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Fogo em Cabo Delgado

Força da SADC liquida
bases terroristas

Corrida eleitoral no MDM

Três galos para
um só cântico
EcoBank na
mira do xerife
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Suspeitas de execuções sumárias por tropas
ruandesas em Cabo Delgado
A presença de mais de 4 mil militares estrangeiros em
Cabo Delgado, empenhados no combate aos grupos armados
de inspiração islâmica activos na região, tem sido acompanhada por uma “guerra” de propaganda agressiva entre duas
partes que, em simultâneo, se complementam mas igualmente
rivalizam: por um lado, os ruandeses das Forças de Defesa do
Ruanda (RDF) e da Polícia Nacional do Ruanda (RNP); por
outro lado, a SADC Mission in Mozambique (SAMIM).

O

s ruandeses, comandados pelo
General
Innocent
Kabandana, mobilizaram um
conjunto de meios de comunicação a fim de destacarem as
capacidades operacionais e os
resultados-relâmpago dos homens e meios empenhados no
terreno, “limpando” as regiões
de Mocímboa da Praia, Palma,
Awasse, Quionga e Mbau assim como o desmantelamento
das bases insurgentes conhecidas por “Siri 1” e “Siri 2”.
Potenciando o efeito das
operações militares ruandesas, o chefe do Estado Maior
da Defesa ruandês, General
Mubarak Muganga aterrou em
Pemba em 19 de Setembro,
deslocando-se posteriormente
a de Mocímboa da Praia e a
Palma, trazendo uma mensagem de felicitações do Presidente Paul Kagame. As FADM
foram igualmente elogiadas por MM e destacadas na
mensagem de Paul Kagame.
A SAMIM, que reúne forças destacadas de vários membros da Comunidade para o
Desenvolvimento da África
Austral (SADC) sob a liderança do General Xolani Mankayi,
da África do Sul, tem igualmente vindo a enfatizar a natureza “decisiva” da sua intervenção no terreno através de
comunicados onde reclama a
estabilização de Cabo Delgado
e o regresso dos habitantes às
respectivas localidades, após
a normalização em Mueda,
Macomia e Nangade. A SAMIM chama igualmente a si
a abertura de vias de comunicação entre Pemba, capital de
Cabo Delgado, e Macomia,
Awasse, Mueda e Nangade.
As duas partes omitem
igualmente o balanço das operações cujos resultados alegam
ser um sucesso: desconhecem-se as baixas entre o Inimigo,
as baixas das forças destacadas ou o material empenhado
nas operações. O papel das
FADM é igualmente omiti-

do. A ausência de balanços
operacionais esconde, segundo informações recolhidas:
A ocorrência de baixas entre as forças estrangeiras destacadas, sendo reportadas cerca
de 25-30 baixas entre ruandeses, o balanço de baixas entre
insurgentes/ jihadistas e civis,
o reforço do contingente (indiciando insuficiência de meios
na avaliação inicial) e o recurso
a meios de guerra acrescidos,
nomeadamente meios aéreos;
Um elevado grau de incerteza relativamente ao desenvolvimento da situação no
terreno. O ministro da Defesa,
Jaime Neto, tem sido parco em
compromissos, limitando-se a
insistir no avanço das FADM,
apoiadas pelos contingentes
ruandês e da SAMIM. O Comandante da Polícia da República de Moçambique (PRM),
Bernardino Rafael, pronunciou-se sobre o controlo total
do distrito de Quissanga, mas
posteriormente um ataque de
insurgentes matou cinco civis
numa localidade do distrito.
O caso de assassinato e
decapitação de cinco civis no
distrito de Quissanga, aldeia
de Namaluco, é caracterizado
como punição, pelos insurgentes, contra pessoas encontradas
a fabricar bebidas alcoólicas
caseiras, contrariando a proibição desta actividade imposta pelas células de inspiração
islâmica. O assassinato ocorreu um distrito sob alçada da
SAMIM, mas numa área sem a
presença de efectivos militares.
Até agora, apesar dos comunicados ruandeses e sul-africanos, o governo ainda
não se comprometeu quanto ao
regresso das populações, não
emitindo qualquer declaração
formal de incentivo. Muidumbe, Macomia e Quissanga, regiões especialmente visadas
nos últimos dois anos, são tidas como “não controladas”
e os apelos ao regresso das
populações têm sido adiados.
O abandono dos antigos
refúgios (“bases”) pelos insurgentes confirma mudanças
tácticas mas não indicia, por

enquanto, uma debandada geral ou a existência de pesadas
baixas entre os insurrectos. O
número de insurgentes abatidos é estimado na ordem
dezenas. A tomada de zonas
anteriormente
controladas,
como os distritos de Mocímboa da Praia e de Palma ou
“bases” de rectaguarda, recebeu pouca resistência por ter
sido precedida pela retirada
dos insurgentes antes da chegada do contingente ruandês.
A maior parte das baixas
conhecidas entre ruandeses
tiveram lugar no movimento
de aproximação a Awasse e às
“bases” de Siri, sucessivamente alvos das FADM e agora dos
contingentes estrangeiros nos
últimos 12 meses. Na guerra
da informação, onde são reveladas as baixas inimigas, estão
praticamente ausentes provas
sobre insurgentes eliminados.
O regresso gradual dos refugiados internos, estimados
em cerca de 800 mil, decorre
actualmente por iniciativa dos
próprios habitantes, muitos
dos quais com a intenção de
recuperar familiares desaparecidos, em muitos casos
raptados. O próximo mês é
tido como “clarificador”, sobretudo com o regresso dos
camponeses aos campos de
cultivo, antecipando a esta-

ção das chuvas na região do
planalto de Mueda (a partir
de Dezembro). A situação de
segurança dos camponeses
nessa altura é tida como indicadora do real posicionamento dos insurgentes no terreno.
As tropas ruandesas empenhadas no combate às células
terroristas têm-se mantido empenhadas em identificar e desmantelar refúgios dos insurgentes a sul de Mocímboa da Praia,
em zonas de floresta densa. Nos
refúgios são geralmente encontrados civis, na maioria mulheres idosas e crianças, resgatadas e transportadas em meios
militares até Pemba. No entanto, conforme apurado, depoimentos de civis resgatados dão
conta de que as tropas ruandesas executam sumariamente indivíduos encontrados nos locais
suspeitos de serem combatentes.
As execuções sumárias são
conhecidas por algumas unidades e/ou comandantes militares
moçambicanos, encarregues de
acompanhar as operações ruandesas no terreno. Não está determinado se as mesmas são do
conhecimento dos comandos superiores das FADM e do Governo do Presidente Filipe Nyusi.
Fontes militares consultadas
apontam as execuções sumárias
como justificadas pela necessidade de eliminação de jovens

radicalizados pelas seitas islâmicas que inspiraram a insurgência armada. Estimativas da
inteligência militar indicam que
as células terroristas de Cabo
Delgado integram cerca de 2
mil combatentes e parte destes
evadiu as tropas ruandesas, atravessando fronteira para Tanzânia e misturando-se com a população. Há informações da
sua dispersão por outros pontos do país e um número reduzido terá ficado na província.
As execuções sumárias já
foram ensaiadas pelas FADM
em Mocímboa da Praia em
2020, mas gerou revolta entre os insurgentes e famílias
locais, que acusavam as tropas do governo de assassinar não-insurgentes. A morte
do Capitão Horácio Charles,
fuzileiro, anunciada como
tendo acontecido no ataque
a Mocímboa da Praia em Junho de 2020, terá sido orquestrada pelos insurgentes com
apoio da população local,
em reação às execuções sumárias que vinham correndo.
O Governo do Ruanda mobilizou cerca de duas dezenas
de jornalistas internacionais, na
maioria baseados em Nairobi, para uma visita de campo
a Mocímboa da Praia e Palma, entre 22-25 de Setembro.
África Monitor/Zambeze
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Lutero Simango completa o xadrez

Tridente luta pelo poleiro
O irmão mais velho do falecido presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) Lutero Simango,
oficializou a sua candidatura à presidência do Movimento
Democrático de Moçambique (MDM) nesta quarta-feira, aumentando para três o número dos candidatos que digladiam-se para ocupar o cargo do presidente do partido.

S

ilvério Ronguane e José Domingos, actual
secretário-geral
do partido, são
os outros candidatos à liderança e a eleição acontecerá no terceiro congresso do
MDM marcado para Dezembro.
Simango entregou a sua candidatura na delegação do MDM
da cidade de Maputo, na véspera
do fim do prazo estabelecido. Entretanto, numa breve declaração
aos jornalistas no lançamento da
candidatura, ele afirmou defender “muito a união e a coesão
interna. Para que o nosso partido possa avançar para os próximos cinco anos tem de manter a
união”, concluiu Lutero Simango.
A candidatura do Simango,
está assombrada por polémica.
Lutero Simango é membro e presidente do Partido de Conservação Nacional (PCN) e, por isso,
há quem entende que não poderia ser eleito por razões óbvias.
Entretanto, o primeiro a
submeter a candidatura para a

liderança da perdiz foi José Domingos cuja candidatura é suportada por um grupo de membros
e simpatizantes do MDM, grupo
este liderado por Elias Mpuiri, mandatário da candidatura.
Mpuiri está confiante na
vitória de Domingos, que lidera o partido desde Fevereiro,
quando morreu Daviz Simango.
“Quando há falta de consensos
o caminho melhor a seguir é a
eleição. Nós estamos confiantes.
Estou a suar por felicidade. Vamos ganhar”, declarou Mpuiri.
Candidato-me para
democratizar o MDM e o país
O primeiro que deu cara
para a liderança do MDM foi
Rogério
Ronguane,
deputado da Assembleia da República por aquela formação política.
Numa recente conversa com
o nosso semanário Ronguane
disse que a sua candidatura tem
como objectivo democratizar o
partido bem como o país interno.
Ronguane explica que este
processo da democratização do

MDM e do país dever feito através
da autonomização do partido na
lógica da mobilização e comunicação com o povo moçambicano,
através da criação de meios de comunicação sociais tais como TV,
Rádio, Jornal, Youtubs, Watsaps.
“Planificar permanentemente e
concentrar os órgãos decisórios no
mesmo espaço para criar o pensamento colectivo proactivo e para
reagir as opções ideológicas sobre
a vida do país dos concorrentes”
asseverou Silvério Ronguane.
De acordo com Silvério Ronguane dever ser prioridade do
MDM a especialização na formação. Para tal insiste na necessidade de se criarem centros difusores
de conhecimentos e directivas das
instituições públicas e do partido,
desenvolver e divulgar políticas
públicas alternativas para responder às solicitações e aos problemas
sociais de diversa ordem, de forma

proactiva, assumindo uma postura
de liderança e progresso” concluiu.
Por outro lado, o candidato a liderança do MDM disse que a visão
do seu manifesto é incluir todos os
moçambicanos na perspectiva de
restaurar a esperança de um Moçambique para todos, enfatizando
que o seu programa político tem
por objectivo realçar o partido no
panorama político moçambicano.
Dando seguimento aos seus
ensejos políticos alinhavou ainda
que a sua estratégia está assente no
emponderamento económico e social dos membros da sua organização política, através da cooperação
política e economicamente com
o capital nacional e estrangeiro.
A nossa fonte advertiu que é
prioridade da sua candidatura investir em áreas prioritárias, tais
como projectos minerais e energéticos ancorados no poder autárquico e local do controlo da terra,

saúde alinhado com a criação de
renda e confiança num sistema de
tratamento hospitalar livre do controlo partidário, educação pensada
para incluir um pensar diferente e
alternativo, para além da ideologia
dominante. “Criar e desenvolver
projectos de rendimento para a
sustentação das pessoas, das famílias e das instituições, incluindo o partido”, referiu o candidato.
Explicou ainda que a necessidade da participação efectiva
do MDM nos governos nacional,
provincial e distrital, sozinho ou
em associação com outros partidos. Este acredita que isto só pode
ser feito através da capitalização
dos resultados eleitorais e abordar
de forma descomplexada a temática do poder e da governação,
seja na área política, assembleia,
conselhos, governos, seja na área
administrativa, conselhos de administração, direcções e empresas.

Combate ao extremismo violento

Força da SADC desmantela bases inimigas
Lançada a 9 de Agosto deste ano
com mais de 700 homens, a Missão
da Força em Estado de Alerta da
SADC (SAMIM, sigla em inglês)
tem estado a registar resultados
operacionais positivos nas matas de
Cabo Delgado, ajudando as forças
moçambicanas na reposição da autoridade do Estado em zonas antes
dominadas por grupos extremistas
violentos. Ao contrário das tropas
ruandesas que têm a seu favor uma
máquina de propaganda política e
mediática, a missão da SADC recorre a comunicados para informar
sobre o desenrolar das operações
no terreno. E faz isso com a devida transparência, reportando não só
as bases inimigas desmanteladas,
o número de extremistas violentas mortos e de civis recuperados,
mas também as baixas sofridas.
No dia 25 de Setembro, enquanto o Presidente da República

Filipe Nyusi não parava de elogiar
o seu homólogo Paul Kagame e
as tropas ruandesas na Cidade de
Pemba, a Força da SADC travava
intensos combates contra os extremistas violentos na zona de Chitima, Distrito de Nangade, que faz
fronteira com a Tanzânia. Além da
destruição de uma base que era comandada pelo xeque Njile North, as
tropas da SADC informaram que
pelo menos 17 insurgentes foram
mortos durante a operação. Sobre as
baixas, a nota divulgada no dia 26
de Setembro indica que um soldado
foi morto e três (3) ficaram feridos,
mas já estavam em recuperação.
O comunicado faz notar que no
domingo (26 de Setembro), a Força
da SADC entrou em confronto com
um grupo de extremistas violentos
a sul do rio Messalo, uma região
coberta de floresta onde se acredita
que possam existir mais bases do

inimigo. Nesta operação, as tropas
regionais mataram um insurgente,
apreenderam três armas e capturaram um professor suspeito de integrar os grupos extremistas. Em meados de Setembro, concretamente
no dia 14, a SAMIM desencadeou
uma operação militar que culminou
com a tomada de uma base fortificada dos grupos extremistas violentos, localizada a sul do rio Messalo.
Denominada Sheik Ibrahim,
a base desmantelada tinha sido
utilizada como campo de treino e
nela foram apreendidas armas ligeiras e armamento pesado. Através de um comunicado divulgado
no dia 18 de Setembro, a Força da
SADC informou que um número significativo de livros de treino
militar, assim como vídeos e outros dispositivos de comunicação
foram encontrados na base Sheik
Ibrahim. Trata-se de dados e in-

formações que vão ajudar na compreensão da forma como operam
os grupos extremistas violentos.
Na mesma operação foram
resgatadas três idosas. No dia 3 de
Setembro, a poucos dias de completar um mês após o lançamento
oficial da missão, a Força da SADC
emitiu um comunicado informando
que estava a conduzir operações
dentro da sua área de responsabilidade designada, nomeadamente
nos distritos de Mueda, Macomia
e Nangade, em estrita coordenação co as Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).
Além das baixas em combate,
a SAMIM perdeu dois militares em
acidentes. No dia 29 de Julho, um
militar do Botswana morreu num
acidente com um veículo motorizado, enquanto outro militar da
Tanzânia perdeu a vida num incidente envolvendo uma aeronave,

no dia 28 de Agosto. Ao contrário
das tropas ruandesas que ainda
não têm definidas as datas para
a sua retirada de Cabo Delgado,
a Missão da Força em Estado de
Alerta da SADC (SAMIM, sigla
em inglês) termina no dia 15 de
Outubro, daqui a duas semanas.
O prazo inicial é de três (3)
meses, contados desde 15 de Julho. Sucede, porém, que as tropas
da SADC só começaram a desembarcar em Moçambique depois do
dia 15 de Julho, o lançamento oficial da missão aconteceu no dia 9
de Agosto, na Cidade de Pemba, e
o início das operações no terreno
foi em finais de Agosto. Tendo em
conta esses atrasos e o facto de que
a situação de segurança em Cabo
Delgado ainda não está consolidada, é muito provável que a SADC
venha a prorrogar a missão da Força em Estado de Alerta. (CDD)
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Liderança do Ecobank na
“mira” do Banco Central

O processo de reestruturação interna em curso no Ecobank Moçambique, iniciado pelo director executivo José
Mendes, é referido como origem de um conjunto de intervenções do Banco de Moçambique (BdM), complementadas por fugas de informação, tendo em vista dissuadir
a “limpeza” de vários dos quadros dirigentes do banco.

J

osé Mendes é
quadro do grupo
Ecobank há vários
anos, tendo liderado a operação
em Cabo Verde durante oito
anos. De origem cabo-verdiana, José Mendes encontra-se em Maputo há cerca de
um ano, tendo sido nomeado com o mandato do grupo
para reestruturar a sucursal
em Moçambique e expandir
a rede de balcões, actualmente reduzida a apenas quatro.
Com 36 anos de existência, o Ecobank, detido pelo
Ecobank Transnational International ( Togo) , está presente
em todos os países africanos
lusófonos excepto Angola,
após ter decidido interromper
a operação e sair do mercado
em finais de 2019. Embora se
encontre no top-3 dos maiores
bancos africanos, a posição em
Moçambique é pouco significativa. A filial em Maputo foi
aberta em 2000, tendo tido um
início promissor com nove balcões em 2016 mas caindo gradualmente desde 2018, com resultados negativos sucessivos.
Os três principais bancos
comerciais moçambicanos são
o Millennium BIM, Banco

Comercial de Investimentos e
o Standard Bank, controlando
cerca de 70% do total dos depósitos, 60% do crédito à economia e 67% do total dos activos do sistema financeiro. A
quota de mercado do Ecobank
rondará os 0.6%, ocupando a
12ª posição em indicadores
como dimensão e rentabilidade, solidez e qualidade do
crédito, indicadores operacionais e crescimento, mas no
fim da tabela em indicadores
como rentabilidade dos fundos próprios, rácio de eficiência e rácio de solvabilidade.
A deterioração dos resultados operacionais do Ecobank e
de outros bancos de menor dimensão como o Capital Bank,
Banco ABC, Banco Mais e
Banco Único exigiram no passado a intervenção do BdM
enquanto regulador do sistema, impondo o Rácio Mínimo
de Liquidez (RML), além de
novos limites sobre o capital
social, aumento obrigatório
dos fundos próprios e o reforço do rácio de solvabilidade.
A possibilidade de saída de
Silvino Moreno, PCA há cerca
de sete anos, está em cima da
mesa, assim como a de diversos dos quadros do banco. Indi-

cado pela Frelimo nos tempos
do Presidente Emílio Guebuza, estará agora em causa a
sua permanência devido à situação financeira negativa nos
últimos exercícios do banco.
Silvino Moreno dirigiu no
passado a Silos e terminal graneleiro da Matola (STEMA)
que faz parte do lote das empresas mais deficitárias entre
as participadas pelo Estado,
juntamente com a Empresa Moçambicana de Seguros
(EMOSE), DOMUS - Sociedade Gestão Imobiliária
e Correios de Moçambique.
A intervenção inspectiva
do BdM foi desencadeada por
denúncias anónimas e abordou
não tanto as operações comerciais do banco, mas sobretudo
as questões de governação, nomeadamente o funcionamento

do Conselho de Administração
(CA) e da Comissão Executiva
(CE) e a independência da Comissão de Auditoria Interna.
O relatório do BdM pronuncia-se sobre as propostas
de contratação externa de novos membros do CA e da CE,
colocando em causa os procedimentos de controlo interno
adoptados por José Mendes.
José Mendes é directamente visado pelo BdM num
processo de contratação da
empresa de construção AGC
Holdings. Entre as imposições do BdM, constam a revisão da composição do CA e
o reforço dos mecanismos de
controlo e auditoria internos.
O ambiente de denúncias
resulta, segundo fontes do sector, do facto de estarem a ser tocados interesses instalados há

muito no banco, que têm impedido o crescimento do negócio
em virtude de favores políticos que se sobrepõem a critérios meramente comerciais.
O “perfil” intervencionista e “punitivo” do BdM
liderado por Rogério Zandamela, recentemente reconduzido no cargo de governador,
tem contribuído para, segundo fontes do sector, um ambiente crescente de intriga
política e pessoal na banca.
Exemplos da performance “correctiva” do BdM são
intervenção no Moza Banco,
os processos sobre administradores executivos de vários
bancos, as sanções decretadas sobre o Millennium Bim,
Standard Bank, BCI, Banco
Único, Barclays Bank, BNI,
Banco BIG, Société Générale, Mybucks Bank e Banco
Mais, além do encerramento do Nosso Banco e da exclusão do Standard Bank do
mercado cambial interbancário (MCI), alargada a todas as
operações envolvendo a conversão de moeda estrangeira.
O governador do BdM tem-se revelado polémico em diversas das decisões tomadas, mas
não existem indícios de favores
políticos. Rogério Zandamela,
ex-quadro do Fundo Monetário
Internacional, faz questão de
dizer publicamente que não é
militante da Frelimo. Não obstante, o controlo exercido pelo
partido, em círculos financeiros
e dentro do próprio regulador, é
considerado bastante para suscitar uma intervenção do BdM. A
pertença à Frelimo é uma condição para selecção de funcionários públicos a todos os níveis.
África Monitor/Zambeze
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Gregório Leão diz que barcos da EMATUM são
operacionais e que comeu atum pescado pela empresa
O antigo Director Geral do Serviço de Informação e
Segurança do Estado (SISE), Gregório Leão José, volta hoje, quinta-feira, a sentar-se no banco dos réus, no
prosseguimento da sua audição, iniciada na segunda-feira, no julgamento das chamadas dívidas oculta.

E

m termos do
programado
o tribunal devia iniciar, esta
quinta-feira,
com audição de António Carlos
de Rosário, tido como peça-chave que levou a contratação ilegal
de mais de dois mil milhões de
dólares norte-americanos. No
entanto, na audição da última
terça-feira Gregorio Leao terá se
sentido mal e requereu a suspensão do interrogatório o que será
retomado hoje com as perguntas
do Ministério Público e depois
os restantes sujeitos processuais.
Entretanto no segundo dia
de audição Gregório Leão deixou algumas questões curiosas
que de certa forma contrastam
com a prova indiciária produzida
nos autos. Por exemplo, sobre a
EMATUM, o Ministério Público
questionou onde e quando foi
decidida a criação da empresa.
“Não me lembro das datas e não
tenho detalhes”, foi a resposta
do réu. O juiz perguntou se não
foi no Comando Operativo, mas
o réu insistiu dizendo que não
se recordava. Sobre a motivação da criação da EMATUM,
Gregório Leão explicou que o
SISE precisava de desenvolver
actividades comerciais, nomeadamente a pesca de atum, para
poder pagar a dívida contraída
junto do banco Credit Suisse.
“A ProIndicus tinha uma componente comercial, através da
protecção das petrolíferas na Bacia do Rovuma. E tinha a parte
operacional e de inteligência no
alto mar. Essa era a sua vocação.
A EMATUM também tinha a
componente de inteligência que
consistia em desenvolver actividades de fiscalização da pesca,
e a componente comercial, designadamente a pesca do atum”.
À insistência do Ministério Público, o réu disse que não
iria entrar em detalhes sobre
actividade de inteligência. “A
Lei que cria o SISE permite-nos estar onde for preciso para
garantir a segurança. Para esta
instituição, o tribunal, estar a
funcionar como está a funcionar,
é porque alguém está a fazer o
seu trabalho. O meritíssimo não
estaria ali a vontade a trabalhar.
Haveria perturbações. A digna
procuradora pode não entender
o trabalho do SISE, mas não vou

entrar em detalhes”. O juiz também retomou a pergunta do Ministério Público, afirmando que
a ProIndicus tinha os meios que
justificaram a criação da EMATUM, a empresa que teve um
empréstimo de 800 milhões de
dólares garantidas pelo Estado.
Questionado que meios militares foram comprados com os
500 milhões de dólares da dívida
da EMATUM, o réu, mais uma
vez, remeteu a explicação para
António Carlos do Rosário. Entretanto, o juiz fez questão de
lembrar que o Ministério da Defesa Nacional não confirmou a
recepção do alegado material militar comprado com os 500 milhões de dólares. “O Ministro da
Defesa Nacional, Atanásio Mtumuke disse que vocês foram ter
com ele e pediram que assinasse
o termo de entrega de material
militar. Mas o Ministro recusou-se porque não recebeu material
militar avaliado em 500 milhões
de dólares”. O Ministério Público retomou a questão dos 500
milhões de dólares e questionou
ao reu se foi a empresa contratada pela EMATUM, a Abu Dhabi
Mar, do grupo Privinvest, que
forneceu material militar ao Ministério da Defesa Nacional. Gregório Leão remeteu a resposta
para António Carlos do Rosário.

O antigo Director-geral do
SISE não respondeu à pergunta
sobre quem decidiu pela composição da estrutura accionista da
EMATUM. Tendo presente que

a remeter-se ao silêncio quando
questionado sobre quem fez o
estudo de viabilidade da EMATUM, o que dizia o referido estudo sobre a fonte de receitas e se o

de fornecimento da EMATUM
estava orçado em 784 milhões
de dólares, mas o réu solicitou
a emissão de garantia de Estado no valor de 850 milhões

o objecto social da EMATUM
era a pesca do atum, o Ministério
Público perguntou como entender que a empresa estava ligada
à segurança, tendo o réu dito que
já tinha respondido à pergunta e
não iria dar detalhes sobre questões de inteligência. Se houve alguma decisão de um órgão determinando a criação da EMATUM,
o réu respondeu que, “se não
houver pressa, António Carlos
do Rosário há-de vir explicar”.
À pergunta se os representantes das sociedades (IGEPE e
EMOPESCA) que subscreveram
o acto constitutivo da EMATUM
sabiam que esta empresa estava ligada à defesa e segurança,
Gregório Leão remeteu-se ao silêncio. Na mesma data em que a
EMATUM foi criada, 2 de Agosto de 2013, realizou-se uma assembleia-geral para eleição dos
membros do conselho de administração e para deliberar sobre
a contratação de financiamento.
Perguntado quem foram as pessoas indicadas para os órgãos sociais da EMATUM e se elas chegaram a negociar o contrato de
fornecimento (também assinado
no dia da criação da EMATUM,
2 de Agosto de 2013), remeteu
a resposta para o Director da
Inteligência Económica, António Carlos do Rosário. E voltou

mesmo previa que a empresa estava ligada à defesa e segurança.
Se terá a EMATUM celebrado com o Governo algum
contrato de concessão, tal como
aconteceu com a ProIndicus, o
réu remeteu-se ao silêncio. Se
acompanhou as negociações do
contrato de fornecimento de bens
à EMATUM, Gregório Leão respondeu que nunca esteve presente nas reuniões, mas recebia informação de António Carlos do
Rosário. O réu voltou a remeter-se ao silêncio quando perguntado se o contrato de fornecimento
de bens à EMATUM era, à semelhança do contrato da ProIndicus,
do tipo chave na mão; e se sabia
do fundamento para o aumento
de 51 milhões de dólares no preço do contrato de fornecimento
de bens à EMATUM, passando
para 836.4 milhões de dólares,
no dia 26 de Setembro de 2013.
Apesar de ter sido ele a solicitar, no dia 16 de Agosto de
2013, a emissão de garantia
de Estado ao Ministro das Finanças Manuel Chang para o
empréstimo de 850 milhões de
dólares a favor da EMATUM,
o réu evitou responder a muitas perguntas relacionadas com
esta matéria, remetendo sempre
para António Carlos do Rosário
toda a explicação. O contrato

de dólares, antes do aumento de 51 milhões de dólares
no contrato de fornecimento.
As embarcações para a pesca de atum fornecidas à EMATUM foram chumbadas pelas
autoridades competentes porque
não estavam em condições de
exercer a actividade. Perguntado se a Inspecção de Pescas, o
INAMAR, o Ministério das Pescas e outras instituições relevantes foram ou não envolvidas na
definição das características das
embarcações no acto da encomenda, o réu remeteu a resposta
para António Carlos do Rosário.
Se tomou conhecimento de que
as embarcações compradas pela
EMATUM foram consideradas
inadequadas para a pesca do
atum, Gregório Leão disse que
a informação que teve é que
houve dificuldades de licenciamento para a pesca, devido a
questões burocráticas. “Como é
que dizem que as embarcações
eram inadequadas, se nove (9)
delas já estavam a pescar atum?
Eu inclusive comi o atum da
EMATUM no restaurante Zambi (Cidade de Maputo). Sobre
as receitas não posso fornecer
detalhes. Estou a saber agora
do tribunal que os barcos foram
considerados
inadequados”,
disse o réu. (CDD/redacção)
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Sheikh Aminuddin Mohamad

As bases de estabilidade
na sociedade humana

O

s limites
prescritos
por Deus,
constituem
a balança da
beleza no Universo. Se o Ser
Humano conseguir definir o seu
objectivo ao aperfeiçoar a sua
vida, no seu comportamento,
no seu dia-a-dia, então
a beleza espalhar-se-á pela
Terra, pois assim, a balança da
justiça ter-se-á estabelecido.
Mas se o Ser Humano alhearse àquilo que é o objectivo da
sua presença neste mundo,
então o resultado daí adveniente,
será a perda e a destruição.
A ingratidão para com as
graças que Deus nos concedeu,
é em si, um mau trato para com
esses favores. Há duas formas
de se ser ingrato para com as
mercês e favores de Deus:
1 – Desleixar-se na actividade
de exploração e extracção
das graças colocadas por
Deus no solo e no subsolo
(tesouros), pois é obrigação do
Ser Humano procurar extrair
as coisas que Deus colocou
nas profundezas da Terra.
2 – Explorar e extrair os
favores (tesouros) de Deus da
Terra, e não distribui-los de
forma justa pelos que labutam,
consoante o seu trabalho, e
na medida que garanta aos
fracos de entre eles, o direito
à vida, e também na medida
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que garanta ao rico o senso de
segurança, caso algo corra mal.
Quando estes dois tipos
de males se espalham na
sociedade, então certamente
que a preocupação, o medo,
e a fome serão o castigo que
dominará a vida das pessoas.
Nesses casos, a fome e o medo
atingirão a todos os membros da
sociedade, pois o esfomeado
nessa sociedade, ameaçará ao
que está abastado. Desta forma,
tanto o esfomeado como o
abastado, ambos viverão em
permanente preocupação. O
esfomeado estará preocupado
com a fome que o atormenta,
enquanto o abastado estará
preocupado com a sua
segurança, e assim não haverá
para onde fugir da fome e
do medo, pois estes males
envolverão a todos no Planeta
e não apenas a um indivíduo
da sociedade. Tudo isso porque
os limites prescritos por Deus
foram simplesmente ignorados.
Portanto, é o surgimento dessa
fome e desse medo que nos
despertam para a necessidade
de reflectirmos, e assim
agirmos em conformidade
com os limites prescritos pelo
Criador. Deus estabeleceu
esses limites a fim de dar ao
Ser Humano a oportunidade
de se elevar e progredir.
Portanto, o Homem pode
aplicar os limites prescritos
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por Deus nos assuntos que
Ele deixou ao critério e
esforço do Ser Humano, para
que assim ele possa atingir
a organização da vida, com
segurança e tranquilidade.
Quanto aos assuntos em
que o Ser Humano não tem
liberdade opcional, aí ele
descobrirá que o Universo é o
máximo em termos de beleza.
Todo o estrago, na maior
parte das vezes, surge devido
ao movimento ilimitado do
Homem no que lhe é opcional.
Portanto, as Leis de Deus, as
prescrições e as proibições,
são necessárias para organizar
o movimen t o d a v i d a .
O Ser Humano tem que
encarar as consequências
das suas transgressões
aos limites de Deus.
Quando a acção é boa e se
situa dentro dos limites de
Deus, o seu resultado traduzirse-á em maior segurança,
maior tranquilidade, e
um trabalho organizado.
Mas quando o trabalho
estiver afectado pela preguiça
na extracção dos tesouros da
Terra e na provisão, ou quando
se verifica má distribuição da
provisão ou das riquezas e
tesouros extraídos da Terra,
então o castigo surgirá sob
duas formas: a fome e o medo.
Aperfeiçoar qualquer
obra que fazemos é muito

importante, o que é necessário
para a preservação da beleza
do Universo. Quando não
aperfeiçoarmos o nosso
trabalho, as coisas tornam-se
feias, e o resultado disso é
que, o Ser Humano agastase com o que existe à sua
volta. As pessoas comecem
a trocar acusações de
incapacidade e assim a
irritação, e o descontentamento
reinam por todo o lado.
É por isso que Deus nos
ordena que estabeleçamos
a balança da justiça na
Terra e aprendamos com
os fenómenos que Deus
criou. Por exemplo, o Sol
movimenta-se de uma forma
disciplinada e organizada, a
Lua movimenta-se com uma
contagem exacta, etc. Para
não incorrermos em perda,
devemos definir claramente os
objectivos, e depois seguirmos
os meios que Deus definiu.
Por exemplo, quem quiser
viajar de Maputo para Nampula,
tem o seu destino definido, pelo
que a seguir ele toma os meios
necessários para lá chegar, seja
de carro, de barco, de avião, etc.
Quando um pai diz ao seu
filho: “Estuda para passares de
classe”, aí o objectivo definido
pelo pai é o de “passar”, e o
meio definido para se alcançar
esse objectivo é “estudar”.
Portanto, o objectivo pode

ser alcançado quando o
Ser Humano aperfeiçoa os
meios, para assim transformar
o objectivo em realidade.
Assim, o objectivo
existe antes dos meios.
Os que definem uma meta,
conhecem os meios e tiram
proveito das experiências.
Esses é que chegam à
essência da beleza do
Universo. Os objectivos
foram definidos por Deus e
eles existem antes dos meios.
Deus definiu o objectivo
da criação do Ser Humano,
que é adorá-Lo, e enviou um
programa que deve ser seguido.
O próprio Ser Humano é o
objectivo de todas as outras
criaturas que Deus subjugou
ao serviço do Ser Humano.
E o Universo está organizado
para cuidar do Ser Humano.
Por isso, o Sol, a Lua, as
árvores, etc., nunca contrariam
as suas funções, e todos eles
foram postos ao serviço
do Ser Humano, não tendo
este, nenhuma opção nisso.
Quanto às coisas em que
Deus nos deu alguma opção, se
não estabelecermos a balança
da justiça nisso, elas ir-se-ão
baralhar. Por isso, devemos
estabelecer a balança da
justiça em tudo aquilo em que
Deus nos deu a opção, pois
de contrário, grandes danos
verificar-se-ão no mundo.
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RANDULANI

As Sensíveis Questões das Nossas Línguas:
Padronizar a Ortografia desta Língua e não
evitar os CICOPI’s de secessão?(Conclusão)

C

hegados
aqui, importa reafirmar de
entre tantos, os seguintes aspectos:
Primeiro– é fundamental
que não façamos confusão
entre os conceitos Sistema
de Escrita e a Ortografia.
Ora vejamos, Sebba (2007)
refere queo Sistema de Escrita é um conjunto de símbolos gráficos definidos
para serem utilizados em
línguas particulares como
ortografias específicas, razão por que se fala, por
exemplo, do sistema de escrita romano e sistema de
escrita cirílico, mas nunca
ortografia romana e ortografia cirílica. E é na sequência
disto que se fala da existência de diversas línguas cujas
ortografias baseiam-se num
ou noutro sistema de escrita. Por turno, a Ortografia
cinge-se a uma dimensão
mais restrita, pois esta relaciona-se com “um sistema”
de escrita especificamente
desejado para uma língua
particular, em que o seu uso
é regular entre uma proporção significante dos falantes
nativos da língua, ou que
foi proposto para tal uso.
Portanto,
deveríamos
(caso não tenhamos isso) falar do Sistema de Escrita de
LínguasBantu e nunca Uma

Ortografia de Línguas Moçambicanas (Bantu); e então, partir-se-ia desse quadro geral para a definição de
ortografias particulares de
cada língua, isto é, Ortografia do Yao, do Nyanja, do
Emakhua, do Nyungwe, do
Sena, do Xitswa, do Gitonga, do Txitxopi, do Rhonga, etc., e evidentemente
teríamos, como é óbvio,
uns símbolos partilhados e
ou outros não, porque cada
língua é um caso idiossincrático, que só faz sentido
para os legítimos donos;
Segundo – as ortografias
não nasceram do nada, elas
são a consequência de um
longo e complexo exercício
de escrita de há anos e gerações, razão por que Duarte (2000) definiu princípios
gerais de uma ortografia,
e deixou claro, no quarto
princípio, que a representação ortográfica “deve ser
exacta para todo o povo,
para toda a nação e, portanto, deve respeitar a filiação
histórica desse povo. Igualmente o NELIMO (Núcleo
de Estudos de Línguas Moçambicanas), nos critérios
ortográficos que definira
anteriormente, num fórum
de convenções estabelecidas entre si e NELITXOPI (Núcleo de Estudos da
Língua Txopi), admitia o
respeito e consideração pe-

las práticas consagradas na
escrita do Txitxopi, ao longo de muitos anos de trabalho, NELIMO (1998:3)
Como procuramos clarificar nos artigos anteriores, o exercício da escrita
em Txitxopi começou muito
antes de tudo, e já nos princípios da década de quarenta
começaram a ser publicados
documentos e obras, sobretudo gramática e Dicionário
desta língua; desqualificar
todo esse trabalho que se
converteu em um património
intangível do povo falante é
no mínimo falta de respeito
e demonstração de arrogância desnecessária, porque:
Terceiro – A UNESCO,
quando decretou a Declaração Universal do Direitos
Linguísticos, fê-lo consciente, fé e segura de que todos
os povos e governos vão
aplica-lo. Veja-se o que diz
o artigo9º - Todas as comunidades linguísticas têm direito a codificar, estandardizar, preservar, desenvolver e
promover o seu sistema linguístico, sem interferên¬cias
induzidas ou forçadas.
Portanto, é legítimo que
todo o exercício de padronizar a ortografia de TXITXOPI e de outras línguas seja da
estrita responsabilidade das
comunidades linguísticas, ou
seja, de seus falantes multidisciplinares (historiadores,

antropólogos, religiosos, escritores e artistas em geral,
linguistas, profissionais de
comunicação, professores,
autoridades
tradicionais,
curandeiros, sociólogos, sociolinguistas, entre outros;
Quarto – A convencionalidade de todos os símbolos de escrita e não uma
ciência específica vinculada
para conceber os símbolos gráficos que representam todos os sons da fala
de todas as línguas. Este é
um aspecto de cruciar importância que precisa não
só ser entendido, mas sobretudo ser assumido por
todos, porque é a natureza
da escrita. Ela (a escrita) é
simplesmente convencional (muitos teóricos da linguagem e pensamento já o
afirmaram), isto é, os falantes de uma determinada
língua, interessados, e em
função do histórico universal, regional ou mesmo local de tradições de escrita,
escolhem e adoptam certos
símbolos ortográficos para
representarem os sons da
sua língua e, conforme a
Declaração Universal dos
Direitos linguísticos, ninguém deve fazer por eles,
sob pena de influencia-los, induzi-los e coagi-los
a aceitar o inaceitável; e
Quinto – O TXITXOPI,
à semelhança do Gitonga, é

uma língua encarada, por alguns, como um enclave linguístico e, por isso, ela foi,
desde sempre, acessível a várias interferências e influências das línguas tidas como
maioritárias, que cercam a
comunidade falante desta
língua. Os falantes nativos
desta língua falam e leem
sem dificuldades o Xitswa,
Xangana e Rhonga, por uma
razão que explicaremos na
próxima série de artigos.
Portanto,
para
um
M’txopi ou um qualquer
outropouco atentoa estas
questões, pode achar inconcebível o debate que fazemos, mas todo um exercício
tendente a busca e preservação do que torna a alguém,
uma comunidade ou povo
legítimo e original é sempre
necessário e encorajado. A
este respeito, num trabalho
por mim feito, ouvi meia dúzia de idosos (50 a 75 anos)
das regiões de Inharrime e
Zavala que afirmaram ter
aprendido o A, B, C, D, E...
[a],[b],[tʃh] (e não[tʃ]),[d],
[e]…mas tal foi em Citswa
(eles têm esta tradição de
escrita, todos sabemos e não
nos metemos), língua que assumiu a evangelização protestante de quase todo o território dos Vatxopi, sobretudo
Inharrime e Zavala, mesmo
no Posto Administrativo de
Chidenguele (Manjacaze).
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M aputadas

Crónicas de viagem à Maxixe (3o e Últ.)

Estrada Nacional N1
necessita de reparação:
Para evitar acidentes de viação Portagens são uma solução
para não esperar só o financiamento dos “doadores” …

D

urante a viagem
à Maxixe,
fomos visitar
a Cidade
da Maxixe,
esta urbe que vemos o seu
desenvolvimento desde os
nossos tempos de mufanifo*
até chegarmos à Independência
Nacional de Moçambique,
proclamada pelo Presidente
da República (Popular) de
Moçambique, Samora Moisés
Machel, em 1975, no Estádio
da Machava, que o colonialismo
deu o nome de “Estádio
Salazar”. Maxixe apresenta-se
bela e limpa: honras aqui para o
edil da Maxixe e a Assembleia
Municipal. Todavia, há quem
diz que deste 1975, “não
se fez nada neste País…”
Foi durante à nossa volta a
Maputo, que contei ao Vidy
(Vidigal Jaime Francisco) meu
sobrinho, que está na UDM
(Universidade de Moçambique)
e estudava estando na Maxixe
e prestava provas através da
internet e com estupefacção
de muitos outros passageiros
(mais ou menos 13 na
carrinha), pois a minha voz
irradia para todos os cantos:
-Passamos Chicumbane,
terra lá dos Chissanos, dos

Muthembas, próximo do
cruzamento onde se vai até à
localidade… - digo ao Vidy.
-No passado na Ponte de
Xai-Xai, nos anos cinquenta,
ficávamos um dia inteiro
antes da construção da
magnífica obra do engenheiro
português, Edgar Cardoso.
Disse isso na “Pontinha” a
pagar a “taxa da Portagem” …
- “Como assim?”
-Ficávamos (passageiros)
na “Pontinha” na margem Sul
onde está a Cidade de XaiXai (isto é, os autocarros) a
esperar, cada um a sua vez,
para a travessia… - explico.
- “Como é que faziam,
então?” – indaga o Vidy.
-Os autocarros e outras
viaturas, apesar de poucos
(pouco tráfego nesses anos)
tinham que aguardar numa longa
fila, para “esperar a sua vez”…
- “Era complicado, não é?” –
questiona, já um jovem que estava
ao meu lado, com uma criança.
-Para atravessar a Ponte de
Xai-Xai as viaturas que saiam
da Maxixe, formavam “bicha”,
aguardando que o BATELÃO
puxado manualmente
atracasse deste lado, para
poder entrar outro carro...
E
a c r e s c e n t e i :

-Tinha que aguardar que
as viaturas que vinham de
KaMfumu **(ou Xilunguine),
*** Lourenço Marques
ou Maputo, saíssem e
desembarcasse, só depois
faziam a operação…
Era trabalhoso e, por isso,
vamos ter uma Portagem em
Xicumbane, em Chissano, em
Chidenguele e outras ao longo
da Estada Nacional N1, quer
na Província de Inhambane,
quer nas Províncias do Centro
e Norte, portagens que visam
a captação de “receitas”.
Curiosamente num encontro
“Balanço do Trabalho da
ANE (Autoridade Nacional
de Estradas) que anualmente
é dado aos jornalistas (PCA’s,
Editores e Chefes de Redacção)
dos Órgãos de Comunicação
Social, o autor vincou a
necessidade de mais Portagens
(e com urgência), porque
os doadores, que até aqui
estendiam a mão, podem não
o fazer como habitualmente,
devido à crise a que passaram
e passam ainda as economias
dos seus países, devido a este
maldito “bicho”, o COVID-19,
que assolou todo o mundo.
A EN1, não obstante os
esforços desenvolvidos pelas

competentes equipas de Eng.º
João Machatine, ministro
moçambicano das Obras
Públicas e Recursos Hídricos,
a ANE (Autoridade Nacional
de Estradas) está em muitos
locais “remendada”, o que à
nossa ida à Maxixe, se não
fosse a destreza e capacidade
do condutor/motorista, íamos
capotar, em Xai-Xai, quando
uma criança surpreendeu os
familiares (pois, não obstante
o movimento desusado na
EN1, depois de Xai-Xai, não
lhe tinham assegurado com a
mãozinha) e ela “fugiu” para
desafiar a viatura “atravessar
primeiro” (para outra margem).
Na Província de Inhambane,
próximo de Quissico, um menino
que saia de uma escola, repetiu
a proeza. Os bons motoristas
valem o que valem, pois se não
fosse a sua brilhante atenção,
desta vez, teríamos capotado e
porventura escrever-vos-ia esta
“Crónica de Viagem à Maxixe”
de muleta ou estaríamos alémtúmulo (não a escreveríamos).
Tenho sempre para mim,
que a ministra de Educação e
Desenvolvimento Humano, Dra.
Carmelita Namashilua, deveria
inserir nos livros de leitura
de primeiras classes lições:

“Como atravessar a estrada”
e obrigar o INDE (Instituto
Nacional de Desenvolvimento
da Educação) a inserir nos
livros. Não bastam as palestras,
que a INATTER (agora INTRO)
faz, com AMVIRO (Associação
Moçambicana de Vítimas de
Acidentes de Viação) no tempo
da campanha por ocasião da data
comemorativa do “Dia Mundial
de Proteçãodas Vítimas de
Acidentes de Viação), liderados
pelo Presidente da Associação,
Dr.Alexandre Nhampossa, que
tem impacto. É necessário
fazer campanha permanente:
“educar a partir da Escola”…
Mufanito *- rapaz,
menino, em tsonga.
K a M f u m u * * - Te r r a
dos Mfumus (Régulo
Mfumu) que ainda hoje se
dá o Distrito de KaMpumu.
Xilunguine*** - Bonito,
isto é as populações davam o
nome de “Xilunguine” (Bonito)
devido à beleza dos néones que
muitos visitantes encontravam
quando chegavam à noite,
na então Lourenço Marques
(capital de Moçambique), que o
Presidente da República Samora
Moisés Machel, baptizou com
Maputo (um rio, o rio Maputo),
com o actual nome: Maputo.
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D ouglas M adjila

Segurança, a força
motriz do embuste

C

hega a ser vergonhosa a falta de vergonha com
que se guia esta nação, é muita putrefacção. Já
não bastam as ocultas, quanto mais o povo chora
por essa instabilidade, mais se engorda a corrupção em nome de sua segurança. Ao menos
por agora, enquanto perdura o filme das práticas ou talvez fins
fictícios naquela tenda, se não mesmo falsos, não era de se esperar por mais um golpe, mais uns tantos milhões para nossa
desgraça, um autêntico contra-senso, desconsideração total.
Antes, na era em que os cidadãos eram ainda mais sonâmbulos, ou
não se sabia das artimanhas ou nem se quer eram necessárias para
pôr em prática os absurdos desse quinquagenário governo. Também,
estava tudo controlado, não havia mais do que os tão bem controlados media como rádio e televisão de Moçambique, sociedade do
notícias, que doutrinaram a revolução e depois passaram a doutrinar
também o deixa andar até que lhes apareceram as concorrências que,
infeliz para uns e felizmente para tantos, conseguiram o mínimo,
fazer com que os cidadãos se apercebessem que eram sonâmbulos,
mesmo que até agora, não nos tenhamos livrado desse distúrbio.
Com o aparecimento de tais concorrências e não só, a revisão da
constituição da república, a chuva de organizações da sociedade
civil e jornais independetes, acostados à almofada dos direitos
humanos, o governo embusteiro passa a precisar de estratégias
para poder andar sem que seja deixado, o xadrez ficou mais complicado e o cheque mate desse xadrez passou a ser a segurança,
isso deve ser pela característica desse sector, uma capacidade
exuberante para guardar segredos, os ditos segredos de Estado
mas, o mais caricato nesses ditos segredos, é que os protagonistas na execução de tais actividades quase que sempre não fazem
parte de tal Estado, são empresários fantoche alheios ao mesmo,
ou então comissionistas de relações muito íntimas aos dirigentes.
Esses recorrentes episódios deles contra o povo, podem ser sinais
de que as antenas dos devidos fiscalizadores não estão a captar
devidamente o sinal, a que accionar satélites que limitem essa
banalização por parte de quem governa, principalmente porque
estamos em tempos das exaltadas liberdades, é inadmissível que o
dinheiro do povo seja usado em benefícios particulares, temos muitas
organizações capazes de impedir esse desmando todo e é urgente.
Primeiro os milhões manuseados por um muito íntimo de todo um
chefe máximo e uns tais chineses que em nada deu, se não numa
ornamentação desnecessária nas tais cidades, depois os tantos mil
milhões, o topo da montanha, do que até agora se sabe, em conluio
com tal libanês endinheirado, também com envolvimento doutro
muito íntimo e seus íntimos, e agora descaradamente a montanha
declina para, mas não pára, mais milhões nada explicados junto
aos coreanos, isso enquanto ainda se debate judicialmente o golpe
mais alto, que paradoxo, o pior pode estar ainda por vir pois, essa
última gestão da segurança, tal como a última de protecção, não está
nada explicada, caminha para a variada designação, a depender de
quem a refere, oculta, criminosa, odiosa, e por fim, não declarada.
Contudo, a sociedade moçambicana está intimada a cuidar de si,
do que é seu e salvar-se das garras leoninas de quem gere os seus
esforços, é preciso encontrar um meio, uma plataforma através
da qual é possível fazer um pacto político social, que signifique
que uns confiam e outros devem e, o que implica tal relação.
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Editorial
Cabo Delgado e a (in)
segurança alimentar

O

utubro é o mês consagrado às comemorações do dia internacional da alimentação, facto que nos remete à feia realidade de
que em Moçambique, segundo estatísticas e vozes autorizadas,
em muitos quintais a fome abunda: Dentro de dias será lançada
a boa nova do arranque da campanha agrícola que peca por
enfrentar as useiras e vezeiras secas e intempéries, capazes de abafar o ritmo
de produção, cujo horizonte aponta para o bem-estar social e económico das
numerosas famílias moçambicanas, na perspectiva da segurança alimentar.
Em homenagem ao arranque da campanha queremos referir que segundo os
estudiosos, os desafios da segurança alimentar e nutrição em Moçambique são
multifacetados e, se não forem resolvidos de forma apropriada e atempada, representam um risco importante para o desenvolvimento do país. A desestabilização
em Cabo Delgado aumentou o número de estômagos protestantes. A redução da
fome e da subnutrição, devem constituir-se em objectivos- chave de desenvolvimento para o governo de Moçambique sendo importantes a abordagem multi-sectorial e investimentos a longo prazo, de modo a reverter os inaceitáveis altos
níveis que afectam negativamente o desenvolvimento do capital humano no país.
Habitualmente no país as cerimónias do lançamento da campanha agrícola têm como pano de fundo a realização de diversas actividades, incluindo
cerimónias tradicionais, sementeira de diversas culturas, plantio de árvores,
tratamento de gado no âmbito da prevenção de doenças de origem animal,
feiras agrícolas, agro-pecuária, comícios populares, e reconhecimento dos
melhores produtores da campanha transacta. É a festa popular, simbolizando colheitas que irão assegurar estômagos durante os próximos tempos.
Uma instituição ligada ao ramo da extensão rural, do qual retiramos as
principais reflexões deste editorial, diz no seu livro, que o país tem como
principais causas de insegurança alimentar os baixos rendimentos, facto
demonstrado pela grande proporção de famílias com crianças subnutridas e estima-se que mais de metade das famílias em Moçambique estejam
afectadas por insegurança alimentar e, cerca de um terço, por insegurança
alimentar crónica. Cerca de 30% das famílias são consideradas pobres ou
estão no seu limite em termos de diversificação da dieta e frequência de
refeições, uma medida crítica de segurança nutricional. A prevalência da
insegurança alimentar e da malnutrição crónica na maioria das províncias no
país é similar, apesar de saber da vulnerabilidade de uns em relação a outros.
O estudo revela que a prevalência de altos níveis de subnutrição crónica
representa um risco importante para o desenvolvimento de Moçambique,
daí que as discussões sobre segurança alimentar e nutrição tornaram-se
cada vez mais importantes no país, tanto para o governo como para a sociedade civil. Hoje, em Moçambique, embora uma parte considerável da
população tenha conseguido sair da armadilha da fome, quase metade das
crianças tem o seu futuro comprometido, e trata-se, de facto, de uma situação de emergência que requer um tratamento urgente, de modo a se atingir,
até 2030, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda para
o Desenvolvimento Sustentável, aprovada por todos os países em 2015.
Neste âmbito, Moçambique tem que fazer um grande esforço, particularmente
no que se refere a diminuição dos índices da fome, atingir a segurança alimentar
e melhorar a nutrição, e promover uma agricultura sustentável. A situação de
segurança alimentar e nutrição de Moçambique recomenda um conjunto de
propostas estratégicas que são consideradas chave para ultrapassar os principais
desafios na luta contra a subnutrição crónica. Estas são de natureza política e institucional e incluem processos de médio e longo prazo, bem como mecanismos
de implementação que são tão importantes como as metas a atingir. A segurança
alimentar não é tarefa e prioridade apenas do governo, mas de toda a sociedade. Se não for prioridade, compromete-se a qualidade de vida do país inteiro.
Assim sendo, é de saudar a iniciativa governamental de anualmente liderar as campanhas agrícolas, que mais não são do que barómetros que
vão ajudar na transmissão de conhecimentos de como ferir a terra e na
mudança de comportamento. A campanha agrícola deve ser visível, forte e transparente, para não ficar atrás nos processos de desenvolvimento.

10 |

zambeze

| NACIONAL |

Quinta-feira, 30 de Setembro de 2021

F abião C arrapau

A transparência política determina a
qualidade dos governos democráticos

A

transparência política
é um factor
fundamental
e determina a qualidade dos governos
democráticos. A transparência tornou-se um indicador
fundamental da qualidade
dos governos que aspiram a
se considerar democráticos
e um orçamento necessário
para que os cidadãos possam
exercer adequadamente a sua
avaliação que é uma verdadeira intervenção participativa.
Uma política é transparente se for compreensível, se a
informação estiver disponível,
se o direito de acesso à informação pública for garantido
e a protecção dos dados pessoais dos solicitantes da informação for salvaguardada.

A transparência política é
uma qualidade da actividade
pública que consiste em abrir
a sector público à divulgação
de informações sobre sua gestão. Uma das características
de um Estado democrático é a
obrigação de todos os poderes
públicos, (o Chefe do Estado,
o Governo, a Assembleia da
República, o sistema judicial
e as administrações, empresas e fundações públicas), de
prestar contas aos cidadãos
de todos os seus actos, especialmente da origem e destinação dos recursos públicos
e assim prevenir, detectar e
punir os casos de incompetência e corrupção política.
O principal objectivo da
transparência política é estabelecer e manter uma relação
de confiança entre os cidadãos

e as autoridades públicas. Os
padrões mundiais de boa governança consideram a transparência fundamental para o
progresso social e económico
do país. A transparência pública se opõe à opacidade pública e é um antídoto para o fenómeno da corrupção política.
Os cidadãos e a sociedade em geral exigem cada vez
mais informações sobre as
diferentes acções desenvolvidas pelos poderes públicos,
aspirando à livre utilização da
informação pública de forma
fácil e acessível, e pretendendo saber o quê, quem, como,
quando e quanto os responsáveis gastam nas várias
políticas que desenvolvem.
A transparência é um valor social que gera confiança,
segurança e mostra o lado po-

sitivo das pessoas, a palavra
honestidade também pode ser
usada. A transparência política refere-se à honestidade,
ética e responsabilidade que
governos e entes públicos
devem ter para dar a conhecer aos cidadãos quais são as
etapas e actividades em que
são realizados os investimentos económicos de relevância social e não só. Por outro
lado, a transparência política
não abrange apenas a esfera
política pública, mas também as instituições privadas.
No âmbito da administração pública, a transparência é
um mecanismo que evita actos de corrupção e permite aos
cidadãos conhecer o funcionamento interno das instituições e a forma como são geridos os fundos que recebem.

Transparência hoje é uma das
principais demandas da cidadania em relação aos governantes e gestores públicos.
A transparência é a ferramenta mais eficaz contra a
corrupção, que é o uso indevido ou abuso do poder público
para benefício pessoal e privado, sem relação com o bem
comum. Em geral, é dirigido
aos governantes ou dirigentes
eleitos ou nomeados, que se
dedicam a aproveitar os recursos do Estado para de uma
forma ou de outra enriquecer
ou beneficiar familiares ou
amigos. A transparência apoia
o reconhecimento de que um
governo é democrático, é a
lei que reconhece o direito
de acesso de todos a informação pública e determina o nível de democracia num país.

C arlos S ousa

Muito perdemos em cada km - empresas e
privados - sofrem com frequência

N

Caros Profissionais,
a problemática de risco
e perdas irrecuperáveis,
devido
a
erradas práticas muito distraídas, tem sido frequente sofrermos por erros de intervenção
para a reparação de um simples
furo num pneu de uma viatura.
A reposição em ordem,
implica disciplinas de segurança rodoviárias, e justamente exige o cumprimento de procedimentos...
A reparação, seja ali no “xitolo” mais barato ou na oficina
de pneus e representante de marcas, os serviços oferecem-nos,
os Km de confiança que precisamos para nos transportar ?
Re:..lamento,
mas
tenho muitas e sérias dúvidas !
Infelizmente dependemos
de muitos e maus serviços de
terceiros, apesar de pagos, de-

safiamos risco da vida ao volante, ocupantes, passageiros,
demais no campo de visão, e
assim garantimos acrescidos,
mas desnecessários custos, consumos, desgaste irregular de
vários componentes, além do
perigo pela falta de segurança !!
Está acontecendo,
no
campo profissional, um furo
num pneu,
mal reparado,
por um serviço incompleto !
Regra de ouro: não tente
nunca pedir reparo de pneus
com furos iguais ou maiores do que 6 mm ou qualquer
furo no flanco ou lateral !
Além disso, evite reparo de
pneus cujo piso tenha menos de
1,6 mm de profundidade, constitui erro técnico, ilegal e inseguro!
A reparação adequada de
um furo, inclui a aplicação de
um remendo de borracha no revestimento interno do pneu e
um enchimento de borracha no
orifício ( taco )...sendo obriga-

tório por Segurança Rodoviária
efectuar o equilíbrio dinâmico da roda, operação mais conhecida por Balanceamento !
Infelizmente, são Raros os
Serviços em conformidade, previna-se antecipadamente e confira !
Caso contrário, o pneu deixa de aderir adequadamente
ao solo, todos os consumos a
subirem, deficiente e irregular
travagem, insegurança e instabilidade do carro na trajetória, e
entram vários factores de risco
em desafio a favor do perigo!
É fundamental observar o
estado dos pneus Todos, Antes
do movimento em Cada Jornada, aos sinais durante a condução, que podem indiciar que há
algum dano numa roda ou pneu.
Se o veículo, por exemplo, não seguir em linha recta e tender para a esquerda ou
direita ou se sentir ruídos ou
vibrações estranhas no automóvel, desconfie, e visite a

assistência técnica da viatura.
Os Pneus, são o único elemento do carro que contactam o terreno e que permitem
o movimento dos automóveis
em segurança, consumos moderados, custos de exploração e
conforto, facilitando a vida rodoviária e das entregas de tudo
o que a vida nos proporciona.
Todo o conteúdo aqui referido, não constitui técnica dedicada a especialistas,
por isso, dizem as Boas Práticas que devem ser do conhecimento
profissional...
Quer utilize o volante, seja
mecânico, experimentador, recepcionista, vendedor de automóveis, técnico de segurança
no trabalho, inspector e interessados na disciplina rodoviária e pela gestão de frotas...
Provavelmente nunca lhe
explicaram isto nos cursos de
formação “baratos” muitas
vezes também distraídos pela

designação e aparência, acrescentam-nos despesas, apenas
em busca de um tal, certificado!
Fico triste, quando me perguntam se tenho o certificado!
Afinal, muito pouco tem sido
transferido e respeitando a segurança ao recurso das disciplinas
para a condução preventiva, método antecipado, de ordem defensiva, conteúdos adequados face
às necessidades de cada um.
Falhamos no essencial e
básico para que os valores ao
adequado uso e manutenção diária da máquina, nos facilitem
reunir a capacidade (condutor
+ veículo) a partilharem todo
o ambiente por onde circulam em nome profissional !
Em todos os quilómetros,
dependemos dos Pneus, por isso
importa, observar Todos os Dias,
e somente desse modo antecipado, podemos Zelar por muitas
Vidas, menos gastos, custos e
reduzir emissões. Ao dispor.
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Segundo Helena Guivula

Homens são mais propensos
a suicídios que as mulheres
Crizalda Vilanculos
Suicídio é o acto de causar a própria morte de forma
consciente e intencional. Estudos tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento revelam que a maioria das
pessoas que cometem suicídio sofrem de algum transtorno
mental diagnosticável. Estando em primeira posição a depressão, seguido de transtorno de personalidade (anti-social
e borderline com traços de impulsividade, agressividade e
frequentes alterações do humor), alcoolismo (e/ou abuso de
substância em adolescentes)

P

orém, estudos
feitos em cerca
de 16 países,
estes aferiram
que não houve
aumento de taxa de suicídio,
apesar de se estar a enfrentar
momentos difíceis por conta da pandemia da covid-19.
Não existe uma faixa etária
exacta para o suicídio, todo
tipo de pessoas comete suicídio, homens e mulheres, novos e velhos, ricos e pobres.
De acordo com a psicóloga clínica Helena Guivala,
do Hospital Geral José Macamo, na cidade de Maputo, os homens cometem mais
suicídios do que o sexo oposto, porém as mulheres são as
que mais tentam o suicídio.
Relativamente a faixa etária, Guivala disse que a idade
mais vulnerável ao suicídio são
jovem dos seus quinze a trinta
e cincos anos de idade, idosos dos seus 75 anos de idade,
pessoas com doenças crónicas
e câncer tem maior probabilidade de cometer o suicídio.
Idealização psicológica de
tentativa de suicídio

Desesperança
(sensação
de nada valer a pena); Auto
desvalorização,
culpabilidade por atos praticados; e perda de pessoas significativas.
ˮImporta referir que cada
indivíduo lida com a tensão e o
sofrimento de formas diferentes
e a presença de múltiplos factores de risco não implica necessariamente que a pessoa cometa suicídio ˮ salientou a fonte.
Aliás, a psicóloga clínica,
referiu que a maioria das vezes
é a junção de alguns dos factores supra mencionados que
despoletam uma sensação de

desespero suficientemente intensa para se ter uma ideação
suicida, daí, ser importante estar atento aos sinais que as pessoas podem emitir em relação à
ideia de poder pôr termo à vida.
Estratégias para diminuir o
risco do suicídio

Para que se diminuía o risco de suicídio na sociedade,
é importante que se conheça
primeiro os sinais de alarme:
De acordo com a psicóloga
clínica, alguns sinais de alarme
que frequentemente são exibidos pelas pessoas deprimidas com intenção suicida são:
sofrimento psicológico (tristeza intensa); perda de auto-estima; isolamento (sensação
de vazio e de falta de amparo); desesperança; mudanças
rápidas de humor; e egressão
(fuga como única solução para
acabar com a dor intolerável).
Importar salientar que
também a impulsividade é
um dos factores importantes,
pois ela modela a rapidez com
que se passa do pensamento
ao acto. No entanto, por isso
a verbalização sobre a morte ou suicídio podem expressar intenções suicidas e não
devem ser desvalorizados.
Ressalvou, os preparativos
para a morte como escrever
cartas aos amigos/familiares ou
dar objectos pessoais de valor
sentimental são, por vezes, um
dos sinais mais preocupantes.
Se forem detectados alguns
sinais de alerta é importante
não deixar a pessoa sozinha e
procurar ajuda profissional.
Estratégia de reagir e ajudar
no caso se detecte alguns sinais
supra citados

Segundo Helena Guivala,
é importante levar a pessoa
a sério, mantendo-se calmo
e essencialmente escutando.
Neste contexto importa referir que a pessoa possui planos específicos e qual o método de suicídio que está a ser
considerado, disse a fonte e
acrescentado igualmente que é
importante não prometer confidencialidade, pois poderá ser necessário falar com amigos, familiares ou profissionais de saúde.
A fonte em alusão, diz que
as pessoas meios no seio da
pessoa que tentou o suicídio
ou ideação do mesmo devem
reconhecer os sentimentos da
pessoa, oferecer confiança,
ser empático e não a criticar,
apelou a nossa interlocutora.
Realçar o facto de o suicídio
constituir para uma solução permanente para um problema que
ainda que parecendo irreversível pode ter saída, lembrando

a pessoa de que existe ajuda.
No entanto, deve-se estabelecer um “pacto de não-suicídio” pedindo à pessoa que garanta que quando
sentir vontade de se magoar não vai cometer suicídio,
mas antes procurar ajuda.
A nossa entrevistada, considera que o suicídio é um acto
tendencialmente impulsivo e
que corresponde a um período em que a pessoa está mais
confusa e fragilizada, é importante não deixá-la sozinha, até
que tenha a ajuda necessária.
Para minimizar situações
de tentativa ou ideação de suicídio a fonte explicou igualmente que uma das primeiras
estratégias desenvolvidas pelos
profissionais da saúde é a realização de palestras, workshops,
que visam difundir mensanges
para conscientizar a sociedade
sobre este sério problema de
saúde pública (suicídio), que é

um mal que pode ser prevenido.
Por outro lado, Guivala afirmou que é feito o acolhimento da
pessoa em sofrimento, escuta-se
de forma activa, fortalece-se o
vínculo, fortalece-se o suporte e a
ajuda em contexto familiar, realiza-se um contrato de não suicídio.
Para terminar a sua locução
Guivala, frisou que a procura
de apoio pode fazer toda a diferença, ajudando a pessoa a encontrar outras formas de viver.
Diante desta realidade, calcula-se que quinze porcentos
de pessoas com 15 a 24 anos
de idade, e dezasseis porcentos com 24 a 49 anos de idade,
foram atendidos nos serviços
da medicina legal do Hospital
Central de Maputo com tentativa de suicídio. Esta informação
foi avançada pelo técnico superior de saúde, Moisés Guivula.
Neste caso, segundo Moisés o primeiro contacto com
paciente é com profissionais do
banco de socorros, tendo em
conta a substância que a pessoa tenha ingerido para tirar a
sua vida, e apontou o exemplo
de ingestão de comprimidos,
ratex, ou outras substâncias.
Ressalvou que é importante a pessoa passar pelo banco
de socorros para ser avaliada,
fazer uma lavagem gástrica
que consiste em retirar o conteúdo ingerido pelo paciente.
Posterior,
o
paciente e internado nos serviços
de medicina, porque estas
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substâncias tóxicas podem compromepessoas é lógico que perderam os seus poster o funcionamento dos outros órgãos.
tos de trabalho não conseguem sustentar-se.
Moisés, diz que as pessoas tentam soDepois, da medicina compensar a parbreviver e não conseguindo lidar com a
te orgânica, estes profissionais da mesituação e acabam alinhando com forma
dicina pedem uma avaliação com pside solucionar os seus problemas tirando
quiatra ou com psicólogo para avaliar.
a sua vida para esquecer o sofrimento.
“Portanto, chegado aos serviços da psiquiaDe acordo com a nossa fonte, o psitria avaliamos, sensibilizamos no sentido de a
cólogo faz a terapia educacional, aconpessoa mudar da atitude embora a mudança não
selhamento, terapia grupal até mesmo
seja repentina trabalhar com comportamento é
familiar. Os pacientes nos serviços da
uma situação de logo prazo, explicou a fonte.
psiquiatria recebem tratamento ocuˮ Olhando para factores epidepacional que vai avaliar as capacidamiológicos, há meses que o fluxo é
des mentais e motoras e designar uma
mais e outro tenta reduzir ˮ frisou.
estratégia que vai ajudar promover o
De acordo com o nosso interlocutor, os
melhor despenho das suas actividades.
dados que referiu são da medicina legal,
com paciente com tentativa de suicídio porO nosso entrevistado afirmou que
tanto não têm dados exactos sobre númealem de receberem pacientes que de alguro de pacientes com o suicídio consumado.
Apontou a nossa fonte o exemplo vencia no caso de crianças desafiadores, ma forma atentaram contra a sua vida, reSegundo este profissional a pes- de esquizofrenia, transtornos de afecti- crianças com problemas relacionados cebem também pacientes com patologias
soa que tem ideação de tentativa de vos de bipolar, atraso mental, e outros com atraso mental e outras patologias. de esquizofrenia e patologias psiquiátricas
suicídio deve cuidar da saúde emo- comportamentos que a saúde mental viNo tempo atípico da covid19, muitas associadas ao HIV e transtornos bipolares.
cional, se um indivíduo não consegue controlar as suas emoções e um problema sério. Comercial
Num outro desenvolvimento, a fonte frisou a necessidade de observar as mudanças comportamentais das pessoas.
Uma vez que estamos numa dinâmica
da vida, correrias todos os dias e para piorar
com a convid19 que assola o mundo e Moçambique sem excepção e outras situações.
De acordo com Moisés é importante tratar as pessoas com transtornos mentais, afirma que a sociedade olha a pessoa com transtorno mental aquela que
fala sozinho, rir sem motivos exactos.
ˮ Nós todos somos considerados doentes mentais. Quem nunca se zangou, todos
já zangamos e também em algum momento até atingimos um nível máximo. Referiu
que a depressão está no nível muito alto,
sendo assim há necessidade de se trabalhar
com as sociedade, no sentido de sensibilizar.
No entanto, Moisés diz que há necessidade de tratar pessoas com ansiedade que
posteriores podem ao longo do tempo trazer
comportamento de ideação de suicídio. Falou
igualmente que é importante informar a sociedade para controlar o consumo de álcool.
O consumo de álcool acaba mexendo com
algumas substâncias cerebrais que posteriormente vão produzir algumas vozes que vai contribuir para esses comportamentos de suicídios.
É muito importante falar do suicídio nos órgãos de comunicação tendo em
conta que é uma situação inquietadora,
em cada quarenta pessoas morrem acima de 20 a trinta pessoas pelo mundo.
Para este profissional sendo uma situação inquietadora há que se lutar na medida
de melhorar esta situação promover a saúde
trimestral semestral
ANUal
mental a nível primário, secundário, terciário de modo a se evitar os riscos de suicídios.
ˮ Se não trabalharmos a base as conse2.300,00mt
2.900,00mt
4.450,00mt
quências vão chegar até ao nível quaternário,
temos que promover a saúde, formar quadros de saúde mental de modo a difundir a
informação trabalhar a nível comunitário,
curandeiros, palestras nas escolas, esquadras, hospitais e outros serviços sejam privados assim como o Estado, ˮ aconselha fonte.

ZAMBEZE
Abertas assinaturas
para 2021
TABELA DE PREÇOS
período

Desafios nos serviços da psiquiatria

Os desafios deste sector passam por promover a saúde mental no seu todo tendo
em conta que estes profissionais não olham
apenas naquilo que é tentativa de suicido
mas também olham para outra enfermidade.

MAIS INFORMAÇÕES
Cell: (+258) 82 30 73 450 | (+258) 84 56 23 544
Email: zambeze.comercial@gmail.com
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Dueto entre artesanato e arte plástica
brota em exposição Feelings em Manica

Kelly Mwenda
A artesã Negra Moz e artista plástico Cristóvão Júnior promovem em várias esferas da cidade de Chimoio, exposições denominadas Feelings, contando histórias da sociedade moçambicana por meio de um mundo
artístico, criando assim o gosto pelas artes aos cidadãos
e consequentemente a promoção da identidade cultural.

F

eelings é uma
expressão proveniente da língua
Inglesa, que significa sentimentos,
pois os artistas visam com as exposições, transmitir ao povo aquilo que lhes veem do âmago, que
são sentimentos de alegria, tristeza, dor, amor, solidão e outras histórias que identificam o povo de
Manica e moçambicano em geral.
A artesã e gestora cultural,
Rita José popularmente conhecida no mundo artístico como Negra Moz, explica que a ideia de
promover Fellings, surgiu numa
altura em que a população de
Cabo-delgado tenta reerguer as
suas casas e recomeçar as suas
vidas normais pós-terrorismo,
facto que leva por meio destas
exposições,sensibilizar cidadãos
de Manica a serem solidários
com o sofrimento de povo irmão.
“O objectivo é expor aquilo
que produzimos com amor, as

nossas capacidades cognitivas,
aquilo que nós criamos, intelectualidade artística e fazemos com
que criemos o gosto das artes
às pessoas, porque percebemos
que não só ao nível da cidade de
Chimoio, em Moçambique precisamos de fazer com que as artes
cheguem às pessoas. Queremos
com Feelings criar uma sensibilidade das pessoas o sofrimento
da população de Cabo-delgado e
outros povos”, disse Negra Moz.
Ademais, a pandemia da
Covid-19 eliminou muitas vidas
humanas, criando assim luto,
dor, tristeza e solidão, são esses sentimentos que se pretende
transmitir aos amantes das artes,
como afirma Negra Moz em entrevista ao semanário Zambeze.
“Sabemos que estamos numa
época atípica, que é de Covid e há
muita coisa restrita, por isso esta
foi a maneira que nós encontramos para levar a nossa arte as pessoas, dentro de estabelecimentos

de restauração, praças públicas,
centros culturais e percebemos
que há muita gente está a gostar,
esta a comprar e muita gente quer
saber aonde é que pode encontrara
mais vezes”, referiu Negra Moz.
Há mais de 10 anos Cristóvão Júnior pinta quadros, pois
com andar do tempo a veia artística fortifica-se naturalmente, para esta exposição, o artista
plástico traz quadros produzidos
através de técnicas fora do seu
habitual, como o Pontilhismo
e uso do carvão sobre a tela e o
papel que posteriormente são
enquadrados em molduras.
Em suas telas, Cristóvão
Júnior transmite mensagens de
Mucai, expressão em Ciutewé,
língua da província de Manica,
que significa acordar, contando
historias que visam despertar
principalmente a juventude o
valor da cultura de Manica, Moçambique e da Africa no geral.
No que tange as exposições
Feelings, o artista plástico traz
trabalhos que expressam sentimentos humanos, o lado sensível diante de várias adversidades
que o mundo actual enfrenta,
“Em prol desta exposição que
se chama Feelings, que são sentimentos, eu trago aqui os meus
trabalhos que dizem um pouco

mais sobre aquilo que eu sinto
dia pós dia, aquilo que nós sentimos, aquele sentimento que fazer
ser humano ser humano, então a
mensagem a posterior em relação
aos meus trabalhos é a mensagem de o que o ser humano vem
a ser amanha, qual é a perspectiva do ser humano hoje para o
amanhã”, disse Cristóvão Júnior.
Cristóvão Júnior afirma em

nossa entrevista que a arte revela
aquilo que ser humano é, por isso
chama atenção a todos cidadãos a
encararem a arte como um objecto
de despertar das mentes para um futuro risonho para toda humanidade.
“Eu convido a abrir o coração
porque quem não encara a arte
como algo serio é por que está limitado numa caixa, por isso é preciso
pensar fora da caixa é preciso abrir
as mentes, pois eu convido pessoas
a vir visitar as exposições, por que
há quem ate de 50 anos que nunca esteve numa exposição de arte,
então nós precisamos começar a
mostrar aos pequenos, nossos filhos, primos e amigos que a arte é
algo essencial”, finalizou o artista.
As telas do CristóvãoJúnior expostas em Chimoio no
passado fim-de-semana, apresentam histórias crianças sorrindo mostrando alegria, adultos se
abraçando em demostração de
que a união entre os seres humano é a maior arma para o desenvolvimento de uma sociedade.
Entretanto para o lado
artesanal da Negra Moz, apresenta-se chapéus, brincos, pastas,
chinelos e sandálias feitos a base
da capulana, o produto local, para
além de pulseiras, colares e chaveiros feitos a base de missangas,
conchas e madeira local, para
além de produtos Afrodisíacos.
A exposição Feelingsque ocorreu em Chimoio, teve
vários visitantes, entre nacionais
e estrangeiros que apreciavam e
compravam os produtos artísticos
da Negra Moz e Cristóvão Júnior,
e doravante pretende-se expandir
as exposições para vários cantos
da zona centro e do país em geral.
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CARMA cria novas ferramentas
de Social Listening
As empresas já podem conhecer, de uma forma mais
aprofundada, a opinião dos utilizadores no universo
digital. A CARMA, empresa multinacional especialista
em Media Intelligence, dispõe agora de novos serviços de
interpretação mediática que combinam monitorização e
análises quantitativas com insights qualitativos dos consumidores sobre as marcas e empresas nos diferentes espectros do universo digital.

A

s análises mediáticas
da
CARMA, que
já
reuniam
informações
sobre media tradicionais e online,
englobam agora outras informações sobre redes sociais: owned
e earned media (canais de comunicação próprios e conteúdos
gerados por terceiros, respectivamente), nomeadamente reflexões
sobre os temas mais falados e
respectivos índices de favorabilidade relativos à presença da marca
nas diferentes esferas digitais, tais
como grupos fechados nas redes
sociais, blogs, fóruns, entre outros.
Tradicionalmente, as ferramentas existentes para o efeito são
automáticas e monitorizam apenas
a mediatização ao nível quantitativo. No entanto, ao combinar
as soluções SaaS com análises e
curadorias feitas pela sua equipa

de Media Analysts, a CARMA
utiliza uma abordagem híbrida
que junta a recolha automática de
dados com a recolha manual de
mais conteúdos, revisão e classificação manual dos mesmos, de
forma a disponibilizar análises
necessárias para tomadas de decisão que impactam diretamente
a estratégia digital das marcas e o
negócio das empresas. Em termos
práticos, os novos social media
dashboards da CARMA permitem
saber, por exemplo, no caso de
uma marca de grande consumo,
quais os produtos mais falados e as
respetivas críticas feitas por utilizadores ou potenciais compradores.
Para fazer face às limitações
de acesso a conteúdos impostas
por plataformas como o Facebook
e o Instagram, a CARMA tem
agora equipas de Media Analysts
que analisam e recolhem, manualmente, os resultados das várias

plataformas cujo conteúdo não
é identificado automaticamente.
São, assim, monitorizados e analisados não apenas os conteúdos
publicamente
disponibilizados
nas redes sociais, mas também
os resultados de pesquisas feitas em esferas digitais privadas.
Após o processo de recolha e
classificação de dados, os mesmos
são objeto de análise e estrutura-

dos em relatórios de análise quantitativa e/ou qualitativa, podendo
incluir insights, comentários e
narrativas que destaquem determinados indicadores e chamem
a atenção para as principais referências da marca, permitindo uma
útil e rápida análise e tomada de
decisão por parte de cada cliente.
Apesar de existirem soluções
automatizadas para gestão, pes-

quisa e identificação de conteúdo
nas diferentes redes sociais, Luís
Garcia, Managing Director da
CARMA em Moçambique, sublinha que “a monitorização de
conteúdos por essas plataformas
é feita apenas de forma automática” e que “desde o escândalo da
Cambridge Analytica com o Facebook, as redes sociais têm sido
mais reguladas e fecharam grande
parte dos seus conteúdos, como
é o caso dos grupos privados”.
O representante reforça, ainda, que “a monitorização automática das redes sociais apoia,
mas não consegue substituir a
pesquisa e curadoria realizada
por analistas de media capazes
de obter um conhecimento mais
profundo e classificar o conteúdo
de acordo com o tema, sentimento e favorabilidade em contextos
públicos ou em discussões mais
privadas como em fóruns de
acesso limitado”. “As empresas
e marcas necessitam de software
de monitorização em tempo real
e visualizações dinâmicas de dados para facilitar a detecção rápida
de conteúdos, mas acima de tudo
precisam de Insights e informações que apoiem a formulação de
estratégias”, conclui Luís Garcia.

Moçambique sobre estudos organizacionais

Instituto Superior monitor lança a
primeira publicação científica
Decorreu, no passado dia
28 de Setembro, a cerimónia de
apresentação da revista Estudos
Organizacionais, promovida pelo
Instituto Superior Monitor. A cerimónia contou com a presença
de investigadores, professores
e corpo discente da instituição,
tendo sido transmitida online
através do canal de youtube.
De acordo com o Prof. Doutor Carlos Mussa, coordenador
da publicação e director do Instituto Superior Monitor, a revista
pretende contribuir na formação
e divulgação do conhecimento
científico-técnico, constituindo o

lugar onde docentes, investigadores e discentes da instituição
podem publicar os seus trabalhos.
Nas palavras do director-geral,
“várias décadas após a abertura

de Moçambique à economia de
mercado, ainda faltava uma publicação científica e regular direcionada para os estudos organizacionais, que promovesse análises

a partir de contextos moçambicanos e que nos ajudassem a compreender as dinâmicas do país”.
No primeiro número, abordam-se diversas temáticas de
liderança, negócios informais,
comunicação
organizacional,
mas também aspectos relacionados com o papel de professores no ensino à distância ou
com impactos sociais do COVID 19, entre outros temas.
O primeiro número da revista foi sobretudo dinamizado por
professores do Instituto Superior
Monitor, no âmbito de pesquisas integradas em programas de

mestrado ou de doutoramento,
mas também de estudantes da
instituição, sobretudo de cursos
de mestrado em Gestão de Recursos Humanos, em Sociologia
do Trabalho e das Organizações e em Direito Empresarial.
A revista Estudos Organizacionais constitui um espaço privilegiado para o debate académico
crítico, científico e técnico sobre
diversas áreas e matérias que interessam à comunidade académica e à sociedade em geral. Neste
primeiro número, inaugura-se
uma etapa de pesquisa científica
no Instituto Superior Monitor.
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Agricultores assistidos pela Vale atingem
recorde de 80 toneladas no primeiro semestre
As famílias assistidas pela Vale Moçambique, em
Tete,atingiram o recorde de 80 toneladas de produtos
agrícolas diversos, durante o primeiro semestre do ano
em curso. Desde a introdução do Programa de Apoio à
Agricultura de Cateme, os dados indicam um crescimento
assinalável da produção e da produtividade.

C

om a introdução deste
programa, a
produção foi
crescendo
gradualmente, tendo atingido
cerca de 40 toneladas em 2017.
Em resultado do alargamento
das famílias abrangidas e dos
campos de produção, durante
o primeiro semestre de 2021,
os camponeses contabilizaram
a maior produção de sempre.
Segundo Víctor Zimba,
Supervisor de Relacionamento com as Comunidades, o
apoio da Valeconsiste na oferta de sementes, fertilizantes,
equipamentos e assistência
técnica aos camponeses, atra-

vés de extensionistas agrários. Complementarmente, os
agricultores cultivam culturas
de rendimento, com destaque para o milho, amendoim,
feijão nhemba e feijão bóer.
Iniciado em 2012, o Programa de Apoio à Agricultura de Cateme, da Vale,assiste
atualmente cerca de 800 famílias que vivem nas zonas de
reassentamento. A iniciativa
tem por objectivo melhorara
qualidade de vida das famílias impactadas pelo projecto da Mina Carvão Moatize,
através da produção de cereais, leguminosas e hortícolas.
Com o objectivo de garantir
a segurança alimentar e gera-

ção de renda das famílias impactadas, a Vale também tem
estado a promover a produção

Grupo IPG quer reforçar
posição em Moçambique
Presente há mais de vinte anos em Moçambique, o
Grupo IPG quer desenvolver
novas oportunidades de negócio no país, intensificando projectos e fortalecendo relações
com clientes e stakeholders.
A empresa opera em todo
o país, mantendo presença em
várias áreas de actvidade com
significativo impacto na economia de Moçambique, como
engenharia e gestão de infraestruturas, imobiliário, transportes
e logística e serviços de gestão.
Constituem o Grupo IPG em
Moçambique a PLM-FacilityManagement, a TL-Transportes
e Logística, a PI-Advisers e
a SEG-Business Consulting.
Nesta altura, o Grupo reforça a sua posição em Moçambique com uma nova dinâmica
de reforço de competências e
cross-selling, contribuindo para
o desenvolvimento do país em
várias frentes, apostando no crescimento junto dos seus clientes
base, nas suas cadeias de valor,
na cobertura do território e em
projetos de inovação e expansão.
O desenvolvimento de ofertas

integradas de serviços nas áreas
de engenharia, facility management e imobiliário e aaposta em
serviços inovadores nas áreas
do ambiente, eficiência energética, inventariação de património e avaliações técnicas, fazem
do IPGum Grupo robusto com
uma oferta diversificada e adaptada às necessidades do país.
Gonçalo Reis, CEO do Grupo
IPG, está neste momento de visita
a Moçambique, numa fase de par-

ticular atividade do grupo, com a
publicação de um estudo sobre o
mercado imobiliário e com o reforço da equipa de gestão na área
de facility management, analisando também possibilidades de
novos serviços no domínio da eficiência energética. O gestor evidencia o facto da empresa se ter
mantido ao longo dos últimos 23
anos de forma sólida e constante
em Moçambique. “Queremos
fortalecer-nos ainda mais em Moçambique, desenvolvendo e aprofundando relações sempre numa
ópticade crescimento, de excelência e de contributo para com o
país. Esse é o nosso compromisso”, refere o mesmo responsável.
Com cerca de 220 colaboradores, o Grupo IPG trabalha com
equipas altamente qualificadas,
apostando fortemente na formação de quadros moçambicanos.
Mantém compromissos claros em
termos de políticas de qualidade,
responsabilidade social e ambiental. Também a vasta presença geográfica, com delegações regionais cobrindo todo o território, é
um activo muito relevante para a
competitividade do Grupo IPG.

de hortas caseiras, nos quintais

dos reassentados, em Moatize.

Totalenergies presta apoio de saúde às
comunidades afectadas pelo conflito
A TotalEnergies
entregou duas clínicas móveis para
prestação de serviços de saúde
aos residentes de Cabo Delgado afectados pelo conflito.
As clínicas prestarão inicialmente cuidados de saúde a população deslocada de Cabo Delgado, bem como as comunidades
anfitriãs nesses distritos. As clínicas estão concebidas para prestar
assistência de saúde primária bem
como a educação sobre o saneamento, as boas práticas de saúde e
a prevenção de doenças transmissíveis (incluindo a COVID-19).
O Director-Geral da TotalEnergies em Moçambique, Maxime Rabilloud, entregou formalmente as clínicas móveis de saúde
à Sua Excelência o Ministro da
Saúde, Armindo Tiago, numa cerimónia esta manhã em Maputo.
Maxime Rabilloud afirmou que apoiar as comunidades afectadas pelo conflito é
uma prioridade para o Projecto.
Por sua vez, o Ministro da
Saúde, Armindo Tiago, disse:
“faltam-nos palavras para exteriorizar o nosso sentimento, por
tão nobre gesto da TotalEnergies,
que respondeu assim à exortação

de Sua Excelência Filipe Jacinto
Nyusi, Presidente de Moçambique, cuja governação tem, desde
a primeira hora, sido marcada
pela incessante busca de soluções
para os desafios quotidianos do
nosso país e da nossa população.”
“É sem dúvidas um grande
ganho para o país, para o sector da saúde, para a província e
para as populações que destas
clínicas móveis vão-se beneficiar. Com estas clínicas móveis
vamos minimizar o decréscimo
dos indicadores de saúde que
vinham se agravando, muito
em particular, na província de
Cabo Delgado, como resultado
da instabilidade causada pelos
ataques terroristas,” acrescentou.
A TotalEnergies e seus parceiros no Projecto Mozambique
LNG, desde os ataques no Distrito de Palma no final de Março,
forneceram 200 toneladas de ajuda alimentarà Palma, bem como
para os deslocados internos nos
distritos do sul de Cabo Delgado.
A equipa médica do Projecto
baseada em Afungi prestou, logo
após os ataques, a assistência de
emergência a mais de 300 membros da comunidade e militares.
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Aprovado Decreto que permite
acesso à energia fora da rede

O Governo de Moçambique aprova o Decreto para o
acesso à energia fora da rede, um passo fundamental para
alcançar o acesso universal à energia, alavancando o potencial do sector privado.

O

Governo de
Moçambique aprovou
no dia 14 do
mês em curso, no Conselho de Ministros,
mediante Decreto, o Regulamento de Acesso à Energia nas
Zonas Fora da Rede. Este regulamento resulta de um esforço do Governo que reconhece
a importância do sector para
catalisar o desenvolvimento
socioeconómico rural, alavancando o investimento do sector
privado e melhorando as condições de milhões de pessoas.
Moçambique junta-se aos
demais países vizinhos, tendo
a partir de agora um quadro
regulatório que proporcionará
maior clareza a todos os actores do sector de energia fora da
rede e assegurará as condições
necessárias para que o sector
privado desenvolva as suas
actividades e proteja os seus
investimentos, num conjunto
diversificado de tecnologias
aplicáveis ao contexto fora da

rede, tais como sistemas solares
domésticos, mini-redes e soluções de cozinha melhorada.
Este Regulamento resulta
do trabalho visionário e empenhado do Governo de Moçambique, com especial referência
a todas as instituições envolvidas, nomeadamente o Ministério dos Recursos Minerais
e Energia (MIREME), a Autoridade Reguladora da Energia (ARENE), e o Fundo Nacional de Energia (FUNAE).
O
programa
BRILHO, financiado pelo UK
Government’s Foreign, Commonwealth and Development
Office (FCDO) e implementado pela SNV Organização de
Desenvolvimento Holandesa,
expressa gratidão pela confiança na parceria com o Governo
de Moçambique e por ter sido
parte integrante de todo o processo, desde a sua concepção
inicial até à operacionalização.
O programa trabalha para
aumentar o acesso à energia
através de sistemas solares

domésticos e mini-redes verdes para electrificação, e soluções de cozinha melhorada,
com o objectivo de beneficiar
1.5 milhões de moçambicanas e moçambicanos e 15.000
pequenos negócios até 2024.
A aprovação deste Regulamento, representa um grande passo para o sector e é reflectido em diversas reacções
positivas, demonstrando altas
expectativas por parte dos
diferentes actores do sector.
António Osvaldo Saíde,
PCA do FUNAE, FP, comenta:
“A regulamentação sobre
as actividades fora de rede
eléctrica nacional é a alavanca para entrada dos parceiros
estratégicos, o sector privado,
pois esta clarifica as regras
de jogo no desenvolvimento
desta opção inequívoca para
o alcance do acesso universal
em 2030. Pelo que a visão do
nosso Governo de criar um
ambiente favorável ao investimento do sector privado, demonstra o compromisso para
a transformação e inclusão
social, e que consequentemente promove a inclusão económica em zonas remotas.”
Sérgio
Dista,
Conse-

lheiro para o Desenvolvimento do Sector Privado no Alto-Comissariado
Britânico em Maputo, comenta:
“O nosso apoio financeiro
e técnico prestado ao Governo de Moçambique através do
programa BRILHO faz parte da
campanha Energia em África
do Reino Unido. A aprovação
deste regulamento é um passo
à frente para acelerar a expansão dos mercados de energia
fora da rede em Moçambique
e ajudará a alcançar o acesso
universal à energia até 2030.”
De acordo com Vivian
Vendeirinho,
Presidente
da AMDA (Africa Mini-Grid Developers Association) e CEO da RVE.SOL:
”Os novos regulamentos
irão permitir que os implementadores de iniciativas de
mini-redes desenvolvam projectos fornecendo electricidade confiável, sustentável e
acessível para as comunidades rurais em Moçambique.
Isso criará oportunidades
de desenvolvimento socioeconómico, permitindo que
ninguém fique para trás enquanto a economia do país
evolui e cresce. O resultado

final fortalecerá as comunidades rurais, com mais empregos e oportunidades de
comércio para Moçambique”.
Javier Ayala, Líder do Programa BRILHO e do Sector
de Energia da SNV, comenta:
“Isto representa uma grande conquista para o sector
fora da rede em Moçambique.
Contribuirá para acelerar e
aumentar o acesso à energia através de sistemas solares domésticos e mini-redes
verdes para electrificação, e
soluções de cozinha limpa,
beneficiando famílias e empresas com uma economia mais
verde e sustentável. As condições regulatórias estão lançadas para que as iniciativas de
negócios iniciem e se consolidem, o Programa BRILHO
está pronto para o apoio técnico e financeiro necessário
para a sua implementação”.
O Decreto aprovado será
acompanhado de regulamentos específicos que irão dotar
Moçambique de um quadro
regulatório completo, que
funcionará como uma âncora
para o crescimento e desenvolvimento sustentável deste
sector de energia fora de rede.
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Desafia presidente dos Jovens Empresários

Rescindir mentalidade de Boladeiros
criando empresas e empregos
O presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE), Lineu Candeeiro admite que o desafio da
juventude empresária centra-se na necessidade de rescindir
a mentalidade de “Boladas” que vêm sendo rotuladas pelos
vários círculos de opinião. Lineu Candeeiro reconhece que
esta ideia dos “Boladeiros” surge no contexto em que o jovem
ressentia-se de várias dificuldades inerentes a covid19 e as
crises que se abatem desde o ano de 2015 no nosso país.

A

associação
nacional dos
jovens empresários
deve ser uma
organização reconhecida ao
nível do país e não só, introduziu Lineu Candeeiro referindo que os desafios não estão
apenas no protagonismo dos
jovens, no ramo empresarial.
Mas, também há necessidade
de criação de um banco que
possa financiar as acções dos
jovens que pretendam, com
ideias estruturantes serem
empresários tendo em conta
que existem várias barreiras
que de algum modo podem
estar por detrás dessa repulsão

juvenil no ramo empresarial.
“Temos que impulsionar,
e trazer mais jovens robustos
com capacidade de criação de
emprego, pois no final do dia,
Moçambique sai a ganhar. O
desenvolvimento permanece
aqui e são as familias a desenvolver em toda cadeia. É
emprego que é assegurado
para as familias “ acrescentou a fonte ressalvando que
há jovens que tem estado a
apostar na inovação. Contudo, há necessidade de fazer
com que as coisas aconteçam,
sendo que há vontade existe.
Questionado sobre o
porque de a juventude nutrir
algum receio no ramo em-

presarial

Lineu

Candeeiro

Há um ano que o Access Bank assumiu
um compromisso com Moçambique
Há precisamente um ano
que o Access Bank assumiu
um compromisso com Moçambique e com os moçambicanos, apresentando-se como
um Banco próximo, disponível e com serviços de excelência que fazem a diferença.
Promotor da inclusão
financeira,o Access Bank
começou a operar no mercado moçambicano há um
ano sob o lema ‘Mais que
um Banco’, trazendo novos
produtos e serviços para o
mercado,contribuindo
assim para o crescimento do
país. Um ano marcado por
desafios e muitas conquistas que fizeram do Access
Bank uma instituição ainda mais robusta e dinâmica.
Na mesma altura em que
entrou em Moçambique, o
Access Bank anunciou a intenção de comprar o BancABC, cujo processo de
aquisição lhe permitirá estar
entre os 7 maiores bancos
de Moçambique. Com esta
operação, passa também a

estar presente em quase todo
o país com uma oferta de
serviços mais robusta e sustentada num grande grupo
com presença internacional.
A relevância desta operação foi recentemente alvo de
uma distinção internacional
pela conceituada revista ‘International Finance’ que atribuiu ao Access Bank o prémio ‘Best Acquisition Bank
– Mozambique 2021’.A mesma publicação premiou ainda
o Access Bank com o galardão ‘Best Digital Bank’, reconhecendo o trabalho desenvolvido na área da inovação

com o objectivo de automatizar processos e de simplificar o dia-a-dia dos clientes.
Importa
ainda
referir que, desde a aquisição
do BancABC pelo Access
Bank, a entidade combinada tem apresentado, de forma consistente, resultados
positivos construindo assim
bases sólidas para um crescimento sustentável e expansão da sua rede de agências.
Socialmente
responsável, o Access Bankaposta em
projectos de empoderamento da mulher, sustentabilidade e inclusão financeira.

reconhece haver situações
similares. Não obstante lançar um desafio da necessida-

de de a juventude criar suas
empresas e organizadas e por
via disso eliminar o receio
de nos apontar como risco.
Porque o jovem moçambicano deve apostar no empresariado, Candeeiro acrescenta que um jovem pronto,
estimula com que o governo
não tenha receio do mesmo. É
preciso criar empresas robustas com representatividade,
quiçá nos Países Africanos de
Língua portuguesa (PALOPs).
“Temos na associação
jovens ligados as áreas de
mineração, comunicação, advocacia e a indústria têxtil e
outras áreas por isso precisamos de continuar a potenciar
a nossa moeda, o metical e a
curto e médio prazo começarmos a falar de moedas como
dólares” desafia a fonte para
quem o empresariado nacional deve começar a ombrear
em países como Dubai, Estados Unidos, Portugal entre
outros implantando empresas. Pois, a marca Moçambique deve furar fronteiras. EG

MultiChoice Group continua a ter um
impacto significativo em toda a África
O Grupo MultiChoice publicou esta quarta-feira o seu
Relatório de Impacto Social,
que detalha como a empresa líder de entretenimento de África
continua a fazer uma diferença
significativa nas comunidades
em que opera. O grupo opera
em 50 países em toda a África.
O relatório abrange iniciativas implementadas que tiveram
um impacto significativo nas
pessoas, negócios, organizações
sem fins lucrativos e empresas
em todo o continente. Tal inclui o
uso da plataforma da DStv para o
bem social, estar conectado e em
contacto com as comunidades,
criando oportunidades, apoiando
e desenvolvendo empreendedores, diversidade, aumentando o
fluxo de talentos do continente
e contando histórias africanas.
A MultiChoice
contribuiu com impostos no valor
de 11,2 milhares de milhões
Rand e gastou 446 milhões
Rand em iniciativas de CSI.
“Enriquecer vidas faz parte
do nosso ADN – esforçamo-nos
para causar um impacto positivo

em todo o continente africano.
Fazemos parcerias com as partes
interessadas em várias iniciativas,
partilhando a nossa experiência e
conhecimento para entregar resultados sustentáveis. O nosso foco é
capacitar os nossos beneficiários
para ter sucesso e desempenhar o
seu papel no crescimento das suas
comunidades e do nosso continente,” afirmou Calvo Mawela,
CEO do MultiChoice Group.
O grupo chega a mais de 20
milhões de lares e tem usado
as suas plataformas da DStv e
GOtv para aumentar a sensibilização e mobilizar recursos para
enfrentar os desafios sociais. No
ano passado, fez parceria com
as Nações Unidas e com a Organização Mundial da Saúde,
os departamentos nacionais de
saúde e educação para abordar a
interrupção da educação durante a pandemia, a disseminação
da desinformação (sobre a COVID-19 e as suas vacinas) e a
luta contra a violência de género
(VBG). O valor total do tempo
de antena atribuído ao bem social foi de 271 milhões Rand.
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ASSCODECHA: Uma vida empenhada
ao apoio das pessoas vulneráveis
A situação de vulnerabilidade afecta maior parte das zonas
urbanas e peri-urbanas do nosso país, vai dai que para colmatar esse mal que tem levado muitos adolescentes e jovens
a enveredar por caminhos considerados marginais, a Associação Comunitária Para o Desenvolvimento Humano (ASSCODECHA) tem estado a levar a cabo uma série de actividades
ao longo dos anos com vista a aliviar o sofrimento das comunidades cuja condição é de uma autêntica vulnerabilidade.

U

ma das acções, segundo o director
executivo da
ASSCODECHA, Amândio Fondo é a capacitação dos jovens e adolescentes na formação profissional
e criação de emprego, ou seja
Amândio Fondo explicou a nossa reportagem que a sua associação foi fundada com objectivos claros: resolver o problema
da pobreza urbana e peri-urbana e neste momento tem estado
a realizar várias acções no capítulo do saneamento do meio,
formação e inserção professional para jovens desempregados
e sem formação profissional.
“Temos estado a oferecer
estágios profissionais para os
jovens com uma formação
profissional e sem enquadramento no mercado de trabalho”
admite Fondo acrescentando que os apoios estendem-se também ao investimento
no auto-emprego através da
implementação de técnicas dinâmicas para que, o jovem se
insira no mercado do trabalho.

A ASSCODECHA alude
ainda que tem estado a virar
acções na componente da educação onde são realizadas actividades de reforço escolar para
aqueles alunos cujo histórico
resume-se no baixo aproveitamento pedagógico onde através
de explicações são inseridos no
sentido de melhorar o seu empenho pedagógico. Outrossim
tem que ver com a inserção de
jovens e adultos nas aulas de
alfabetização como forma de
dar oportunidades a este grupo
social que durante a vida não
teve contacto ao ensino escolar.
E porque bairros como
o de Chamanculo, Mafalala,
Maxaquene entre outros têm
sido considerados vulneráveis
uma vez que jovens e adolescentes, vezes sem conta enveredam por caminhos maus,
exige-se acções urgentes para
o combate destes males, tendo
em conta que são bairros que
escondem talentos e que precisam ser bem aproveitados.
Fondo sublinhou ainda
que desde o ano de 2002 que
aquela agremiação apostou na

área de formação e inserção
profissional, já passaram por
aquele local mais 1500 jovens
oriundos da cidade de Maputo.
“Há jovens que tiveram enquadramento nos hotéis, sector
de automóveis, culinária, gestão de eventos. E referir ai9nda
que os cursos que temos dado
a este grupo social, são cursos
que nos pagamos na totalidade desde o curso incluindo o
valor para o transporte” disse
Salientou a fonte que todas
essas acções surgem pelo facto
de se tratar de jovens considerados vulneráveis e sem nenhuma renda. Como identificam os
jovens vulneráveis? O critério
de selecção, segundo esclarece Fondo tem como base os
lideres comunitários que estão

Direitos Humanos

Nações unidas examinam Moçambique
para sua adopção na RPU
O Conselho de Direitos
Humanos das Nações Unidas
(ONU) avalia hoje a adopção
do relatório final de Moçambique no âmbito do terceiro
ciclo da revisão periódica
universal (RPU). Moçambique participa na 48° sessão
dos direitos humanos, que
reúne vários países membros
das Nações Unidas e organizações intergovernamentais
e da sociedade civil ligada a
matéria dos direitos humanos.
É nesse contexto que a
Ministra da Justiça Assuntos
Constitucionais e Religiosos,
Helena Kida participa, hoje

e conhecem a situação de cada
família inserida num determinado quarteirão ou célula.
Tuberculose
e
HIV
Amândio Fondo salientou
por outro lado que a ASSCODECHA tem virado suas acções também na componente
das doenças como HIV e Tuberculose e na componente do
HIV. Aquela agremiação tem
estado a promover palestras
de aconselhamento aos jovens
e adolescentes a prevenirem-se desse mal através do planeamento familiar, uso de
métodos contraceptivos para
evitar os indicies de infecções.
“ Na componente da tuberculose temos feito o rastreio e
aconselhamento dos pacientes a tomarem o medicamento

e não só como também temos
incidido acções em as pessoas
vivendo com HIV e nesse capítulo também notamos que algumas pessoas abandonam o tratamento porque ressentem-se
da falta de alimentos. É nesse
sentido que temos estado a mobilizar apoio junto dos parceiros para também as familias puderem se alimentar” ressalvou
As unidades sanitárias,
conforme entende Fondo têm
sido os que mais auxiliam na
identificação de pacientes com
problemas de abandono do tratamento através das listas de
que eles dispõem. Essas pessoas que tem estado a abandonar o tratamento tem-se feito
o segmento, tendo em conta
que a ASSCODECHA conta
com um total de 30 activistas espalhados em várias unidades sanitárias para fazer o
acompanhamento dos mesmos.
Repare que há pacientes que
tem feito tratamento no centro
de saúde de José Macamo residindo no bairro de Zimpeto e
nalgumas vezes, há pessoa tem
dificuldades de alimentação
inclusive do valor para o transporte para se fazer ao centro
de saúde e por via disso o activista desloca-se a residência
do paciente para incentivar a
tomar o medicamento, aliás ao
tomar o medicamento significa
esperança de vida ao paciente.

na 48° sessão dos direitos
humanos a decorrer na cidade de Genebra, na Suíça.
Recorde-se no mês de Maio
do ano em curso, Moçambique apresentou o relatório
sobre os direitos humanos
de onde participaram 104
países. Deste universo dos
estados membros das nações
unidas, o país teve um total
de 266 recomendações e o
encontro a acontecer, hoje
vai determinar, se das constatações feitas quais, o país
acatou para adopção final do
relatório do terceiro ciclo da
revisão periódica universal.
A revisão periódica universal é um processo de cooperação entre os estados,
no qual são examinados
progressos e desafios dos direitos humanos de todos os
estados-membros das nações
unidas. Neste contexto, Moçambique foi desafiado a melhorar várias áreas como de

saúde, educação, serviços penitenciários entre outras, por
exemplo. A reunião, de hoje
incidirá primeiro, na apresentação dos posicionamentos
deixados na altura da apresentação do relatório, e caberá ao Conselho de Direitos
Humanos da ONU decidir, se
vai ou não adoptar o relatório.
Falando minutos antes
da apresentação, a timoneira do pelouro de Justiça,
Helena Kida fez saber que
o governo mantém sua disponibilidade, em trabalhar
com diversas organizações
ligadas a matéria dos direitos humanos. Kida estendeu
ainda os agradecimentos a
todo apoio prestado na área
dos direitos humanos, tendo
ainda informado que o governo está empenhado na paz e
estabilidade que representa o
pré-requisito para que o país
libertar o seu potencial de
desenvolvimento económico.
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Afrobasket 2021

Quinto lugar para uma selecção com
quatro dias de preparação é obra!
As jogadoras da selecção nacional de basquetebol sénior
feminino terminaram na quinta posição do Afrobasket 2021,
após vencerem o Egipto por 69-62, no antepenúltimo jogo da
prova que encerra este domingo em Yaoundé, nos Camarões
com a realização da final entre a Nigéria (campeã em título)
e o Mali (que nos últimos anos conquistou tudo ao nível dos
escalões de base e com presenças em Mundiais). Com efeito, as
pupilas de Nasir “Nelito” Salé terminaram numa posição inimaginável para um combinado que teve apenas quatro dias de
preparação, isto após a iminente desistência por falta de fundos.

A

liás, os elogios
à prestação
das jogadoras
substituíram
as lamentações que foram proferidas pela
nata do basquetebol africano que
não quis acreditar no facto de que
as moçambicanas a esta competição sem a devida preparação para
um evento desta magnitude. Só a
entrega ao trabalho árduo das comandadas por um dos treinadores
mais titulados do continente é que
permitiu que as moçambicanas

saíssem do Palácio dos Desportos de Yaoundé sem deixarem os
seus créditos por mãos alheias.
A prestação das meninas da
Pérola do Índico foi que nem um
grito para quem quer ouvir de
que elas merecem outra atenção
de todos fazedores do desporto
moçambicano e não só, pois o
seu potencial é inquestionável
apesar de terem saído do grupo
das quatro melhores selecções de
África em nada deixam a dever
as quatro nações que chegaram
às meias-finais do campeonato

em que Moçambique pretendia
defender o quarto lugar alcançado
em Dakar, no Senegal, em 2019.
Egipto vende cara e valoriza vitória de Moçambique
Para o jogo de atribuição do

Nigéria três vezes consecutivas campeã africana

Tamara Seda pela segunda
vez eleita melhor ressaltadora
Caiu o pano do Afrobasket
2021 com a Nigéria a sagrar-se
pela terceira vez consecutiva
campeã africana de basquetebol em seniores femininos,
numa competição que vinha
decorrendo em Yaoundé, nos
Camarões, na qual Moçambique terminou na quinta posição
e não saiu de mãos a abanar:
é que a Tamara Seda foi eleita
Melhor Ressaltadora do evento.
A poste moçambicana conseguiu arrecadar um total de

Comercial

52 ressaltos, superando toda a
concorrência culminando com
um forte contributo para que
as pupilas de Nasir Salé terminassem em quinto lugar.
Este troféu servirá de incentivo para o início da época
pelo Araski na primeira divisão do campeonato espanhol.
A Nigéria conquistou todas
as honras do Afrobasket 2021,
visto que venceu o título ao bater o Mali na final por 70-59. As
D’Tigers conquistaram o seu ter-

ceiro título consecutivo (quarto
da história) e viram a sua capitã
Adaora Elonu a conquistar o título de MVP da competição, para
além de fazer parte da cinco ideal da 26ª edição do Afrobasket.
Juntando-se a Elonu na
equipa All-Star do evento, estão a MVP de 2019 Ezinne
Kalu (Nigéria), a senegalesa
Yacine Diop, a jovem extremo camaronesa Marina Paule Ewodo e a pivot Mariam
C o u l i b a l y. ( LA N C EM Z )

quinto e sexto classificado, Moçambique chegou algo debilitado
fisicamente face ao esforço empreendido na tarde anterior em
que derrotou a Costa do Marfim
nos últimos 4.4 segundos, perante uma selecção do Egipto que
vinha motivada sobretudo depois
de derrotar a selecção de Angola.
Avisado do potencial do Egipto Nasir Salé colocou a suas jogadoras a mandar na partida desde
o primeiro instante do primeiro
quarto, uma entrada fulminante
que ainda assim culminou com
uma diferença de quatro pontos,
ou seja esta etapa terminou com
o marcador a assinalar 14-18.
As egípcias deram uma boa
resposta ao jogo de Moçambique apostando no lançamento
exterior, já que no interior do
garrafão as postes Tamara Seda
e Deolinda Gimo impunham
respeito. No segundo quarto, as
meninas da Pérola do Índico foram assertivas no lançamento
exterior, terminando os primeiros
20 minutos com uma vantagem
de 16 pontos, pois ao intervalo
o marcador assinalava 22-38.
Esta etapa terminou com duas

jogadoras moçambicanas lesionadas: Vilma Covane que após uma
disputa de bola na tabela acabou
por ter uma entorse no seu pé
direito tendo sido prontamente
assistida em campo e transportada para o hospital para a devida
análise, sendo que nada de grave
foi detectado mas que vai obrigar
a uma paragem de uma semana
no mínimo; a base Dulce Mabjaia foi outra que ficou fora das
opções de Nasir Salé por dores
no seu músculo da perna direita.
No terceiro quarto depois
de Moçambique ter conseguido
a maior diferença em todo jogo
que foi de 19 pontos quando o resultado estava em 26-45, vieram
ao de cima as debilidades físicas
da selecção nacional, muito bem
aproveitadas pelas egípcias com
a capitã Soraya Degheidy (autora de 24 pontos em todo jogos)
e Raneem Elggedawy (terminou
o jogo com 19 pontos e 9 ressaltos) a darem muito trabalho as
jogadoras moçambicanas. Mas
a resposta veio do trabalho defensivo e ofensivo de Stefânia
Chiziane (que conseguiu 100%
nos três pontos ao marcar as três
tentativas que teve), fazendo
com que ao cabo de 30 minutos o resultado fosse de 46-52.
No quarto e último quarto as
egípcias acreditaram na possibilidade de chegarem à vitórias,
mas desengane-se quem pensava
que Moçambique iria ceder, pois
sempre controlou uma diferença pontual de acima dos quatro
pontos. No final a vitória foi inquestionável para as jogadoras
moçambicanas que terminaram o
jogo com sete pontos de diferença, ou seja 62-69, que espelham
quão disputado foi o quinto lugar
alcançado pelas pupilas de Nasir Salé neste Afrobasket 2021.
(LANCEMZ)
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Lançamento oficial da ADOOK primeira
plataforma moçambicana de livros digitais

SILVINO MIRANDA
Parceiros e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior promoveram o lançamento oficial da Plataforma
moçambicana de livros digitais ADBOOK, no dia 25 de Setembro, as 16 horas no Hotel ONOMO em Maputo. O lançamento contou ao mesmo tempo com a transmissão em directo nas plataformas digitais da ADBOOK, como Facebook.

O

lançamento
foi
oficial
aberto pela
representante do Ministério de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior Eulanda
Daniel, que na sua intervenção parabenizou a iniciativa e
congratulou o jovem por tornar este sonho uma realidade
para a sociedade moçambicana. Também formada em
informática, Eulanda deixou
ficar a sua observação e pareceres sobre a plataforma e
acrescentou algumas sugestões
para maior aperfeiçoamento
e dinamização da plataforma.
Não obstante, contou ainda com a presença de amigos e das poetisas Lorna Zita
(BlackMelanin) e Letícia
Uqueio que brindaram este
momento com as suas vozes incriveis e encantadoras.
O ADBOOK é uma pla-

taforma web, que funcionará
como uma biblioteca virtual integrada e avançada que
pode ser acedida em qualquer
parte do mundo e a qualquer
momento. As histórias estarão
parcialmente disponíveis, tendo o utilizador de criar uma
conta para ter acesso a todo
conteúdo grátis ou pagar uma
subscrição (futuramente) para
aceder ao conteúdo exclusivo.
Para Admilson Bila fundador e desenvolver desta plataforma, o lançamento oficial da
AD BOOK é como acordar de
um sonho e ter a mesma visão
do sonho. Para Admilson a AD
BOOK representa muito mais
para além de uma plataforma.
“Hoje estar aqui no lançamento oficial da AD BOOK é
muito mais que representar a
AD BOOK, porque estou hoje
a dizer”sim, foi possível” e
queria pedir a todos que abraçassem essa causa junto a mim

e cultivar o gosto pela leitura
e aproveitar esta plataforma
da melhor forma possível”.
O nome da plataforma
foi criado com as iniciais do
primeiro nome do fundador
porque de início a plataforma
estava concebida para conter apenas livros de um único
autor, mas Admilson achou
que podia expandir esta ideia
para mais jovens artistas que
nao tinham a oportunidade
de divulgar os seus trabalhos.
Segundo Admilson Bila a
ADBOOK entra para o merccado numa altura em que as
pessoas não podem ter acesso
a livros físicos, com tudo esta
ideia vem sendo desenvolvida
mesmo antes da entrada da pandemia ao mundo. Esta plataforma tem como objetivo primordial promover livros e contos
digitais om base na literatura
Mocambicana a nivel mundial.
Acresenta ainda que, este
é um espaço criado onde os
escritores moçambicanos podem fazer apresentação dos
seus trabalhos literários de
forma digital sem sofrem
roubo
literário,
garantido
assim os direitos autorais.
“Nesta plataforma garantimos o maior serviço de seguran-

ça de modo com que os livros
dos autores não sejam plagiados ou copiados, garantindo
assim os direitos autorais sem
sofrerem nenhum tipo de alteração da sua originalidade e muito menos retiradas de textos”.
Para fazer parte da ADBOOK é preciso que tenha
uma conta cadastrada, inicialmente todos entram com uma
conta leitor, mas caso queira
publicar os seus livros, poderá entrar em contacto com a
equipa da ADBOOK e posteriormente apresentar o seu
livro que passará por uma avaliação da equipe através dos
primeiros 3 capítulos do livro.
Será possível determinar
se o livro é exclusivo no acto
da criação do livro ou alterado a posterior pela equipa da
ADBOOK. Define-se como
conteúdo exclusivo todoconteúdonãodisponível fora da
plataforma, podendo ser feita a uma negocicao directa
com o escritor sobre a mesma.
Para os utilizadores sem
conta cadastrada ou subscrição paga, os conteúdos
exclusivos serão disponibilizados apenas para apreciação, podendo estes ler o resumo e apenas 3 capítulos.

Para o processo de criação
de livros e seus capítulos é enviado ao escritor um pequeno
manual de passo-a-passo de
como fazer o cadastro do livro,
upload dos capítulos e a sua programação para disponibilização.
Após o cadastro do livro é
mantido o contacto entre o escritor e o designer para elaboração
da capa por parte da ADBOOK
e apósaprovação pela ADBOOK o livro fica disponível na
área denominada brevemente.
Por questões de segurança, como ja foi mencionado
todos os livros serãocriptográficos e protegidos de modo a
evitar a cópianão autorizada.
A equipa da ADBOOK fará
periodicamente updates e backup da página para garantir
a segurança dos conteúdos e
evitar ataques ciberneticos.
Apostar na ADBOOK,
permite com que as pessoas
apaixonem-se pela leitura e
ganhem gosto por esta. Não
obstante, os escritores também
têm a oportunidade de expor
os seus trabalhos e serem conhecidos a nívelnacional e internacional, sendo que estes
serão beneficiados com uma
taxa negociada de acordo com
o número de leituras por livros.
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Antologia CRÓNICAS DE YASUKE
conta com 25 textos já submetidos
SILVINO MIRANDA
A Kulera, uma nova e promissora editora independente, criada em 2019 e sediada na cidade de Maputo,
anunciou no passado dia 20 de Setembro, o encerramento do edital para a Antologia “Crónicas De Yasuke: O Primeiro Samurai Negro”, aberto desde 24 de maio de 2021.

V

inte e cinco textos de
crónicas que
foram submetidos
e
desde o dia 20 de Setembro a
Kulera, editora responsável por
promover as crónicas, anunciou o fecho das inscrições
e os textos encontram-se em
avaliação. Os textos apresentados são todos inspirados no
Samurai Negro que foi primeiro apresentado em formado de
série de animação pela Netflix.
No anúncio publicado nas
redes socias da editora, a organização referiu o seguinte:
“Para trás deixamos quatro
meses de muita actividade e
descoberta de novas estrelas no
promissor firmamento literário moçambicano. Certamente,
desta aventura irá resultar uma
obra fantástica. A todos autores
que predispuseram-se a submeter seus textos, vai desde
já o nosso muito obrigado!”.
Recorde-se que, o encerramento do referido edital estava

previsto para o dia 19 de Julho
de 2021, tendo sido, posteriormente, prorrogado por dois
meses a pedido dos autores.
Até ao dia do encerramento, o
projecto contava com cerca de
vinte e cinco (25) textos submetidos que, dentro dos próximos dias, irão passar por um
processo de análise e selecção
de modo a fazerem parte de
um livro de contos e crónicas
inspirados em Yasuke, o primeiro e único samurai negro
de origem moçambicana, a
ser lançado em formato físico e digital (e-book) no início
do primeiro semestre de 2022.
Yasuke era um guerreiro
que alcançou o posto de samurai sob o domínio de Oda
Nobunaga - um poderoso senhor feudal japonês do século
16 que ficou conhecido como
o primeiro dos três unificadores do Japão. De acordo com
a Histoire Ecclesiastique Des
Isles Et Royaumes Du Japon,
escrito por François Solier da
Sociedade de Jesus em 1627,

Yasuke era um muçulmano nascido em Moçambique.
A nível global, Yasuke já
foi pretexto para livros, filmes,
videojogos, revistas de banda
desenhada e outras manifestações artísticas. Destas, amais
recente e provavelmente a
mais mediatizada, é a série de

animação “Yasuke”, lancada
pela Netflix em Maio de 2021.
Nesta, o lendário guerreiro é
retratado como um barqueiro
responsável por proteger uma
menina com poderes especiais.
Moçambique, ainda que de
forma tímida, não ficou alheio
a estas acções. Com efeito, Ya-

suke serviu como inspiração
criativa no lançamento da 5ª
Geração da Mitsubishi L200,
sendo referenciado como “Samurai Africano”, tendo sido
lançado em novembro de 2016
um modelo exclusivo com o
nome L200 YASUKE em sua
homenagem. Nas artes plásticas, Matine João, jovem conceituado artista moçambicano,
pintou em aguarela sobre papel
gravuras sobre a vida de Yasuke, tendo estas sido doadas
ao acervo do Museu de História
Natural de Maputo com o apoio
do Grupo João Ferreira dos
Santos num série de acções que
promovem o resgate do Samurai Africano. Na música, em 6
de setembro de 2020, o rapper
Jay Arghh, membro do colectivo New Joint, lançou o álbum
musical intitulado “Yasuke
EP”, composto por oito (8) faixas do género Hip Hop/RnB,
visivelmente inspirado em Yasuke, cuja ilustração aprece na
capa do trabalho discográfico.
No que à literatura diz respeito, segundo a imprensa moçambicana, Yasuke serviu de
inspiração para um livro que
estava a ser desenvolvido pelo
escritor moçambicano Calane da Silva, falecido em 29 de
janeiro de 2021, sem que a referida obra tenha sido lançada.
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AMJ e Alcance Editores assinaram
Memorando de Entendimento

A Associação Moçambicana de Juízes (AMJ) e a Alcance Editores assinaram, terça-feira, 28 de Setembro, em Maputo, um Memorando de Entendimento (MdE), que tem
por objectivo a materialização da colaboração institucional entre as duas entidades, por um período de dois anos.

T

rata-se
de
um
acordo,
com o qual se
pretende estimular a publicação e a divulgação de
trabalhos dos associados da
AMJ e ainda a edição de obras
de literatura jurídica e geral

pela editora Alcance Editores.
Na ocasião, o presidente da
AMJ, Carlos Mondlane, explicou que a parceria com a Alcance Editores visa disponibilizar aos juízes uma plataforma
para a colocação e difusão dos
seus pensamentos, devido ao
embaraço da doutrina de outros

países, que não são necessariamente consentâneos com a evolução do direito moçambicano.
“Com este acordo, pretendemos por um lado elevar o
nível técnico dos magistrados
judiciais e, por outro, disponibilizar à sociedade moçambicana tudo aquilo que resulta de
uma reflexão por parte dos aplicadores do direito em Moçambique. A parceria é importante
para nós, na vertente de permitir que os juízes moçambicanos
passem a escrever sobre maté-

rias de interesse e, ao mesmo
tempo, oferecer à sociedade
moçambicana tudo aquilo que
versa sobre o direito moçambicano”, referiu Carlos Mondlane.
Por sua vez, em representação da Alcance Editores, Sérgio Pereira, indicou
que o MdE é oportuno para
a sua instituição na medida
em que passarão a produzir
mais livros que venham da
AMJ, quer sejam de direito,
literatura ou contos infantis.
“Nós, como editora, vamos

no âmbito deste MdE identificar a qualidade dos livros, que
possam surgir e ainda dar uma
resposta positiva daquilo que
serão as obras finais resultantes
deste acordo em momento oportuno”, concluiu Sérgio Pereira.
Importa referir que a AMJ
e a Alcance Editores comprometem-se em realizar seminários envolvendo diversas
individualidades nacionais e
internacionais na difusão de
temas que visam estimular
a literatura jurídica e geral.
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