país uma iniciativa de forta-
lecimento de capacidades das orga-
nizações da sociedade civil (OSCs) 
com recurso ao uso de abordagens 
inovadoras. O projeto JUNTOS! 
surgiu no final de 2013 entre a 
Fundação la Caixa e a Fundação 
Aga Khan juntamente com mais 7 
parceiros e em 2021 o JUNTOS! 
cresceu para 27 parceiros. Desde 
o início do projeto que foram uti-
lizados diferentes processos para 
dar resposta aos desafios que Mo-
çambique apresenta, entre eles o 
reforço das capacidades de OSCs 
locais usando uma abordagem de 
blendedlearning, que combina ses-
sões de formação e aprendizagem 
virtuais e presenciais. O JUNTOS! 
trabalha por uma sociedade civil 
sustentável, inclusiva e credível. 

Outro exemplo, através das 
iniciativas de projectos da socie-
dade civil, em colaboração com os 
governos locais, a Fundação Aga 
Khan tem vindo a manter uma re-
lação de fortalecimento e de parti-
cipação activa das comunidades, 
promovendo o seu  crescimento e 
desenvolvimento a todos os níveis, 
sob a liderança de Comités de De-
senvolvimento da Aldeia (CDAs).O 
fundamento do fortalecimento dos 
CDAs sustenta-se no facto de que 
estes se mostram peças-chave no 
envolvimento das comunidades 
nos processos de planificação e na 
representação das comunidades, 
com destaque para os grupos mais 
vulneráveis, nos espaços de partici-
pação para contribuir nas políticas 
e na planificação local. Os CDAs 
são estruturas de governação local 
compostas por membros da comu-
nidade democraticamente eleitos. 

Mais recentemente e para 
combater a tendência de os jovens 
serem aliciados e forçados a junta-
rem-se aos grupos insurgentes, foi 
necessário encontrar alternativas 
de fortalecer a coesão social e re-
siliência à radicalização nas comu-
nidades. Foram definidas acções 
concretas de fortalecimento que, 
diariamente são implementadas no 
terreno por equipas da Fundação 
Aga Khan através de iniciativas 
de desenvolvimento local mais in-
clusivas, que permitem às comuni-
dades e aos jovens em particular, o 
aumento da consciencialização so-
bre narrativas alternativas, baseadas 
em evidências que visam combater 
o conteúdo extremista, melhorar a 
confiança, a cooperação e a toma-
da de decisão participativa entre os 

diferentes actores que trabalham na 
abordagem aos principais factores 
de radicalização.Nesta perspectiva, 
foram criados, neste ano de 2021, 
20 CDAs Juniores. Estes CDAs-
são órgãos promovidos por jovens 
entre os 15 e os 24 anos de idade.

pode partilhar quais os 
outros projectos da vossa 
instituição em moçambique 
na área do desenvolvimento 
social?

Posso começar pelo Centro 
de Desenvolvimento Profissio-
nal (PDC) que foi estabelecido 
em 2009 e integra a Academia 
Aga Khan. O PDC é responsável 
pela ministração de programas de 
desenvolvimento profissional de 
alta qualidade para educadores de 
escolas públicas, com enfoque na 
aquisição de conteúdos, compe-
tências pedagógicas, técnicas de 
ensino, aprendizagem interactiva e 
metodologias de ensino centradas 
no aluno. Actualmente está a coo-
perar com 16 escolas primárias (11 
das quais localizadas no distrito da 
Matola e 5 no distrito de Boane). 

Paralelamente, em 2016 a Aca-
demia Aga Khan, através do PDC, 
iniciou um Programa de Prepara-
ção de Professores, através do qual, 
foram selecionados dez recém-li-
cenciados nacionais através de um 
processo altamente criterioso face 
à oportunidade oferecida que con-
sistiu numa primeira formação no 
PDC em metodologias participati-
vas e posteriormente uma formação 
especializada no currículo interna-
cional InternationalBaccalaureate, 
na Academia Aga Khan Mombasa, 
no Quénia, com a duração de um 
ano e totalmente financiada por 
nós, ao que se seguiu a colocação 
dos formandos, recursos humanos 
nacionais devidamente capacita-
dos, no quadro dos professores da 
Academia Aga Khan na Matola.

A Academia Aga Khan oferece 
o currículo InternationalBaccalau-
reate, um currículo acreditado inter-
nacionalmente e reconhecido pelas 
melhores universidades do mundo, 
sendo esta academia bilingue no 
ensino das línguas portuguesa e 
inglesa em todas as disciplinas. A 
Academia abarca um programa re-
sidencial para estudantes, de forma 
a facultar a oportunidade aos alunos 
das várias províncias de Moçambi-
que de estudarem neste centro de 
excelência. O acesso é tido com 
base no mérito, talento e potencial 
de liderança do aluno, independen-
temente da sua condição financeira. 
A visão, a longo prazo, da Academia 
é a de formar líderes moçambica-
nas e moçambicanos para conduzi-
rem o país nas suas várias vertentes. 

A Academia Aga Khan vaien-
trar no seu nono ano lectivo, desde 
2013. Apresenta mais de 200 estu-
dantes desde a pré-primária/nível 1 
(3 anos) até ao nível 11 (17 anos). 

O investimento para a constru-
ção da Academia é de 60 milhões 
USD, sendo que este é um inves-
timento efectuado na sua totalida-
de por Sua Alteza o Aga Khan no 
e para o Município da Matola. A 

construção comporta vários blo-
cos/áreas - administrativo, acadé-
mico, internato e desportivo - no 
vasto terreno de quase 22 hectares. 
Nesta fase, 85% da obra total está 
concluída. A Academia, que cresce 
faseadamente até 2022, terá a capa-
cidade para 750 alunos, dos quais 
300 alunos em regime residencial.

Um projecto de facto 
muito ambicioso e vital para 
o país. Falamos das inicia-
tivas na área do desenvol-
vimento social. Na vertente 
económica, que projectos 
têm concretamente?

Através do Fundo Aga 
Khan para o Desenvolvi-
mento Económico, mais uma 
das agências da AKDN, te-
mos os seguintes projectos :

A fábrica de confecçõesMo-
ztex, no âmbito dos Serviços de 
Promoção Industrial, está a fun-
cionar desde Setembro de 2008 
num parque industrial em regime 
de zona franca. A sua operaciona-
lização iniciou-se com uma escola 
de formação. Cerca de 2,000 pes-
soas foram treinadas desde 2008. 
Hoje a Moztex emprega aproxi-
madamente 750 funcionários, que 
foram previamente treinados pela 
sua escola de formação. A sua 
produção (t-shirts, camisas pólo, 
camisas, calças, etc.) é exporta-
da para o mercado sul-africano. 
Note-se que com a pandemia a 
fábrica ajustou-se, não só na sua 
produção, como também na sua 
operação. Operação essa que foi 
ajustada de forma a cumprir es-
crupulosamente com as normas e 
directrizes do estado no que toca 
à prevenção da pandemia e segu-
rança dos recursos humanos. As 
devidas licenças foram obtidas 
depois de inspeções criteriosas. 

A concessão do Polana Serena 
Hotel foi concedida também ao 
Fundo Aga Khan para o Desen-
volvimento Económico, através 
dos seus Serviços de Promoção do 
Turismo , em 2002. Investimos em 
obras de reestruturação e melho-
rias em 2003-2004 e uma grande 
reabilitação em 2009-2010. O Po-
lana Serena Hotel emprega quase 
300 funcionários. Os quartos e 
demais áreas do Polana Mar foram 
totalmente renovados em Agosto 
de 2017. Em 2019, concluiu-se a 
construção do empreendimento 
Villa Mar, com 8 apartamentos para 
arrendamento de longa duração. 

Por último, temos a SEA-
COM, um consórcio no qual o 
Fundo Aga Khan para o Desenvol-
vimento Económico detém cerca 
de 25%. Trata-se de um projecto 
estratégico para o continente afri-
cano pois ligou-sepela primeira 
vez em 2008 África ao mundo 
pelo oceano Índico. O projecto 
SEACOM ligou concretamente 
a África Austral e do Nordeste à 
Ásia do Sul e à Europa, através da 
colocação de 17.000 quilómetros 
de cabos submarinos de fibra óp-
tica que passam por vários pontos 
terrestres, nomeadamente em Mo-
çambique, Tanzânia, Quénia, Dji-

buti e Egipto. Em Moçambique, 
a SEACOM implementou-se no 
mercado nacional a partir de 2008, 
sendo actualmente o maior dis-
tribuidor de fibra óptica de banda 
larga a grosso no país e no conti-
nente africano. Este projecto estra-
tégico contribuiu para a melhoria 
dos serviços e para a massificação 
das telecomunicações, tendo a SE-
ACOM Moçambique já vendido 
grandes capacidades de ligação 
de internet de fibra óptica e de 
banda larga às maiores operadoras 
existentes no mercado nacional.

deduzo pelas suas pala-
vras que a rede aga Khan 
para o desenvolvimento 
tende a ser líder nas áreas 
em que opera. Compreendo 
agora melhor as palavras 
que sua alteza tanto utiliza 
nos seus discursos, palavras 
como excelência e boas práti-
cas. senhor Comendador Na-
zimahmad, nesta actuação 
do Fundo aga Khan para o 
desenvolvimento económico 
que acaba de nos reportar, 
interrogo-lhe quais têm sido 
os impactos da pandemia?

Tal como os outros agentes 
económicos, desde que a pande-
mia do COVID-19 nos está a fus-
tigar, os nossos indicadores finan-
ceiros caíram em pique. Contudo, 
o Fundo Aga Khan para o De-
senvolvimento Económico tem 
os seus princípios orientadores 
e fazendo fé aos mesmos, posso 
dizer-lhe que as nossas operações 
em Moçambique e no mundo 
em geral, envidaram esforços no 
sentido de garantir os postos de 
trabalho, as remunerações e o pa-
gamento de impostos, para além 
do investimento logístico e na for-
mação dos seus recursos humanos 
efectuadono sentido de tornar as 
operações seguras quer para os 
funcionários, quer para os clientes.

tenho duas últimas ques-
tões para lhe fazer.Como vê o 
futuro da província de Cabo 
delgado e de moçambique?

Sabe, eu nasci em Moçambi-
que e dedico-me a Moçambique de 
forma apaixonada desde as últimas 
duas décadas, desejo e oro para que 
a situação se pacifique e que a po-
pulação de Cabo Delgado encon-
tre a paz que todos almejamos. Os 
nossos programas levados a cabo 
pela Fundação Aga Khan nessa 
região do país, posicionam-se no 
sentido de ultrapassarmos os desa-
fios da pobreza, do isolamento e da 
criação de mais oportunidades ade-
quadas à situação real que vivemos.

No que concerne a Moçam-
bique, encaro o futuro com posi-
tivismo, encaro com paciência, 
encaro com aprendizagem e en-
caro com fé. Temos tudo para que 
as gerações vindouras deste país 
possam ter um futuro com uma 
melhor qualidade de vida. É para 
isso que a Rede Aga Khan para 
o Desenvolvimento trabalha e é 
esse o meu desejo. Bem-hajam! 
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as aulas referentes ao ano lectivo de 2021 iniciaram de 
forma tremida face as investidas da covid19. em jeito de 
balanço da actividade lectiva, o director da escola secundá-
ria da Polana, Filipe Alfiado, referiu que o aproveitamento 
pedagógico no primeiro trimestre na sua instituição é satisfa-
tório. por outro lado, maria Cristina de azevedo, directora 
da escola secundária Noroeste 2, sustenta que apesar das 
dificuldades no processo, o balanço pedagógico é positivo. 

É um facto que 
no ano 2020, 
em todo país, 
os níveis de 
a p r o v e i t a -

mento pedagógico no sistema 
Nacional de Educação foram 
um fracasso total, os números 
do aproveitamento estudan-
til estavam abaixo do que se 
poderia considerar aceitável.

Na altura, a culpa foi atri-
buída à pandemia da Covid˗19, 
que obrigou as escolas a in-
terromperem as aulas presen-
cias, passando para o ensino 
virtual com recurso as tecno-
logias de informação (TIC). 

Porém, o que se dizia na 
altura em que ninguém estava 
preparado para esta ˮ migra-
ção ˮforçada, uma realidade 
que fez com que o processo de 
ensino e aprendizagem cami-
nhasse em mato de dificuldade.

A equipa do Zambeze vi-
sitou algumas escolas na cida-
de de Maputo, para aferir de 
perto sobre o aproveitamento 
pedagógico do primeiro tri-
mestre dos alunos neste ano 
de 2021, depois do desastroso 
aproveitamento pedagógico 
dos alunos no ano de 2020.

Neste contexto, o direc-
tor da Escola Secundária da 
Polana, na cidade de Maputo, 
Filipe Alfiado, diz que o ba-
lanço da escola o resultado 
não é positivo, mas sim sa-
tisfatório., afirmando que os 
alunos não são pontuais, dai 
que não tem boa assiduidade. 

Por esses motivos o dirigen-
te é categórico em afirmar que 
o balanço pedagógico é satisfa-
tório. ˮA escola tem deparado 
com situações de atraso por 
parte de alguns alunos. Porém, 
quando procuramos saber jun-
tos dos mesmos estes alegam si-
tuações de transporte, ˮ frisou.

De acordo com o director 
Filipe Alfiado, até este momen-
to a escola onde ele tutela ainda 

não teve situações que impe-
dem a continuidade das aulas 
e nenhum aluno, ou professor 
foi contaminado pela covid-19.

O director ainda explicou 
que com o novo normal ou 
com aulas faseadas, o professor 
não tem carga maior, porque 
o número de alunos contínua 
o mesmo, a diferença é que 
estas turmas foram subdividi-
das e o professor não tem au-
las de segunda a sexta-feira, e 
do primeiro ao último tempo.

Acrescentou que as tur-
mas estão redimensionadas, 
e a duração das aulas também 
reduziu no sentido de ter 50 
minutos por cada dupla, que 
correspondia a uma aula de 
quarenta e cinco minutos e 
mais cinco minutos na moda-
lidade anterior. Afirma que o 
professor com o novo normal 
este tem quase a redução do 
tempo lectivo para dar cobertu-
ra as estas turmas subdivididas. 

Segundo Filipe Alfiado, 
com esta situação de turmas 
subdivididas, os professores 
não estão satisfeitos, mas tam-
bém não estão tristes, porque 
o que se preservou é o núme-
ro de hora lectiva que o pro-
fessor deve ter na semana.

O dirigente diz que com tur-
mas subdivididas mudou o nú-
mero das vezes que o professor 
deve vir a escola. ˮ Talvez pode 
trazer um pequeno desconfor-
to, mas também segundo Alfia-
do, todos os professores estão 
preparados e sensibilizados.

Ressalvou, que “estamos a 
trabalhar devidamente graças 
à compreensão do professor. 
Porém, conversamos com os 
professores e mostramos o que 
estava acontecer e os mesmos 
perceberam, por isso houve 
esta compreensão, tenho certe-
za que se não tivéssemos con-
versado com o professor teria 
muitos problemas no ensino”.

Apela aos pais e encarre-

gados de educação para cola-
borem com as escolas para que 
na área da educação não volte 
a ter o resultado vergonhoso do 
ano passado de 2020. Diz que 
os pais devem ser participantes 
e presentes nas escolas, porque 
o aluno tem pouco tempo na 
escola. Entretanto, no dia em 
que o aluno não vai a escola 
não está de férias. Por isso, os 
alunos devem continuar á es-
tudar a partir de casa. Afirma 
ainda que o aluno só pode es-
tudar em casa se o encarrega-
do fizer o acompanhamento.

Os números falam por si

-Directora da Esco-
la Secundária Noroeste 

Para esta dirigente, os nú-
meros falam por si, cerca de 
73% de estudantes tiveram re-
sultados positivos, no primei-
ro trimestre do ano em curso 
de 2021. Afirma que para ter 
este resultado foi graças ao 
esforço dos professores e en-
carregados de educação que 
juntos trabalharam para dimi-
nuir o índices ou desastroso 
fracasso no seio dos alunos.

Maria Cristina de Azeve-
do, acredita que se os alunos 
continuarem com este empe-
nho que têm neste momen-
to, “podemos atingir a meta 
desejada. Mas também, não 
queremos que estes resul-
tados venham a decrescer. 

Azevedo, apontou que em 

algumas vezes o que aconte-
ce no seio dos alunos, é que 
têm bom aproveitamento no 
primeiro e segundo trimestre 
e no terceiro semestre o apro-
veitamento vêem a decrescer. 

Lembrou que a Escola 
Secundária Noroeste 2, tem 
uma plataforma, onde os alu-
nos podem adquirir o mate-
rial de estudo, para os alunos 
que por alguma razão não 
tem condições para baixar as 
fichas. Porém, estes podem 
obter através dos colegas da 
turma, ou mesmo podem pe-
dir os pais encarregados de 

educação para baixar, frisou.
Explicou que neste segun-

do trimestre a escola deparou 
com um pequeno problema 
que não é grave nos olhos da 
dirigente daquela instituição 
No primeiro trimestre, tínha-
mos marcado para o inicio das 
aulas as sete e trinta 30 minu-
tos, e neste segundo trimes-
tre o horário é das seis horas 
e trinta minutos. Ma tenho á 
certeza que vamos ultrapas-
sar esse problema a cada dia”. 

Segundo a directora a re-
compensa do professor pelas 
turmas subdivididas, está na 
carga horária do professor. 
Mas também, diz que o impor-
tante neste momento atípico 
da pandemia da covid˗19, é 
que os professores foram sen-
sibilizados para continuarem 
com as medidas de prevenção.

Para prevenção da co-
vid˗19, aquela dirigente diz 
que todos os estudantes devem 
manter-se na sala de aula até a 
saída, excepto as saídas autori-
zadas. Mas também, é aconse-
lhado o aluno a trazer o lanche 
de casa, pois não terá acesso a 
aquisição do mesmo na escola.  

Aconselha a todos alunos 
do território nacional, para con-
tinuarem a estudar através dos 
meios disponibilizados pelos 
professores, e apela aos alunos 
da escola para não decepciona-
rem os seus pais e encarrega-
dos no fim dos dois semestres 
que ainda faltam para concluir. 

Escolas  Secundárias Noroeste 2  e Polana em Maputo

Directores falam de aproveitamento 
pedagógico acima da média 

Crizalda VilanCulos

maria Cristina

Filipe Alfiado
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o Governo Federal da alemanha disponibiliza 
26 milhões de euros ao programa mundial para a 
alimentação (pma) em moçambique em prol da 
resposta humanitária no norte de moçambique, 
face a deterioração da situação de segurança em 
Cabo delgado, que já deslocou mais de 732 mil 
pessoas, e para fazer face aos impactos causados 
pela pandemia da CoVid-19.

A Alemanha é o segundo maior 
doador bilateral de Assistên-
cia Humanitária do mundo e tem 
apoiado financeiramente as acti-
vidades levadas a cabo pelo PMA 

em Moçambique no âmbito da assistência huma-
nitária no País, em particular na mitigação das 
consequências de choques climáticos (ciclones e 
seca) e da prevenção da pandemia da COVID-19.

Entre 2017 e 2020, o Governo Federal Ale-
mão disponibilizou cerca de 25 milhões de eu-
ros ao PMA em Moçambique. Somando os fun-
dos já disponibilizados em 2021 e os fundos 
adicionais anunciados hoje, a Alemanha contri-
buiu em 2021 duas vezes mais do que o que foi 
contribuído nos últimos quatro anos combinados.

Os fundos adicionais agora anunciados pela Ale-
manha no valor de 26milhões de euros surgem em res-
posta ao apelo levado a cabo pelo PMA em Moçam-
bique dirigida a comunidade internacional solicitando 
a disponibilização urgente de novos fundos para que 
possa continuar a prestar apoio as pessoas necessitadas, 
comprar e armazenar estoque alimentar face à época 
chuvosa de 2021/2022 que se avizinha, afim de salva-
guardar quaisquer perturbações na assistência devido a 
possíveis restrições logísticas decorrentes das chuvas.

Segundo o Embaixador da Alemanha em Mo-
çambique, Sr. Lothar Freischlader, “a Alemanha, 
enquanto segunda maior doadora bilateral de ajuda 
humanitária, duplicou sua contribuição pois impor-
tante para nós é atender as necessidades das pesso-
as afectadas por crises e desastres, razão pela qual 
sinto-me orgulhoso destes fundos que sem dúvidas 
chegam num momento em que a população de Cabo 
Delgado mais precisa para sobreviver e se reerguer”.

De visita ao país no mês do Junho do presente ano, 
o Director Executivo do PMA, David Beasley, que 
durante a sua estadia reuniu-se com o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, e Ministros de diversas áre-
as, informou que o PMA presta apoio a mais de 700 
mil pessoas internamente deslocadas pela inseguran-
ça em Cabo Delgado e a cerca de 1.200 mil pessoas 
em todo o país, principalmente nas questões ligadas 

Alemanha disponibiliza 26 milhões 
de euros para PMA em Moçambique

às mudanças climáticas e ao pro-
grama de alimentação escolar.

“Agradecemos ao Governo da 
Alemanha pelo seu apoio contí-
nuo ao povo de Moçambique e ao 
PMA. Sem o seu apoio e acção 
imediata, milhares de pessoas so-
freriam de insegurança alimentar 
no Norte de Moçambique. A con-
tribuição da Alemanha nos permite 
ajudar 298.000 pessoas afectadas 
pelo conflito no norte de Moçam-
bique. À medida que a necessi-
dade de assistência humanitária 
aumenta para níveis recordes, 
impulsionada por conflitos, mu-
danças climáticas e COVID-19, o 
PMA continuará a apoiar os mais 

vulneráveis e a fornecer assistên-
cia de recuperação e resiliência, 
trabalhando em estreita colabora-
ção com as instituições nacionais”, 
acrescentou Antonella D’Aprile, 
Representante e Directora Na-
cional do PMA em Moçambique.

Parte dos fundos serão canali-
zados ao PMA por meio do KfW 
– Banco de Desenvolvimento Ale-
mão – no intuito de garantir a segu-
rança alimentar e contribuir para a 
mitigação dos impactos económi-
cos e sociais da pandemia da CO-
VID-19 nas Províncias de Tete e 
Zambézia com particular destaque 
para os grupos mais vulneráveis, 
como mães, crianças e idosos.

Comercial
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No leito do grande rio
Vale e FIPAG firmam acordo para alargar 
o abastecimento de água em Moatize

Recarga Aki  Junta-se a Betway
A plataforma de apostas 

desportivas online Betway, 
presente em Moçambique 
desde 2020, oferece aos 
seus utilizadores a possi-
bilidade de fazerem prog-
nósticos nos seus desportos 
favoritos, tais como o fute-
bol, basquetebol, desportos 
motorizados e muito mais. 

A forte presença, experi-
ência internacional, ofertas e 
prémios atractivos, galvani-
zam e atraem constantemente 
mais subscritores. Entretan-
to, a Betway decidiu formar 
uma parceria com a rede 
de pagamentos de serviços 
Recarga Aki, no sentido de 
oferecer mais conveniência 
aos membros da plataforma.

O responsável da Recar-
ga Aki, Pedro Silva, afirmou 
que “A parceria com a Be-
tway trará mais valia à nos-
sa plataforma e esperamos 
ver um aumento no nosso 
volume diário de compras.” 

A conveniência e dispo-
nibilidade são os pilares da 

No dia 15 de Julho, a Vale moçambique assinou um acor-
do com o Fundo de investimento e património de abasteci-
mento de Água (FipaG) e o Conselho autárquico de moatize 
para o desenvolvimento e melhoria do sistema de abasteci-
mento de água, em moatize.

Num inves-
timento de 
15 Milhões 
de Meticais, 
o projec-

to vai beneficiar cerca de 35 
mil pessoas dos bairros 1º de 
Maio, Bagamoyo  e Nhantche-
re, por sinal os mais populo-
sos de  Moatize . A iniciativa 
enquadra-se no compromisso 
da Vale de deixar um legado 
para as comunidades circun-
vizinhas a suas operações.

Após a assinatura do me-
morando o Edil de Moatize, 
Carlos Portimão, conside-
rou o momento como sendo 
um marco importante para os 
munícipes “esperamos muito 
por esse momento. Graças à 
Vale assinamos este memo-
rando que constitui um ponto 
de partida, para o alargamen-
to do abastecimento de água 

para as nossas comunidades. 
Com a construção de fontená-
rias, através deste projecto, a 
nossa expectativa é que todos 
membros destas comunidades 
tenham acesso a água”, disse. 

Para o Director Regional 
Centro do FIPAG, João Amiel, 
o projecto vai elevar a qualida-
de dos serviços prestados pela 
instituição que dirige. “Traba-
lhamos com parceiros como 
a Vale para levar a água mais 
próximo das comunidades. 
Pela velocidade de crescimen-
to da cidade de Moatize, viu-se 
a necessidade de alargar o seu 
sistema, são bairros que já tem 
água e com esse ´balão de oxi-
génio´ vamos melhorar a quali-
dade e a fiabilidade dos nossos 
níveis de serviços”, explicou.   

De acordo com o repre-
sentante da Vale, Francisco  
Mbembe, a parceria surge no 

âmbito do apelo do Municí-
pio para prover água aos mu-
nícipes. “Esses são os bair-

ros mais populosos e onde 
se verifica maior escassez de 
água em Moatize. A Edili-

dade apresentou essas ques-
tões e nós abraçamos essa 
causa”, esclareceu Mbembe.

empresa Recarga Aki,que 
compreende uma rede com 
mais de 4,000 agentes, dis-

tribuidos em todo o País, 
com o objectivo de servir 
de ponto único de paga-
mento de serviços ao pú-
blico, tais comoelectrici-
dade, televisão e telefone.

Para o Director Geral 
da Betway em Moçambi-
que, Jonas Júnior, a parce-
ria com a Recarga Aki tem 
como objectivo aumentar 
a variedade nos métodos 
de pagamentos para per-
mitir o carregamento das 
contas de apostas online. 

Jonas Júnior declarou 
também que a empresa tem 
trabalhado arduamente para 
encontrar soluções, permi-
tir a melhor experiência de 
jogo para os seus clientes e 
fornecer um entretenimento 
conveniente e sem interrup-
ções. “Estamos muito foca-
dos em fornecer um serviço 
de excelência aos nossos jo-
gadores e por isso oferece-
mos mais uma opção na área 
de métodos de pagamento.”.

Com esta integração, 
agora é possível recarre-
gar a conta Betway atra-
vés dos seguintes méto-
dos: Recarga Aki, Mpesa.
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No leito do grande rio

o access Bank é, a partir de agora, um dos principais 
patrocinadores do motociclista paulo oliveira, o primeiro 
moçambicano a qualificar-se para o maior evento mundial 
de desporto motorizado–o rally dakar–,cuja próxima edição 
terá lugar em 2022, na arábia saudita. 

Desde a cria-
ção da 
prova, há 
mais de 40 
anos, que 

nenhum moçambicano tinha 
conseguido uma qualificação 
para participar naquele even-
to de tamanha importância 
para os amantes do todo-o-
-terreno e não só. Paulo Oli-
veira mudou essa realidade 
ao alcançar no ano passado a 
qualificação, tendo consegui-
do a segunda posição na sua 
classe, Enduro Cup,o Rally 
Andaluzia fez parte do calen-
dário de corridas “Dakar Se-
ries”, sendo uma corrida com 
o rotulo “Road to Dakar”. 

Porque o Access Bank 
Mozambique acredita no des-
porto e nos desportistas mo-
çambicanos, o banco decidiu 
apoiar Paulo Oliveira para 
que possa ter as condições 
logísticas necessárias a fim 

deter uma boa prestação na 
43ª competição de rally mais 
longa e prestigiada do mundo.

A carreira de Paulo Oli-
veira começou há mais de 
20 anos, tendo participado e 
conquistado lugares cimeiros 
em campeonatos de motoci-
clismo. Como piloto moçam-
bicano, Paulo Oliveira está 
actualmente a disputar o cam-
peonato do Mundo de Bajas, 
onde ,recentemente, ganhou a 
primeira etapa que decorreu na 
Jordânia. Participou também, 
de 22 a 24 de Julho, na míti-
ca prova do de todo-o-terreno 
Baja da Aragon, que teve lu-
gar em Teruel,Espanha, com 
um total de 896 quilómetros.

O Access Bank reforça 
o seu comprometimento na 
promoção das modalidades 
desportivas moçambicanas, 
dado o potencial que as mes-
mas têm de projectar a ban-
deira nacional além-fronteiras.  

A seguradora Fidelidade 
e a Associação Moçambicana 
de Empresas e Profissionais 
de Recursos Humanos (AME-
PRH), firmaram, na passada 
semana, em Maputo, uma par-
ceria através da qual os mem-
bros da AMEPRH, beneficiam 
de condições especiais na aqui-
sição de serviços da Fidelida-
de, nomeadamente nos seguros 
Automóvel, Saúde, Acidentes 
de Trabalho, Viagem, Multir-
riscos e Acidentes Pessoais.

Para a presidente da AME-
PRH, Marlene de Sousa, o pre-
sente acordo “é mais um compro-

misso da nossa missão conjunta 
de contribuir para a criação de 
melhores soluções e condições 
para as pessoas e organizações.”

Por sua vez, a Directo-
ra Comercial e Marketing da 
Fidelidade, Leonor Gomes, 
afirmou tratar-se “de uma par-
ceria relevante para nós, pela 
proximidade que a mesma 
promove, entre os que gerem 
Pessoas e, as soluções para as 
proteger. Ao estabelecer esta 
parceria, a Fidelidade conti-
nua a seguir a sua estratégia 
de se relacionar com os dife-
rentes sectores da economia.”

UJC e Politécnica assinam 
memorando de cooperação 

Access Bank patrocina primeiro moçambicano 
a qualificar-se para o Rally Dakar 

No âmbito da cooperação 
didáctica, científica e cultural, 
a Universidade Politécnica e a 
Universidade Joaquim Chissa-
no (UJC) assinaram, terça-fei-
ra, 27 de Julho, em Maputo, um 
memorando de entendimento, 
que tem por objectivo a inter-
nacionalização e mobilidade 
académica entre professores, 
estudantes e investigadores.

O acordo, que é regido pelas 
leis vigentes em Moçambique, 
preconiza o desenvolvimento 
de um conjunto de projectos 
e pesquisas, organização de 
jornadas científicas, cursos de 
curta duração, seminários, de-
senvolvimento de programas 
de bolsas de estudo, organiza-
ção de actividades de carác-
ter desportivo e publicações.

A cooperação ocorrerá numa 
base de igualdade e com provei-
to recíproco, de acordo com a ca-
pacidade, possibilidade e expe-
riência de cada uma das partes.

Na ocasião, Narciso Matos, 
reitor da Universidade Politéc-
nica, referiu que o memorando 
assinado  com a UJC é um ins-
trumento que simboliza a von-
tade das duas instituições de 
trabalhar juntas, por existir um 
campo muito grande na área da 
pesquisa científica, formação 
de docentes e na troca de ex-
periências entre os estudantes.

“Nós estamos muito em-
penhados em aprender con-
vosco e poder contribuir com 
o conhecimento que ao lon-
go dos 25 anos da existência 

da Universidade Politécnica 
pudemos acumular em algu-
mas áreas científicas que são 
comuns e outras que são cer-
tamente complementares. Há 
regiões geográficas em que nós 
estamos presentes e há som-
bras brancas da UJC, que se 
espalham por todo o país. Há, 
sem dúvida, na Universidade 
Politécnica, um campo muito 
grande que podemos explo-
rar”, referiu Narciso Matos.

Por sua vez, José Magode, 
reitor da Universidade Joaquim 
Chissano (UJC), explicou que 

a celebração do memorando 
entre as duas universidades 
reveste-se de sentido de ra-
cionalidade, que se traduz de 
forma inequívoca no interesse 
partilhado pela aproximação e 
pelas relações de amizade entre 
os membros de ambas as ins-
tituições, na troca de conhe-
cimento e experiências sobre 
agendas de interesse comum.  

“O memorando que ce-

lebramos hoje formaliza, o 
propósito destes ideais, a co-
laboração entre as nossas ins-
tituições e o desejo de forta-
lecermos a nossa cooperação 
institucional, especialmente 
neste momento de desafios a 
nível nacional e internacional 
como consequência do surgi-
mento e rápido alastramento 
da pandemia da Covid-19”, 
concluiu José Magode.

Profissionais de Recursos Humanos com 
benefícios nos Seguros da Fidelidade
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USD 20 mil milhões do Banco Mundial 
disponíveis para África até finais de 2022

Jovem agricultor de Barué recebe 
prémio de bom desempenho

Afectado pelo Ciclone Idai e pela Covid-19

adérito adriano passanduca, proprietário da empresa Gre-
en land, que se dedica à multiplicação de sementes e à produção 
de outras culturas diversas, foi premiado pelo agro-Jovem com 
331 mil meticais por ter cumprido com as suas obrigações cre-
ditícias e pelo desempenho exemplar do seu empreendimento.

Com 29 anos, 
P a s s a n d u -
ca que ope-
ra em Serra 
Choa, no 

distrito de Barué, em Manica, 
vem demonstrando que com 
sentido de responsabilidade e 
boa gestão tem sido capaz de 
superar os desafios impostos 
pela Covid-19 e pelos estragos 
causados pelo Ciclone Idai.

Este jovem explora dois 
campos, sendo um deles de sua 
pertença e o outro da família, 
porém sob sua gestão e é neste 
local onde faz a multiplicação 
de sementes, pelo facto de se 
encontrar isolado, o que ga-
rante a sua protecção em rela-
ção a possíveis contaminações.

Formado em Agropecuá-
ria pelo Instituto Agrário de 
Boane e licenciado em Desen-
volvimento Rural pela Univer-
sidade São Tomás de Moçam-
bique, Passanduca beneficiou 
de um financiamento no valor 
de 662,600 meticais, ao abri-
go do programa Agro-jovem, 
valor que investiu na sua acti-
vidade. Com o financiamento 
do Agro-Jovem, a sua empre-

sa individual contratou quatro 
trabalhadores permanentes 
e, na época de pico, contrata 
mais cerca de 20 sazonais, dos 
quais 75% tem sido mulheres.

A empresa reembolsou 
o crédito, conforme acor-
dado no plano de amorti-
zação, mesmo tendo sido 
afectado pelo Ciclone Idai e 
pela pandemia da Covid-19.

De acordo com o regula-
mento do programa, o pré-
mio de 50% do valor do cré-
dito reembolsado, portanto, 
331.000 meticais, deverá ser 
usado para reinvestir no seu 
negócio, designadamente, na 
aquisição de um tanque de 
10.000 litros e mais uma moto-
bomba de suporte para reforçar 
o seu sistema de rega e expan-
são da área, em mais 5 hectares.

“Estou feliz com este pré-
mio, que me permite adquirir 
mais equipamento para melhorar 
a eficácia do processo de rega 
que me garante a produção de 
variadas culturas e em tempos de 
baixa ou nenhuma precipitação 
pluviométrica permite expandir 
a minha área”, manifesta, des-
tacando que “vai ser possível 

produzir culturas de maiores ren-
dimentos com destaque para a 
batata reno, tomate e gergelim”.

O Agro-Jovem é um progra-
ma concebido pela Gapi e co-
-financiado pela DANIDA e que 
combina consultoria, capacita-
ção empresarial e financiamento 
de capital inicial para a criação 
de novas empresas no agronegó-
cio geridos por jovens técnicos 
recém-graduados. O seu princi-
pal objectivo é estimular o siste-

ma de ensino a preparar técnicos 
que sejam capazes de criar negó-
cios sustentáveis e inovadores e 
de gerarem postos de trabalho 
dignos, no sector do agronegócio 
com foco no desenvolvimento 
das suas comunidades. O Agro-
-Jovem foi lançado pelo Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, em 2015.

De abrangência nacional, e 
com uma rede de 20 parceiros 
locais de implementação entre 
instituições de ensino médio, 

técnico-profissional e universi-
tário, envolveu 3150 jovens em 
debates e eventos sobre o em-
preendedorismo, formou mais 
de 1300 estudantes em matérias 
ligadas à criação e gestão de ne-
gócios e, através de competições 
nacionais, financiou 61 milhões 
de meticais a 265 jovens em-
preendedores para a criação 
dos seus negócios, gerando cer-
ca de 600 postos de trabalho na 
cadeia de valor do agronegócio.

Os dados mostram que des-
de o início da pandemia da CO-
VID-19 em finais de 2019, o 
Banco Mundial já mobilizou 
mais de USD 157 mil milhões 
para combater o impacto sanitá-
rio, económico e social da pan-
demia, em resposta à crise mais 
rápida e maior da sua história.

Cerca de 100 países estão a 
beneficiar-se do financiamento 
voltado para reforçar a prepara-
ção em resposta à pandemia e de 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade e emprego. O Banco 
está, também, a apoiar mais de 50 
países de baixa e média rendas, 
mais da metade dos quais se en-
contra em África, onde ocorre o 

financiamento de 20 mil milhões 
de dólares até finais de 2022.

No geral, para os países em 
desenvolvimento, foi estabele-
cido um novo mecanismo de 
financiamento entre a COVAX 
e o Banco Mundial, baseado no 

acordo de partilha de custos, re-
centemente concebido pela Gavi.

O mecanismo escalável reúne 
a capacidade da COVAX de ne-
gociar acordos de compra ante-
cipada de vacinas aos fabricantes 
com a mesma capacidade do Ban-

co Mundial de fornecer financia-
mento previsível aos países para 
a compra de vacinas, a implanta-
ção e investimentos mais amplos 
em sistemas de saúde. O novo 
mecanismo mitigará os riscos e 
incertezas na procura e na capaci-
dade de financiamento dos países.

Os países com projectos de 
vacinas, aprovados pelo Banco 
Mundial, que confirmem a com-
pra de doses adicionais através da 
COVAX, concordarão sobre o nú-
mero de doses de uma vacina es-
pecífica, bem como sobre os pra-
zos de entrega relacionados. Ao 
receber um pedido do país, o Ban-
co Mundial fornecerá à COVAX 
uma confirmação de pagamento, 

permitindo-lhe fazer compras 
antecipadas de grandes quanti-
dades de doses de vacina com os 
fabricantes a preços competitivos.

Ao abrigo do acordo de parti-
lha de custos para os países AMC 
(92 países de rendimento baixo 
e médio), a COVAX planeia dis-
ponibilizar até 430 milhões de 
doses adicionais, ou o suficiente 
para vacinar 250 milhões de pes-
soas, com entrega entre finais de 
2021 e meados de 2022. Haverá 
várias ofertas de fornecimen-
to, pelas quais os países terão 
a oportunidade de seleccionar 
e comprometer-se em adquirir 
vacinas específicas que se ali-
nhem com as suas preferências.
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Vacinação deve ir ao encontro 
do vendedor informal

Porto de Maputo manuseia mais de 
18 milhões de toneladas de carga em 2020

Defende câmara do Comércio e Indústria Juvenil 

o vice-presidente da câmara do comércio e indústria ju-
venil, José de sousa defende que a única saída para a redução 
das infecções nos vários mercados do país passa por uma vaci-
nação em massa dos vendedores informais. José de Sousa afir-
ma de forma categórica que nenhum operador informal ousa 
em abandonar a sua actividade deixando de ganhar receita 
para alimentar seu agregado para ir vacinar contra covid19.

É uma situação 
caricata. Os 
mercados es-
tão lotados de 
indivíduos de 

diferentes faixas etárias que 
neste momento ainda não fo-
ram mobilizados para vacina-
ção e sem estratégia desenhada 
pelo governo, impossível será 
persuadir esta classe laboral 
para vacinação, José de Sousa 
argumenta que a vida do ven-
dedor informal está centrali-
zada nas ruas e nos mercados 
onde o mesmo ganha algum 
dinheiro e por via disso existe 
muito risco de contaminação, 
tendo em conta os aglomerados 
que se registam nos mercados.

O vendedor informal pen-
sa na sua banca porque é de 
lá de onde consegue alimen-
tos para sua família, José de 
Sousa explicou que muito 
dos vendedores por vezes não 

dispõe de um documento de 
identificação e as brigadas da 
direcção nacional de identifi-
cação civil (DNIC) instalava 
tendas para que os vendedores 
aderissem ao processo e por 
algum tempo foi um sucesso.

É a mesma filosofia que o go-
verno através do ministério da 
saúde devia implementar como 
forma de reduzir os indicies 
de contaminação da covid19. 

“Se até depois do parto, não 
repousa pelo menos uma sema-
na acabando por abandonar as 
recomendações médicas para 
o mercado, pior com a vacina-
ção, existe muito risco de não 
adesão”. Sousa reforça a neces-
sidade de uma estratégia de va-
cinação do sector informal que 
inclua brigadas que se posicio-
nem nos mais de cem mercados 
para vacinar os informais que 
ocupam cerca de 85%do teci-
do laboral em Moçambique. 

José de Sousa que até ape-
lida os informais de um exerci-
to de salvação do país entende 
que os assuntos dos informais 
não podem ser tratados de 
forma minimalista, tendo em 
conta sua sensibilidade das 
pessoas que praticam esta acti-
vidade muita das quais viven-
do na extrema pobreza e com 
baixo nível de escolaridade.

Se por um lado a vacinação 

deste tecido laboral deve ir ao 
encontro deste tecido laboral, 
por outro as medidas de preven-
ção a covid19 tem asfixiado ain-
da mais esta classe batalhadora.

“O horário do exercício 
das actividades incluindo o 
recolher obrigatório agra-
vou as dificuldades da classe 
dos informais porque as ven-
das tem sido ao final do dia e 
a realidade é contaria pelos 

dias que correm”, lamentou 
Sousa para quem as ven-
das baixaram drasticamente.

Há pessoas que não conse-
guem fazer um rancho mensal, 
seus planos de alimentação 
são diários e com o recolher 
obrigatório precisam de repro-
gramação e não só, a covid19 
agravou os níveis desemprego 
e a actividade informal tem sido 
alternativa para salvação. eG

O porto de Maputo manu-
seou um volume de mais de 18 
milhões toneladas de carga no 
ano passado, contra 21 milhões 
toneladas em 2019, uma queda 
de 14,3%, que se deve, em par-
te, ao impacto da Covid-19, bem 
como às medidas restritivas para 
travar a propagação da pande-
mia em Moçambique e nos paí-
ses da região Austral de África.

A informação foi tornada pú-
blica quinta-feira (22), em Mapu-
to, pelo ministro dos Transportes 
e Comunicações, Janfar Abdulai, 
no Fórum de Promoção da Evolu-
ção dos Transportes em Moçam-
bique, evento em formato virtual 
que juntou mais de 300 partici-
pantes de 20 países, incluindo ges-
tores de infra-estruturas portuá-
rias, provedores de serviços de 

transportes, de armazenamento 
e desembaraço de mercadorias, 
e utilizadores logísticos dos Cor-
redores de Desenvolvimento.

 “No Corredor de Maputo, 
alegram-nos os recordes de cres-
cimento do manuseamento por-
tuário que temos vindo a registar. 
No ano passado, não obstante 

o contexto de restrições devido 
a Covid-19, o Porto de Mapu-
to logrou manusear mais de 18 
milhões de toneladas”, disse.

De acordo com o ministro, 
os resultados do Porto de Ma-
puto reflectem os investimentos 
massivos que o governo tem 
vindo a realizar nos Corredores 

de Maputo, Beira e Nacala, con-
cretamente na componente da 
dragagem, ampliação da capaci-
dade de manuseamento portuá-
ria e escoamento de mercadoria 
ferroviária, através da constru-
ção de novas infra-estruturas.

“Apostamos na reabilitação 
e modernização dos portos, bem 
como a aquisição dos guindastes, 
carruagens, vagões e locomoti-
vas, e isso atesta esse compro-
metimento de Moçambique no 
cumprimento do seu papel na 
logística da região”, afirmou.

Na componente ferroviá-
ria, o governante destacou o 
trabalho realizado na concep-
ção e construção do Terminal 
Aduaneiro de Ressano Garcia, 
que deverá estar operacional 
brevemente, com um gran-

de impacto no crescimento de 
carga ferroviária transporta-
da e manuseada no Porto de 
Maputo, reduzindo o fluxo de 
camiões que causam conges-
tionamentos ao longo da Estra-
da Nacional Número 4 (EN4).

 Abdulai aproveitou a ocasião 
para convidar o sector privado a 
se juntar aos esforços do gover-
no para o desenvolvimento de 
infra-estruturas de transportes, 
através do investimento directo 
estrangeiro, explorando os me-
canismos estabelecidos no país.

Durante a reunião de dois 
dias, os participantes vão procurar 
identificar oportunidades de inves-
timento na área de infra-estruturas 
de transporte na região da Comu-
nidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC).(AIM)
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Rady Gramane arrasa equatoriana e apura-se 
para os quartos-de-final dos Jogos Olímpicos

Velejadoras Maria Machava e Denise Parruque 
ausentes das primeiras regatas 470 Radial

Associação Black Bulls
A pugilista Moçambicana Rady Gramane qualificou-se na manhã des-

ta quarta-feira (noite em Tóquio) para os os quartos-de-final do Tor-
neio de Boxe dos Jogos olímpicos de tóquio 2020 que decorrem no Ja-
pão. Gramane que competiu na categoria dos 69-75 kg foi imperial no seu 
combate diante de erika stefania pachito, do equador, tendo vencido por 4-1. 

Assim Moçambique terá 
duas atletas a com-
petirem nos quartos-
-de-final dos Jogos 
Olímpicos, depois do 

apuramento registado ontem por Alcinda 

panguana, um feito que se equipara as 
participações de Maria de Lurdes Muto-
la, que foi até aqui única atleta moçam-
bicana conseguir chegar longe em provas 
de uma olimpíada, conquistando a meda-
lha de Ouro nos Jogos de Sydney 2000. 

Rady Gramane começou a impor-
-se no primeiro assalto vencendo com a 
pontuação máxima indicada por quatro 
dos cinco júris, porém perdeu o segun-
do assalto. Daí para frente a Moçam-
bicana orientada por Lucas Sinóia foi 
imperial e não deu hipóteses à pugilista 
equatoriana, sendo que no final a vitó-
ria foi categórica para Gramane por 4-1.

Gramane está assim apurada para os 
quartos-de-final da competição, devendo 

As velejadoras moçambi-
canas Maria Machava e De-
nise Parruque foram as gran-
des ausentes da prova de 470 
Radial, cujas primeiras duas 
regatas aconteceram na manhã 
desta quarta-feira (7:50 H de 
Maputo, 14:50 H de Tóquio). 
A página oficial dos Jogos 
Olímpicos refere que as vele-
jadoras moçambicanas “não 
compareceram para a área de 
partida” (DNC – did not come).

O LanceMZ contactou ao 
Chefe da Missão Moçambi-
cana a Tóquio 2020, Francis-
co Mabjaia, que confirmou a 
ausência das velejadoras na 
prova desta quarta-feira, jus-
tificando com o facto “de as 
condições meteorológica não 
terem sido boas para as nossa 
atletas, pois a hora da partida 
estava muito vento com velo-
cidades na casa dos 16 kts, que 
inclusive partiram alguns ins-

trumentos na área da prova”.
 Apesar dessa situação que 

afectou as moçambicanas,a 
prova da vela Radial 470 de-
correu em Enoshima com a 
participação de 20 duplas 
tendo iniciado com a velo-
cidade de vento a indicar 12 
kts sendo que o máximo foi 
de 15 kts. A dupla polaca Ag-
nieszka Skrypulec e Jolanta 
Ogar segue na liderança da 
competição de vela com 2 

pontos, na sequência do pri-
meiro lugar nas duas regatas.

A não participação das 
velejadoras nas regatas des-
ta quarta-feira deixou-as de-
soladas e acabaram por ser 
confortadas pelo Secretá-
rio de Estado do Desporto, 
Carlos Gilberto Mendes, e 
pelo Presidente do Comi-
té Olímpico de Moçambi-
que, Aníbal Manave, que se 
encontram em Enoshima.

O Chefe da Missão Mo-
çambicana em Tóquio, Fran-
cisco Mabjaia, garantiu que 
as velejadoras vão partici-
par nas regatas desta quinta-
-feira pelas 5:05 H e 6:05 H 
(respectivamente 12:05 H e 
13:05 H, em Tóquio). Refira-
-se que devido à ausência 
na prova desta terça-feira as 
jovens velejadoras seguem 
na última posição na tabela 
classificativa. (laNCemZ).

enfrentar a Zenfira Magome-
dalieva do Comité Olímpico 
Russo, combate marcado para 
sábado, 31 de Julho, pelas 
11:51 Horas de Maputo (18:51 
de Tóquio). (laNCemZ)
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Comercial

Selecção de futebol de praia  
inicia estágio em Nazaré

Canais SuperSport da DStv e GOtv continuam a garantir 
cobertura imbatível dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

|desporto|

os Canais supersport da dstv e Gotv continuam a 
garantir cobertura total dos Jogos das XXXii olimpí-
ada, um evento que vai decorrer até ao dia 8 de agos-
to, na cidade de tóquio, no Japão e que está a trazer 
resultados surpreendentes para o desporto mundial.

O SuperSport é 
a sua #Casa-
DoDesporto  
é o local ideal 
para acompa-

nhar as emoções de uma olimpí-
ada que decorre observando todo 
protocolo imposto pela pande-
mia da COVID-19, um novo nor-
mal que tem sido seguido à risca 
pelos participantes ao evento.

Esta quarta-feira, 28 de Ju-
lho, às emoções prosseguem em 
Tóquio e com acompanhamento 
integral pelos Canais SuperS-
port, num dia que abre com as fi-
nais de surfe para ambos os sexos 
(00:55 AO VIVO no SuperSport 
Variety 3), enquanto os fãs de 
basquete terão a oportunidade 
de acompanhar o confronto mas-
culino entre Nigéria e Alemanha 
(02:50 AO VIVO no SuperSport 
Action e SuperSport OTT3). Os 
jogos de basquetebol 3×3 têm 
sido atraentes sendo que para 
esta quarta-feira está destinada 
aos jogos para a atribuição das 
medalhas de bronze e ouro em 
masculinos e femininos (13:40 
AO VIVO no SuperSport PSL 

e SuperSport GOtv Football).
O futebol masculino es-

tará em destaque com a reali-
zação jogo entre as selecções 
da Costa do Marfim e da Ale-
manha (09:50 AO VIVO no 
SuperSport Football e SuperS-
port GOtv La Liga) e a África 
do Sul a enfrentar o México 
(13:20 AO VIVO no SuperS-
port La Liga, SuperSport OTT4 
e SuperSport GOtv Select 1).

No que se refere à partici-
pação dos atletas moçambica-
nos nesta olimpíada o dia está 
reservado para a entrada em 
cena nesta quarta-feira, com as 
velejadoras Maria Machava e 
Denise Parruque, a competi-
rem na classe 470 radial, com 
a primeira regata a acontecer 
pelas 7:50 Horas de Mapu-
to (14:50 Horas de Tóquio).

Logo depois será a vez do 
combate de Rady Gramane que 
vai competir na categoria dos 
69-75 Kg, devendo defrontar 
a Erika Stefania Pachito, do 
Equador, pelas 10:48 Horas de 
Maputo (17:48 Horas de Tó-
quio). Gramane deverá se ins-

pirar na prestação da sua com-
panheira Alcinda Panguana que 
esta terça-feira se apurou para 
os quartos-de-final da categoria 
dos 64-69 Kg, ao derrotar a que-
niana Akinyi Elizabeth. A chine-
sa Hong Gu será a próxima ad-
versária de Alcinda Panguana.

Recordar que até aqui qua-
tro atletas moçambicanos já se 
exibiram nos Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020, com o nadador 
Igor Mogne a ser o primeiro a 
não passar da primeira elimina-
tória, ao fazer os 400 metros li-

vres fazendo a marca de 3:56.56 
minutos, ficando longe do tem-
po de 3:54,90 minutos como a 
sua melhor marca na distância 
feita em Gwangiu, na Coreia do 
Sul. O segundo a entrar em pro-
va nesta olimpíada foi o judoca 
Kevin Loforte que saiu derro-
tado por Ippon diante de Baru-
ch Shmailov, de Israel, para a 
categoria dos menos de 66 Kg, 
terminando deste modo de for-
ma precoce a sua participação 
nesta competição planetária.

A velejadora Deizy Nhaqui-

le já participou em oito regatas 
da classe Laser Radial, ocupan-
do actualmente a 40a posição 
com um total de 195 pontos. 
A próxima etapa está marcada 
para quinta-feira, 29 de Julho.

A cobertura dos Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020 é im-
batível no SuperSport, a sua 
#CasaDoDesporto. Os nossos 
telespectadores na DStv e GOtv 
podem ver todas as suas estrelas 
favoritas brilharem nesta compe-
tição planetária que vai decorrer 
até ao dia 8 de Agosto de 2021.

A selecção moçambicana 
de futebol de praia inicia a par-
tir de terça-feira até 9 de Agos-
to um estágio na vila de Na-
zaré,  em Portugal,  tendo em 
vista a participação no Campe-
onato do Mundo-Rússia 2021.

 Durante o estágio de quase 
duas semanas, a equipa mo-
çambicana irá realizar jogos 
de controlo na praia da Nazaré,  

tendo já agendado uma parti-
da com a selecção portugue-
sa, actual campeã do mundo. 
Está ainda previsto também 
um ensaio com o SC Braga.

 Moçambique cumpre em 
terras lusas a segunda fase de 
preparação, após ter durante 
mês e meio treinado na Arena 
da Costa do Sol, em Maputo.

 Refira-se que a formação 

moçambicana regressa a Na-
zaré, onde esteve em Maio 
aquando da preparação para 
o CAN, prova na qual viria a 
qualificar-se em segundo lugar.  

No Mundial da Rússia,  
Moçambique fará parte do 
grupo B , tendo como adver-
sários a Espanha (19 de Agos-
to), Emirados Arábes Unidos 
(21) e Tahiti (23). (abola)
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“Tenho uma preferência pelo escuro, por isso carrego 
o preto do africanismo” – DARK “o homólogo”

pseudónimo darK “o homólogo”, que responde pelo 
nome de Alcandro Ananias Júnior. Tem uma preferência in-
discutível pelo escuro, tanto que carrega consigo o preto do 
africanismo que vive em si. residente no bairro da liberdade 
província de maputo.Formado em recursos humanosinfor-
mática (sistemas hardware, programações, gráfica, Edições). 
Tendo como profissão actual operário de máquinas industriais.

“T
enho como arte que me ca-
racteriza a música  e os po-
emas, e em tempos vagos 
desenvolvo textos tais como 
motivações em meu perfil”.

Desde criança teve boas 
influências e as mesmas in-
fluências desaguam na mú-
sica, então vem desde o 
berço bebendo da música 
e escutando muitos grupos 
musicais que quanto mais 
crescia mais procurava se en-
volver e procurar conhecer 
a fundo o conceito música. 

Tupac, Notorious, Snoop, 
foram um dos primeiros ame-
ricanos que escutou, na altura 
a música que mais gostava era 
do Tupac”DEAR MAMA”, a 
qual o caracterizava, mas de-
pois de um tempo descobriu 
que nosso país é um jazigo 
rico com Flash Enccy, Aza-
gaia, toda Cotonete Recordz 
e outros músicos revolucioná-
rios senão activistas sociais, 
talvez seja esse o motivo que 
o levou a seguir a mesma tra-
jectória na música, abordar 
assuntos de interesse social, o 
quotidiano da sua sociedade, e 
os desafios que o africano tem 
de enfrentar na esfera, pois 
uma vez tidos como um con-
tinente “pobre” nós temos que 
ser fortes e jamais desistir, o 
que leva-o acreditar que re-
petir em seus posicionamen-
tos que somos proibidos de 
desistir”NEVER GIVE UP”. 

Então, depois de um bom 
tempo bebendo da música, 
após as manifestações de 
2010 em 2012 começou a ra-
biscar e elaborando letras que 
só foram levadas a sério em 
2013 com mais dois dos seus 
colegas na altura da secun-
dária. Entraram no estúdio e 
gravaram a primeira música, 
na altura o grupo era com-
posto por 3 rappers”YOUNG 
RAPPERS” para dizer que 
tem 8 anos de carreira, mas é 
difícil manter um grupo com 
ideias contrárias e então de-

cidiram desfazer e hoje es-
tando a trabalhar só, em co-
laborações com mais rappers. 

“A minha garra não me 
deixa afrouxar antes de atin-
gir os meus objectivos que é 
a expansão do meu trabalho 
e trabalhar com mais rapper-
se unificar os fazedores desta 
arte, dentro deste processo fiz 
em pouco tempo colabora-
ção com artistas na zona nor-
te e centro do país que foi 
um estrondo”, sublinha. 

Em Setembro de 2020 lan-
çou uma EP intitulada “Pro-
vérbios” que veio expressar 
sentimentos que já há muito 
tempo estavam instalados em 
si. Em 2021, lança um single 
intitulado”Cavalo de Tróia”, 
que vem como um desper-
tador para que África possa 
acordar, carregada de con-
teúdos fortes e recomenda.

“Antes desses temas já 
existem faixas feitas e dis-
poníveis nas plataformas 
digitais para o consumo.

Falando sobre os poemas, 
o artista refere que, os seus 
poemas têm de certa forma 
uma ligação com as músi-
cas. Seus pontos focais são 
a sociedade, juventude, Mo-
çambique, em suma África. 

“Meus textos são uma re-
flexão sobre os acontecimen-
tos que tem caracterizado o 
dia-a-dia do moçambicano, 
então me baseio muito no que 
tenho escrito para construir 
as letras das minhas músicas, 
o que faz com que de todas 
formas contribuíam para que 
não me desvie de expressar 
aquele que é meu pensar em 
um determinado assunto”. 

O artista afirma que vem 
estudando a ideia de trazer 
um livro que já tem um possí-
vel tema “RELATOS”, já tem 
alguns conteúdos que vem 
partilhando nas redes sociais 
que também farão parte do 
mesmo, mas não tem ainda 
um livro completo disponível.

2016/18 - Participou em 
concursos musicais e bata-
lhas de Rap(RAPODROMO) 
a nível nacional.

“A EP”PROVÉRBIOS”, 

traz aos amantes da músi-
ca reflexões para possíveis 
motivos de briga em vários 
relacionamentos que nal-
gum momento são gerados 
pela falta de confiança Dú-
vidas, indecisões e o possí-
vel medo de experimentar 
novas escolhas e o receio de 
voltarmos a nos machucar”.

 Tem muita mensagem 
contida nas faixas e são ape-
nas 4 faixas: Tipo nada, Or-
gulho, Indecisão, Pródigo. 
O single lançado este ano 
com tema “CAVALO DE 
TRÓIA”, composto por 2 
faixas: Invasão, Apologize, 
que vem como um desperta-
dor para que possamos ver 
o mundo de outra forma...

É uma visão críti-
ca dos acontecimen-
tos recentes do país.

“A verdade é que sempre 
tem de haver algo com que 
devemos lutar para alcan-
çar os nossos objectivos”. 

 No seu entender a falta de 
editoras para a arte da escrita 
é um dos pontos que faz dela, 
um paradoxo. Fora isso, en-
frenta dificuldades na difusão 
do seu trabalho, visto que a 

juventude está ler pouco isso 
contribui negativamente para 
o avanço dos seus trabalhos.

A música Rap, bem an-
tes da pandemia já não tinha 
muita saída, com o Corona 
vírus só veio ilustrar os bu-
racos que ainda precisam ser 
limados para o avanço des-
te veículo de informação. 

“Acredito que um rapper 
formado é saúde para os ou-
vintes das músicas que pode 
trazer, é por isso que na maio-
ria das vezes os rappers pre-
ferem considerar que fazem 
a música só por “amoràca-
misola“ facto que nego, no 
início sim pode até ser ape-
nas por amor, mas chega um 
momento em que ter algum 
trocado pelo que fazes é ne-
cessário.Mas a verdade é que 
a área do rap (intervenção 
social) não tem muita saída”.

Muitosrappers se desviam 
a procura de melhores posi-
ções na música e largam o 
Rap e vão para outros estilos 
musicais com mercado, mas 
o artista acredita que ain-
da há bom Rap mesmo com 
a dificuldade que estamos a 
ultrapassar, embora não haja 

shows, o que nalgum momen-
to ajudava a angariar fundos 
para continuar com o trabalho.

“Tenho em crer que os 
fiéis ainda fazem os pos-
síveis, há um só caminho, 
só vence quem percorre”.  

Embora o Rap seja uma 
das artes mal interpretadas, o 
artista acredita que unidos po-
demos ser fortes e vencermos 
esse ponto, o Rap é marginali-
zado por um punhado de gen-
te que não está ainda por den-
tro dos feitos e da influência 
social que oferece, desde as 
épocas mas remotas o Rap foi 
uma expressão artística e nas 
Américas os negros protes-
tavam contra a colonização, 
e buscavam reconhecimento 
de seus direitos e o Rap era a 
ponte para chegar à conclusão 
com músicas Rap especialmen-
te underground(intervenção 
social), eles saiam às ruas 
em protesto, e hoje aos pou-
cos estamos a ver melho-
rias, é assim também como 
funciona o campo artístico.

“Quer prosperar no campo 
artístico? Seja firme não há lu-
cros sem investimento, invista 
aquilo que você acredita.Só 
não desista tão fácil daquilo 
que acreditas ser certo, somos 
muitos, e todos temos espaço 
para mostrar nossas habilida-
des embora nem todos che-
gam a alcançar seus objectivos 
mas não deve ser isso que vai 
nos tirar a força de acreditar 
em dias bons e de glória. Jun-
tos somos fortes.”NUNCA 
DESISTAM TODO VENCE-
DOR TEM CICATRIZES”

“Quero endereçar agra-
decimentos a Fátima Abdin 
Martins, por ser essa pessoa 
muito social, e pé ser uma 
pessoa que acredita, eu sinto 
que ela está Interessada com 
o avanço da arte pois isso é o 
que realmente ela gosta, em 
segundo lugar agradecer - vos 
por me conceder este espaço 
para falar um pouco de mim, 
meu muito obrigado mesmo”.

Dark está disponível para 
contribuir mais para o avan-
ço da música e mais no que 
puder. Podendo encontrar 
pelo Facebook: AlcanndroJnr 

Instagram: AlcanndroJr. 
Mais uma vez vão meus agra-
decimentos aos meus admira-
dores e fãs do meu trabalho 
que me tem dado suporte para 
continuar fazendo música.

Estamos jun-
tos a luta é nossa.

NeVer GiVe Up

silVino miranda
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“A literatura ajuda a abrir as nossas mentes e 
mostra-nos novos horizontes” – Jacob Mugeliua”

Jacob Garelo mugeliua. Natural de mocuba, nascido 
ao 10 de Junho de 1989, 32 anos, docente N3, escreve cró-
nicas e poemas.actualmente reside na Vila da moamba.

Para mim, a Lite-
ratura foi e será 
importante nas 
nossas vidas. 
Ajuda a abrir 

as nossas mentes, mostra-nos 
novos horizontes. E falando 
da crónica, de forma sarcás-
tico, vai criticando os modos 
vivendo mas sem directamen-
te ferir as sensibilidades, mas 
tudo em prol da mudança de 
comportamento, e os poe-
mas, mexem com a alma, e 
tornam-nos mais sensíveis.

Começou a escrever em 
2006, ainda na sua adolescên-
cia, a partir do quotidiano, ou 
seja, a partir das vivências e 
da contemplação do mundo 
que o rodeia, com a deman-
da e proliferação de mudan-
ças cíclicas, quer a nível so-
cial, económico e ambiental. 

“Comecei com uma 
amiga que tanto nos ad-
mirávamos, combinamos 
e começamos a escrever”.

O artista conta que ainda 
não tem nenhum livro publica-
do porque não dispunha de ma-
terial para digitar. Os seus tex-
tos estavam em manuscritos. 

Só em 2019, que conseguiu 
um computador portátil e co-

meçou a digitar. Agora já tem 
duas obras em formato físico, 
mas não tem como publicar. 
Quanto ao concurso, nunca 
participou em nenhum, contu-
do, tem declamado em eventos.

“Meu maior desejo, é pu-
blicar as minhas obras, ou seja, 
fazer com que os meus pensa-
mentos e sentimentos cheguem 
à maioria, quem sabe alguma 
coisa lhes seria útil. Também 
desejo a união entre fazedores 
de arte, sem egocentrismo”.

Enquanto vivo, dificuldades 
são enormes. Mas às vezes, tra-
balhando em zonas recônditas, 
sem transporte, ou então sem 
condições básicas, isso nal-
gum tempo nos atrasa a vida. 
Como ter tempo para escre-
ver, de fazer ensino superior.

Na sua visão, a pande-
mia COVID-19, veio agra-
var a situação, já que muitos 
locais onde se promovia a 
cultura foram fechados, ain-
da que se recorra à formas 
electrónicas, mas nem todos 
tem acesso a esses formatos.

“A todos praticantes da Li-
teratura, aconselho a não de-
sistir, ainda que pareça difícil. 
Aliás, precisamos de nos unir 
e seguir os nossos ideais, pois 

ninguém se realiza sozinho. 
AVANTE A LITERATURA!”

“Meus sinceros agrade-
cimentos ao Jornal Zambeze 
pelo privilégio que me con-

cedeu, para falar das minhas 
aspirações e da Literatura no 
geral. Agradecer ao meu gran-
de amigo James que apre-
sentou-meao Jornal Zambe-

ze e a si que procedeu esta 
entrevista que julgo funda-
mental. Muita força aí, e que 
ajude os jovens aspirantes 
ao mercado da Literatura”.

silVino miranda

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

para mas informação, contacte: patrícia dias, +351 936 307 183 (tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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Município da Beira deve indemnizar 
famílias cujas casas pretende destruir 

Para construir uma vala de drenagem

em 16 de Julho de 2021, a televisão miramar1 noticiou 
que o Conselho municipal da Beira, através do seu presi-
dente Albano Carige, notificou 150 famílias com residên-
cias construídas na futura vala de drenagem, sita no bair-
ro municipal de macurungo, para no prazo de 30 dias (a 
contar da data da notificação) retirarem-se daquela zona.

O Municíp io 
da Beira 
alegou o 
s e g u i n t e : 
“É preci-

so perceber que as valas de 
drenagem são os pulmões da 
sobrevivência desta cidade, 
uma cidade altamente costeira 
e que faz parte de 20 cidades 
mais propensas às mudanças 
climáticas ao nível mundial. 
Ter uma vida resiliente passa 
necessariamente de respeitar 
todos os cursos pelos quais a 
água - quer das chuvas, quer 
de qualquer evento natural 
que pode existir, flua de uma 
maneira intensa para desaguar 
no oceano, e evitar que crie 
inundações ou cheias que po-
dem trazer como consequên-
cia danos e perda de vidas 
humanas”. É preciso afirmar 
que as 150 famílias visadas 
pela notificação do Conselho 
Municipal vivem naquela área 
há 15 anos. A questão que se 
coloca é como é que uma en-
tidade municipal como a da 
Beira, com representação em 
todos os postos administra-
tivos e bairros, não tomou 
conhecimento da construção 
daquelas casas numa zona 
próxima ao curso de água? A 
responsabilidade pela fixação 
de residências em áreas pro-
pensas a inundações não pode 
ser exclusiva das famílias, 
pois as autoridades municiais 
não agiram em tempo opor-
tuno para impedir tais actos. 

O Conselho Municipal da 
Beira tem o dever de actuar no 
sentido de garantir o interesse 
público, com respeito pelos 
direitos, liberdades e garan-
tias dos cidadãos, nos termos 
do artigo 6 da Lei n.º 19/2007, 

de 18 de Julho, e do respecti-
vo Regulamento n.º 23/2008, 
de 01 de Julho. Ao abrigo da 
legislação supra, as autorida-
des municipais têm o dever 
de ordenar todo o espaço vago 
que não constituir reserva do 
município ou zona de protec-
ção. Ora, se é dever das au-
toridades municipais ordenar 
o seu território, com ou sem 
população, a responsabilidade 
pela ocupação desordenada 
não deve recair apenas nos 
munícipes, mas também no 
Conselho Municipal da Beira.

 Na verdade, o espaço ora 
ocupado estava classificado 
como reserva do Município 
ou interdito à construção de 
habitações, além de que al-
gumas famílias adquiriram o 
DUAT por ocupação de boa-
-fé, nos termos da alínea b), 
artigo 12, da Lei de Terras, 
e do número 1, artigo 10, do 
Regulamento da Lei de Ter-
ras, aprovado pelo Decreto n.º 
66/98, de 08 de Dezembro). 
Trata-se de uma das formas de 
aquisição do DUAT por pes-
soas singulares nacionais que, 
de boa-fé, estejam a utilizar a 
terra há pelo menos 10 anos, 
ou pelas comunidades locais. 
Com base na legislação sobre 
terras, as 150 famílias notifica-
das pelo Conselho Municipal 
da Beira têm plenos direitos 
sobre a terra que habitam há 
mais de 10 anos, tempo mais 
do que necessário para que de 
forma natural o DUAT lhes 
fosse atribuído. E a inércia 
das autoridades municipais em 
cumprir com o seu dever de 
diligência não deve ser descar-
regada aos pobres munícipes 
que ergueram as suas habi-
tações com muito sacrifício. 

A necessidade de uso de 
certo espaço para efeitos de 
ordenamento territorial, me-
lhorias de infra-estruturas, 
combate e/ou prevenção con-
tra desastres naturais pode 
justificar, legitimamente, a 
desocupação de certas áreas 
na prossecução do interesse 
comum. Entretanto, na actu-
ação da administração públi-
ca, não podem ser postos em 
causa direitos e interesses le-
galmente previstos e assegu-
rados aos cidadãos sobre os 
quais recai a actuação. Ora, 
não existe nenhum documento 
que determine a área em ques-
tão como tendo sido constituí-
da em reserva municipal para 
qualquer fim ou tenha sido 
declarada zona de protecção 
parcial, nos termos do artigo 
9/2 do Decreto n.º 66/98, de 
08 de Dezembro. Isto significa 
que o Município omitiu o seu 
dever constitucional e estatu-
tário, há pelo menos 15 anos, 
ao não ter adoptado medidas 
administrativas sobre área a 
qual está prevista a constru-
ção de valas de drenagem. Por 
isso, é mister que o Conselho 
Municipal da Beira recobre a 

consciência da ilicitude e aja 
em conformidade com a lei 
para que todo e qualquer acto 
relativo a esta comunidade, 
que agiu em gozo dos direitos 
que lhes são conferidos por 
lei, esteja em conformidade 
com a Constituição da Repú-
blica de Moçambique (CRM). 

As notificações apresen-
tadas àquela comunidade dão 
um prazo de 30 dias para de-
socupar a área, mas não con-
tém nenhuma nota referente à 
indeminização ou assistência 
por parte das autoridades mu-
nicipais. Em primeiro plano, 
cabe ao Conselho Municipal 
da Beira pagar uma justa in-
demnização às famílias afecta-
das, pois estamos diante da fi-
gura de expropriação previsto 
no artigo 82/2 da CRM e nos 
termos do artigo 20 da Lei n.º 
19/2007, de 18 de Julho, e 68 
e seguintes do Regulamento da 
Lei do Ordenamento do Terri-
tório, aprovado pelo Decreto 
n.º 23/2008, de 1 de Julho.

Em segundo plano, esta-
mos diante de uma grave viola-
ção de direitos humanos, pois 
está em o direito à dignidade 
da pessoa humana, extraído do 

artigo 1 da CRM e do artigo 1 
da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, bem como 
do artigo 5 da Carta Africana 
dos Direitos do Homem e dos 
Povo. Trata-se de um direito 
que precede todos os demais 
direitos fundamentais, razão 
pela qual encontra-se esta-
tuído no primeiro parágrafo 
do preâmbulo da Declaração 
Universal dos Direitos Huma-
nos, com o reconhecimento da 
CRM, nos termos do artigo 43. 

O CDD reconhece os es-
forços do Conselho Municipal 
da Beira na prevenção de da-
nos futuros sobre os munícipes 
que podem decorrer de desas-
tres naturais que, de forma cí-
clica, assolam a província de 
Sofala, porém exige que o edil 
recobre a sua vocação que é de 
servir aos munícipes e somen-
te a estes, para que, na pros-
secução do interesse comum, 
não sejam sacrificados direitos 
fundamentais de nenhum ci-
dadão. Nenhum direito deve 
ser posto em causa na actua-
ção da Administração Pública, 
além dos casos exceptuados 
pela lei, que não se aplicam 
ao caso em concreto. (CDD)


