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Mutota pulveriza 
Nhangumele

Julgamento das dívidas ocultas

 z Governo dos EUA está profundamente decep-
cionado com a decisão do Governo sul-africano de 
extraditar Manuel Chang para Moçambique em vez 
dos Estados Unidos.
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Mutota “abre boca” na BO e diz 
que Nyusi questionou Nhangumele

Julgamento das dívidas ocultas

arrancou na passada segunda-feira o julgamento do 
maior escândalo de financeiro da história de Moçambique em 
que estão sentados nos bancos dos réus, da Sexta Secção do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, dezanove arguidos 
implicados nas dívidas ilegais. As audiências de discussão e 
julgamento decorrem na tenda montada no Estabelecimento 
de Penitenciário Especial de Alta Segurança da Província de 
Maputo, vulgarmente chamado BO, sob fortes medidas de 
segurança.

  

Foi por volta 
9h:37 minutos, 
do dia 23 de 
Agosto, o Juiz 
da causa, Efi-

génio Baptista, deu entrada a 
sala de sessões, dando início 
a uma audiência que tem con-
tornos, não somente jurídicos, 
mas também políticos, por en-
volver figuras do Estado Mo-
çambicano. No calendário das 
sessões elaborado pelo juiz da 
causa indicava que na segunda-
-feira, 23 de Agosto, seriam 
ouvidos os réus Cipriano Mu-
tota e Teófilo Nhangumele.

 No entanto, foram levanta-
das questões prévias que bara-
lharam a programação do Juiz 
Efigénio Baptista. A questão 
prévia, levantada pelo Minis-
tério Público, que devia ser 
resolvida logo a primeira tinha 
que ver com a forma do pro-
cesso a seguir, tendo em conta 
que o processo foi instaurado 
na vigência do Código do Pro-
cesso Penal de 1929 mas, em 
2020, entrou em vigor novo 
Código do Processo Penal, de 
2019, que elimina a forma de 
processo Querela, e consagra 
apenas as formas de processo 
Comum e Especial. O Juiz da 
causa decidiu que o código a 
ser aplicado na audiência de 
discussão e julgamento seria 
o de 1929 e, consequentemen-
te, a forma de processo que-
rela, para não prejudicar os 
actos e processuais anteriores.

Por via disso, o tribunal 
teve que usar as formalidades 
rígidas do processo Quere-
la, ou seja, leitura da acusa-
ção e das contestações, o que 
acabou por consumir quase 
todo dia da segunda-feira.

Foi levantado também com 
questão prévia e à apreciação 
do juiz o pedido de liberda-
de dos réus presos, alegando 
por lado, por uns serem mem-

bros do SISE e, por força da 
lei, os membros efectivos do 
SISE não podem ser detidos 
e os outros alegando extra-
polação dos prazos de prisão 
preventiva. O juiz decidiu em 
indeferir os requerimentos ale-
gando que a lei não o permite 
porque uma vez decidido sobre 
uma determinada matéria es-
gota o seu poder jurisdicional 
e já tinha decidido anterior-
mente sobre a mesma matéria.

Num outro requerimen-
to o Ministério Público pediu 
que o causídico Alexandre 
Chivale devia, num prazo de 
72 horas deixar o imóvel que 
ocupa, pertencente a Txopela 
SA, porque esta foi apreendi-
da pelo Tribunal. Igualmente 
requereu o Ministério Público 
a preensão de um imóvel que 
está na cidade de Quelimane 
adquirida com fundos prove-
nientes do calote bem ainda a 
devolução de um imóvel que 
depois de ser apreendida foi 
alienada pelo réu Bruno Langa.

   

Cipriano Mutota tenta dilação 
premiada

Cipriano Mutota, a data dos 
factos Director do Gabinete 
de Estudos e Planificação do 
Serviço de Informação e Se-
gredo do Estado (SISE), foi o 
primeiro a ser ouvido. Em sede 
do tribunal, o réu começou por 
explicar que na qualidade de 
Director foi incumbido a mis-
são para fazer levantamento e 
capilar as ameaças que paira-
vam na República de Moçam-
bique, entre os quais, o fenó-
meno de terrorismo, pirataria 
marítima, imigração ilegal, 
tráfico de drogas e sequestros.

Para o efeito, foi feito o es-
tudo e elaboradas conclusões 
que depois foram submetidos 
ao Conselho de Direcção e este 
por duas vez submeteu ao Con-

selho Executivo e dai para os 
consumidores da Informação, 
dentre eles, o Presidente da 
República, Armando Guebuza. 
Em 2010 teve como resposta 
que o documento apresenta-
do devia conter ou mencionar 
medidas especificar para pôr 
cobro as ameaças. Entre as 
medida propostas, constava 
alocação de meios e recursos 
humanos para a protecção e 
controlo da Zona marítima, 
incluindo ilhas que existem ao 
longo da costa moçambicana.

Cipriano Mutota disse ao 
tribunal que num certo dia, o seu 
Director-Geral, Gregório Leão, 
convocou para assistir uma 
apresentação que poderia ser 
uma resposta aos desafios que 
eram propostas, no qual parti-
cipou outras pessoas, como é o 
caso de Nagy Alaue, engenhei-
ro informático da instituição. O 
encontro realizou-se no Minis-
tério da Ciência e Tecnologias e 
apresentação foi feita pela em-
presa Abu Dhabi Mar, através 
de Jean Boustani, que estava 
na companhia de uma senhora 
que dizia ser representante da 
empresa, na zona Austral de 
África, chamada Batsetsani.

Disse que recolheu os da-
dos em slides que depois enca-
minhou ao seu Director-Geral, 
co-réu no processo, tendo este 
dito que o assunto já tinha che-

gado às suas mãos através do 
seu colega, António Carlos de 
Rosário, co-réu no processo.

Após isso, fizeram um tra-
balho interno com os Ministé-
rios das Pescas, Transportes e 
todos os que tinham interesse 
no projecto, incluindo os Mi-
nistérios de Interior e da De-
fesa Nacional. Estes trabalhos 
foram sugeridos pelo Ministro 
da Finanças, Manuel Chang, e 
orientou que fizessem tudo em 
conjunto tendo em conta as ne-
cessidades de cada ministérios 
e, depois, ele como Ministro 
das Finanças reflectiria sobre a 
possibilidade de financiamento.

Nesta altura, Mutota ex-
plicou que já partilhava escri-
tórios com o co-réu Teófilo 
Nhangumela na avenida Amíl-
car Cabral ao próximo do Sel-
fe (residência universitária da 
UEM) e mais tarde foram-se 
instalar na avenida Eduardo 
Mondlane. Aliás, Mutota dis-
se ao tribunal que a excepção 
Teófilo Nhangumele não tem 
nenhuma relação de amizade 
com outros co-réus no pro-
cesso apenas profissionais. 

Foi a partir deste escritório 
que pediu ao seu amigo Teófilo 
Nhangumele para o acompa-
nhar na apresentação do projec-
to no MCT, visto que ele tinha 
uma empresa cujo objecto era a 
traduções e interpretações. Para 

isso, teve que pedir previamen-
te ao seu director, Gregório 
Leão, que seria acompanha-
do por Teófilo Nhangumele.

Após isso, recolheram infor-
mações para acrescentar mais 
elementos e começaram a pen-
sar na criação de um estudo de 
viabilidade que tinha uma parte 
da fundamentação com a expli-
cação dos objectivos do estudo 
e a outra administrativa que ti-
nha mais a ver com os números. 

O primeiro draft, disse Mu-
tota, levou ao Gregório Leão e 
este encaminhou ao comandan-
te-chefe, Armando Guebuza. A 
partir dai promoveram outros 
encontros, participou em pelo 
menos dois encontros dirigidos 
pelo Comandante-Chefe e com 
os ministérios envolvidos. Mu-
tota disse que no draft inicial 
o orçamentado para conclusão 
com sucesso de todo o projecto 
eram necessários 302 milhões 
de dólares mas até ao momento 
em que esteve em contacto com 
o mesmo o valor tinha flutuan-
do até 360 milhões de dólares.

Acrescentou que as dis-
cussões do estudo de viabi-
lidade, no que concerne a 
parte financeira, foram feitas 
pela Isaltina Lucas, por in-
dicação do Ministro das Fi-
nanças, Manuel Chang, e por 
co-réu Teófilo Nhagumele.

Uma das questões que foi 
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colocada e de forma insistente 
pela Ordem dos Advogados de 
Moçambique (OAM), assisten-
te no processo, foi saber como 
é que Nhagumele aparece no 
projecto que culminou com 
a criação da ProIndicus o réu 
respondeu que Nhangumele 
era colaborador informal do 
SISE, mas não sabia a razão 
da sua inclusão no processo.

Entretanto, feito o estudo 
de viabilidade o passo seguin-
te era de apresentar estudos 
à presidência e, neste dia, fo-
ram apresentados acompanha-
dos do Teófilo Nhangumele 
aquém coube apresentar parte 
financeira e a Mutota na argu-
mentação o Teófilo. Após isso, 
o Director-Geral deu ordens 
para criar veículo para mate-
rializar o projecto que deveria 
ter braços do SISE, Ministério 
da Defesa nacional (MDN) e 
Ministério do Interior (MINT). 

Seria o Ministro da Defesa, 
na altura Filipe Nyusi, a liderar 
o projecto da criação de veícu-
los e o réu teria participado em 
uma única reunião no MDN e 
decidiu-se que cada ministério 
tinha que indicar os componen-
tes do veículo e foi assim que o 

SISE indicou a GIPS e o MDN 
a empresa Monte Binga e o 
MINT teria que encontrar uma 
empresa para entrar no projecto.

Após isso saiu do gabinete 
dos estudos em meados de 2013 
e por volta do inicio do ano de 
2014 passou a fazer o estágio no 
Ministério dos Negócios Estran-
geiros, razão pela qual não parti-
cipou no processo da legalização 
da veículo, ou seja, do proces-
so da criação da ProIndicus.

Confrontado com as suas 
declarações das folhas 8842, do 
volume 37, dos autos respondeu 
que após entregar o estudo ao seu 
Director, Gregório Leão, passou 
algum tempo sem que houves-
se resposta sobre a proposta. 

Depois disse que soube de 
Teófilo Nhangumele que ele 
tinha tomado a liberdade de 
abordar o assunto com o Bru-
no Langa pedindo que este, 
por sua vez, intercedesse junto 
do Armando Ndambe Guebu-
za, filho do então presidente 
da República, Armando Gue-
buza, com vista a fazer chegar 
o projecto a mãos do chefe. 

Passado algum tempo de-
pois de Teófilo ter abordado 
Bruno Langa, recebeu a instru-

ção do seu Director Geral no 
sentido de que devia ser apro-
fundado o estudo da proposta 
das potencialidades da mesma.

Na sequência foi realizada 
uma viagem entre os dias 19 a 
21 de Dezembro de 2011, para 
Alemanha, onde se visitou a 
empresa Abu Dhanbi Mar do 
grupo Privinvest na qual viaja-
ram Armando Ndambi Guebu-
za, Teófilo Nhangumele, Antó-
nio Carlos do Rosário e Bruno 
Langa. Esclareceu que também 
estava designado para viajar 
mas não seguiu viagem porque 
viajou a Mocuba devido a fale-
cimento da irmã o relatório des-
sa viagem foi entregue a PGR

Perguntado sobre quem o 
tinha designado disse que foi 
o seu Director-Geral mas não 
sabia quem tinha escolhido 
Armando Ndambi Guebuza, 
Bruno Langa, e António Car-
los do Rosário como integran-
tes da comitiva mas esclare-
ceu que foi ele quem pediu ao 
Director-Geral do SISE para 
Teófilo seguisse viagem em 
seu lugar devido ao falecimen-
to da sua irmã. A mesma equi-
pa realizou uma outra viagem, 
em data que não precisou, para 

Abu Dhabi onde se localiza um 
estaleiro do grupo Prinvivest.

Questionado como é que 
Nhagumele passou a fazer parte 
do projecto disse que tinha que 
pedir autorização para dizer. 
Aliás, a presença de Nhangu-
mele terá incomodado ao en-
tão ministro da defesa, Filipe 
Nyusi, que terá questionado a 
presença nas reuniões. Muto-
ta disse ao tribunal que depois 
desse episódio recebeu ordens 
para que Teófilo Nhangumele 
fosse afastado de todo projecto 
entregando todos os documen-
tos que tinha em sua posse.

Também confirma que Te-
ófilo Nhagumele teria infor-
mado que havia um FEE, ou 
seja suborno, que consistia 
num agradecimento a todos 
que contribuíram pela con-
clusão positiva do projecto. 
Mais confirma que o grupo 
Prinvivest iria pagar a título 
de FEE o montante de 50 mi-
lhões de dólares americanos.

Mutota explicou ao tribunal 
que depois de ter sido afastado 
do projecto mais tarde soube 
da co-ré Ângela Leão que os 
outros já tinham recebido a 
sua parte do FEE e que devia 

procurar pelo Teófilo Nhagu-
mele para receber a sua parte.

Assim procedeu mas não 
logrou sucesso porque Nhan-
gumele recusou a dividir o 
suborno remetendo Mutota ao 
libanês Jean Boustani. Por sua 
vez Boustani orientou a Muto-
ta que devia viajar a Abu Dhabi 
para abrir uma conta num ban-
co local tal como procederam 
os outros co-réus o que terá re-
cusado. Posteriormente foi até 
África do Sul onde identificou 
uma casa e pediu para Bousta-
ni pagar o que não aconteceu.

O réu acabou recebendo 
sete (7) camiões dos quais 
imediatamente vendeu três 
deles ficando com quatro que 
dedicou ao transporte de carga. 
A venda dos três camiões, se-
gundo o réu, era para comprar 
atrelados. Posteriormente, os 
quatro camiões foram vendi-
dos a uma empresa da Matola.

Mutot disse ao tribunal que 
recebeu, através da sua con-
ta domiciliada no Millenium 
Bim, uma quantia de 656 mil 
dólares, em várias parcelas 
que terá gasto em coisas fú-
teis uma parte aplicada na 
sua machamba em Mocuba.

O antigo Ministro das Fi-
nanças, Manuel Chang, foi ar-
rolado como declarante no pro-
cesso que está em julgamento 
na BO. O juiz da causa, anuiu 
o pedido da Ordem dos Advo-
gados de Moçambique (OAM) 
que alega que o antigo Ministro 
seria importante para esclareci-
mento de algumas afirmações 
feitas por Cipriano Mutota.

No seu primeiro pedido a 
OAM queria Manuel Chang 
no tribunal a título de testemu-
nha, mas tratou de rectificar 

porque sendo parte interessada 
no processo não podia ser tes-
temunho mas sim declarante.

   “Uma vez que foi aqui ci-
tado várias vezes, como tendo 
sido quem sugeriu a unificação 
dos projectos dos vários minis-
térios sobre a protecção costei-
ra e como temos informações 
de que vai ser extraditado 
para cá, solicitamos que seja 
chamado para esclarecimen-
tos”, disse Gilberto Correia.

No entanto, a dúvida que 
suscitou algum debate na sala 

de audiências é o facto de não 
haver informações fiáveis so-
bre a extradição do Manual 
Chang, detido na África do 
Sul, porém, o advogado re-
velou que tinha informações 
seguras de que Chang vai 
estar no território moçam-
bicano até esta sexta-feira.

A pretensão da AOM 
foi aceite pelo Juiz da cau-
sa de forma condicional, ou 
seja, a audição do Chang só 
vai acontecer se ele chegar 
a tempo deste julgamento.

Chang arrolado como declarante

Fechar a sala vai dar especulação
Nesta quarta-feira, no proce-

dimento da audição do réu Mu-
tota, o seu advogado, Rodrigo 
Rocha, remeteu um requerimen-
to a pedir que o réu fosse ouvido 
sem a presença dos órgãos de co-
municação social e nem público 
alegando que o seu constituinte 
quer fazer declarações que não 
devem ser do domínio público.

Entretanto, o juiz rapida-
mente exarou um despacho di-
zendo que a questão foi objecto 
de decisão na qual o tribunal 
concordou que a audiência 
era pública e os meios de co-
municação social podiam fa-

zer o seu trabalho nos termos 
da lei e por se tratar de uma 
questão que foi objecto de jul-
gamento do tribunal no despa-
cho que marcou a audiência e 
julgamento deferiu o pedido.

Efigénio Baptista acrescen-
tou explicando que os órgãos 
de comunicação social gozam 
do direito de liberdade de in-
formação e aos demais cida-
dãos também têm o direito de 
serem informados e não podem 
ser cortados este direito mesmo 
reconhecendo que o réu tam-
bém tem o direito de imagem 
e de presunção de inocência 

e cabia ao tribunal decidir o 
direito que seria sacrificado.  

Ademais, o juiz acrescen-
tou que o julgamento devia 
ser público porque estão em 
causa interesses do Estado 
que milhares de moçambica-
nos foram prejudicados e tam-
bém para evitar especulações.

Aliás, o advogado Ale-
xandre Chivale abordou o 
assunto afirmando que relati-
vamente ao seu constituinte, 
António Carlos de Rosário, 
este assunto não será levanta-
do porque os moçambicanos 
devem saber o que aconteceu.

Rodrigo Rocha tenta fechar portas do Tribunal
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Manuel Chang não volta esta semana

Ruanda aumenta efectivo em Cabo Delgado

Providência cautelar do FMO trava extradição 

Avança para assalto a base de insurgentes

Centenas de homens das Forças de Defesa e da Polícia do 
ruanda aterram a 06 de agosto no aeroporto internacional 
de Nacala, Nampula, para reforço dos efectivos já empenha-
dos em combate à insurgência em Cabo Delgado. Fontes mi-
litares indicam que, com o novo reforço, o Ruanda tem agora 
quase 2.000 homens no terreno. Os reforços antecederam o 
assalto a Mocímboa da Praia, no qual era esperado combate 
intenso, mas que acabou com os insurgentes a retirarem-se 
sem oferecer resistência.

Após o assalto 
a Mocím-
boa a 08 de 
Agosto os 
comandantes 

ruandeses ordenaram o avanço 
imediato em duas direcções: a 
oeste de Awasse, para a vila-se-
de de Macomia; para a costa, em 
direcção às matas de Mbau, nas 
margens do rio Messalo, onde se 
acredita estar localizada uma das 
principais bases dos insurgentes.

O eixo Awasse-Macomia, 
sob comando do Major General 
Innocent Kabandana avançou 
mais rapidamente, seguindo a 
Estrada Nacional 380, recupe-
rando importantes aldeias como 
Chitunda, Xitaxi Miangalewa 
(Muidumbe), Chai (Macomia), 
até chegar à vila-sede de Maco-
mia a 15 de agosto Agosto. Com 
a ocupação de vilas ao longo 
da EN380, os insurgentes fo-
ram empurrados para uma área 
com cerca de 60 Km de exten-
são entre a vila de Mocímboa e 
o posto administrativo de Qui-
terajo, na costa de Macomia. 
O reforço do efectivo militar 
ruandês foi fundamental para 
garantir a ocupação de posi-
ções recuperadas e o avanço.

Com a reabertura da circu-
lação na EN380 entre Palma e 

Macomia, está garantida a li-
gação por terra entre a zona a 
nordeste de Cabo Delgado e a 
capital Pemba, até Nacala, per-
mitindo melhor transporte de 
equipamentos e efectivos mili-
tares, assim reduzindo o tempo 
de abastecimento de logística, 
de Mueda, que até agora era fei-
to via Montepuez (cerca de 12h 
desde Pemba, porta de entrada 
das tropas ruandesas, transpor-
tando equipamentos pesados), 
devido à precariedade das vias.

A 18 de Agosto, a base de 
Mbau estava cercada pelas tro-
pas ruandesas, com apoio das 
FADM. As forças comanda-
das por Innocent Kabandana 
estavam em movimento N-S, 
partindo da vila de Mocímboa. 
As forças avançadas dos insur-
gentes, que protegem Mbau, 
estavam a combater e a recuar, 
com avanço dos militares. Com 
Chitunda recuperada, a O, tal 
como Mocímboa, a N, na costa, 
as forças navais sul-africanas 
estavam empenhadas em acções 
de patrulhamento marítimo. A 
cobertura aérea na aproxima-
ção a Mbau é feita por meios 
aéreos da Paramount ao serviço 
das FADM. As tropas da SADC 
não estão envolvidas no assal-
to a Mbau, incluída na zona de 

operações atribuída ao Ruanda.
A principal preocupação na 

aproximação a Mbau é agora a 
parte S de Mocímboa, extensão 
de mata densa que desce até Ma-
comia. Este distrito foi atribuído 
às forças da SADC, cuja missão 
foi lançada a 11Agosto pelo PR 
Filipe Nyusi, mas ainda não se 
conseguiu desdobrar no terre-
no para impedir a descida dos 
insurgentes para S. O plano é 
bloquear a estrada que desce de 
Macomia-sede para o posto ad-
ministrativo de Mucojo, atraves-
sando a floresta densa do Parque 
Nacional das Quirimbas, com 
uma extensão de cerca de 45 Km.

As forças conjuntas da SADC 
estarão entretanto a preparar o 
ataque à base de “Siri” (Síria), 
situada no distrito de Macomia, 
junto ao Parque Natural das Qui-

rimbas a cerca de 150 kms sul de 
Mocímboa, naquela que será sua 
a primeira operação no terreno. 
As bases, conhecidas por “Siri 1” 
e “Siri 2”, são consideradas estra-
tégicas para a eliminação dos in-
surgentes na província. A Tanzâ-
nia encontra-se já em estado de 
alerta na região fronteiriça com 
Cabo Delgado, tendo em vista 
bloquear a passagem e conter o 
risco de criação de bases de reta-
guarda em território tanzaniano.

Apesar da tomada de Mo-
címboa, a estabilização da fren-
te N é considerada em curso. 
São reportados confrontos ar-
mados e resistência de células 
insurgentes ao longo do distrito 
vizinho de Nangade. Os con-
frontos resultam da operação 
no N, entre Palma e Nhica do 
Rovuma, passando do posto 

administrativo de Pundanhar 
até Nangade. A frente N é co-
mandada pelo Brigadeiro Ge-
neral ruandês Pascal Muhizi.

As ligações terrestres entre 
Mocímboa e Pemba, nomea-
damente a EN380, continuam 
condicionadas por questões de 
segurança. Um grupo de jor-
nalistas que aterrou em Pemba 
terá ficado retido na localida-
de por falta de segurança para 
se fazer o trajecto e a possi-
bilidade do grupo se deslocar 
a Mocímboa por via terrestre 
estará agora colocada de lado.

Durante a estadia de Filipe 
Nyusi em Pemba para o lan-
çamento da missão militar da 
SADC, um General ugandês 
manifestou disponibilidade do 
seu país para prestar ajuda no 
combate à insurgência em Cabo 
Delgado. Os serviços de infor-
mações do Ruanda tomaram co-
nhecimento da oferta, comunica-
da a Kigali, onde a possibilidade 
é vista com apreensão, dadas as 
más relações político-militares 
entre os dois países vizinhos.

O Ruanda não admite uma 
operação militar no mesmo tea-
tro operacional com o Uganda, 
numa altura em que a fronteira 
terrestre entre os dois países está 
fechada, depois de o Governo 
ruandês acusar o país vizinho de 
treinar dissidentes para combater 
e destituir o Paul Kagame. Mo-
çambique ainda não respondeu à 
oferta do Uganda e muito prova-
velmente não irá aceitar, devido 
ao veto do Ruanda, que já comu-
nicou o seu desconforto à inte-
ligência militar moçambicana.

 (África Minitor/Zambeze)

Estava tudo montado para 
que o antigo ministro das Finan-
ças, Manuel Chang, viajasse para 
Moçambique na sequência da de-
cisão do ministro sul-africano que 
decidiu pela extradição e não para 
os Estados Unidos de América.

Esta quarta-feira, um avião 
da Força Aérea Moçambicana 
estava na África do Sul e espe-
rava, de a qualquer momento, 
ser expedida a ordem de extradi-
ção, no entanto, uma providên-
cia do Fórum de Monitoria do 
Orçamento (FMO) aceite pelo 
Tribunal Superior de Gauteng, 
suspendeu a execução da deci-
são do ministro Ronald Lamola.

Os advogados envolvidos, se-
gundo escreve o jornal Sul-africano 
Dayly Maverick, suspeitavam que 

uma ordem judicial chegará tarde 
demais, pois acreditam que o go-
verno sul-africano pretendia colo-
car Chang mum avião para Mapu-
to às 7h da quarta-feira - antes que 
o tribunal pudesse ouvir o pedido.

“Isso pode- se tornar Bashir 
Dois”, disse um advogado, re-
ferindo-se ao drama jurídico em 
Junho de 2015, quando o gover-
no sul-africano permitiu que o 
então presidente sudanês, Omar 
al-Bashir, fugisse da África do 
Sul, desafiando uma ordem de 
um tribunal superior que obri-
gava o governo para detê-lo. 

O advogado disse que o actual 
governo sul-africano seria igual-
mente culpado se mandasse Chang 
de volta a Moçambique, sabendo 
que o tribunal superior tinha sido 

solicitado a ordenar o contrário.
 Em carta do FMO, Lamola 

recusou na segunda-feira o pedi-
do do FMO de reverter a decisão 
de enviar Chang a Moçambique.  

“Ele disse que Chang estava 
preso há vários anos e que seria 
injusto detê-lo por mais tempo. 
Em todo caso, disse Lamola, “o 
assunto está nas mãos da Inter-
pol”. Um funcionário do depar-
tamento de justiça confirmou 
isso ao Daily Maverick, dizen-
do que Lamola já não era capaz 
de impedir a entrega de Chang 
às autoridades moçambicanas.

Recorda-se que Chang é es-
perado no julgamento que de-
corre na BO, como declarante, 
na sequencia do requerimento 
apresentado pelo assistente da 

Ordem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM) que entende que 
já há questões que foram levan-
tadas na audição do réu Cipriano 
Mutota em sede do julgamento.

Entretanto a decisão de 
mandar Chang de volta a pátria 
Amada desapontou o governo 
dos EUA alegadamente porque 
os investidores americanos per-
deram milhões no golpe e ele 
acredita que os EUA seriam o 
melhor lugar para Chang enfren-
tar um julgamento adequado.   

Contactada pela agência Lusa, 
a porta-voz do Departamento de 
Justiça norte-americano Nicole 
Navas declarou que “o Gover-
no dos EUA está profundamente 
decepcionado com a decisão do 
Governo sul-africano de extraditar 

Manuel Chang para Moçambi-
que em vez dos Estados Unidos”.

“O ex-ministro das Finanças 
de Moçambique é acusado nos 
Estados Unidos de defraudar ci-
dadãos americanos em milhões 
de dólares e causar danos sig-
nificativos a Moçambique e ao 
seu povo”, prossegue a declara-
ção do Departamento de Justiça.

A administração norte-ame-
ricana sublinha que “a justiça 
seria mais bem servida por meio 
da extradição do Sr. Chang para 
os Estados Unidos”, mas o De-
partamento de Justiça dos EUA 
promete prosseguir com “o com-
promisso de perseguir fraudes 
em grande escala, subornos e 
branqueamento de capitais e res-
ponsabilizar os responsáveis”.
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Twigg Minerals manda passear 
Governo e Conteúdo Local 

Alegando normas e procedimentos internos

Uma das bandeiras do Governo de Moçambique, no âm-
bito da presença de empresas multinacionais, com destaque 
para a indústria local, é a valorização do conteúdo local, ou 
seja, as grandes indústrias internacionais devem, na contra-
tação, tomar em consideração o produto nacional ou partici-
pação de empresas moçambicanas para fornecimento de bens 
e serviços.

Em 2018, duran-
te o seminário 
de oportuni-
dades locais 
(SOL), realiza-

do em Pemba, capital provin-
cial de Cabo Delgado, o chefe 
de Estado de moçambicano, 
Filipe Nyusi, afirmou que é vi-
são do Governo que o conteúdo 
local em Moçambique facilite 
a participação do empresaria-
do nacional no mercado in-
ternacional, e oferta de bens 
e serviços de forma a tornar-
-se cada vez mais competitiva.

Recorda-se que recente-
mente, em conferência de im-
prensa, o Presidente do Con-
selho de Administração (PCA) 
do Instituto Nacional de Petró-
leo NP referiu-se, por exem-
plo, à obrigatoriedade das 
companhias petrolíferas apre-
sentarem o Plano de Conteúdo 
Local tal como estabelece a 
legislação aplicável, e de for-
ma a maximizar a participação 
dos nacionais foi criado um 
Comité de Conteúdo Local ao 
nível do Ministério dos Recur-
sos Minerais e Energia com a 
responsabilidade de coordenar 
esta componente nas diferentes 
instituições governamentais e 
monitorar a sua implementação.

Entretanto, os esforços do 
Governo de Moçambique es-
tão a ser transformados em le-
tra morta. Algumas empresas 
que operam no país, principal-
mente na indústria extractiva, 
escondem-se por detrás das 
normas ou procedimentos in-
ternos para afastar as empresas 
moçambicanas, lesando não 
só o empresariado nacional 
como também a possibilidade 
de arrecadação de imposto.

A título de exemplo, re-
centemente empresa que ex-
plora a mina de grafite em 
Balama, província de Cabo 
Delgado, a empresa Twigg 
Minerals - Syrah Resources 
lançou um concurso que vi-

sava a selecção de uma em-
presa para fazer a Gestão do 
Acampamento e Marketing.

Das empresas concorren-
tes, entre nacionais e estran-
geiras, apenas uma empresa 
com de moçambicanos e com 
capitais 100% moçambica-
nos foi seleccionado numa 
Short-list. O Zambeze apu-
rou que a empresa moçam-
bicana apurada é a SMART 
Procurement & Logistica 
que opera em Balama desde 
que aquela mina foi aberta.

No entanto, o Zambeze 
sabe que o concurso foi ad-
judicado a empresa francesa 
Catering Internacional Ser-
viços (CIS), detido 100% 
por capitais estrangeiro.

Aliás, o nosso jornal tem 
conhecimento que a empre-
sa Twigg Minerals - Syrah 
Resources tem feito contra-
tos de adjudicações directas 
entregam serviços aos quais 
algumas empresas não têm 
qualificações e nunca traba-
lharam como é o caso da em-
presa Tayanna que é 100 % 
da sociedade das Mauritius, 
operada por outra empresa do 
Zimbabwe R Davis. Essa em-
presa nunca beneficiou Mo-
çambique durante os 10 anos 
de operação as suas demons-
trações financeiras e nunca 
declarou lucros nem mesmo 
se quer deixar imposto sobre 
lucros, isso tudo através de 
super facturação das empresas 
de operação de fora do país.

Aliás, o nosso semanário 
soube que a Twigg Minerals 
- Syrah Resources terá igual-
mente lançado, recentemente, 
um concurso para recrutar uma 
agência de viagem em que, por 
exemplo a Cotur foi excluída.

Tentativa de confirmar os 
factos imputados redundou 
no fracasso. A concessionária 
não atendeu as nossas cha-
madas telefónicas. No inicio 
da manhã de ontem enviamos 

correio electrónico com uma 
série de questões que até ao 
fecho da presente edição ain-
da não tinha sido respondidas.

Governo está a ser pressionado 
por interesses

Num artigo publicado pela 
ONG CDD, sem nenhuma ex-
plicação clara, o Governo en-
gavetou a Proposta de Lei de 
Conteúdo Local, aprovada em 
Agosto de 2019, pelo Conselho 
Económico, restando apenas a 
sua análise, revisão e aprova-
ção pelo Conselho de Minis-
tros, de modo que seja enca-
minhada para a Assembleia da 
República. Conhecida a impor-
tância desta lei para o contexto 
moçambicano, não há dúvidas 
que o Governo está a ser pres-
sionado por interesses muito 
bem identificados para não 
avançar com o documento. Esta 
situação inviabiliza o desen-
volvimento do empresariado 
nacional que seria decisivo na 
criação de emprego para jovens.

A proposta de lei de con-
teúdo local, aprovada, em 
Agosto de 2019, pelo Conse-
lho Económico, apresenta os 
seguintes “princípios orien-
tadores” (artigo 4): A aqui-
sição de bens e contratação 
de serviços deve observar os 
seguintes princípios: a) pre-
ferência pelos bens e serviços 
produzidos com recurso a fac-
tores de produção nacional; b) 
promoção da participação de 

pessoas singulares e colectivas 
nacionais no fornecimento de 
bens e serviços; c) incentivo 
ao investimento para capaci-
tação de empresas e cidadãos 
moçambicanos; d) incentivo 
ao estabelecimento de parece-
ríeis empresariais estratégicas 
entre fornecedores nacionais e 
fornecedores estrangeiros; e) 
transparência na contratação 
de bens e serviços; e f) de-
senvolvimento da capacidade 
nacional através da transferên-
cia de tecnologia e formação.

A proposta de lei diz que 
se consideram bens com con-
teúdo nacional os produzidos 
com um percentual não infe-
rior a 10% de incorporação de 
factores de produção nacional 
(número 2 do artigo 5). O do-
cumento, que ainda carece de 
aprovação do Conselho de Mi-
nistros para depois seguir para 
Assembleia da República, pre-
vê que o Governo crie uma en-
tidade responsável pela gestão 
e fiscalização das normas de 
conteúdo nacional. Há obriga-
toriedade do empreendimento 
ou projecto de grande dimen-
são reservar contratos para 
certos bens e serviços a serem 
adquiridos e contratados em 
território nacional (artigo 15).

A proposta determina que 
os empreendimentos de gran-
de dimensão que operam em 
território nacional devem ela-
borar, anualmente, um Plano 
de Conteúdo Nacional com a 
especificação das acções e es-

tratégias a serem desenvolvidas 
no ano seguinte (número 1 do 
artigo 17). Para além do Plano 
de Conteúdo Nacional anual, 
os empreendimentos de grande 
dimensão contratantes devem 
conceber e adoptar um Pla-
no de Longo Prazo concebido 
para um período de cinco (5) 
anos (número 2 do artigo 17).

No que se refere à partici-
pação de moçambicanos nos 
projectos de grande dimensão, 
incluindo de exploração de gás 
natural, a proposta avança que 
os empreendimentos devem 
reservar 15% do seu capital 
social, via Bolsa de Valores, 
para alienação por pessoas 
singulares e pessoas colecti-
vas públicas ou privadas mo-
çambicanas (número do artigo 
21). O documento dá abertura 
para que cada sector de activi-
dade onde o empreendimento 
de grande dimensão se insere 
pode definir uma percentagem 
diferenciada de participação 
nacional, desde que não ultra-
passe a percentagem referida 
no número anterior (número 2 
do artigo 21). Trata-se de uma 
colocação problemática, na 
medida em que os 15% não de-
viam ser considerados o máxi-
mo por alienar pelos empreen-
dimentos, mas sim o mínimo. 

A não observância do pre-
visto na proposta de lei dá lu-
gar a multas, que deverão ser 
fixadas na regulamentação da 
lei, depois de aprovada pela 
Assembleia da República.

egídio Plácido
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Deus fez deste 
U n i v e r s o 
uma colecção 
de  d iversos 
antagonismos. 

Aqui, se por um lado temos 
a abundância de luz e brilho, 
por outro temos as trevas 
e o manto da escuridão. Se 
temos o ar fresco e frio, por 
outro lado temos o ar quente 
e o vento escaldante. Se por 
um lado temos a alegria e 
felicidade, por outro temos 
histórias tristes e dolorosas. 
Podemos ter campos férteis do 
bem e de verdura de um lado, 
mas também temos arenas do 
mal e de maldade do outro.

Desde o início da criação 
até  aos  dias  que correm, 
p r e v a l e c e  o  c o n f l i t o 
decorrente do antagonismo 
d e s s a s  d i v e r g ê n c i a s  d e 
qua l idades ,  e  cont inuará 
assim até ao Fim do Mundo.

Quando as coisas dispersas 
no Mundo forem deixadas 
assim como elas são, não 
se desenvolvendo nenhum 
esforço no sent ido de se 
emendarem, de se polirem, de 
se refinarem, de se podarem, 
então o seu efeito negativo 
fácil e naturalmente emergirá.

Tomemos por exemplo o 
caso de um jardim ou um 
campo agrícola. A sua beleza 
reside no seu aspecto viçoso e 
na exuberância das suas folhas 
e flores. A beleza e alegria 
transmitidas pelos pomares 
residem na qualidade de frutos 
que das suas árvores nascem. 

Mas para que os jardins, 
os campos agrícolas e os 
pomares tenham todas essas 
q u a l i d ad es  é  n ec e s s á r i o 
empregar um bom jardineiro 

que  cu ide  e  mantenha  o 
jardim limpo e livre de ervas 
daninhas, um profissional de 
agricultura que entenda de 
técnicas de desenvolvimento 
agrícola, ou um fruticultor 
c a p a z  e  c o m p e t e n t e .  

Se se envidar algum esforço, 
e investir-se o suficiente, 
teremos um jardim belo e 
atraente, que será uma fonte de 
conforto para o visitante. Da 
mesma maneira, para se ter um 
campo fértil e produtivo, e um 
pomar com fruta de qualidade, 
é também necessário algum 
e s f o r ç o  e  i n v e s t i m e n t o . 

Mas para se ter um jardim 
murcho e sem cor, um campo 
agrícola  improdut ivo,  ou 
um pomar com fruta sem 
qualidade, basta apenas que 
nos desleixemos na atenção 
e cuidados a observar. Para 
tal  não é preciso nenhum 
esforço, nenhum sacrifício, 
e nem nenhum investimento, 
pois por si só as plantas e as 
árvores perderão a sua beleza 
e murcharão, e decorrido algum 
tempo acabarão por secar. 

Analogamente podemos 
tomar o caso de um edifício 
cuja beleza reside na sua 
a r q u i t e c t u r a ,  r o b u s t e z , 
segurança es trutural ,  cor 
das suas paredes, facilidade 
de acesso e circulação no 
seu interior, etc. Para que se 
atinja tal nível é necessário 
que haja  d isponibi l idade 
financeira compatível com 
o que se deseja construir, 
e que estejam envolvidos 
os  melhores  a rqui tec tos , 
engenheiros,  decoradores 
e  ou t ra s  e spec ia l idades , 
sendo necessário também, 
que se escolham os melhores 

m a t e r i a i s .  C o n c l u í d a  a 
construção é necessário dotar 
o património de meios para a 
sua manutenção, empregando 
pessoas  capaci tadas  para 
cuidar do edifício. Só assim 
se manterá bonito, e atrairá 
a  a t e n ç ã o  d a s  p e s s o a s .

C o n t r a r i a m e n t e ,  p a r a 
que o edifício se degrade e 
perca o seu brilho, bastará 
apenas  que se  tome uma 
atitude de apatia e desleixo 
nos cuidados a  observar.

Igualmente, o Ser Humano, 
por ser parte ou indivíduo deste 
Planeta, aliás é das mais nobres 
espécies que tem superioridade 
acima de todas as criaturas, 
não está excluído desta regra 
natural ,  e  nesse contexto 
podemos dizer que dentro do 
Ser Humano também existem as 
duas qualidades: a boa e a má.

Há nele vontade para a 
prática do bem, assim como 
a inclinação para a prática 
de atitudes negativas. E o 
Qur’án confirma isso quando 
fala do profeta José (Youssuf 
A.S.) no Cap. 12, Vers. 53:

“E  não  es tou  t en tando 
inocentar a mim próprio. Na 
verdade, a alma (de todos) é 
uma persistente incitadora ao 
mal, à excepção de quem meu 
Senhor tiver misericórdia. 
Certamente meu Senhor é 
Perdoador, Misericordioso”.

Portanto, fica claro que é 
necessário esforço para se 
criar bons modos, decência e 
refinamento da moral. Porém, 
se houver desleixo fazendo-se 
vista grossa à decepção do 
ego, então este ego humano 
tornar-se-á ainda mais rebelde, 
o que poderá arrastar o Ser 
Humano para a destruição, daí a 

necessidade religiosa de todo o 
crente se concentrar na reforma 
e purificação do seu ego. 

Transgredir as ordens divinas 
é pecado, e existem várias 
formas de pecar. E a fonte 
de todos os pecados está em 
duas coisas colocadas pelo 
Criador no Ser Humano: a 
p a i x ã o  e  a  i n d i g n a ç ã o . 

O objectivo pelo qual Deus 
colocou o elemento paixão no 
Ser Humano, é para que este 
tenha a opção de praticar boas 
acções, e assim ser merecedor 
das grandes recompensas 
p o r  E l e  p r o m e t i d a s .

E o objectivo de colocar 
n o  H o m e m  o  e l e m e n t o 
indignação, é para este evitar 
os pecados que o tornarão 
m e r e c e d o r  d o  c a s t i g o , 
causando-lhe um fim doloroso.

Se reflectirmos bem nestes 
dois elementos colocados 
por Deus no Ser Humano, 
conc lu i r emos  que  o  seu 
benefício não se limita ao 
Outro Mundo. Mas analisando 
p r o f u n d a m e n t e  v e r e m o s 
que e les  são necessár ios 
para se passar uma boa e 
organizada vida neste Mundo.

Se estes dois elementos 
não existissem dentro do Ser 
Humano, a vida seria algo 
estagnada e monótona, e não 
haveria nenhum interesse 
em trabalhar, em agir, em se 
esforçar, etc. Não haveria 
d i ferença  nenhuma entre 
o  Homem e as  plantas  e 
pedras, que são destituídas 
de senso, sendo imóveis nos 
lugares em que se encontram.

O Ser Humano não teria 
nenhuma incl inação para 
as actividades benéficas de 
construção, e nem teria vontade 

alguma de executá-las. Da 
mesma maneira, não teria 
nenhum interesse em evitar 
coisas que o prejudicassem.

P o r t a n t o ,  e s t e s  d o i s 
e lementos  (a  pa ixão  e  a 
i n d i g n a ç ã o )  q u e  v i v e m 
dentro do Homem, são muito 
importantes. Todavia, se esta 
paixão ultrapassar os limites, 
torna-se susceptível de causar 
grandes danos e destruições, 
neste, e no Outro Mundo.

É devido a esta paixão, que 
quando o Ser Humano vê 
algum benefício material em 
algo, imediatamente começa a 
faltar com a verdade, a tomar 
atitudes fraudulentas, a trair, 
tudo isto apenas para satisfazer 
a sua paixão, não hesitando 
em recorrer a meios ilícitos, 
nem mesmo em atropelar 
as mais elementares regras 
para conseguir ascender a 
altos cargos, esquecendo-
se  da  d i s t ânc i a  ab i sma l 
entre o l íci to e o i l íci to.

P o r  s e u  l a d o ,  q u a n d o 
a  i n d i g n a ç ã o  u l t r a p a s s a 
os limites, o Ser Humano 
envolve-se em vários tipos de 
pecados. Ele pode começar 
a  i n su l t a r,  r eco r rendo  à 
linguagem baixa e obscena, 
rebaixando e humilhando 
o  próximo,  e  a té  mesmo 
cometer crime de assassinato.

Portanto,  por  detrás  da 
prática de qualquer pecado 
está a extrapolação destes 
d o i s  e l e m e n t o s  q u e  s ã o 
a  paixão e  a  indignação.

E quem quiser purificar o seu 
ego, corrigir as suas más acções, 
ter uma boa conduta, deve 
antes de tudo controlar a paixão 
e a indignação, esforçando-se 
por mantê-las equilibradas. 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A paixão e a indignação

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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Em Defesa de um Estado Genuinamente 
Democrático e de Direito em Angola

| oPinião |

CARTA 

Nós, membros 
da sociedade 
civil, tendo 
constatado 
nos últimos 

tempos a maneira como as 
instituições do estado Angolano 
têm sido instrumentalizadas 
e banalizadas, colocando 
assim em perigo a paz ténue 
e retrocedendo o nobre 
desígnio de construção de um 
verdadeiro Estado democrático 
e direito, congregados num 
espírito do dever cívico e 
patriótico, vimos em uníssono 
manifestar a nossa firme moção 
de Protesto Público a fim de 
que se reponha a ordem, se 
defenda a autonomia e promova 
a estabilidade nas instituições.

1. O nosso país, Angola, 
tem sido, de forma persistente, 
o lugar onde a razão da força 
tem se sobreposto a força 
da razão. No decurso do 
processo de formação do 
Estado Angolano a razão 
da força tem prosperado em 
disseminar a miséria humana, 
a dor e o luto.

2. Este processo histórico 
foi marcado e continua sendo 
influenciado por quatro 
vícios, inquestionavelmente 
brutais, destrutivos e 
hediondos, nomeadamente: 
a Colonização; as Guerras 
Fratricidas; a Ditadura 
Monopartidária e a 
Cleptocracia. Mas o que é que 
estes quatro vícios têm em 
comum?

3. Todos estes vícios violam 
o valor supremo vida e ferem 
dignidade dos cidadãos 
angolanos. As vidas, direitos, 
aspirações e as escolhas dos 
angolanos e angolanas têm 
estado à mercê de caprichos 
de outrem que se arroga estar 
acima de tudo e todos.

4. Graças ao empenho e 
sacrifícios incorridos por uma 
geração de bravos e valorosos 
compatriotas, lograram 

para todos a independência, 
a democracia, a paz e a 
constituição.

5. Entretanto, a nossa 
independência teve, desde o 
começo, que coabitar com 
a guerra contra a ditadura 
do partido único. Durante 
esta fase tenebrosa, muitas 
vidas foram ceifadas, sonhos 
destroçados, propriedades e 
infraestruturas destruídas.

6. O sangue vertido 
por heróis e heroínas, 
reconhecidos e anónimos, 
conquistou-nos a paz e a 
democracia que passaram a 
ser realidades estruturantes da 
Constituição da República de 
Angola.

7. Neste contexto, a paz 
e a democracia são um 
património imaterial de todos 
os angolanos e angolanas, na 
medida em que sustentam a 
base e definem a estrutura do 
Estado Angolano.

8. Infelizmente, a nossa 
moldura constitucional tem 
reflectido a medida do poder 
personificante do Presidente 
da República.

9. O Presidente José 
Eduardo dos Santos, cujo 
consulado durou cerca de 
38 anos ininterruptos, é 
recordado como o arquitecto 
da constituição atípica, na 
qual a insubordinação às 
leis e às normas gerou o 
exercício arbitrário do poder 
e a acumulação criminosa do 
erário público.

10. O consulado do 
Presidente José Eduardo 
dos Santos é igualmente 
memorável por ter inaugurado 
o reino dos insectos e 
crustáceos. De facto, as 
vespas, marimbondos e 
caranguejos tornaram-se nos 
verdadeiros detentores do 
poder. Do povo espera-se 
apenas a legitimação do poder 

dos insectos e crustáceos por 
via de processos eleitorais 
inquinados.

11. A ascensão do 
Presidente João Manuel 
Lourenço inaugurou a 
promessa do combate aos 
marimbondos e caranguejos. 
Entretanto, o tempo tem 
revelado a dura realidade do 
carácter teatral e selectivo do 
combate: “os marimbondos 
e caranguejos existem no 
meu reino. Mas eles são 
meus marimbondos e meus 
caranguejos!”

12. Estranhamente o 
tempo tem revelado que a 
Constituição existe da mesma 
forma que o espelho existe 
para o rosto do estilista. É vital 
que o Presidente da República 
veja a sua efígie projectada na 
Constituição – Digutus mei 
est hic! Isto é, aqui estão as 
minhas impressões digitais. 
É um acto de soberbamente 
narcisístico que melhor 
caracteriza o espírito do 
constitucionalismo atípico.

13. Com tantas prioridades 
e urgências na agenda 
governativa como – a 
reforma do Estado, a criação 
de 500.000 empregos, 
comunicação social ao serviço 
da verdade, modernização 
dos órgãos de Defesa e 
Segurança,o combate contra 
a corrupção, a impunidade 
e ao nepotismo – eis que o 
Presidente João Lourenço 
lança a sua Lei de Revisão 
Constitucional, a “primeira 
revisão da Constituição 
da República de Angola, 
promulgada a 05 de Fevereiro 
de 2010”, nos dizeres do 
Acórdão No. 688/202 do 
Tribunal Constitucional.

14. Se o Dedo de Deus é 
sempre Sagrado e Bondoso, o 
dedo dos estadistas africanos, 
nas suas constituições, muitas 
vezes têm provado ser um 
dedo mais tirano, sinistro e 

destrutivo, do que um dedo 
de liderança ao serviço do 
interesse nacional e pela 
promoção do bem-estar 
colectivo.

15. As duas declarações 
de voto vencido, do Juiz 
Conselheiro Carlos Teixeira 
e do demissionário Juiz 
Conselheiro Presidente 
Manuel da Costa Aragão, 
lançaram o alerta vermelho, 
sobretudo quando assevera 
que a Lei de Revisão 
Constitucional “trata-se de 
uma norma manifestamente 
inconstitucional, por colidir 
com os princípios estruturantes 
da Constituição de Angola”.

16. Destarte, Manuel da 
Costa Aragão alertou ainda 
para factos que podem 
“constituir um suicídio ao 
Estado democrático de 
direito, na medida em que a 
efectivação da existência de 
hierarquia (seja funcional ou 
protocolar) entre Tribunal 
Constitucional e Supremo 
“pode criar danos à certeza 
e segurança jurídica, quanto 
ao cumprimento das suas 
decisões”.

17. Quando o reino dos 
insectos e crustáceos ameaçam 
tomar de assalto o Estado de 
todos nós, convertendo-o à 
imagem dos seus devaneios e 
caprichos, nós negamo-nos a 
ser tidos perpetuamente como 
se fossemos os cordeirinhos 
silenciosos, vendo em 
procissão rumo ao suicídio o 
nosso Estado Democrático de 
Direito.

18. Somos por um estado 
genuinamente democrático e 
de direito para o nosso País, 
porque:

18.1. Nenhum Partido 
Político, MPLA hoje, ou outro 
partido amanhã, se aproprie do 
Estado;

18.2. Manipule os meios de 

comunicação pública – TPA, 
JA, RNA, ANGOP – como 
veículo de propaganda 
para sua versão de verdade 
deturpada dos factos e 
inquisição mediática dos 
opositores políticos, com o 
mero intuito de garantir que a 
propaganda e desinformação 
venham a ser tidas como 
garantia da ganhos eleitorais;

18.3. Subverta os Órgãos 
de Defesa e Segurança como 
instrumentos ancilares do seu 
projecto de manutenção no 
poder absoluto;

18.4. Privatize as riquezas de 
todos os angolanos e angolanas 
como se de um feudo se 
tratasse;

18.5. Instrumentalize 
os órgãos de Justiça para 
perseguir e derrubar opositores 
políticos, sem a menor 
consideração pelo capital 
social e político, herança 
histórica, diversidade 
cultural, e a riqueza 
linguística que representam, 
fundamentalmente, uma nova 
visão e um novo rumo que 
os mesmos defendem para 
Angola.

Os subscritores

1- Padre Jacinto Pio 
Wacussanga

2- Padre Celestino Epalanga

3- Paulo C.J. Faria

4- Nelson Domingos

5- Hitler Samussuku

6- José Gomes Hata

7-Joice Zau

8- Valentina Vallen

9- Benedito Geremias “Dito 
Dalí”

10- Alexandra Gamito
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Depois de mui-
tos fofoquei-
ros terem 
“ a g i t a d o ” 
meio mundo 

sobre a legalidade ou não das tro-
pas Ruandesas que se juntaram 
em Cabo Delgado aos nossos 
briosos soldados na frente da 
batalha naquele “caldeirão” dos 
macondes, kmuanes e macuas, 
não terem de ousar os elogios 
ao trabalho feito, que nos mo-
mentos que correm, vemos atra-
vés do Brito Simango (TVM) 
e Francisco Mandlate (STV) 
sentados muitos de nós nas 
nossas cadeirinhas nas cidades.

Assistimos ao empenho e 
dedicação das tropas (Ruande-
sas e FADM, incluindo Antigos 
Combatentes da Luta de Liberta-
ção que estão envergado a farda 
de novo), o que culminou com a 
recuperação de Awasse, Mocím-
boa da Praia, etc., pondo os terro-
ristas a “fugirem” como os ame-
ricanos do Afeganistão, de uma 
batalha perdida, pela qual sacri-
ficaram os melhores filhos da 
“Terras do Tio Sam”.“A guerra 
sem princípios e sem razão nun-
ca vence”.Os moçambicanos 
nunca serão vencidos e o gás de 
AFUNGI vai ser a nossa tábua 
de salvação, num futuro breve. 
Por isso, tem muitos inimigos.

Na verdade, a diplomacia 
do Presidente da República Fi-
lipe Jacinto NYUSI, não só na 
sua qualidade de Chefe do Go-
verno e Comandante-Chefe das 
Forças Armadas de Moçam-
bique (FADM), mas também 
como Presidente da SADC, fez 
transbordar a água no Oceano.

Ele, NYUSI, depois do seu 
mandato ficará nos anais da 
História de Moçambique pela 
sua velocidade de cruzeiro na 
resolução das questões, provan-
do  ser realista, quando após à 
tomada de posse disse na Praça 
de Independência, perante dig-
natários de todo o Mundo, em 
Janeiro de 2015: “O povo é meu 
patrão”!... Tal como apelou aos 
governadores e Secretários Esta-
do Provinciais (incluindo é evi-
dente o governador da Cidade de 
Maputo) no I Encontro Nacional 

de Coordenação entre os Órgãos 
Executivos de Governação Des-
centralizada e Sectores de Nível 
Central realizada na Cidade de 
Maputo, organizada pelo Mi-
nistério de Administração Esta-
tal e Função Pública de Estado 
na Quarta (25.8.21): NYUsi 
apelou: “acabar com o venha 
amanhã): “simplicidade, prag-
matismo, bom relacionamento” 
entre o governador e secretário 
de Estado e a “sua máquina”.

Na capital construída por 
um futurista, Hastings Kamu-
zu Banda, (primeiro Presidente 
da República do Malawi) que 
deixou Blantyre como capital e 
foi erguer no então mato inós-
pito, transferindo o Governo de 
Maláwi paulatinamente para 
Lilòngwè e que hoje, é (uma 
das mais belas e encantadoras 
cidades africanas, sob ponto de 
vista do aproveitamento do meio 
ambiente), Filipe da República 
de Moçambique Filipe NYUSI, 
foi entregar as “pastas”, brin-
cando com todos como quem 
não queria entregar o poder, 
deixando com gargalhadas to-
dos os participantes da 41ª Ci-
meira Ordinária de Chefes de 
Estado e do Governo da SADC, 
no 18.8.2021 (Quarta-feira).

Foi uma “lição” que deu 
como quem diz: “com o poder 
não se brinca” é a mensagem 
para o Presidente em exercí-
cio, Presidente da República 
do Maláwi, Lazarus Chakwera.

Filipe NYUSI, movi-
mentou a SADC na verda-
de e que fique registado na 
“História de Moçambique”.

“Com o poder não se brin-
ca”: alertava o Presidente da Re-
pública (Popular) de Moçambi-
que Samora Moisés Machel, ao 
Presidente da República de Bur-
quina Faso, Thomas Sankara, 
assassinado mais tarde em 1987 
(faz agora 34 anos) após um 
Golpe de Estado, em Burquina 
Faso. Samora alertou a Sanka-
ra, durante uma visita a Maputo.

Se, a Guerra de Cabo Delga-
do é importante, todavia, o julga-
mento passado estes anos todos, 
é como o nosso Julgamento, que 
considero do “Século” para os 

moçambicanos, este das dívidas 
que levarão à B.O. muitos como 
réus, outros como testemunhas 
e declarantes. Bata-quente para 
o Juiz e toda a Mesa do Jul-
gamento (o MP – Ministério 
Público e os Advogados), bem 
como os “homens” da Imprensa.

A ver vamos, porque são 
muitos dias com olhos postos 
na Machava, nessa Cadeia de 
Máxima Segurança, o vulgo: 
“B.O.” (Brigada Operativa”). 
Curiosamente muitos dos nos-
sos jornalistas não sabiam o 

que é isso de B.O., como aquele 
que não conseguia pronunciar 
o nome do nosso Embaixador 
da Rússia: Mateus Kathupa 
(no Programa de Desporto da 
nossa TVM). A lavagem da 
roupa suja vai ser ali na B.O. 
com Juiz Efigénio Baptista a 
ficar na história de como está 
a dirigir aquela maka que dei-
xou Moçambique na “lista 
dos mais corruptos da África”. 
A procissão vai no Adro!...

N.A. – Mais um bujão que 
verte água junto à “Vila Algar-

ve”, na Av. Martires da Macha-
va, a terminar o murro da Ve-
dação, para o qual chamamos à 
atenção à “Empresa Águas de 
Maputo”.  Com uma velocidade 
de cruzeiro a Equipa Técnica já 
corrigiu o bujão da Rua de Na-
chingweia em tempo recorde, 
que foi objecto de reparo no nos-
so último trabalho, que visa tam-
bém contribuir, sobremaneira, 
para um Maputo: cidade Limpa, 
Acolhedora, etc. (como o nosso 
mayor Comiche e nós todos) 
chamamos: a Pérola do Índico.

NYUSI: Da vitória diplomática na entrega das “pastas” 
em Lilongwe à vitória militar em Cabo Delgado…

MApuTAdAsF R A n C i s C o  R o d o l F o

 z O julgamento do “Século” em Moçambique vai aí na “B.O” …

 z Mais um bujão que verte água junto à “Vila Algarve”: “Águas de Maputo” já corrigiu 
a reparação da Rua de Nachingweia em tempo recorde…
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Editorial
BO deve servir de 

modernização da justiça !No caso certamente não terão sido pagas. O julga-
mento em curso não passa na verdade de um tubo 
de escape através do qual os gases da corrupção 
sairão sem culpa. O certo seria que disséssemos 
condenados ou não, e no caso não condenados, 

mas livres das acusações pela justiça pois, é exactamente o que 
vai acontecer. Não haverá nenhuma condenação relevante, os 
factos serão tão devidamente esclarecidos que não se precisará 
ter reclusos e se tiverem, o serão por muito pouco tempo, esse é o 
plano para esse julgamento. Tudo pensado numa perspectiva pós 
mandato, em caso de erro para o desejado terceiro, erro também 
nos planos B e C, a questão das dívidas criminosas, a não ser 
resolvida, poderá ficar fora de controlo que as actuais lideranças 
poderão estar aos prantos, portanto, as dívidas ocultas precisam se 
resolver antes do fim do mandato em curso e por isso o julgamento.

Pelos contornos da audição na BO tudo parece estar a caminhar 
a mil maravilhas, claro na perspectiva justa da justiça, naquilo que 
se espera que seja feito do caso pelo ministério público, existe 
uma aparente imparcialidade deste e do juiz também, o que não 
deve ser o suficiente para causar-nos amnésia relativamente ao 
controlo, tal como de tantas se não todas outras instituições do 
Estado infelizmente, do ministério público, ou seja, todo período 
da ocorrência do julgamento, não chegará a ser uma gota no oceano 
a ponto de tranquilizar as ondas que revelam o excesso de poder 
político sobre o judicial mas, porque damos forças ao juiz da causa, 
esperamos que esta não gota consiga iniciar alguma tempestade.     

Esse julgamento é para livrar aos tubarões dos calabouços, ou 
pelo menos aos mais tubarões tanto que estão até exclusos de tecer 
quaisquer que sejam os comentários a respeito de assuntos que 
foram na verdade ordenados, comandados e até apresentados por si 
ao mais alto nível, é um abismo, não faz sentido nenhum. Atentos 
mesmo a questão da escapatória a que referimo-nos desse julgamento, 
Manuel Chang, um arguido de relevo no caso das dívidas ocultas, 
ainda que não queiram assim o considerar, os factos até agora re-
velados o revelam, alcançou finalmente a liberdade por conta dessa 
audição, esse é dos primeiros passos para denúncia da função deste 
julgamento, um instrumento legal de libertação dos que não mere-
cem a liberdade, dos mutiladores da pátria em benefícios próprios.

Portanto, tudo isso pode nem sequer passar de uma encena-
ção dos factos, um teatro que servirá pura e simplesmente para 
esclarecer-nos aos detalhes sobre decurso das operações crimi-
nosas, ademais, em detrimento dos tubarões, os peixe pequeno 
é que terão de sucumbir por detrás das grades como resultado 
de um julgamento ou ainda, aplicadas penas insignificantes ou 
facilmente tornáveis insignificantes se contarmos com a facili-
dade que tem esses arguidos para resolverem-se em tais cauções.

Contudo, a única missão que nos resta é a de reforçar a po-
sição do juiz para juntos fazermos valer a justiça pois, duvi-
damos do julgamento como um evento orquestrado por eles 
porém, acreditamos no mesmo julgamento como um processo 
nas mãos de um juiz. Avante a justiça, que os nossos medos 
não constituam a verdade. Atum na lata, ladrão na cadeia. 

Pagas ou não, dívidas 
ultrapassadas!

O julgamento que decorre nas instalações da cadeia da máxima 
segurança vulgo BO traz ao de cima uma melhor apreciação 
da gravidade da corrupção, e exige de todos e principalmente 
dos que directamente lidam com o processo, uma postura de 
forma que qualquer que seja o indivíduo ou partido envol-

vido, este deve colaborar e não ter vergonha na luta contra este problema.

Sabemos que como principais desafios colocados, a crise económica 
deriva da baixa significativa das receitas de exportação, o alto endivi-
damento externo e os efeitos nefastos da pandemia da covid-19, aliados 
às restrições a nível da força de trabalho das unidades produtivas e do 
comércio e as restrições na mobilidade, assistindo-se como tal, ao au-
mento do custo de vida, do desemprego, e desenvolvendo um outro cons-
trangimento tão prejudicial para o país quanto a guerra, que tomou de 
assalto os cofres do Estado e parte relevante da economia: a corrupção.

Pois assim sendo, o julgamento da BO traz uma melhor apreciação da 
gravidade, da seriedade e da profundidade do abismo cavado pela corrup-
ção daí que, mesmo sabendo do presumível envolvimento de militantes 
e dirigentes nos seus mais diferentes escalões da hierarquia, exigimos e 
aplaudimos a coragem dos juízes e quejandos envoltos neste seriado, e 
rogamos para que não devam ter vergonha ou receio, antes pelo contrário, 
assumindo uma nova nossa postura de coragem e de total transparência, 
só temos de nos orgulhar e andar de cabeça cada vez mais levantada, for-
talecendo o patriotismo, o respeito ao primado da lei, pois a sua causa é a 
do desenvolvimento económico e social, sabido que o roubo do dinheiro 
público continua firme no país,  e as leis de combate à corrupção têm mui-
tas deficiências apesar da pressão de alguns sectores da sociedade civil.

 Uma vez mas apelamos a uma maior transparência das autoridades envol-
vidas neste processo, pois, pelas experiências anteriores, reduzir este julga-
mento a uma dimensão puramente política, significa desprezar a conquista da 
independência e limitar o seu alcance, porque a corrupção em Moçambique 
é um fenómeno que impede e perturba o crescimento económico nacional, 
bloqueia o correcto funcionamento interno, remetendo-nos na lista dos países 
mais corruptos do mundo e com o menor índice de desenvolvimento humano.

Não podemos continuar a ser um albergue de dinheiro roubado. O povo 
exige a devolução de activos da corrupção que tem um impacto massivo 
sobre a vida das pessoas, e este apelo é no sentido que o produto do roubo, 
sabidas as destrezas da máfia financeira retorne, e seja utilizado em prol 
da melhoria das condições de vida da população que nesta altura sofre bas-
tante, não apenas pela pobreza, mas sobretudo, também, fruto do impacto 
da Covid-19 na vida de todos os dias. Não é só o aspecto do retorno dos 
capitais que esta em causa. É a forma como esses capitais vão ser inseridos 
naquilo que são as necessidades primárias das quais os moçambicanos se 
têm queixado e que têm levantado toda esta onda de protestos. A BO está 
em alta. O frenesim do julgamento abre espaços para muitos comentá-
rios. O povo desespera, apesar do julgamento só ter alguns dias. Pudera!

| oPinião |

douglAs MAdjilA

douglAs MAdjilA
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Como me refe-
ria no artigo 
anterior, os 
dados utili-
zados para a 

padronização ortográfica de-
monstram não ter havido inte-
resse em considerar o histórico 
dalguma prática ortográfica do 
Txitxopi, patente em diversa 
bibliografia e outros documen-
tos, alguns já aludidos atrás, 
ou seja, o I Seminário Sobre 
a Padronização da Ortografia 
de Línguas Moçambicanas e 
subsequentes, ocorridos em 
1999, 2008 e 2018 têm vido a 
ignorar o símbolo (e seus co-
laterais) que vem sendo usado 
durante décadas para represen-
tar o som (tecnolinguisticamen-
te) [tʃ], nomeadamente tX/
TCH/TSHe, estranhamente, 
se impõe um símbolo estra-
nho à língua, o C, símbolo 
comumente usado em Tson-
ga, sobretudo em XitsWa.

Pode-se compreender esta 
atitude, ela pode decorrer de 
um pressuposto de uma tal or-
tografia unificada, explicada, 
até, por um dos convidados ao 
I seminário, a Katherine Demu-
th, do Centro de Estudos Afri-
canos, Universidade de Bos-
ton; pois há um entendimento 
segundo o qual as línguas mo-
çambicanas do ramo BANTU 
são aparentadas ou inteligíveis, 
por isso, e para fins práticos de 
aprendizagem, devem-se defi-
nir símbolos iguais para sons 
iguais que ocorrem em diver-

sas línguas.Sobre o parentesco 
linguístico, muito se pode di-
zer, porque a inteligibilidade, 
a proximidade, a partilha de 
elementos comuns há em tudo, 
nos seres, nas coisas, nas ideias 
e, no caso, nas línguas, mas tal 
não significa necessariamente 
uma fotografia ou cópia autên-
tica de duas ou mais entidades.

Os grupos linguísticos 
existentes no mundo, conside-
rados como provenientes de 
uma língua comum ou proto-
-língua, são simultaneamente 
iguais e diferentes em muitos 
aspectos, pois há dimensões 
que aproximam as línguas e 
os há que as separam, mesmo, 
a priori, parecendo algo igual. 
E não é surpreendente o que 
ocorre em algumas línguas tão 
inteligíveis como o Espanhol 
e o Português e o Francês, do 
grupo neolatino ou românicas, 
mais ou menos o que sucede 
com o nosso Ronga, Changa-
na e Xitswa, mas no fundo são 
entidades soberanas, não sendo 
elegante questionar ou pôr em 
causa algumas peculiaridades.

Portanto, seria uma intro-
missão ousada em assuntos 
íntimos da casa alheia; é que 
o francês, o espanhol e o por-
tuguês têm em comum alguns 
sons semelhantes, por exemplo 
o som nasal palatal[ɲ], mas 
cada uma destas línguas repre-
sentam-no de forma diferente: 
Espanha, escreve-se em portu-
guês, mas em francês escreve-
-se espange, e os donos es-

crevem españa, não havendo, 
para isto, espaço para conversa, 
a pesar de serem de línguas do 
mesmo grupo linguístico e de 
partilharem o mesmo alfabeto.

O precedente, para o nosso 
caso, talvez tenha sido preci-
pitado por esta entrada, muito 
ousada: Padronização da Or-
tografia de Línguas Moçam-
bicanas; como se padronizam 
ortografias de mais de dez 
Línguas em dois, três, quatro 
e até, no máximo, cinco dias? 
No mínimo é uma esdrúxula 
aventura, com propósitos me-
ramente elitistas num contex-
toprofundamente democrático 
e de exaltação e respeito pelas 
diferenças, basta apenas relem-
brar os princípios da Decla-
ração Universal dos Direitos 
Linguísticos (1996), artigos 7 
e 9 sobretudo. É que qualquer 
exercício deve ter em vista 
a coesão e harmonia e nun-
ca divisão e antagonismos.

Os convidados ao I Se-
minários falaram de suas 
experiências no domínio de 
padronização ortográfica de 
línguas específicas e nun-
ca de um bloco de línguas, 
como tem sido o caso aqui 
em Moçambique;eles par-
tilharam os trabalhos feitos 
para padronizar o Sesotho, 
de Lesotho (pois a mesma 
língua é falada na África do 
Sul), Siswati, do Eswatini, 
Tonga, Kalanga e Venda, lín-
guas faladas no Zimbabwe, 
entretanto nós nos arriscamos 

a estabelecer um padrão para 
quase todas as línguas fala-
das no país (do ramo Bantu), 
tendo decorrido disto todos 
estes poréns ortográficos.

Portanto, qualquer pa-
dronização que se quer justa 
e aceitável há de ser aquela 
que ocorre dentro da mes-
ma língua, porque, afinal, e 
como afirma Seba (2007),a 
representação escrita da lín-
gua irá variar de acordo com 
os dialectos existentes nessa 
mesma língua até que se en-
contre um padrão uniforme 
da ortografia ou então um 
consenso ortográfico que per-
mita entendimento entre os fa-
lantes da língua, e não colocar 
em discussão línguas diferentes 
para definir um único padrão de 
escrita, alegadamente porque se 
tratam de línguas aparentadas.

O som [tʃ], ou seja, Africo 
Palatal, em Txitxopi é, como 
se disse anteriormente, muito 
recorrente nesta língua, e usar 
o grafema /C/ para o repre-
sentar, abre-se um precedente 
de uma confusão linguística 
dentro da própria língua bem 
como na relação com as outras 
línguas, sobretudo com a Lín-
gua Oficial Portuguesa, língua 
que, pelo seu estatuto, deve 
ser do conhecimento nacional 
porque representa a unidade 
e a nacionalidade. Outrossim 
e como refere Likwekwe, o 
/C/, numa perspectiva natu-
ral, induz a qualquer falante, 
com o mínimo de instrução, 

para um som simples, como 
acontece com /A/, /B/, /C/…
entretanto, no caso do Txitxopi, 
não se afigura como simples, 
mas um som composto, pois 
há uma sensação de contac-
to de dois sons, no mínimo.

Imaginemos as palavras: 
InCAniCOnCI? (o que é 
isto?); CAlaCA’ne (Unha 
dele/a): para um falante corren-
te de qualquer língua, que tenha 
estudado com base em orto-
grafias comuns em África, de 
base latina, uma réplica de or-
tografias das línguas dos ex-co-
lonizadores, como iria ler isto? 
Alguém podia dizer, por razões 
de apetência de conflitualidade 
desnecessária, que se lê como 
os Matswaslêm, só que em 
Xitswa estas palavras não exis-
tem. Mas se se escrevesse In-
TxaniTxonTxi? TxalaTxa’ne, 
se calhar o esforço tende-
ria para a leitura correcta. 

É assim, e doravante pro-
curaremos demonstrar os 
problemas que o grafema /C/ 
levanta nesta e na língua ofi-
cial, e ficará claro que os que 
decidiram grafar este som, 
Tchi/Tshi/Txi, não o fize-
ram por ignorância nem por 
abundância do conhecimento, 
eles, primeiro, radiografaram 
a língua e procuraram situa-
-la num contexto de paz com 
as outras, porque é de bom 
senso ter línguas e suas orto-
grafias em cordiais relações, 
como é o desejável entre os 
falantes e todos os humanos.  

As Sensíveis Questões das Nossas Línguas: 
Padronizar a Ortografia desta Língua e não 

evitar os CICOPI’s de secessão?(4)
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O ISFIC pretende recrutar para o seu quadro de docentes, especialistas das seguintes disciplinas:
• Inglês I e II;
• Francês I e II
• Português Comercial e Administrativo
• Marketing;
• Logística Empresarial;
• Microeconomia;
• Macroeconomia;
• Contabilidade Financeira I, II, II;
• Sociologia da Paz e Conflitos;
• Psicologia de Comunicação;
• Direito das Técnicas de Informação;
• Direito dos Mercados Financeiros;
• Organização de Feiras, Congressos e Exposições,
• Organizações Económicas Internacionais;
• Instituições e Organizações Internacionais;
• Informática.

Perfil do Candidato:
• Mestre ou Doutorado(a)
• Três ou mais anos de experiência de leccionação da disciplina
• Formação Psicopedagógica 

Para candidatura são necessários os seguintes Documentos:
• Carta de apresentação
• Fotografia tipo passe colorida
• Cópia do certificado de habilitações ou diploma do último grau obtido, 
• Curriculum Vitae
• Cópia do documento de Identificação

Endereço Físico: Avenida Emília Daússe, 1990, casa da Educação da Munhuana, 
Alto Maé-1100 Maputo.

Endereço electrónico: isfic.recrutamento@gmail.com

CANDIDATURAS ABERTAS ATÉ O DIA 01/09/2021

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA

VAGAS PARA CORPO DOCENTE 
II SEMESTRE 2021
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Alerta Richard Nkurunziza do HGM

| centrais|

Consumo de alimentos 
saudáveis previne anemia

Uma alimentação saudável, equilibrada, completa e 
diversificada é importante para assegurar com que o organis-
mo receba todos os nutrientes de que necessita. Portanto, é 
através da alimentação que podemos prevenir o aparecimen-
to de possíveis défices de nutrientes, e consequentemente, de 
patologias como anemia.

Alguns estu-
dos apon-
tam que a 
pobreza e 
a precarie-

dade são males que atentam 
contra a boa alimentação posto 
que, parte da população acaba 
consumindo produtos não ade-
quados para a sua saúde, com 
enfoque para perecimento de 
doenças de fórum anémico.

Entretanto, são raras as 
situações em que cidadãos 
recorrem às unidades sani-
tárias para se aconselharem 
ou marcar consultas relacio-
nadas com doenças ligadas a 
anemia, ou seja, doentes com 
falta de sangue no organismo, 
tal como nos revelou o médi-
co especialista em Medicina 

Interna, Richard Nkurunziza, 
no Hospital Geral da Mavala-
ne (HGM), cidade de Maputo.

 Nossa fonte afirma que a 
falta de consumo de alimentos 
saudáveis pode propiciar para o 
surgimento de doenças do foro 
anémico e, por isso, é impor-
tante a sociedade buscar essên-
cia de consumo de alimentos 
equilibrados, ricos em micro 
alimentos químicos que estão 
na formação de hemoglobinas.

“Os pacientes não procuram 
os serviços com patologia ané-
mica, mas sim, outras doenças 
mas posteriores são diagnosti-
cados com doenças de anemia”, 
comentou o nosso entrevistado. 

Anemia é a condução na 
qual a quantidade de hemo-
globina no sangue está abaixo 

do valor de referência, tendo 
em conta a idade ou sexo. Isso 
pode ocorrer pela carência de 
um ou mais nutrientes essên-
cias, assim como pode ser o 
resultado de perda excessiva 
de sangue ou diferentes doen-
ças ou condição hereditárias.

Segundo o médico, as cau-
sas de anemia são múltiplas, no 
entanto, a anemia pode evoluir 
para aguda ou crónica. Agu-
da é quando o paciente tem 
perda de sangue, e apontou, 
como o exemplo, a hemorra-
gia. Segundo o nosso entre-
vistado, a perda de sangue é 
frequente nas mulheres mas, 
também, em qualquer circuns-
tância de acidente violento.

“Neste caso a pessoa fica 
com pouco sangue e, esta si-
tuação pode ser caracteriza-
da por anemia aguda”, frisou. 

Segundo o nosso entrevista-
do, a anemia crónica, é carac-
terizada por algumas doenças, 
como o sangramento do estô-
mago, do aparelho digestivo, 
até mesmo por conta de doença 
de intestino. O médico fez men-
ção de algumas patologias de 

todos os órgãos do corpo huma-
no que tem que ver com a for-

mação de sangue para sangue. 
O nosso interlocutor ci-crizalda Vilanculos
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tou, igualmente, o fíga-
do que pode fazer com que 
não haja formação comple-
ta do sangue no organismo.

De acordo com Richard 
Nkurunziza, os sintomas de 
anemias são caracterizadas por 
fraqueza excessiva no corpo, 
fraqueza muscular, que de algu-
ma forma pode interferir para 
que o paciente não se locomo-
ve de forma adequada, ou seja, 
fraqueza nos ossos, falta de ar, 
palidez nas mãos e nos olhos. 

Tratamento da anemia aguda 

De acordo com especialista 
em saúde interna, o tratamen-
to da anemia aguda, depen-
de dos valores laboratoriais. 
Numa primeira fase, faz-se 
a medição de hemoglobinas. 

No entanto, Richard, refe-
riu que quando há uma perda 
de sangue e chegar aos valo-
res abaixo de hemoglobina de 
6, 4 faz se uma reposição, ou 
seja, uma transfusão de san-
gue, no entanto, explicou que 
o tratamento pode ser medica-
mentosa e não medicamentosa. 

De acordo com o médico, 
o tratamento medicamentoso, 
o paciente é receitado  sal fer-
roso, que vai ajudar a formação 
ou consolidação de hemoglobi-
na, o ferro para desempenhar 
o papel do transporte do oxi-
génio nos tecidos periféricos.

Entretanto, acres-
centando Richard que 
no tratamento não medi-
camentoso, o paciente é reco-
mendado a uma dieta equilibrada.

Tratamento da anemia crónica

Numa primeira fase, o mé-
dico diz que procura se saber 
a origem da anemia cróni-
ca porque nesta fase existem 
causas múltiplas, e apontou 
como exemplo, doenças re-
nais crónicas, frisou a fonte.

 Richard disse ainda que 
esta doença renal quando é 
crónica, pode originar outros 
problemas de formação hemo-
globinas de hemoproteina, que 
é um componente importan-
te na formação dos rins, mas 
também é um componente para 
maturação de hemoglobina. 

Porém, segundo explica Ri-
chard, esta condição clínica nor-
malmente afecta crianças, que 
tem falta de alguns nutrientes 
que fazem com que haja mais 
hemoglobinas no organismo.

Modo do consumo de alimentos

Para pacientes com anemia 
ferro priva, a nutricionista, 
Hirondina Waite Mesquita de 
Sousa, recomenda o consume 
de carnes vermelhas, frangos, 
peixe, gema de ovo, vísceras 
(fígado, coração), legumes 

(feijão e lentilhas) e vegetais 
verdes escuro (couve, folhas 
de mandioca, espinafre, fo-
lha de beterraba e brócolos).

É importante salientar que 
existem dois tipos de ferro no 
alimento: o ferro geme que 
está presente nos alimentos 
de origem animal e, é melhor 
aproveitado pelo organis-
mo e o ferro não geme que 
é encontrado em alimentos 
de origem vegetal e, a sua 
absorção depende de alguns 
factores como a ingestão (na 
mesma refeição), de alimen-
tos ricos em vitamina (c) e 

alimentos ricos em ferro. 
A vitamina (c) não contri-

bui directamente para a produ-
ção de hemoglobina, porém, 
contribui para melhor absor-
ção de ferro pelo organismo, 
comentou a nutricionista.

A especialista em nutri-
ção, diz que deve-se evitar 
o consumo dos chás (verdes 
e preto), leite e derivados e 
o chá durante as refeições 
principais que contenham 
alimentos ricos em ferro. 

A nossa fonte que vimos 
citando afirma que, os chás 
são ricos em filatos e taninos, e 

estas substâncias prejudicam a 
absorção do ferro, o mesmo se 
passa com o leite e seus deri-
vados que são ricos em cálcio.

Portanto, a fonte acon-
selha o consumo destes ali-
mentos uma hora e trinta 
minutos após a refeição.

Os pacientes com anemia 
megaloblastica, a nutricio-
nista recomendam o consu-
mo de alimentos de origem 
animal tais como: as carnes 
vermelhas e brancas, a gema 
de ovo, as vísceras e o peixe.

Entretanto, disse ainda que 
para os vegetarianos, quando 
diagnosticados esse tipo de 
anemia recomenda-se a su-
plementação com a vitamina 
(B12), visto que a única fonte 
desta vitamina são os alimen-
tos de origem animal. Referiu 
igualmente que, quanto ao áci-
do fólico, pode ser encontra-
do em vegetais verde-escuro, 
feijão branco, soja e os seus 
derivados, laranja e maçã.

Modo do consumo dos 
alimentos

Segundo explicou a nutri-
cionista, todos os alimentos 
de origem vegetal devem ser 
acompanhados de alimentos 
ricos em vitamina (c) po-
dendo não ser necessário em 
alimentos de origem animal, 
disse para depois acrescentar 
que, o caso das folhas ver-
de escuro podem ser usados 
em diferentes preparações.

Aliás, a nossa entrevista-
da assegurou que no caso da 
couve, cenoura e outros vege-
tais, quando for cozer deve-

-se levar em consideração o 
tempo de cozedura que pode 
variar de quatro a oito minu-
tos e quando cozidos a vapor 
de cinco a dez minutos. De 
acordo com a nutricionista, no 
que concerne as carnes, é im-
portante que se evitemos mal 
passados pois, podem con-
tribuir para a ocorrência de 
intoxicação alimentar e, para 
melhor absorção do ferro e da 
vitamina (B12), optar por co-
zer, assar ou grelhar a carne.

Ressalvou igualmente que 
a necessidade diária de ferro 
em adultos e de oito miligra-
mas por dia em indivíduos do 
sexo masculino e de dezoito 
miligramas por dia. Em re-
lação as mulheres em idade 
fértil passam a citar as quanti-
dades de ferro encontradas em 
cem gramas de cada alimento.

A entrevistada fez men-
ção de que, em cem gramas 
de fígado grelhado (um bife 
médio) contem 5,8mg de fer-
ro; em 100g de espinafre cru 
contem 2,4mg de ferro; em 
100mg, de carne de vaca co-
zida (um bife médio) contem 
3,0 mg de ferro; em 100g de 
feijão preto, (uma concha me-
dia) contem 1,5 mg de ferro; 
em 100g de peixe cozido (um 
file médio) contem 0,4 mg de 
ferro; em 100g de atum fres-
co grelhado (um file médio) 
contem 2,3 mg e por fim um 
ovo cozido contem 1,5 mg de 
ferro. Contudo, a nutricionista 
finaliza dizendo que cozinhar 
alimentos em panelas de fer-
ro é uma forma de aumentar 
a quantidade de ferro de ali-
mentos pobres neste mineral.
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A implantação de infra-estruturas que possam assegurar 
o acesso a justiça as pessoas carenciadas constitui, um dos de-
safios do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), 
apesar de reconhecer, segundo o director geral daquele órgão, 
Justino Tonela que para tornar possível a pretensão, carece 
de um acompanhamento da expansão dos recursos humanos 
que neste momento continua irrisório.

Justino Tonela expli-
cou durante a inau-
guração da delegação 
do IPAJ, em Chibuto, 
província de Gaza 

que o actual desafio daquele ór-
gão de defesa das populações 
carenciadas está assente na cria-
ção de novas infra-estruturas e 
assegurar, que os serviços do Ins-
tituto de patrocínio e assistência 
jurídica funcionem em suas dele-
gações e em melhores condições.

“O que está acontecer, é que 
várias delegações estão a funcio-
nar dentro das instalações dos 
governos distritais ou juntos as 
conservatórias dos serviços e 
notariados, e porque há neces-
sidade para que estes serviços 
sejam mais abrangentes as pes-
soas vulneráveis, optamos por 
levá-la mais próxima do cidadão”

Fazendo um recuo, Justino 
Tonela fez saber que o país con-
tava com um universo de 128 
distritos e com a elevação de 
alguns postos administrativos 
do distrito, houve obrigação de 
se imprimir maior dinamismo e 
assegurar um esforço adicional 
para que os novos distrito tives-

sem o acesso a justiça funcional 
e as comunidades carenciadas. 
Contudo, a expansão dos serviços 
de acesso a justiça foi e continua 
sendo assegurada, pese embora 
não tenha acompanhado com a 
expansão dos recursos humanos.

“Como sabéis, nos últimos 
anos o Estado não procedeu em 
alguns sectores com a contrata-
çãode mão-de-obra por falta de 
dotação orçamental para efeitos 
de pagamento. Neste caso, afecta-
-nos, porque pretendemos reforçar 
as delegações provinciais incluin-
do distritais com o pessoal” disse

Mas não é apenas a pretensão 
do IPAJ reforçar as suas instala-
ções com quadro. Este pessoal ain-
da de acordo com Justino Tonela 
deve reunir qualidades competen-
tes ou seja ,a fonte assegura algu-
ma satisfação, uma vez que quase 
60% dos defensores públicos que 
estão afectos ao IPAJ dispõe de 
carteira profissional de advoga-
dos e com este facto equilibrou 
e garante a devida competência.

Por exemplo, Tonela entende 
que o defensor público não basta 
prestar a assistência jurídica. Tem 
de o fazer com qualidade de for-

ma a garantir a efectiva defesa das 
populações. É que um advogado 
oficioso conforme explicou To-
nela está para assistir um núme-
ro grande de cidadãos e alguns 
fazem-no de forma ambulatório 
tendo em conta que o número de 
técnicos jurídicos vs população 
varia em função das regiões ou 
seja as províncias da Zambézia e 
Nampula registam maior densida-
de populacional e por via disso há 
necessidade de mais defensores.

“Continuamos com a preten-
são e tudo depende dos investi-
mentos por parte do governo. Este 
ano não tivemos acesso a rubrica 
de investimento, que garanta no-
vos projectos. Garantimos exac-
tamente que alguns projectos de 
construção de novas delegações 
continuassem “ressalvou a fonte

Um outro facto de que não 
escapou do director geral do IPAJ 

é o papel desempenhado pelos 
estagiários para o cumprimento 
das metas da instituição. Con-
tudo, refere que o estagiário não 
tem as mesmas competências de 
um defensor público em exercício 
ou de um advogadoe argumenta: 
parte dos estagiários estão a cum-
prir o estágio da segunda fase na 
ordem dos advogados e muito de-
les conseguem se inscrever. Antes 
disso não reunem a competência 
desejada para garantir a efectiva 
defesa do cidadão, dai que advêm 
algumas reclamações da quali-
dade dos defensores públicos.

“Esta qualidade tem que ver 
com a interveção no mercado 
em defesa da população com os 
estagiários. Em qualquer activi-
dade não se pode comparar, as 
competências de um estagi3rio 
com, a de um professional afecto 
no mercado” disse e clarifica: a 

lei processual para alguns crimes 
requer que seja acompanhado 
por um advogado e temos situ-
acões em que os processos, por 
falta de recursos humanos se-
jam atendidos por estagiários ou 
mesmo um licenciado que esteja 
no IPAJ. Mas, as limitacões le-
gais quando chegam a um certo 
estágio deixam exactamente para 
poder dar seu segmento por um 
professional. Há um abandono, 
mas é por força da lei que obriga 
a constituição de um advogado.  

Sobre o cumprimento dos 
prazos de prisão preventiva, 
Justino Tonela esclarece que 
a lei foi alterada e promulga-
da estando em vigor dai haver 
obrigatoriedade do seu cumpri-
mento nos termos.“É verdade 
que o regime anterior era mais 
preciso e dentro da nossa com-
petência fazemos tudo e por tudo 
para que o cidadão não fique 
prejudicado de um pacote legal 
que está em vigor” acrescentou.

Sobre as ausências de estagi-
ário em audiências nos tribunais 
sob pretexto de faltas de meios 
para locomoção, Justino Tonela 
reconheceu o facto e argumenta 
que nos anos anteriores houve 
parceiros que patrocinavam a 
instituição em meios de circula-
ção e actualmente ainda não há 
parceiros para o efeito. É uma 
realidade e não é possível adqui-
rimos viaturas para todas delega-
ções e muito menos que possam 
garantir que os estagiários se 
movimentem a longas distâncias. 

Expansão de delegações desacompanhou 
incremento de defensores públicos no país

Ministério da Justiça inaugura pavilhão reclusório de Mandlakazi

IPAJ e as dificuldades para assegurar justiça aos carenciados

Com vista a humanizar cidadãos em privação de liberdade

Com vista a imprimir condi-
ções condignas e assegurar que 
o respeito pelos direitos huma-
nos dos cidadãos com liberdade 
privada decorrente da condena-
ção sejam respeitados, a minis-
tra da justiça assuntos constitu-
cionais e religiosos procedeu 
na última semana a inaugura-
ção do pavilhão reclusório de 
Mandlakazi , na província de 
Gaza. Segundo Helena Kida a 
inauguração daquele estabele-
cimento tem em vista reduzir os 
níveis de pressão que o sistema 
penitenciário nacional enfrenta.

Mesmo sem avançar os nú-
meros do efectivo prisional da-
quela província, Helena Kida 

explicou ser um problema que 
afecta a província de Gaza vai 
dai os esforços empreendidos 
pelo governo através do servi-
ço nacional penitenciário para 
a minimização do problema. 

É preciso humanizar o siste-
ma penitenciário nacional para 
que segundo a ministra da jus-
tiça tenhamos deste modo a 
reabilitação e reinserção dos 
condenados. O pavilhão re-

clusório de Mandlakazi con-
ta com uma capacidade de 
internamento de 108 camas. 

É um grande esforço em-
preendido pelo governo, numa 
altura em que o país atravessa 
crise decorrente da covid19 e 
a situação de insegurança que 
limita a capacidade de captação 
de receitas o que condiciona a 
materialização dos projectos 
do governo 2020-2024” disse

A construção do estabeleci-
mentos penitenciários, no país 
constitui prioridade fundamen-
tal do sector uma vez que há 
uma necessidade premente de 
valorizar a dignidade do cida-
dão em situação de privação 

da liberdade e por estes e ou-
tros motivos que Helena Kida 
entende que com a entrada em 
funcionamento do estabele-
cimentos será minimizada do 
problema de superlotação nos 
estabelecimentos penitenciá-
rios da província de gaza que se 
encontra numa situação crítica.

A acção também estendeu-
-se com a entrega de uma 
viatura com capacidade de 
transportar oito internos e fa-
cilitar a movimentação dos re-
clusos. Outro ganho do sector 
de justiça tem que ver com a 
produção de comida para ali-
mentar o efectivo prisional.

Elton da Graça

elton da graça
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Mody Maleiane faz parte das mulheres 
de África no livro ‘Write to Speak’

Consagre ao Senhor tudo o que 
você faz e os seus planos serão bem-
-sucedidos. Emprestando o provérbio 
religioso, quero realçar a mítica mu-
lher que, sem contar com o resultado 
dos seus feitos, se tornou parte de 
uma das melhores e maiores edições 
literárias de África para África e para 
o mundo. A revista ‘WRITETOS-
PEAK’ é uma nova colecção de his-
tórias contadas por mulheres de 23 
países africanos sobre suas odisseias 
ao longo de alguns dos terrenos mais 
difíceis da vida, narrando suas lutas, 
sucessos e momentos de júbilo. Os 
autores incluem empreendedores 
sociais, activistas, poetas, funcioná-
rios públicos, advogados, médicos e 
líderes de todas as gerações em todo 
o continente, com prefácios da Dra. 
Elinor Sisulu e Dra. Phumzile Mlam-
bo Ngcuka , a Directora Executiva 
da ONUMulheres. In: The Room .

´´Enviei sessenta cartas a mulhe-
res de vinte e cinco países diferentes 
de nosso continente e as convidei para 

narrar as viagens que fizeram como 
cidadãs e líderes em seus próprios pa-
íses. Apesar de nossos recursos muito 
limitados na época, o Write To Spe-
ak havia começado sua jornada e não 
havia como voltar atrás. À medida 
que avançamos, ficou mais claro que 
escrever nossas histórias é vital. Nós, 
como mulheres líderes, temos que 
contribuir para a construção da cam-
panha da ONU Mulheres: Igualdade 

de Geração - Realizando os Direitos 
das Mulheres para um Futuro Igual. 
As histórias das mulheres africanas 
de todos os cantos do nosso conti-
nente e de todas as idades, identida-
des, culturas e profissões tinham que 
ser contadas. Se não, como se espera 
que as gerações futuras transformem 
nosso continente e o mundo em um 
lugar mais justo, pacífico, igual, segu-
ro e significativo sem saber o que os 

precedeu? De onde viria a 
inspiração? A tecnologia se 
tornou uma plataforma de 
capacitação e compartilha-
mento de nossa história, é 
um catalisador crucial para 

Cidade de Chibuto foi dividida 
por metade na sua extensão

Lamenta autarca Machava

O presidente do munícipio da cidade de Chibuto, Henri-
ques Machava diz que o corte orçamental por parte do gover-
no impactou negativamente nas actividades da autarquia uma 
vez que para sua operacionalização depende do orçamento.

Existem ac-
ções do plano 
q u i n q u e n a l 
c o m p r o m e -
tidos porque 

tais acções, conforme ex-
plicou Machava foram pre-
paradas e programadas com 
uma visualização há um cer-
to orçamento e o mesmo está 
comprometido pelos factores 
até então não muito claros.

“Temos vindo a cometer 
acções com vista a corrigir tais 
situações junto das autoridades 
que nos tutela, isto é o Minis-
tério da Administração e Fun-
ção Pública” admitiu Machava 
argumentando que, dos facto-
res que levaram aos cortes dos 
orçamentos á aquela autarquia 
da zona central de Gaza tem 
que ver com os cortes dos terri-
tórios que até então não é claro 
apesar de decorrer um trabalho 
para corrigir tais situações.

Por exemplo, indicou o edil 
Machava que a cidade de Chi-
buto tinha uma área real inicial 
de 116km2 e com os cortes 
que sofreu, ficou com uma 
área de 57.7km2 e isso signi-
fica metade da cidade cortada.

Apesar do fenômeno, re-
conheceu o autarca que está 

decorrer um trabalho com 
vista a corrigir estes erros, 
que ao mesmo tempo não 
deixam de comprometer os 
planos do município, sendo 
que tem implicações óbvias.

“São populações que no 
sentido de assistências o mu-
nicípio carrega-os nas costas 
e no sentido da contempla-
ção dos orçamentos são dei-
xados de fora. Isso compro-
mete em grande medida o 

desenvolvimento dos muni-
cípios” salientou o autarca

Relativamente as ac-
ções para o combate a ero-
são, Henriques Machava 
diz haver iniciativas para 
o efeito.não obstante reco-

nhecer é uma situação com-
plexa e que o municipio 
está fazer o que é possível.

“É preciso acções conjuga-
das com vista a combater este 
fenômeno que está com niveis 
bastantes alarmantes” disse

facilitar o objectivo que 
buscamos.`` - Dra. Phu-
mzile Mlambo-Ngcuka.

O livro, traduzido em 
10 línguas, é ainda uma 
poderosa colecção de histó-
rias de mulheres africanas 
que lançam luz sobre suas 
lutas, sucessos e momen-
tos de júbilo. E a moçam-

bicana Mody Maleiane 
é parte dessa luz que vai 
iluminando vários cená-
rios da nossa sociedade, 
primeiro pelo papel de 
mãe e avó, segundo pelo 
papel de ser parte de nós 
na construção de uma 
identidade social que se 
espera, na mudança de 
consciências. Recorda-se 
que Mody estreou a sua 
contagem de histórias de 
forma escrita em 2017, 
porque nos palcos já data 
de vários anos, com o li-
vro 45minutosdeSucesso: 
semear, Regar, Colher.

Defendendo iniciati-
vas de crescimento afri-
cano – Mody – inicia sua 
história do saber fazer 
para o caso de Moçam-
bique, com a citação de 
Anais Nin ́ ́ nós não as 
vemos como elas são, 
nós as vemos como nós 
somos. Quer a contadora 
de histórias realçar que 
ponto de vista? Para a 
resposta do leitor, convi-
damo-lo a ler o livro ́ ´Whi-
te to Speak`` na página 523.
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Doado material de combate à covid-19 e de 
produção agrária em 3 distritos de Tete

Associação Moçambicana de Seguradoras elege 
novos Corpos Sociais para o triénio 2021-2024

Já foram eleitos, em As-
sembleia Geral Extraordi-
nária da Associação Mo-
çambicana de Seguradoras 
(AMS), os novos Corpos 
Sociais desta instituição 
para o triénio 2021-2024.

Os trabalhos foram con-
duzidos pelo Presidente 
da Comissão Eleitoral, Dr. 
Mário Sitoe. Após cumpri-
das todas as formalidades 
estatutárias e procedimen-
tais, a lista “A”, única can-
didata para o escrutínio, 
foi eleita por unanimidade. 

Assim, o Conselho de 
Direcção passou a ter a re-
presentação das seguradoras 
Índico, Fidelidade, Hollard, 
Global Alliance e Britam. 

A Presidente cessante da 

Mesa da Assembleia Geral, 
Dra. Luísa Diogo, saudou e 
reconheceu a AMS pela or-
ganização e sentido de res-
ponsabilidade colectiva que 
é favorável à prossecução 

dos objectivos do sector de 
seguros em Moçambique. 

A anterior Direcção, elo-
giou a Dra. Luísa Diogo e 
entendeu homenageá-la com 
um “Certificado de Honra 

O Moza Banco doou recentemente aos distritos de 
Zumbu, Magoé e Marávia na província de Tete, kits de 
higienização no âmbito de combate à covid-19, insumos 
agrícolas e equipamento pesqueiro para as Associações 
locais.

Com esta inicia-
tiva, o Banco 
pretende con-
tribuir para 
o desenvol-

vimento equilibrado dos três 
distritos, bem como na melho-
ria das condições de vida das 
comunidades.  Por outro lado, 
a doação irá garantir o aumen-
to de produção e produtividade 
capaz de garantir a sustentabi-
lidade dos produtores através 
do aumento de produção, ren-
da familiar, e consequente-
mente, das suas poupanças.

Na ocasião, o PCE do Moza 
Banco, Manuel Soares, frisou 
que a doação se enquadra no 
âmbito da responsabilidade so-
cial que prevê a implementa-
ção de acções que promovam 
o desenvolvimento e bem-estar 
das comunidades em que o 
Banco tem presença comercial.

“Decidimos associar-nos 
aos esforços da Secretária do 

Estado da Província, apoiando 
os distritos de Zumbu, Magoé e 
Marávia na prevenção e protec-
ção contra a COVID-19.Proce-
demosigualmente à entrega de 
insumos agrícolas e equipamen-
to pesqueiro para as associações 
locais, promovendo por um lado 
uma maior segurança alimentar 
e, por outro, fomentando a acti-
vidade pesqueira e capacidade 
de geração de renda na região. 
Fazemo-lo porque somos sen-
síveis aos reais problemas e 
limitações da nossa população 
e, acima de tudo, porque quere-
mos fazer parte da solução dos 
mesmos, contribuindo activa-
mente para o desenvolvimento 
inclusivo e sustentado do país”.

A Secretária do Estado na 
Província de Tete, Elisa Za-
carias, saudou a iniciativa do 
Moza Banco tendo destacado, 
“Esta acção vai ajudar, por um 
lado, na prevenção da Covid-19 
como bem foi referido, uma 

vez que as máscaras, baldes e 
sabão oferecidos, vão contri-
buir na protecção individual e 
na higienização da nossa po-
pulação. Por outro lado, as se-
mentes, motobombas e redes 
de pesca, vão contribuir para o 

aumento da produção agrícola e 
no sector de pesca, melhorando 
assim a segurança alimentar e 
rendimento para as famílias”.

A acção de responsabili-
dade sócia lsurge na sequência 
da inauguração da primeira 

agência bancária no distrito de 
Zumbu, província de Tete. O 
evento foi dirigido pelo Pre-
sidente da República Filipe 
Nyusi e contou com a presença 
de quadros da Presidência da 
República e do Moza Banco.

Responsabilidade Social Moza Banco 

ao Mérito” pelos seus prés-
timos e dedicação à AMS, 
nos últimos dois mandatos. 

Ficou o compromisso 
do Conselho de Direcção, 
agora eleito, de continuar 
a representar e defender os 
interesses das associadas, 
promover a cooperação en-
tre as mesmas e contribuir 
de forma significativa para 
o desenvolvimento do sector 
segurador e cumprir com os 
demais fins desta associação, 
com particular interesse para 
a divulgação do conhecimen-
to e utilização dos seguros. 

Os próximos três anos 
serão de muitos desa-
fios para o sector segura-
dor e, seguramente, para 
os eleitos para esta missão. 

Assembleia Geral 
• Manuel Gamito – 

Presidente 

Conselho de Direcção 
• Ruben Chivale – Pre-

sidente 
• Carlos Leitão – Vice-

-Presidente 
• Henri Mittermayer - 

Vogal 
• Nahida Brito – Vogal 
• MartinMandivenga - 

Vogal 

Conselho Fiscal
• Nuno Serrano – Pre-

sidente
• César Bento Madiva-

vua – Vogal
• Simba Manurere - 

Vogal
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A LAM - Linhas Aéreas de Moçambique, através dos 
seus canais de vendas electrónicos, registou um crescimen-
to ao longo dos primeiros seis meses do ano em curso. Com 
o surgimento de novas variantes da COVID-19, os passa-
geiros privilegiaram as compras online.

Com efeito, 
os dados de-
monstram um 
inc r emen to 
nas vendas 

online de 19% no primeiro se-
mestre de 2021, comparativa-
mente a 2020. Ainda, nesta pla-
taforma, o serviço de “check-in 
online”, registou uma subida de 
73%, com 54.751 passageiros 
que aderiram a este serviço, no 
primeiro semestre de 2021 con-
tra 31.699 passageiros, de 2020. 

Entretanto, no decurso do 
mês de Julho último, a LAM 
registou um índice de pontu-
alidade operacional de 88%, 
num universo de 698 partidas, 
significando um crescimen-
to de 10 pontos percentuais 
em relação ao mês de Junho, 

onde a pontualidade registada 
foi de 78% para um total de 
656 partidas. De entre as es-
calas analisadas no período, 
destacaram-se as de Chimoio, 
Inhambane e Vilankulo, to-
das com 100% e Joanesburgo 
com 97% de pontualidade.  

Sobre os passageiros, há a 
assinalar que a companhia de 
bandeira transportou em Julho 
de 2021 um total de 32.284 
passageiros, contra os 37.952 
passageiros transportados no 
anterior mês de Junho, repre-
sentando deste modo um de-
créscimo de 15%. Em igual pe-
ríodo de 2020 (Julho), a LAM 
transportou 14.721 passageiros. 

Na vertente de receita, re-
gistou, no mês de Julho, um 
decréscimo de 18%, em com-

paração com o mês de Junho de 
2021. Porém, ao compararmos 
com igual período de 2020, hou-

O Governo de Moçambique, 
em parceria com a Confede-
ração das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA), 
realizou na sexta-feira, 20 de 
Agosto, o VIII Conselho de Mo-
nitoria do Ambiente de Negócios 
(CMAN), com o objectivo de 
apresentar o ponto de situação 
das Reformas e a Intervenção 
do Plano de Acção para Melho-
ria do Ambiente de Negócios.

 Na ocasião, o primeiro-
-ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário, disse que, apesar dos 
desafios impostos pela Covid-19 
e pelas acções terroristas em 
Cabo Delgado, o país registou 
progressos na implementação do 
Plano de Acção para a Melhoria 
do Ambiente de Negócios (PA-
MAN), no período 2019-2021, 
com destaque para a eliminação 
da prática de inspecção pré-em-
barque e introdução do despacho 
simplificado para a exportação. 

“Esta estratégia tem como 
objectivo promover e dinami-
zar o aumento das exportações 
e substituir as importações, o 
que irá contribuir para inverter 
a situação deficitária da nossa 
balança comercial. Acreditamos 
que estas e outras reformas em 
curso irão contribuir para a re-
dução dos custos de transacção, 
melhorar a competitividade, bem 

como atrair mais investimento 
nacional e estrangeiro”, referiu 
Carlos Agostinho do Rosário.

 Por sua vez, Carlos Mes-
quita disse que o CMAN consti-
tui uma oportunidade de debate 
e avaliação dos progressos das 
acções e desafios enfrentados 
há cerca de 23 anos, no seio 
do diálogo público-privado.

 “Encorajamos o sector privado 
a se tornar cada vez mais resiliente 
na superação desta crise provocada 
pela pandemia da Covid-19. A pan-
demia não pode ser um factor para 
abrandar as acções estruturadas e 
integradas para a melhoria do am-
biente de negócios e, desta forma, 
cumprir a nossa agenda de desenvol-
vimento”, disse Carlos Mesquita.

O presidente da CTA, Agosti-
nho Vuma, apontou a insegurança 
em Cabo Delgado, como um fac-
tor de retracção de investimentos, 
traduzido na perda de cerca de 
56 mil postos de trabalho e perda 
financeira estimada em 148 mi-
lhões de dólares norte-americanos.

“A insegurança em Cabo 
Delgado afectou cerca de 410 
empresas, incluindo danos em 
capitais físicos. Pretendemos es-
tar envolvidos neste processo, 
do início até ao fim, para poder-
mos perceber a racionalidade e 
contribuir para algumas medi-
das”, concluiu Agostinho Vuma.

Access Bank lança Advance Africa e disponibiliza 
5.000 bolsas de estudo para jovens africanos

LAM incrementa vendas electrónicas

O AccessBank, em parce-
ria com a Udacity, uma organi-
zação educacional americana, 
acaba de lançar um programa de 
formação na área da tecnologia 

denominado Advance 
Africa que irá oferecer 5.000 
(cinco mil) bolsas de estu-
do para jovens africanos.

O objectivo é formar talen-
tos capazes de acompanhar as 
dinâmicas de um mundo cada 
vez mais tecnológico, onde 
as competências informáti-
cas se tornam indispensáveis 
para o mercado de trabalho.

Os participantes deste pro-
grama, que devem ter entre 20 

e 30 anos, farão parte de uma 
comunidade de jovens com 
interesse na área digital, pos-
sibilitando o intercâmbio e 
a troca de experiências entre 
os diversos países africanos.

O grupo de formadores 
será composto por especia-
listas da área das Tecnologias 
de Informação, que irá apoiar 
os formandos na constru-
ção de uma carreira progres-
siva na indústria bancária.

Dos 5.000 (cinco mil) 
bolseiros, 20% terá a opor-
tunidade de fazer um estágio 
em 13 países africanos, onde 
o Grupo Access está presen-

te, incluindo Moçambique.
Para candidaturas, os jovens 

com interesse devem aceder ao 
link www.advance-africa.org 
e preencher o formulário. Os 
candidatos seleccionados serão 
contactados pela Udacity para 
os procedimentos subsequentes. 

Com este projecto, o Access 
Bank assume o compromis-
so com os jovens africanos de 
contribuir para a construção de 
uma geração capaz de realizar 
projectos inovadores, que lhes 
permitam elevar as suas com-
petências, serem distinguidos 
e acima de tudo, estarem pron-
tos para o mercado de trabalho.

País regista progresso na 
implementação PAMAN

ve um crescimento de 108%.  
As cinco rotas com maior 

tráfego de passageiros foram 
Maputo-Nampula-Maputo, 
com 6.722; Maputo-Beira-

-Maputo, com 6.037; Maputo-
-Tete-Maputo, com 3.675; 
M a p u t o - P e m b a - M a p u t o 
com 3.948 e Maputo-Que-
limane-Maputo, com 3.034.
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Novos salários mínimos não 
resolvem problemas de umbigo

Carvão da Vale espera melhores propostas até Dezembro

Os trabalhadores menos bem pagos em Moçambique re-
cebem, mensalmente, 4.266 meticais. Este valor deverá au-
mentar no próximo ano mesmo, fruto dos novos acordo al-
cançados pela Comissão Consultiva do Trabalho, composta 
pela Organização dos Trabalhadores Moçambicanos – Cen-
tral Sindical, Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique e o ministério que tutela a área de trabalho.

A Comissão es-
teve reunida, 
em mais uma 
sessão, onde 
se passaram 

em revista todas as decisões 
que foram tomadas ao longo 
de mais de um mês de negocia-
ções. A ministra do Trabalho e 
Segurança Social, Margarida 
Talapa, revelou que “os valo-
res percentuais encontrados 
para o reajuste dos salários 
mínimos por sector de activi-
dade resultam de consensos 
fortemente ponderados, dado 
o momento económico e social 
específico que o país atravessa, 
caracterizado por baixo nível 
de produção e produtividade 
causada pela pandemia da CO-
VID-19, das acções dos terro-
ristas na zona norte do país e 
ataques armados no centro”.

Entretanto, consenso não 
é bem o nome que os traba-
lhadores dão ao que se teve 
nas negociações salariais na 

Comissão Consultiva do Tra-
balho. Aliás, eles explicam 
que neste momento a vida está 
muito cara e os números, em 
termos de salários, não dão si-
nais de melhoria de vida dos 
trabalhadores que recebem os 
salários mais baixos do país.

Ainda assim, os trabalha-
dores não se colocam alheios á situação geral do país, pelo que entendem que os au-

mentos aprovados, apesar 
de estarem longe do deseja-
do, são os “possíveis”, tendo 
em conta toda a conjuntura.

“Todos nós sabemos que o 
custo de vida é bastante alto e 
os trabalhadores e toda a so-
ciedade sentem-se apertados 
esse custo de vida. Portanto, 
os números que foram aprova-
dos, foram os possíveis”, apon-
tou Alexandre Munguambe.

E mais, alguns sectores, 
como o de hotelaria e turismo, 
sequer queriam negociar, ale-
gadamente porque sua produ-
ção caiu ao pique devido aos 
efeitos da COVID-19. E é visí-

vel, basta pensar que as viagens 
e momentos de lazer foram re-
duzidos quase a zero de forma 
a conter a propagação do vírus.

Sobre estes sectores, até 
foram encontrados meios de 
negociar, mas nem tudo foi 
fechado. Neste caso, “é preci-
so que o Conselho de Minis-
tros veja o que é possível dar 
a essas”, disse Munguambe.

Bom, os trabalhadores di-
zem se ter sentidos obrigados a 
aceitar grande parte daquilo que 
era oferecido pelos empregado-
res, até porque alguns sectores 
ameaçavam reduzir a massa 
laboral, caso lhes fosse impos-
to um aumento insustentável.

Os investidores interessa-
dos em comprar a concessão 
de carvão da empresa brasi-
leira Vale na província de Tete 
vão apresentar “propostas fir-
mes” até Dezembro, anunciou 
o ministro dos Recursos Mine-
rais e Energia de Moçambique.

“Prevemos para o próximo 
mês de Setembro que os vários 
investidores interessados pos-
sam fazer um trabalho de ´due 
dilligence` [trabalho de reco-
lha de informação], visitando o 
projecto da Vale em Moçambi-
que, e até finais de Dezembro 
poderão apresentar propostas 
firmes”, disse Max Tonela, em 
declarações aos jornalistas.

Tonela avançou que o Go-
verno irá depois avaliar o po-
tencial das empresas e pronun-
ciar-se sobre o cumprimento 
da legislação moçambicana 
sobre esse tipo de transac-
ções, devendo o processo de 
desinvestimento da compa-

nhia brasileira em Moçambi-
que ser concluído até 2022.

“O processo de desin-
vestimento da Vale está 
a prosseguir conforme o 
cronograma estabeleci-
do”, sustentou Max Tonela.

A operação de saída da 
Vale de Moçambique passou 
pela aquisição pela empre-
sa brasileira da participação 
de 15% detida pela japonesa 
Mitsui na mina de carvão de 
Moatize. Com o negócio, a 

empresa mineira brasileira 
passou a deter 100% da con-
cessão de carvão de Moatize.

A transacção visa facilitar 
o “desinvestimento” da em-
presa brasileira na exploração 
de carvão em Tete, anunciado 

pela Vale em Janeiro, indicou 
em Junho, em comunicado, 
o executivo moçambicano.

“O processo de reestrutura-
ção da Vale deverá salvaguar-
dar os postos de trabalho e os 
direitos das comunidades onde 
a empresa opera, para além 
de assegurar a continuidade 
do cumprimento das obriga-
ções legais e dos contratos 
de bens e serviços”, frisou.

A Vale justifica a sua saída 
com o objectivo de ser neutra 
ao nível das emissões de carbo-
no até 2050 e reduzir algumas 
das suas principais fontes de 
poluição daquele tipo até 2030.

Dados da Vale referem 
que, apesar do plano de in-
vestimento,  a empresa está 
empenhada em incremen-
tar a sua produção de car-
vão na província de Tete, 
das atuais 10 milhões de to-
neladas para 15 milhões de 
toneladas no próximo ano. 
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O País precisa de mais ajuda para combater a crise

Moçambique beneficia de 261 milhões do FMI
Boa nova 

O Governo de Moçambique vai receber 216 milhões de 
unidades de Direitos Especiais de Saque (DES), cerca de 261 
milhões de euros, de acordo com a distribuição proporcio-
nal à sua quota no Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo 
com o do-
c u m e n -
to que foi 
a p r o v a d o 

pelo conselho de adminis-
tração do FMI e que come-
çará  a reforçar as reservas 
cambiais de todos os mem-
bros do Fundo, Moçambi-
que receberá 216 milhões 
de unidades de DES, corres-
pondentes a 305,9 milhões 
de dólares ao câmbio atual.

“A proposta defende uma 
alocação de 650 mil milhões 
de dólares, cerca de 456 mil 
milhões de DES, baseada 
numa avaliação das neces-
sidades de reservas dos Es-
tados membros a longo pra-
zo, e inclui medidas para 
aumentar a transparência e 
a responsabilização no re-
porte do uso dos DES, ao 
mesmo tempo que preserva 
as características dos DES

 “A alocação ajudará 
muitos estados membros a 
suavizar a necessidade de 
ajustamento face aos cons-
trangimento de liquidez e 
a evitar políticas desequi-
libradas, ao mesmo tempo 
que fornece espaço para au-
mentar a despesa na respos-
ta à crise e nas vacinas”.

Os países em desen-

volvimento e os mercados 
emergentes vão receber 275 
mil milhões de dólares (235 
milhões de euros) do total, 
disse a diretora executiva 
do FMI, Kristalina Goergie-
va, na aprovação da emis-
são pela direcção do Fundo.

Os países membros come-
çaram a discutir uma emissão 
de DES logo no ano passado 
devido ao impacto da pande-
mia de covid-19, que atirou 
a economia global para uma 
recessão de 3,5%, devendo 
crescer 6% este ano, segundo 
as previsões feitas do último 
relatório sobre as Perspeti-
vas Económicas Mundiais.

A emissão de DES é um 
instrumento criado pelo FMI 
para dar liquidez e ampliar 
os recursos disponíveis dos 
Estados com necessidades fi-
nanceiras, funcionando como 
uma espécie de aumento de 
capital do FMI, para reforçar 
o combate à pandemia e relan-
çar o crescimento económico.

Angola é o país lusófono 
africano que terá uma aloca-
ção mais robusta, seguindo-
-se Moçambique, com 261 
milhões de euros, a Guiné 
Equatorial (181,6 milhões 
de euros), a Guiné-Bissau, 
com 32,6 milhões, Cabo Ver-
de, com 27,8 milhões, e São 

Tomé e Príncipe, que rece-
berá quase 17 milhões de 
euros em reservas cambiais.

No total, os Países Africa-
nos de Língua Oficial Portu-
guesa (PALOP) receberão um 
reforço de 1.372,2 milhões de 
euros, correspondentes a 1134 
milhões de unidades de DES.

A emissão de DES vai 
ajudar os países com maio-
res dificuldades a equilibra-
rem as suas contas e refor-
çarem a aposta no combate 
à propagação da pandemia, 
e tem sido qualificada pelos 

países africanos como essen-
cial para relançar o cresci-
mento económico da região.

Os países africanos, nome-
adamente os da África subsa-
ariana, têm argumentado que 
a sua parte de DES é despro-
porcionalmente inferior às 
suas necessidades devido à 
diminuta quota no FMI, sa-
lientando a baixa taxa de va-
cinação e a necessidade de 
manter o financiamento dos 
projetos com capacidade para 
robustecer as infraestruturas 
e assim garantir a atrativida-

de de novos investimentos 
que façam a região crescer.

O FMI tem defendido que 
os países mais avançados, 
menos necessitados desta 
`injeção de capital`, deve-
riam transferir uma parte do 
reforço dos seus DES para 
os países em desenvolvi-
mento, tendo sido acordado 
pelas principais potências a 
canalização de pelo menos 
100 mil milhões de dólares, 
equivalentes a cerca de 854 
milhões de euros, para os pa-
íses com mais dificuldades.

De acordo com as pers-
pectivas de crescimento di-
vulgadas pela ONU, dívida 
pública de Moçambique con-
tinuará acima de 100% do PIB 
este ano. Por isso, será neces-
sário mais apoio externo para 
ajudar a aliviar o fardo da crise.

    Moçambique precisa de 
mais ajuda internacional para ali-
viar a crise no país, diz a analis-
ta do Departamento das Nações 
Unidas para Assuntos Económi-
cos e Sociais (UNDESA) que 
segue as economias lusófonas, 
a propósito da divulgação do 
relatório da organização sobre 
a Situação Económica e Pers-
pectivas Mundiais, que alerta 
que os impactos da pandemia 
de Covid-19 serão duradouros.

Em entrevista à Lusa, He-
lena Afonso alertou que “a si-

tuação da dívida pública con-
tinuará acima de 100% do PIB 
este ano” e defendeu que “será 
necessário mais apoio externo, 

através de doações ou emprés-
timos concessionais para aju-
dar a aliviar o fardo da crise” 
em Moçambique provocada 

pela pandemia de Covid-19.
“Moçambique enfrenta 

condições económicas bas-
tante complicadas devido a 

fragilidades internas e à pan-
demia, e mesmo antes já esta-
va sob uma certa turbulência 
devido ao crescimento eco-
nómico moderado, investi-
mento fraco e efeitos da crise 
da dívida de 2016”, lembra.

Novos investimentos
O crescimento para este 

ano deverá ficar nos 2,3%, 
que se segue a uma recessão 
de 1,3% no ano passado, es-
timam os analistas da ONU. 
“Esta melhoria da actividade 
económica será suportada por 
uma retoma no sector agrícola 
e aumento da produção de car-
vão, com o aumento da procu-
ra energética mundial, sendo 
que no ano que vem o cresci-
mento deverá acelerar com a 
vinda de novos investimen-
tos”, afirmou Helena Afonso.
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Dominguez, Mexer, Kambala, Edmilson, Clésio e Jeitoso 
de fora da convocatória de Horácio Gonçalves

Cinco “touros” desfalcam líder do 
Moçambola e rumam ao Famalicão e Leixões

Mundial de futebol de praia

O seleccionador nacional Horácio Gonçalves divulgou, na 
tarde desta segunda-feira, a partir de Xai-Xai, capital da pro-
víncia de Gaza, a lista dos jogadores convocados para os dois 
primeiros jogos de qualificação para o mundial Qatar 2022.

Da lista, o 
destaque vai 
para a au-
sência de jo-
gadores que 

habitualmente nos últimos anos 
têm feito parte dos convocados, 
nomeadamente Dominguez 

(Royal AM FC), Kambala (Ba-
roka), Edmilson (Cape Town 
City), todos três a actuarem na 
PSL- Liga Profissional da Áfri-
ca do Sul, Mexer (Bordéus da 
França), Clésio (Marítimo de 
Portugal) e Jeitoso (Ferrovi-
ário de Maputo), entre outros.

 O conjunto convocado 
por Horácio Gonçalves inte-
gra jogadores que actuam no 
campeonato nacional, Mo-
çambola 2021, e no estran-
geiro. O destaque vai para a 
Associação Black Bulls que 
contribui com 4 jogadores sen-
do o clube com mais atletas 
chamados para esta operação.

Dos jogadores que habitual-
mente são chamados destaque 
para Zainadine Júnior (Marí-
timo, de Portugal), Reinildo 
Mandava (Lille, da França) e 
Luís Miquissone (que está sem 
clube). O treinador português 
chamou ainda alguns dos jo-
gadores que tomaram parte no 
Torneio COSAFA que decor-
reu em Julho último, em Port 
Elizabeth, na África do Sul.

 Refira-se que o jogo en-
tre Moçambique e Costa de 
Marfim será no dia 03 de Se-
tembro às 15h00 no Estádio 
Nacional do Zimpeto, en-
quanto que a partida envol-
vendo as selecções do Mala-

wi e Moçambique terá lugar 
no dia 07 às 15h no Orlando 
Stadium em Johanesburgo.

Eis a lista dos 25 chamados 
por Horácio Gonçalves.

GUARDA-REDES – Er-
nan; Victor e Cesar.

LATERAIS– Ciganinho; 
Fidel; Bruno e Reinildo.

CENTRAIS– Betão; Nené; 
Bonera; Zainadine; Martinho e 
Agenor.

MÉDIOS– Shaquille; Can-
dinho; Abel; Geny e Nilton.

AVANÇADOS– Neymar; 
Witi; Melque; Luís Miquissone 
e Salas.

PONTAS DE LANÇA-
-Victor e Estevão. 

(LANCEMZ)

Cinco jogadores da As-
sociação Black Bulls deixam 
Maputo esta segunda-feira e 
rumam ao futebol português, 
concretamente ao Famalicão e 
Leixões, desfalcando o líder do 
Moçambola, que neste sábado 
contou pela última vez com os 
préstimos dos jogadores, dois 
dos quais foram usados por 
Hélder Duarte no nulo dian-
te do Ferroviário de Maputo.

Com efeito, está tudo apos-
tos para que os jogadores Simon 
Cipriano (Famalicão), Celton 
Jamisse, Cleyd Tropa, Valde-
miro Paulino e Dércio Augus-
to (Leixões) sigam para terras 
lusas, com objectivo de abraçar 
uma nova etapa nas suas jo-
vens carreiras de futebolistas.

O facto foi confirmado pelo 
Director Desportivo da Black 
Bulls, Dino Dulá, que indicou 
que a transferência destes jo-
gadores se enquadra na polí-
tica de exportação de talentos 
moçambicanos para além-
-fronteira, que sempre consti-
tuiu a aposta da formação que 
lidera a tabela classificativa do 
Moçambola 2021, com 40 pon-
tos, a passagem da 17ª jornada.

Dulá assegurou que os jo-
gadores serão integrados nas 
equipas Sub-23 do Famalicão 

e Lixões, sendo que a turma da 
Black Bulls continuará a de-
ter parte significativa do passe 
dos jogadores moçambicanos.

Quem está naturalmente 
expectante por este novo pas-
so das suas carreiras são os 
jogadores. Valdemiro e Cel-
ton Jamisse, dois jogadores 
que conquistaram o título de 
campeão da COSAFA 2020 e 
marcaram presença no CAN 
da categoria, revelaram que 
pretendem tirar o máximo pro-
veito desta sua ida a Portugal, 
por forma a reforçarem as se-
lecções nacionais de futebol.

Neste sábado, os jogado-
res fizeram parte das esco-
lhas de Hélder Duarte para 
a equipa principal do Black 
Bulls, sendo que o treinador 
português admite que a ida 
destes jogadores para o Lei-
xões e Famalicão constituirá 
uma baixa para a sua equipa.

Porém, Duarte já projec-
ta recorrer a sua equipa júnior 
para colmatar a saída destes 
cinco jogadores que vinham 
dando o seu contributo para 
o actual estágio dos “touros”, 
nesta sua estreia absoluta no 
Moçambola . (LANCEMZ)

Selecção moçambicana de 
futebol de praia perdeu, esta 
segunda feira, diante do Tahiti, 
por 8-7, e viu o sonho de chegar 
aos quartos de final do Mun-
dial de futebol de praia desva-
necer-se, isto apesar de ter se 
batido até ao último segundo 
para sair da arena Luzhnik, em 
Moscovo, com outro resultado.

Moçambique esteve sem-
pre em desvantagem mas 
nunca atirou a toalha ao chão, 
tendo demonstrado, tal como 
tinha acontecido frente aos 
Emirados Árabes Unidos, mui-
to valor e uma grande energia 
para correr atrás do prejuízo. 

Nelson, com três go-

los, foi a melhor unidade da 
equipa moçambicana. Di-
nho, Bachir, Dez e Yuran 
apontaram os outros tentos.

Do lado da equipa do 
Tahiti,  Shalee marcou por 
quatro vezes e notabilizou-
-se como homem do jogo. Na 
sua primeira participação no 
Mundial de futebol de praia, 
Moçambique deixou uma boa 
imagem, tendo no geral tido 
uma prestação positiva, termi-
nando o grupo B em terceiro 
lugar com 3 pontos, fruto de 
uma vitória sobre os Emira-
dos Arábes Unidos (4-2), duas 
derrotas diante da Espanha 
(8-4) e Tahiti (8-7). (Abola)

Selecção bate-se bem com 
Tahiti mas acaba eliminada
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Nazir Salé é o homem que se segue na selecção feminina

Moçambique vence Eswatine e defrontará 
África do Sul rumo ao Mundial da Costa Rica 2022

|desPorto|

Moçambique venceu o 
Eswatini, por duas bolas sem 
resposta em jogo da segun-
da ronda de qualificação ao 
Campeonato do Mundo de 
Futebol Feminino em sub-
20, que vai decorrer na Costa 
Rica 2022. Na segunda eli-
minatória a equipa Nacional 
vai defrontar a África do Sul.

O jogo da segunda mão da 
primeira eliminatória de qua-
lificação ao Campeonato do 
Mundo de Futebol Feminino 
em Sub-20, envolvendo Mo-
çambique e Eswatine, teve lu-
gar este sábado em Tchumene,  
no Município da Matola, no 

Complexo da Black Bulls, sen-
do a primeira partida interna-
cional decorrida neste recinto.

As duas selecções entra-
ram a procura do golo, visto 
que vinham de um empate 

sem abertura de contagem 
na partida da primeira ronda.

Mas foi a selecção moçam-
bicana a mostrar mais garra e 
determinação, dominando a 
partida e cercando por várias ve-
zes a baliza da turma visitante.   

E como resultado de do-
mínio no decorrer do minu-
to 21 Moçambique chega ao 
golo por intermédio de Nádia, 
numa jogada bem consegui-
da, inaugurando assim o mar-
cador com direito a festejo.

Com a desvantagem a 
equipe de Eswatini tentou tra-
var a avalanche ofensiva, das 
donas da casa mas viram os 

O categorizado treinador moçambicano, Nasir Salé, foi 
nesta quarta-feira apresentado como o novo seleccionador 
nacional e líder da nova equipa técnica da selecção nacio-
nal de basquetebol sénior feminina que vai tomar parte no 
Campeonato Africano – Afrobasket 2021, que terá lugar de 
em Yaoundé, nos Camarões, de 17 a 26 de Setembro de 2021.

A escolha de 
Nazir Salé 
teve em 
conta o seu 
p a l m a r é s 

e conhecimento do basque-
tebol nacional, segundo re-
velou o Presidente da Fe-
deração Moçambicana de 
Basquetebol, Roque Sebastião.

“Achamos por bem buscar 
as referências dos treinadores 
que temos em Moçambique, 
e não só, nas referencias que 
tivemos a oportunidade de tra-
balhar, chegamos à conclusão 
de que o objetivo da FMB não 
é só de participar, mas é ter a 
melhor representatividade ao 
nível internacional, olhando 
para os diferentes atributos 
que conferem ao treinador 
Nazir Salé, conjugados com 
o objectivo da Federação e 
com as ambições do treina-
dor, nada mais restou-nos 
de convidar o treinador Na-
zir Salé para esta operação 

olhando para todos esses as-
pectos que norteiam o passa-
do e presente do treinador”, 
justificou Roque Sebastião.

Iolanda Cossa chamada pela 
primeira vez à selecção

O treinador que voltou 
para uma casa que bem co-
nhece, apresentou a equipe 
que o vai acompanhar nesta 
operação, e eu terá a seguinte 
composição: Carlos Dezanove 
e Nilton Manheia (treinadores 
adjuntos); Hélio Manuel (es-
tatístico/scouting); Feliciano 
Chochele (técnico de equi-
pamentos/roupeiro) e Mar-
ta Monjante (coordenadora).

“Quando se trata de equipa 
técnica e de companheirismo, 
não traria para esta casa quem 
não se identifica com o projec-
to, daí ter siso a minha opção 
e de acordo com a aceitação 
da própria Federação escolhi 
aqules que me vao acompa-

nhar nesta grande campanha”, 
disse o treinador sobre a com-
posição da sua equipa técnica.

Na mesma ocasião, o 
técnico apresentou à con-
vocatória dos atletas que 
farão parte da pré seleção.  

“É uma convocatória não 
fechada e sobretudo foram es-
tas que foram identificadas e se-
rão estas que serão observadas 
para este nosso trabalho curto, 
que tem que encher de quali-
dade e manter o nosso foco e 
objectivo para esta campanha”, 
disse o treinador em relação 
a escolha das 17 jogadoras.

Refira-se que a selecção 

nacional de basquetebol sénior 
feminino vai estar integrada no 
Grupo B a par da sua congéne-
re da Nigéria, segundo ditou 
o sorteio do Campeonato. A 
par da selecção nigeriana Mo-
çambique vai enfrentar neste 
Grupo B a selecção de Ango-
la, combinado que represen-
ta a Zona 6 da FIBA-África, 
cuja fase qualificação deveria 
ter lugar ter lugar de 16 a 23 
de Agosto em Luanda, porém 
que já não vai realizar-se devi-
do a desistência das selecções 
de Botswana e Zimbabwe, 
devido a questões ligadas a 
pandemia da COVID-19 que 

diminui a capacidade financei-
ra das federações desistentes.

eis a lista das jogadoras 
convocadas:

Bases: Iolanda Cossa, 
Dulce Mabjaia, S;ilvia Veloso 
e Onélia Mutombene;

Extremos: Anabela Cossa, 
Elizabeth Pereira, Carla Pinto, 
Ingviuld Mucauro, Eleutera 
Lhavanguane, Stéfánia Chi-
ziane;

Postes: Leia Dongue; Odé-
lia Mafanela, Nilza Chiziane, 
Tamara Seda, Deolinda Gimo, 
Cecília Henriques e Vilma 
Covane. (LANCEMZ)

mesmos a chegarem ao segun-
do golo no decorrer do minu-
to 35, por intermédio de Elsa.

O Eswatine continuou 
tentando chegar ao golo, mas 
o travessão não permitiu, 
nem mesmo com a recarga 
foi possível.   Com o resul-
tado 2-0 a favor de Moçam-
bique, as duas formações 
recolheram aos balneários.

No reatar, as duas formações 
de tudo fizeram para chegar ao 
golo, cercando por várias vezes 
a baliza uma da outra, mas sem, 
no entanto, lograr seus intentos.

Com o resultado 2-0 termi-
nou a partida em Tchumene e 
agora Moçambique vai defron-
tar a África do Sul na segun-
da eliminatória de acesso ao 
Campeonato do Mundo Cos-
ta Rica -2022. (LANCEMZ)
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“A minha arte é fundamentada na 
intervenção social” – Dajoma

Arte em tempos de Pandemia Covid-19 

Daniel José Manuel, natural da Cidade de Tete, tendo 
crescido e vivido no distrito de Changara, mais tarde indo 
morar na província de Sofala, onde formou-se como téc-
nico electricista, é também músico, guitarrista, a qual res-
ponde pelo nome artístico Dajoma. Daniel actualmente faz 
parte de um grupo musical, denominado (BiadaBoys), in-
tegrado por mais três jovens, a qual o mesmo é vocalista. 

Para si, as suas 
composições no 
mundo artístico 
tem grande im-
portância para a 

nossa sociedade, porque traz fac-
tos reais, são vivências da vida 
que o fazem transmitir mensa-
gens da actualidade e realidade. 

“O que eu faço, é trazer a 
música na sociedade e o que eu 
escrevo é actualidade, tudo aqui-
lo que vejo e os acontecimentos 
por mim vividos são transmi-
tidos em música, sendo que eu 
sou praticante do estilo tropical”. 

O artista começa a sua tra-
jectória musical por volta do ano 
2002, sendo que inicialmente a 
sua paixão foi despertada pelo 
facto do mesmo escrever mui-
to bem músicas. Ressalta que a 
decisão de engrenar nessa aven-
tura da música parte pelo facto 
de notar que em Moçambique 
não é fácil vender letras, então 
tomou a iniciativa de tornar-
-se autor das mesmas letras. 

Apesar de ter descoberto 
muito cedo essa paixão, foi em 
2017 que o artista gravou a sua 
primeira faixa musical deno-

minada “eu choro”, que mais 
tarde teve o privilégio de fazer 
uma remix e cover da mesma. 

Neste percurso artístico, Da-
joma não conta com um álbum 
lançada no mercado, contudo, 
tinha projectos inacabados que 
contaria com temas da actualida-
de, bem como a maneira de viver 
na nossa sociedade e em África. 

“Mas tenho uma EP intitula-
da “A Nossa História”, que conta 
somente com uma faixa disponí-
vel na internet, que conta com a 
participação de um jovem artís-
tico da província de Chimoio”. 

No seu entender o Minis-
tério da Cultura e Turismo, 
só agora é que começou a 
apoiar os artistas, mesmo que 
seja em pequeno numero, tem 
apoiando alguns jovens artis-
tas, bem como os de renome. 

“Quando eu cheguei a Bei-
ra, tive muitas dificuldades, 
mas agora recebo muitos con-
vites na cultura local, em algu-
mas associações para fazer um 
concerto ao vivo”, acrescenta. 

Na verdade o Ministério da 
Cultura e Turismo, bem como al-
gumas organizações olham para 

essa prática como algo relevante-
porque os artistas tendem a trazer 
músicas de intervenção social. 

“Por eu fazer músicas que 
intervém no contexto social, 
recebi um convite de uma or-
ganização para fazer parte de 
uma campanha contra o HIV, 
porque em algumas músi-
cas minhas eu trago aborda-
gens deste tipo de contextos”. 

Até então o artista tem difi-
culdades de recursos financeiros 
para poder gravar as suas músi-
cas, mesmo tendo um patrocina-
dor, não é fácil, porque o mesmo 
por vezes passa por alguns contra 
tempos e o nosso contrato é de fa-
zer a divisão de 50% dos gastos. 

“Nós optamos por fazer a 
divisão meio a meio, quando 
temos um projecto dividimos as 

contas, por vezes ele tira 75%, 
isso vai de acordo com o tipo de 
projecto que temos. O contrato 
com o patrocinador é mesmo 
esse, e por agora a dificuldade 
que enfrento é mesmo esta”. 

O artista refere ainda que, 
as músicas que grava, foram 
escritas a bastante tempo, 
agora preocupando-se apenas 
em fazer a captação das músi-
cas e que ainda não terminou 
de gravar maior parte delas. 

Dajoma conta que agora 
trabalha com artistas de ponta, 
sendo estes participantes em 
produção de músicas e vídeos 
de qualidade, como é o caso do 
TheVisow que reside na Cida-
de de Maputo, BoyPizzy, são 
esses e vários outros que hoje o 
artista pode contar com os seus 

trabalhos e parcerias, portanto, 
a dificuldade como o mesma 
refere, é ter recursos para gra-
var a tempo inteiro junto dos 
grandes renomes da produ-
ção musical em Moçambique. 

“Existem alguns trabalhos 
que consigo fazer sozinho, 
mas o meu objectivo é es-
tar no topo, e para lá chegar é 
preciso trazer músicas e víde-
os de qualidade, então eu luto 
para trazer um bom trabalho”. 

Para si, o cenário actu-
al da música, desenvolveu 
muito, e dou graças a Deus 
por isso, aprendi com muitas 
pessoas ou seja com os mais 
velhos, pessoas que estão a 
longa data no mundo artis-
ta. Agradeço mesmo a Deus 
porque hoje sou considerado 
um dos grandes/pequenos ar-
tistas da minha província”. 

Com o advento da pande-
mia da Covid-19 os artistas 
tem trabalhado, tem trazido 
ao público a sua reinvenção, 
trazendo boas músicas, víde-
os de qualidade e de certeza 
que os artistas estão mesmo 
a trabalhar, ressalta o artista. 

“Em primeiro quero agra-
decer a Deus por tudo, agra-
deço ao meu patrocinador ofi-
cial, agradeço a minha agência 
musical, também vai o meu 
agradecimento a minha família 
e minhaesposa por dar um su-
porte e aceitar seguir comigo e 
acreditando nos meus sonhos, e 
considero esta arte o meu vício”. 

silVino miranda

A situação da Covid-19 
é desafiante para todos nós 
como sociedade e como ar-
tista me remete a buscar no-
vas formas e estratégias de 
fazer a arte acontecer, refe-
re o poeta Carmony Sama. 

 “Podemos fazer da 
Covid-19, o ponto do começo e 
não o fim da arte. Quando digo 
novas estratégias de fazer arte 
acontecer, refiro-me a busca da 
capacidade de transformar os 
impedimentos em possibilida-

des, porque se olharmos tudo 
com os olhos da realidade ac-
tual, nos obrigaremos a não so-
nhar. Assim sendo, o artista sen-
te-se obrigado a se refazer de si 
mesmo, suas incapacidades e 
impossibilidade para fazer arte 
acontecer na sua plenitude”.

“A arte fala mesmo em si-
lêncio, encanta sem cantar, 
apazigua sem abraçar a alma, 
cura sem tocar, sacia as almas 
sem fazer milagres. Isto é, ela 
é o começo do fim, não pode 
se prender, não muda por causa 
dos tempos, somente busca for-
ma de se fazer sentir acontecen-
do mesmo em tempos difíceis”.

Mais do que isso, Sama 
acrescenta que em tempos da 
Covid-19, a arte não somente 
serve para entreter porém para 

consolar, para acompanhar, 
para elevar a descoberta pesso-
al, para deixar a alma fluir em 
meio a todas circunstâncias da 
vida, todavia, quando falo de 
entreter não me limito a diver-
são, mas sim ao seu poder de 
fazer magia na alma, porque 
existem os que reduzem o en-
tretenimento a simples diver-
são o que não é abonatório, no 
entretenimento podemos edu-
car, inspirar, corrigir e motivar.

Nesta sequência a arte de-
sempenha um papel preponde-
rante pela sua magnitude, pela 
sua capacidade de acompanhar 
quem esta em luto, de consolar 
quem precisa de consolo, e de 
fazer sentir amado quem sente-
-se abandonado por si mesmo. A 
arte consegue passar pela mas-

cara e tirar um sorriso sereno ao 
mascarado, a arte faz rir de fora 
para dentro para acalmar alma.

“Tenho trabalhado, tenho 
inspirando-me na realidade ac-
tual, incentivo os jovens, adul-
tos a verem tudo numa dimen-
são positiva, e se abrirem para 
aprender do que nos rodeia”.

No seu entender a pande-
mia da Covid-19 tem um im-
pacto negativo claramente. 
Porém os presentes tempos 
negativos podem criar futuros 
tempos positivos, dependen-
do da visão pessoal dos factos. 

“Assim sendo devemos cei-
far as lições que a Covid-19 nos 
traz e delas aprendermos, vivi-
ficando a minha chama de ar-
tista fazendo a arte acontecer”.

SILVINO MIRANDA
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“A poesia ou poema é um veículo alegórico e belo, através 
do qual viajam ideias e sentimentos” - M’morra munu

Manuel Almeida, conhecido pelo seu nome ar-
tísticoMORRA ou M’morra munuNatural da Cida-
de de Nampula, de 37 anos de idade, residente actual-
mente na província de Tete, exercendo actualmente a 
função de Técnico de Saúde e explorando a arte daPoesia.

Para si, a poe-
sia ou poema é 
um veículo ale-
górico e belo, 
através do qual 

viajam ideias e sentimentos que 
transcendem limitações huma-
nas, em forma de “palavras” que 
tocam a mente e cerne da socie-
dade, pelo bem da humanidade.

Morra era uma criança do-
tada de conhecimento, tanto 
que aprendeu a ler e escre-
ver muito cedo, dando assim 
habilidades de poder apre-
ciar a escrita e leitura muito 
cedo, assim descobrindo a sua 
paixão pela caneta e papel. 

“Aprendi a ler e escrever na 
2ª classe. Algo que fez com que 
eu pudesse, desde miúdo ex-
pressar minhas ideias com a es-
ferográfica em papel. O currícu-
lo educacional daquele período 
ajudou-me com as práticas de 
leitura, redacção/composição 
de fábulas, contos, poemas, car-
tas, caligrafia equiparados ao 
controlo e supervisão dos meus 
pais, familiares e amigos”. 

Portanto, a artista começa a 
escrever desde muito cedo como 
um “hobby” (passatempo) e 

amador desde 2003, porém, 
com certo rigor no ano de 2005.

O poeta não conta com 
nenhum livro publicado. Con-
tudo, no ensino primário, já 
orientava e entrava em cena 
de teatro do seu grupo cultu-
ral do bairro para competir.

Foi igualmente responsá-
vel por criar e escrever cenas 
teatrais e adequar ou ensaiar 
os dramaturgos no lar de es-
tudantes (9ª classe), 10ª clas-
se e escreveu uma brochu-
ra intitulada a “Vida e Obra 
de Samora Moisés Machel” 
uma como orientação da es-
cola, alusivo ao ano Samora. 

“No final da qual escrevi um 
poema cheio de roupa para os 
heróis e escrevia regularmen-
te para o jornal estudantil na 
formação”, acrescenta o poeta.

A sua maior dificuldade 
ao longo do seu percurso ar-
tístico é o de encontrar prin-
cipalmente um suporte para 
avivar minha arte, no país em 
particular, por falta de dinâmi-
ca nos meios sociais clássicos 
de reconhecimento do valor 
da arte, não apenas a escrita!

“Eu acho que a poesia, em 

particular, ganhou asas virtuais 
de promoção que a realidade de 
Moçambique nunca deu antes! 
Por isso estou a voar aos olhos 
do “Jornal Zambeze” agora!”

No seu ponto de vista, amí-
dia já faz mais do que promo-

ver, difundir e testemunhar. 
Todas instituições deviam criar 
espaço dinâmico para a arte e 
ofício dos seus colaboradores, 
porque um sonho em realização 
ou realizado de uma pessoa, não 
mata o outro e nem do outro!

Morra, deixa um conselho 
aos artistas e aos promotores 
da arte no geral. Formemos 
mais grupos de arte/ofício com 
intercâmbios culturais, trocas 
de experiência, eventos, en-
volvimento, dinamismo; bem 
como devia-se proceder nas 
instituições, principalmen-
te de ensino, onde se existe o 
espaço para tal, não funcio-
na ou morre internamente!

“Estou grato pela oportu-
nidade que o Jornal Zambeze 
concedeu para dar a entrevista 
previamente intermediada pelo 
galhardo poeta, escritor, activis-
ta social JoneSumaila!Sucesso 
e bênçãos para todos e previ-
namo-nos incansavelmente da 
COVID-19 e outros males!”

silVino miranda
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O braço de ferro que está sendo travado entre os apoiantes da 
etnia sena contra os apoiantes falantes da língua Ndau, para a 
sucessão do falecido Daviz Simango, ao cargo do presidente no 
MDM, é tido com sendo uma fase de transição que está sendo ca-
racterizado pelo crescimento deste partido da oposição no país.

Em entrevista 
na Beira no 
passado dia 
20 de Agosto, 
dia da cidade, 

José Domingos e Lutero Si-
mango, ambos candidatos ao 
cargo do presidente do MDM 
e naturais da província de 
Sofala, sendo o primeiro da 
origem dos Sena e o perten-
cente a entinia dos NDAUS, 
ambos foram unânimes em 
afirmar que o assunto das 
candidaturas para a substitui-
ção de Daviz Simango, não 
deve ser considerado como 
sendo uma guerra tribalista 
mas sim, este momento deve 
ser transformado para um 
momento de festa para todos 
aqueles que são membros 
e simpatizantes do MDM.

José Domingos na sua 
qualidade política de secre-
tário-geral do MDM e candi-
dato ao cargo do presidente 
deste partido da oposição pe-
diu muita calma e paciência 
aos membros simpatizantes 
do MDM e exigindo ain-
da aos seus membros para 
servirem de  exemplo da 
democracia interna dentro 
daquele partido. E falando 
da questão das candidaturas 
para a substituição de Da-

viz Simango, a fonte disse 
que, este momento não pode 
ser considerado como sendo 
uma polémica e muito menos 
pode ser considerado como 
sendo uma “guerra”. “E nós 
somos todos membros do 
MDM (Movimento Demo-
crático de Moçambique, e a 
diferença das ideias não pode 
criar crispação, razão pela 
qual exorto aos membros 
para que saibam pautar por 
uma boa disciplina, para que 
o congresso do MDM seja 
transformado em festa e não 
em infelicidade – frisou José 
Domingos, secretário geral 
do MDM e candidato ao car-
go do presidente do partido.

Para Lutero Simango, 
chefe da bancada do MDM 
na Assembleia da República, 
as disputas políticas internas, 
representam o crescimento 
do partido MDM e o mais 
importante é que todos os 
membros deste partido pos-
sam trabalhar para um foco 
comum que é garantir o de-
senvolvimento do MDM, e 
esse crescimento é óbvio, 
passa necessariamente pela 
união, coesão interna, insta-
bilidade e entendimento. Si-
mango acredita que esta pla-
taforma será para sempre no 

comportamento positivo dos 
militantes do MDM. Falan-
do sobre a possibilidade dele 
vir a ser um dos candidatos 
para a sucessão de Daviz Si-
mango no cargo de presiden-
te deste partido da oposição 
este começou por afirmar nos 
seguintes termos: “Eu devo 
confessar que as bases do 
MDM, segundo tem se mani-
festado nos últimos dias, as 
mesmas pretendem colocar-
-me nesta posição e eu como 
membro e militante do parti-
do é óbvio que eu tenha que 
aceitar. Poderá ser um desafio 
de fazer o MDM mais unido, 
mais coeso e que haja maior 

estabilidade interna, porque 
Moçambique precisa de um 

MDM forte, forte, combativo 
e capaz de satisfazer o apelo 
dos Moçambicanos com vista 
a mudanças que nunca acon-
teceram desde a independên-
cia de 1975. E este país preci-
sa uma alternativa política”. 

Prosseguindo diz “a nos-
sa candidatura vai avançar 
nesta direcção de apresentar 
uma alternativa democrática 
aos Moçambicanos para que 
na República de Moçambi-
que de facto haja mudanças 
que o povo moçambicano 
precisa.”-frisou. A fonte deu 
ainda garantias aos membros 
e simpatizantes do partido do 
galo que no MDM nunca ha-
verá crispação e nem caças às 
bruscas aos membros apoian-
tes ao candidato que será der-
rotado, porque segundo suas 
palavras,“dentro do MDM 
sempre cultivamos o amor 
ao próximo, a coesão, a es-
tabilidade, numa combina-
ção das massas do partido”.

Sucessão no MDN suscita 
“guerra” entre senas e ndaus

    Jordane nHane

 lutero simango

José Domingos


