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António Carlos Do Rosário visa Filipe Nyusi no tribunal

Sempre defendi a figura que hoje se
pretende defender que é inocente

Não basta a morte de Nhongo

“É necessário desarmar
mentes com bases belicistas”
Ultimato

LAM tem três meses para
devolver Embraer´s E190
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Raul Domingos:

Não basta a morte de Nhongo, precisamos desarmar
as mentes que reivindicam ideias com base em armas

“Não é o momento de abrir champanhe pela morte de
Mariano Nyongo, uma vez que se torna preocupante que a
morte tenha sido em combate”, esta é a reacção do presidente do Partido para a Paz e Democracia Raul Domingos, que
acrescenta que Mariano Nhongo morre a lutar e a defender
seus ideais com unhas e dentes, dai que a sua morte não deve
ser assumida como o enfraquecimento da auto-proclamada
Junta Militar, dado que não se sabe quem sãos os que o seguiam e o que planeiam.

“M

ariano Nyongo torna-se num
herói, morreu um homem, um
líder”, introduziu Raul Domingos, explicando que o país
perdeu a oportunidade de se entender com ele, chegar-se a um
consenso e perceber o que lhe
ia na alma. “Ele estava a fazer
uma luta política que eventualmente os que o seguem não
sabem, se terão coragem de se
apresentar para uma negociação ou integração no processo
da desmilitarização, desmobilização e reintegração (DDR) em
curso ou vão se inscrever ou
optarão em prosseguir com o
combate, em honra do seu lider.
“Veja que alguma imprensa
teria afirmado que ele recusou
4milhões de dólares para abandonar a sua luta. Ele recusou?
A ser verdade que ele negou
tanto dinheiro, das duas ou

uma. Ou não sabia o que são
4 milhões de dólares, ou era
e é um homem de convicções
fortes que está a defender uma
causa forte e não o umbigo.
Esta é a imagem que se pode
concluir do finado” afirmou
Raul Domingos entende que
a captura do líder da Junta Mi-

litar (JME) e provável negociação com ele para a paz efectiva
seria o ideal, pois contribuiria
para o desarmamento das mentes que por detrás dele optaram
por uma via armada para a tal
reivindicação. “Se na verdade,
há um ideal a ser defendido e
os respectivos valores, esses
não morrem com a morte de um
homem. Mais dia ou menos dia
poderemos ficar claros sobre
a situação desta luta”sublinha
Raul Domingos, acrescentando
que o mais agravante centra-se numa aludida carta que o
finado guerrilheiro abatido nas
matas de Cheringoma, na província de Sofala, teria envia-

do ao governo como condição
para o início das negociações.
“Não sabemos o conteúdo dessa carta, a existir, penso
que é uma reivindicação séria
e justa e haverá, eventualmente, seguidores que possam estar muito abalados com a sua
morte e podem, certamente,
continuar com a reivindicação.
Domingos considera que a
fórmula acertada para pôr fim
a este diferendo passa unicamente pelo diálogo que possa
resultar numa paz efectiva.
Raul Domingos antigo
número dois do líder Afonso
Dhlakama lembra que o general
Hermínio Morais fazia parte da

brigada de sabotagem e explosivos da Renamo. Contudo, hoje
vive uma vida civil. Devia ser a
mesma opção ao Nhongo apesar de reconhecer que várias as
chances foram dadas ao mesmo
e que este se recusou a aceitar.
Num outro desenvolvimento o conselheiro do Estado esclarece que a ideia que
se transmite segundo a qual
Nhongo morreu em combate
torna a situação cada vez mais
pior, porque pode intimidar e
mover deserções dos seus possiveis seguidores, assim como
estimular os mesmos para que
ganhem mais força para a luta.
O negociador dos acordos
gerais de paz de 1992 (AGP)
avança que nos clássicos de
guerra “quando você quer que
o seu adversário se renda, cerque-o e dê espaço para fugir.
Se o cercas totalmente e não
dá espaço para fugir acontece
exactamente o que aconteceu
com Nyongo. Morreu em combate. Um herói e os seus seguidores podem lutar até a última
bala. Há esse perigo” , insistiu
Por fim, Raul Domingos
adverte ao governo a não parar com a jornada de diálogo
propiciando uma atmosfera
para um debate candente que
elenque as diferenças e garanta o processo de inclusão a todos actores do xadrez político.
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Sem eliminação das desigualdades sociais
a paz estará sempre ameaçada
Uma consultoria encomendada pelo Governo moçambicano reforça a tese, defendida por especialistas, de que as desigualdades sociais, a falta de políticas públicas redistributivas
e de emprego, sobretudo para jovens, são algumas das causas
do conflito em Cabo Delgado.

E

ncomendada
pela Agência
para o Desenvolvimento
Integrado
do
Norte (ADIN), a consultoria
foi liderada pelo jurista e consultor, Abdul Carimo, diz que
sem a promoção de acções
inclusivas para o desenvolvimento das comunidades, vai
ser difícil erradicar o extremismo violento em Moçambique.
“Sem a eliminação das desigualdades sociais, a paz estará
sempre ameaçada em Moçambique”, alerta Abdul Carimo, antigo
governante, para quem, a paz que
se vive no país, “tem alguns soluços, como são os problemas em
Cabo Delgado e na zona centro”.

so justo a serviços públicos.
O sociólogo João Feijó
lembra que um recente estudo do Observatório do Meio
Rural concluiu que muitos jo-

Entretanto, em alguns círculos de opinião, a realização da
consultoria sobre a situação em
Cabo Delgado é vista como positiva porque pode ajudar a desconstruir a narrativa governamental de que se trata apenas de
uma agressão externa. (VOA)

Ministro dá três meses para LAM
trazer de volta o vender aviões
encalhados no Quénia

Para aquele consultor, uma
paz efectiva passa, fundamentalmente, por uma verdadeira reconciliação nacional e
pela reconstrução do contrato
social entre o Estado e a população, através da criação
de condições para o aces-

vens integram o movimento
jihadista em Cabo Delgado,
por causa do ódio ao Governo,
devido à falta de oportunidades, sobretudo de empregos.
Por seu turno, o investigador Fernando Cardoso entende
que a zona norte de Moçam-

Membros da Junta Militar
serão recebidos pela Renamo

O

secretário-geral da Renamo, André
Magibire,
disse que a
RENAMO está pronta para acolher os colegas que no passado
decidiram abandonar o partido e
criar o seu próprio movimento.
A garantia do dirigente da Renamo surge dias depois da morte
do líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano
Nhongo, em combate com as forças de segurança moçambicanas.
Magibire assegurou que
ninguém será maltratado, dando como exemplo os cerca de
60 ex-membros do grupo dissidente que aderiram ao processo
de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).
“Nós estamos de braços abertos para receber todos”, afirmou o
secretário-geral da Renamo. “Nós
estamos a falar de reconciliação
nacional. Se queremos reconciliação nacional, somos obrigados
a ter espírito de perdão para com
os colegas. Àqueles que quiserem
abraçar a Renamo, as portas estão abertas. Ninguém correu com
ninguém, da mesma maneira que
saíram, voltem. Vão-se juntar aos
outros e vão trabalhar”, explicou.

bique vive uma situação de
conflitualidade, que não resulta apenas da guerra jihadista.
Existem, na opinião dele,
outros factores que têm a ver
com a actuação do Governo,
relativamente à resolução dos
problemas dos camponeses”.

chamboqueado, vão ser desmobilizados, vão para as casas, têm
material de construção, tudo aquilo de que os outros beneficiaram,
eles também vão beneficiar”.
“Governo precisa de se despir
da arrogância”

Uma vez que o grupo ficou
sem líder, na sequência da morte
de Mariano Nhongo, o secretário-geral da Renamo advertiu ser
urgente para quem de direito,
apelar aos demais integrantes
para voltarem à razão. “O que nós
vamos fazer como a Renamo é
continuar a apelar a qualquer que
seja o combatente proveniente de
Nhongo para ser desmobilizado”,
disse Magibire. “Nós estamos
de braços abertos, fica difícil ir
buscar [os ex-guerrilheiros] onde
não sabemos. Venham, ninguém
vai ser preso, ninguém vai ser

Por sua vez, o Movimento
Democrático de Moçambique
(MDM) diz que é necessário que
os moçambicanos se reencontrem
e desenhem o futuro do país sem
o uso da força. “Há necessidade
de os moçambicanos se reencontrarem e criarem uma mesa
em que vão discutir as diferenças e não recorrermos ao uso da
força para suprirmos aquilo que
é a diferença”, explica Sande
Carmona, porta-voz do terceiro maior partido moçambicano.
Carmona relembra que,
mesmo no passado, não bastou
o uso da força para a busca da
paz: “Em 1979, quando morreu
André Matsangaíssa, pensou-se que a Resistência Nacional
Moçambicana tinha acabado,
mas surgiu um outro que ficou
comandante em chefe da resistência que foi Afonso Dhlakama
e deu continuidade aos propósitos
que norteavam Matsangaíssa”.

Os dois aviões Embraer E190
pertencentes a Linhas Aérea de
Moçambique (LAM), que estão
“encalhados” no Quénia, estão
a agitar o Ministério dos Transportes e Comunicações e a minar
relacionamento com os gestores
da LAM. O Zambeze soube de
fontes próximas que o ministro
do pelouro, Janfar Abdulai, que
tutela a LAM, ordenou que em
três meses a LAM deve trazer de
volta as aeronaves ou vende-las.
Desde 2018 que os aparelhos
foram deslocados para Quénia
alegadamente para serem reparadas a empresa está a paga 40 mil
dólares, em taxa de estacionamento, sem incluir a manutenção.
A empresa, que chegou a equacionar a possibilidade de vender
os aparelhos por peça, imputa a
culpa de não ter conseguido consumar o negócio à Covid-19, mas
reconhece que o valor de mercado
dos mesmos está desvalorizado.
Os aviões Embraer E190
chegaram novos à LAM em
2009. Os que estão no Quénia a
aguardar destino têm as matrículas C)-EMA (msn301) e C9-EMB (msn309). Têm 10 anos
de serviço. Um terceiro avião do
mesmo tipo, recebido no mesmo
ano (C9-EMC) sofreu um acidente em Novembro de 2013,
na Namíbia, com perda total.
Acontece que na prática a
LAM nem consegue repara e nem
vender os aviões, como deixou a
conhecer recentemente o director-geral da companhia João Carlos

Pó Jorge, a falta de clientes associa-se a existência no mercado de
mais de 60 aviões semelhantes, o
que dificulta o processo de venda.
O responsável pela gestão da
LAM acrescentou que “o 190 é
um avião que já tem uma nova
versão, com características melhores, pelo que começou a perder valor”. E, porque “já houve
propostas de comprar o avião em
peças estamos a pensar nisso, até
que pode ser mais rentável”, afirmou aquele gestor em conversa
com o semanário moçambicano.
A venda das aeronaves é fundamentada pela empresa com a
necessidade de uniformização da
frota. Com o mesmo desiderato,
a companhia vendeu em Dezembro de 2018, um Boeing 737-500
Classic à companhia afegã Ariana, por 2,5 milhões de dólares.
Entretanto, pese embora as
dificuldade apresentadas o ministro entende não ser concebível
que a LAM esteja continuamente
a perder dinheiro e afectar gravemente na tesouraria da empresa.

Mais recentemente, continua,
“o país perdeu Afonso Dhlakama e pensou-se que era o fim das
hostilidades em Moçambique.
Mas surgiu outro que criou a Junta Militar e começou uma nova
guerra. Ontem, Moçambique
perdeu Nhongo, pode aqui haver uma possibilidade de, se não
formos inteligentes, surgir um
outro líder que vai comandar essa
junta ou uma outra coisa”, alerta.

No entender do MDM, o
principal actor neste processo de
busca da paz deve ser o Governo
liderado pelo Presidente Filipe
Nyusi, que é também o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Sande Carmona
pede ao Governo “que abra espaços, que crie condições para que
os moçambicanos tenham uma
mesa para se encontrarem e discutirem os problemas do país”.
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António Carlos Do Rosário visa Filipe Nyusi no tribunal

A figura que hoje se pretende defender porque se
acredita que é inocente, eu sempre a defendi
A narrativa segunda a qual o julgamento que decorre na
tenda da BO é meramente político cujo objectivo visa defender a imagem e ilibar o presidente da República, Filipe Nyusi,
a dada dos factos Ministro da Defesa Nacional e coordenador
do Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança
está a ganhar forma o que pode ser assacado das declarações
de António Carlos Do Rosário e de outros réus que antecederam como são casos de Armando Ndambi Guebuza e Gregório Leão.

D

iferente de
outros réus,
António
Carlos Do
Rosário não
se esconde e nem foge das perguntas que são colocadas pelo
Ministério Público. Mesmo
sem responder de forma precisa Do Rosário vai respondendo
de todas as formas possíveis,
tentando destruir as provas
que são apresentadas pela magistrada Ana Sheila Marregula, principalmente quanto é
confrontado com as perguntas
relacionadas com a prova pericial, a auditoria das três empresas implicadas nas dívidas
ocultas produzida pela Kroll.
Aliás, segundo o réu por causa
dessa auditoria que a sua relação com a Procuradoria-Geral
da República (PGR) azedou.
“Hoje estou aqui e sinto
que devo dizer tudo para me
defender. Mas na altura em
que fui ouvido pela PGR eu
assumia tudo porque estava
em funções, eu disse coisas
para defender as pessoas e as
instituições. A figura que hoje
se pretende defender porque
se acredita que é inocente, eu
sempre a defendi. Não existe
uma pessoa na República de
Moçambique que mais defendeu essa figura que se pretende defender hoje”, disse, em
referência ao actual Presidente
da República, Filipe Nyusi.
António Carlos do Rosário
foi confrontado com o pedido
de emissão de garantia de Estado para um novo crédito a
favor da ProIndicus, no valor
de 278 milhões de dólares. Era
para ser o terceiro financiamento, depois dos 372 milhões e
250 milhões de dólares que a
ProIndicus recebeu do Credit
Suisse. O pedido foi assinado
pelo então Director-geral do
SISE, Gregório Leão que, na
sua audição em julgamento,
alegou que o aumento de mais
278 milhões de dólares visava
“acautelar questões operacionais”. E remeteu para o então

Director Nacional de Inteligência Económica os detalhes.
António Carlos do Rosário explicou que o objectivo era, por
um lado, “restruturar” a dívida da ProIndicus e, por outro,
acautelar questões operacionais
emanadas pelo Comando Operativo que, por serem classificadas e constituírem segredo
de Estado, não os detalhou.
“Vou falar da parte que visava, através de uma garantia,
sossegar os credores e evitar
que accionassem a garantia de
Estado, porque tínhamos que
pagar a primeira prestação de
90 milhões de dólares. Estávamos a ter constrangimentos no
terreno com vista à implementação do contrato de concessão
do Sistema Integrado de Monitoria e Protecção (SIMP) assinado entre o Governo e a ProIndicus. O contrato tinha que ser
publicado no Boletim da República para a empresa poder começar a operar na plenitude. A
não publicação do contrato de
concessão do SIMP no Boletim
da República é que matou a
ProIndicus e outras empresas”.
António Carlos do Rosário
defendeu que o pedido de emissão de uma nova garantia não
resultaria numa nova dívida.
“Não tínhamos dinheiro para
pagar os 90 milhões de dólares,
mas apresentamos a carta de
conforto pedindo mais tempo
para pagar. A ideia era informar
que estamos num bom relacionamento com o Governo”.

A representante do Ministério
Público interrompeu o réu afirmando que garantia de Estado
é dívida potencial. Mas o António Carlos do Rosário respondeu: “Dívida potencial não
é dívida real. Os bancos não
financiaram por causa da garantia de Estado, mas pela viabilidade do negócio. Até hoje
não existe evidência nenhuma
de que o Estado está a pagar
as dívidas das três empresas”.
Perguntado porquê razão a
garantia de Estado tinha de ser
emitida a favor da Palomar, o
réu respondeu que era o veículo que funcionava como inter-

locutor junto dos credores. “A
EMATUM tinha sido problematizada, havia muito barulho na imprensa, havia muita
pressão aqui e o meu nome já
tinha sido queimado. Isso retirava-me espaço de manobra
em algumas praças financeiras
internacionais. Para obviar isso
tudo isso, preferimos que fosse
uma empresa à parte a fazer
esse trabalho”. Os pedidos de
emissão de garantias de Estado
para o financiamento da ProIndicus foram feitos em 2013,
antes da criação do SIMP, em
2014. O réu disse que o SISE
foi mandatado pelo então Coordenador do Comando Operativo, Filipe Nyusi, para solicitar a emissão de garantias
a favor da ProIndicus, antes
mesmo da assinatura do contrato de concessão do SIMP.
Componente operativa
encoberta

Sobre a EMATUM, a primeira pergunta do Ministério
Público foi de saber quando e
onde foi decidida a criação da
empresa, ao que António Carlos
do Rosário respondeu que foi no

Comando Operativo, na mesma
altura em que foi decidida a criação do SIMP e dos veículos operativos, entre 2011 e 2012. “Nessa reunião estiveram presentes o
Ministro da Defesa Nacional, o
então Director-geral do SISE e
eu. Foi nesse dia em que o Ministro da Defesa Nacional disse
que a Monte Binga não devia
entrar na EMATUM por se tratar
de uma empresa ligada à Defesa. Isso poderia criar boicotes à
EMATUM. Por isso o accionista maioritário da EMATUM era
o IGEPE (Instituto de Gestão
das Participações de Estado).”
“Perguntado se a decisão da
criação da EMATUM foi levada à consideração do Comando
Conjunto (chefiado pelo Presidente da República, na sua qualidade de Comandante-Chefe das
Forças de Defesa e Segurança),
o réu respondeu negativamente.
“O Comandante-Chefe foi informado pelo Director-geral do
SISE e pelo Ministro da Defesa Nacional”. O réu disse ainda
que já não se recordava se os
accionistas da EMATUM subscreveram em dinheiro as suas
participações na empresa. Sobre
o nome da EMATUM, António
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Carlos do Rosário afirmou que
foi a equipa por si dirigida que
discutiu e escolheu a designação.
Sobre a motivação para a criação
da EMATUM, o réu respondeu
que havia dois objectivos, um
operacional e outro comercial.
“Do ponto de vista operativo, o objectivo era garantir a
nossa presença no mar 24 horas
por dia. Isso porque os meios da
ProIndicus não ficam permanentemente no mar, não é sustentável. Eles fazem a abordagem
depois de o alvo ter sido identificado. A EMATUM é a única plataforma que nos permitia
pentear o mar de Ponta D´Ouro
até à ponta de Cabo Delgado,
incluindo pescar até na Zona
Económica Exclusiva de Madagáscar. Por tanto, com as embarcações da EMATUM teríamos
o aviso prévio sobre a pesca
ilegal, poluição ambiental, etc”.
Do ponto de vista económico, António Carlos do Rosário
disse que o objectivo era captar
receitas através da venda do pescado (atum e fauna acompanhante). “Estávamos em condições de
garantir que aquele pescado que
não qualifica para exportação
fosse enlatado. Para a fase dois,
tínhamos identificado nas zonas

no sul (Inhambane ou Xai-Xai,
centro (Pebane) e norte (Memba) locais onde iriamos trabalhar com pescadores artesanais.
Montávamos entrepostos de
compra de pescado. Isso seria
uma fonte de receitas para os
pescadores e a EMATUM iria
processar esse pescado. Nós
tínhamos previsão de fornecer
30 mil latas de atum às Forças
de Defesa e Segurança porque chegamos à conclusão de
que a componente de alimentação conta muito para a moral das nossas forças”. Quanto
aos accionistas da EMATUM,
explicou que a composição
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foi decidida pelo Coordenador do Comando Operativo.
“Foi ele quem disse que eu
devia contactar o Ministro das
Pescas e o IGEPE. E como coordenador do SIMP, eu a minha
equipa foi ter com os titulares.
O Ministro das Pescas acolheu a
ideia dizendo que há muito que
queria pôr a EMOPESCA a funcionar. Foi ele quem indicou os
quadros do Ministério das Pescas com quem trabalhei. Ele dizia que temos problemas sérios
para fiscalizar a pesca porque
não tínhamos barcos. Depois
fui falar com o Ministro Manuel
Chang e ele chamou o PCA do

IGEPE, cujo nome não me ocorre. Foi ele quem deu os nomes
dos quadros do IGEPE. A EMATUM saiu do papel para o mar”.
Questionado como entender que
a EMATUM estava ligada às
Forças de Defesa e Segurança se
o seu objecto social era a pesca,
o reu explicou que essa era uma
componente encoberta. “As embarcações Ocean Eagles foram
adquiridos ao abrigo do contrato
de EMATUM, mas foram para
a Defesa; o grande centro de
controlo em terra foi adquirido
ao abrigo do contrato da EMATUM, mas foi para a Defesa”.
Para a criação da EMATUM
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não houve assinatura de nenhum
memorando alegadamente por
se tratar de uma empresa operativa. “Quanto menos documentos
existirem, melhor para nós. Foi
propositado”. Os accionistas da
EMATUM (EMOPESCA, IGEPE e GIPS) não participaram
das negociações dos contratos
de fornecimento de bens e serviços e de financiamento. “Quem
participou foram os titulares dos
órgãos sociais da empresa. Mas
já não me lembro dos nomes”.
No mesmo dia em que foi
criada a EMATUM, foi realizada uma assembleia-geral para
a eleição do conselho de administração e para deliberar sobre
a contratação de financiamento
externo. Questionado quem foram as pessoas indicadas para os
cargos, o réu disse que só se lembrava que ele foi eleito PCA. De
seguida pediu documentos para
“refrescar” a memória. Sobre os
critérios de selecção das pessoas,
respondeu que foram indicados
pelos accionistas. “Para o meu
caso pesou o facto de ser coordenador do SIMP e, como tal, tinha
que fazer parte dos conselhos de
administração das três empresas para facilitar a articulação
operativa”. (CDD/Redacção)

G ustavo M avie

Comportamento esquizofrénico
do réu António Carlos do Rosário

O

comportamento
esquizofrénico do
réu António Carlos
do Rosário na B.O.
é uma das provas irrefutáveis de
que o Estado moçambicano já está
de facto tomado pelos bandidos
e corruptos como já anteviu
e nos avisou o conceituado
jurista Teodato Hunguana numa
célebre comunicação que fez
há uns anos no Parlamento
quando ainda seu deputado.
Ele é um dos frutos do
recrutamento nepotista que
campeia no aparelho do estado
moçambicano que faz com que
pululem funcionários medíocres
e de má conduta e cujas
capacidades, competência e ética
correspondem a uma soma ZERO.
É fácil aferir que ele só chegou
a Director da área económica
do SISE e PCA, por causa
do nepotismo, e não pelas
suas qualidades como pessoa.
Como todos os ambiciosos sem

escrúpulos, usou o SISE como
meio para o seu enriquecimento
ilícito e rápido pessoal e dos
seus familiares, amigos e
provavelmente concubinas.
Infelizmente há muitos outros
como ele que usam as suas
instituições ou a FRELIMO
para acumularem ilicitamente
riqueza e outros bens.
A sua ambição leva-os a vender
o seu próprio país ou matarem
os seus compatriotas com
armas ou com privação de bens
alimentares, de medicamentos e
outros serviços vitais. Não é por
acaso que Samora rotulava estes
de ‘’bandidos não armados’’,
porque os seus actos matam tanto
como os que decapitam civis em
Cabo Delgado ou como os restos
da RENAMO no centro do País.
Um dos seus poucos bem
reputados colegas do António
Rosário ligou-me em pleno
julgamento para me dizer que
se sentiam tão mal de terem um

colega como ele. O tal colega dele
confidenciou-me que só atingiu
as promoções que disse no
tribunal ter sido no SISE, porque
é um grande amigo de longa
do antigo DG Gregório Leão.
’António do Rosário foi
sempre um mau colega. Sempre
impelido pela sua excessiva
ganância pela acumulação
de riqueza’’, disse o mesmo
colega, para quem Leão foi
sempre um coeficiente de
Inteligência quase nula como
o público viu quando neste
julgamento, e que tinha no
António Carlos do Rosário, o
seu manipulador e ordenador
de tudo que se fazia no SISE.
‘’’Mesmo este calote foi
o Rosário que concebeu e
executou quase a solo graças à
sua capacidade manipuladora.
Ele é capaz de arrastar tudo e
todos para o abismo como o
fez agora com este calote’’,
disse a mesma minha fonte

também do SISE, na condição
do anonimato como é óbvio.
O espectáculo macabro que
tem estado a protagonizar
desde que foi exposto como um
dos que concebeu o calote de
2.2 biliões e subsequentemente
detido e agora que está em
julgamento mostra que nunca
teve qualidades para ser um
funcionário público e muito
menos um agente do SISE.
Ouro oficial já na Reserva do
tempo do Samora resumiu os
escândalos que Rosário e outros
erráticos estão protagonizando
como sendo ‘’A FACTURA
Q U E O E S TA D O E O S
DIRIGENTES ESTÃO A PAGAR
DEVIDO À PROMOÇÃO
D A M E D I O C R I D A D E ’’ .
A partir do momento
em que foi exposto como
peça chave do calote de 2.2
biliões de dólares fui sendo
dito pelos que o conhecem
que é alguém com uma má

conduta e que é capaz de matar
impiedosamente qualquer um
que tente se opor à realização
dos seus macabros objectivos.
Essa sua veia de pessoa que
odeia todo aquele que o encara
como obstáculo à sua marcha (i)
lícita tem sido visível nos seus
próprios olhos todas as vezes
que a Digníssima Magistrada
Ana Sheila Marengula e o Juiz
Efigénio Baptista o interroga e
muito mais quando o repreendem
quando protagoniza as suas
arruaças naquele julgamento.
Ele lança sobre eles um
GRANDE JACTO DUM FEIXE
DE FOGO contra eles a partir
dos seus olhos e a sua cara
torna-se como que dum leão
ou tigre irado. A forma tão
fogosa com que pregava os
seus olhos sobre Efigénio
Baptista e Sheila Marengula
foi tal que ficou evidente
que sentiam-se ameaçados
e com temor das suas vidas.
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RANDULANI

“Seminário(s) Sobre a Padronização da
Ortografia de Línguas Moçambicanas” ou Um
Legislativo Linguístico Nacional? (2)

C

onforme a
designação
dos seminários, “…
Padronização da Ortografia de Línguas
Moçambicanas”, percebe-se
à priori uma ideia óbvia, de
que as línguas moçambicanas já tinham estabelecido
ou já tinham um padrão ou
padrões de escrita a vigorar
no seio daqueles que sempre se identificaram e tiverem interesse com o código
escrito para alcançar vários
fins.E nesta ordem de pensamento, fica claro que todas
as línguas vinham desenvolvendo internamente e em
coordenação umas com as
outras, os padrões ortográficos das línguas respectivas.
Seria ou terá sido uma
interferência senão mesmo
uma intromissão num projecto que nunca esteve parado; as pessoas que abraçaram o projecto de escrita,
tanto os estrangeiros, sobretudo missionários, e nacionais não eram uns aventureiros no domínio dos desenhos
ortográficos, sempre foram
indivíduos com preparação
sólida nas áreas humanas,
linguísticas e de espiritualidade, gente formada em
línguas clássicas, que inspiraram as escritas e ortografias de tantas outras línguas,
incluindo as Línguas Bantu;
e pôr em causa ou desquaFICHA TÉCNICA
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lificar o trabalho dessa elite
de sábios é surpreendente.
Quando se realiza o “I
Seminário Sobre a Padronização da ortografia de
Línguas
Moçambicanas”
em Oitenta e Oito, quase todas as línguas estavam sob
forma de escrita em vários
documentos e livros como
dicionários, gramáticas, bíblias, cânticos religiososentre outros, e fazendo-se uma
análise comparativa, percebe-se que o padrão de escrita
em muitas línguas sempre
evoluiu, tendendo buscar
um alinhamento próximo do
real da fala; por isso os escritos dos anos 20, 30, 40…
diferem-se com os da década setenta e oitenta, e isso
acontecia sempre ao nível de
cada língua, mas sempre em
coordenação com as outras,
quer dizer, essa não foi uma
preocupação dos de hoje ou
dos seminários; a única diferença e grande diferença
é que no passado a harmonização era feita dentro de
cada língua, mas agora, com
o figurino adoptado pelos
seminários, a harmonização
é feita numa perspectiva
global, de todas as línguas.
Há uma experiência importante e impressionante ao
nível da Sociedade Bíblica
(de Moçambique), em que
há grupos de línguas que
fazem as traduções da bíblia nas línguas ocidentais
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ou outras para as nossas de
cá de Moçambique, e entre
esses grupos há sempre uma
interacção, colaboração e
respeito pelas diferenças
que, nalgumas vezes, podem
não fazer sentido. Por exemplo, os que traduzem de para
o Rhonga são Marhongas ou
com reconhecido conhecimento desta língua, nunca
um Marhonga traduz de para
Gitonga (Bitonga) ou este
traduz de para Nyungwe.
Segundo reporta o I Seminário, este evento teve
participação de ilustres estudiosos convidados e com
experiência neste campo de
harmonização ortográfica,
que deixaram claro o tipo de
exercício por eles desenvolvido ou testemunhado, mas
tais contribuições não serviram, do poto de vista prático,
em nada. É que todas as comunicações falam de padronização de uma única língua,
mesmo o caso do Zimbabwe,
referido neste relatório, a comissão encarregue de encontrar um padrão ortográfico
nas ditas línguas minoritárias
(Shona e Ndebele), criaram-se comissões especializadas que deviam juntar-se
com os donos das línguas
para aconselhar naqueles
aspectos que constituíssem
impasse para os próprios falantes, mas nunca a obriga-los a adoptar este ou aquele símbolo encomendando.

Sem intenção nenhuma de
pôr em causa as boas e importantes intenções dos propósitos dos seminários, para uma
simples atenção do leigo qualquer, é, no mínimo, espetacular um conjunto de cerca de
vinte línguas diferentes terem
um único padrão ortográfico.
Há dias li uns escritos nunca
língua bantu de Congo, mas
isso não me ajudou para compreender patavina, por isso é
uma ilusão total pensar-se que
o facto de haver uma única
ortografia, ajudará na aprendizagem das crianças, jovens
e adultos, caso estes, por alguma razão, se vejam numa
situação de ter que ir aprender outra língua. Não haveria necessidade de um inglês
começar do zero para aprender alemão, ou um português
aprender do zero o francês, ou
um zulu aprender o Sesothu
partindo do elementar; então
estamos nesta, de nos enganar
uns aos outros, porque sabemos que um Yao, mesmo tendo o domínio da escrita da sua
língua, para falar e escrever o
TXITXOPI, terá de sentar-se
um bom bocado para aprender e conviver com os donos.
Nesse I Seminário sobretudo, o relatório subsequente, no fim de todos os dados
sobre as línguas, apresenta-se uma bibliografia, mas
os dados colhidos dessa bibliografia não foram considerados, porque, no caso do

TXITXOPI, em nenhuma das
obras constantes do relatório
aparece a variante ortográfica CICOPI, o que mostra
claramente que o grafema /C/
não tem tradição na escrita
desta língua e nuca foi adoptado por falantes desta língua,
mesmo as edições recentes
da bíblia não o adoptaram.
Facto interessante e dalguma forma controversa é que
quase todos os estudos precedentes mostram o perfil ortográfico de cada língua desde
os primórdios, entretanto esse
histórico, para o caso do TXTXOPI, não foi tomado em
atenção, e nem se olhou para
os efeitos socio-culturais e
morais da língua, nomeadamente as implicações do /C/
na ortografia desta língua.
Tenho lido um manual recentemente publicado pelo
ministério que tutela a área
da Educação euma ONG
vocacionada pela produção
de manuais escolares, sobre
o ensino das línguas bantu
aos aspirantes a carreira de
professorado, nível primeiro, e está lá patente uma
situação óbvia, isto é, um
esforçar do uso do símbolo
/C/ não comum em muitas
línguas nossas, sobretudo no
TXITXOPI; adiante mostraremos as inconsistências
do ortográficas que, certamente, passarão para os futuros professores e consequentemente para os alunos.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O mundo à espera do profeta
Muhammad (S.A.W.)!

A

vinda do
Profeta
Muhammad
(S.A.W.) e
a situação
em que o povo árabe vivia
antes da sua vinda, é o
que iremos descrever de
forma resumida na nossa
crónica desta semana.
O povo árabe no seio do
qual o Profeta (S.A.W.)
nasceu e cresceu até
atingir a juventude, era
maioritariamente de
guerreiros sanguinários,
avessos à decência e ao
civismo. De tão bárbaros
que eram, praticavam todo
o tipo de maldades, pois
desconheciam os valores de
humanismo e o temor a Deus.
Os árabes desse tempo
adoravam pedras, vacas, Sol,
Lua, fogo, etc., e prostravamse perante centenas de
ídolos e deidades por eles
criados, e não perante o
Verdadeiro e Único Criador
dos Céus e da Terra. De
tal maneira que se alguém
encontrasse uma pedra
que fosse bonita ou luzidia
adoptava-a como seu deus.
Se mais tarde encontrasse
uma outra mais bonita e
mais luzidia que a anterior,
adoptava-a apegando-se a
ela, e deitando fora a que
adoptara antes. Cada tribo
tinha o seu ídolo ao qual
prestava culto, e viviam
dessa forma até morrerem e
transformarem-se em pó. Só
Deus sabe qual é o destino
final que lhes reserva.
Para eles a crença em
Deus não passava de uma
brincadeira sem qualquer
importância. O roubo, o
assalto, o assassinato, o
adultério, o consumo de
bebidas alcoólicas, etc., eram
para eles, práticas normais.

A vida humana não tinha
nenhum valor, pois viviam
na total escuridão, de tal
forma que uma corrente
de guerra iniciada por
razões mesquinhas como
por exemplo o roubo de
gado, podia estender-se
por gerações ou mesmo
séculos, pois não havia nem
leis, nem reformadores, e
nem mesmo vontade de
aceitar alguma mensagem
de um eventual apaziguador.
No seu seio o nascimento
de meninas era considerado
algo vergonhoso, pois as
mulheres não tinham direito
à vida, e a diferença entre
humanos e animais tinha sido
eliminada. Estavam como
que perdidos no deserto,
completamente privados
das orientações celestiais,
não conhecendo limites.
Haverá quem não ame
os seus filhos? O amor
aos filhos está no instinto
de cada ser vivo, pois
notamos isso até mesmo nos
animais ditos irracionais.
Mas a dureza dos corações
do povo árabe tinha já
ultrapassado os limites.
E se por qualquer motivo
alguém não tivesse tido a
oportunidade de enterrar
viva uma filha indesejada,
então aguardavam tal
oportunidade, não sentindo
nenhuma vergonha nem
remorso por tal prática.
Chegavam ao extremo
de sob qualquer pretexto,
retirar do ambiente de
folguedo e recreação
meninas inocentes, bonitas
e sorridentes, para atirá-las
num poço, acabando por
morrer por traumatismo
ou afogamento.
Após o início de
pregação pelo Profeta
Muhammad (S.A.W.), um

árabe disse ao Profeta
ter cometido tal prática,
descrevendo como o fizera
Contou o homem:
“Eu tinha uma filha, e
quando eu a chamava,
vinha a correr para junto
de mim. Num destes dias
eu a chamei, e ela veio
alegre e a correr para
junto de mim. Eu corri na
frente dela adiantandome, e ela veio atrás, e
quando cheguei junto a um
poço que existia ao pé da
minha casa, ela também
se aproximou. Aí então
eu peguei-a pela mão e
lancei-a ao poço. Enquanto
caía ia gritando pai, pai,
pai! Essas foram as suas
últimas palavras em vida”.
O P r o f e t a ( S . A . W. )
não conseguiu conter
as lágrimas ao ouvir tão
horripilante e chocante
história, tendo-lhe pedido
para voltar a contar
o episódio, pois estava
incrédulo com o que ouvia.
O homem voltou a contar
tal e qual o fizera momentos
antes, o que deixou o
Profeta profundamente
chocado, chorando de tal
maneira que as suas barbas
ficaram encharcadas.
O Qur’án narra no
Cap. 16, Vers. 58 -59 a
situação dos árabes do
tempo da ignorância:
“E quando a um deles
é-lhe dada a boa nova
(nascimento) de uma
menina, o seu rosto
fica sombrio e fica
sufocado de angústia.
Esconde-se do povo (por
achar vergonhoso) pela
má notícia que lhe foi
dada (e pensa se); acaso
a guardará, apesar da
desonra (que enfrentará),
ou a enterrará no solo”?

Não era fácil um povo
ignorante com corações
tão insensíveis, aceitar a
mensagem de monoteísmo
e conhecimento divino.
Mas o Profeta
Muhammad (S.A.W.) de
forma incansável, com
a sua exemplar postura,
com muito esforço e
prudência, usando de uma
linguagem doce, conseguiu
implantar a bandeira do
monoteísmo no deserto da
Arábia. E ao longo de um
período de 23 anos a sua
mensagem espalhou-se
não apenas pelas regiões
limítrofes mas também por
outros países longínquos.
Os ódios transformaramse em amor, os politeístas
tornaram-se monoteístas,
as bebidas alcoólicas
foram derramadas nas
ruas de Madina, a mentira
e a inveja acabaram, os
corações estremeciam só
de pensar na gravidade
da prática de adultério, as
meninas tornaram-se flores
queridas e amadas em
todas as casas, os bárbaros
ficaram mais civilizados e
sensíveis, o temor a Deus
emagreceu-os, o panorama
assustador do Inferno e
o simples imaginar do
castigo do sepulcro faziaos chorar a noite toda.
Na busca do Jannat
(Paraíso) não se
imp o r tav am d e g a s t a r
tudo o que pudessem ter
a favor dos necessitados.
Agora, no lugar de
centenas de deuses,
ficou estabelecido o seu
vínculo com Um Único
Deus, tudo isso graças
aos nobres ensinamentos
do Profeta Muhammad
(S.A.W.). De facto, isto
foi um verdadeiro milagre.

Os desprovidos de
personalidade e os
malcomportados, não só
alcançaram a orientação,
mas tornaram-se estrelas,
professores, líderes de
orientação para o Mundo
inteiro, contrariamente
ao que hoje acontece, em
que se caminha a passos
largos para o abismo.
Naqueles tempos
enterravam apenas as
crianças-meninas, mas
nos tempos que correm
matam-se crianças, tanto
meninas como rapazes.
Actualmente o número
de abortos no Mundo
aumentou de forma
alarmante, pois milhões
de bebés inocentes e
desamparados estão
sendo mortos por gente
supostamente “civilizada”.
Sob o manto de uma
pseudo-civilização,
a liberdade de escolha
permitiu o horrível
extermínio de crianças
ainda por nascer, atingindo
a cifra de mais de um bilião
de vidas nos últimos 25
anos. (The Pro-life Activist
Encyclopaedia, by The
American Life League)
Nos tempos da barbárie
as crianças eram mortas
devido a razões económicas,
mas agora são-no como
forma de se destruírem
evidências de imoralidade,
adultério e fornicação.
Estamos no terceiro mês do
calendário lunar isslâmico,
o mês em que nasceu
M u h a m m a d ( S . A . W. ) .
Pela passagem deste mês,
lembramo-nos que de facto
o Mundo precisa de voltar
aos nobres ensinamentos
do Profeta Muhammad,
que a paz e a bênção de
Deus estejam com ele.
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Sobre o ambiente rodoviário

Será que aprendemos alguma lição com
o acidente de Maluana que causou
33 mortos e mais de 20 feridos?

Q

uando desastres rodoviários
deste tipo
ocorrem,
temos de tirar ilações para poder tomar medidas preventivas de modo a que catástrofes
como esta nunca mais voltem
a repetir-se. Será que aprendemos alguma lição com
este acontecimento desastroso? Em nossa opinião não,
e para o comprovar, temos
o acidente ocorrido recentemente na zona da Manhiça no dia 7 do corrente mês,
em que terão sido registados
6 óbitos e vários feridos.
Quando o Presidente da
República do nosso País determinou que devia ser nomeada uma Comissão para
analisar as causas do acidente
de Maluana que semeou luto
e fez espalhar a dor em muitas
famílias moçambicanas, ficamos esperançados de que havia a preocupação de aprender
com os erros ou falhas cometidas que contribuíram ou
possibilitaram que este tipo de
sinistro acontecesse. Porém,
esta esperança desvaneceu-se
quando a referida Comissão
apontou aspectos do nosso
ambiente rodoviário que contribuem para a insegurança
rodoviária, mas que de nada
serviu porque praticamente
não foram tomadas as medi-

das correctivas necessárias. O
relatório do estudo realizado,
divulgou também a conclusão
de que o sinistro foi resultado
de falha humana por parte do
condutor do autocarro. No entanto, esta conclusão é óbvia,
uma vez que as estatísticas da
sinistralidade rodoviária já
comprovaram que 95% dos
acidentes rodoviários são evitáveis e são causados por erro
humano. Esta falha humana
por parte do condutor pode ter
sido resultado de imperícia,
má avaliação dos riscos rodoviários, por não ter aprendido a praticar uma condução
defensiva, por pura negligência, por imprudência, por fadiga, entre outras causas que
importava também apurar.
Na verdade, o acidente foi
uma consequência de falha
humana, mas não houve apenas erro humano por parte do
motorista, houve também falhas de mais intervenientes ou
participantes, direta ou indiretamente implicados neste desastre, em parte referidas no
relatório, como por exemplo:
_ Os agentes fiscalizadores cometeram falhas ao não
terem detectado ou ao terem
permitido, ao longo do percurso da viagem, que o condutor continuasse a transitar
sem obedecer aos tempos de
descanso determinados na Lei
e a exceder os limites de velo-

cidade máxima estabelecidos;
_ Os proprietários da respectiva empresa de transporte
também vinham cometendo
falhas ao não controlarem o
comportamento do motorista porque, certamente, este
condutor imprudente já vinha
habitualmente
conduzindo
sem respeitar os tempos de
condução e os limites de velocidade, mas nada fizeram;
_ Os nossos legisladores
rodoviários, igualmente, cometeram falhas ao terem estabelecido limites exagerados
de velocidade máxima para o
transporte público de passageiros, realmente inadequados para o tipo de ambiente
rodoviário
moçambicano.
Cometeram também falhas
por terem legislado de modo
a que o uso do tacógrafo nos
transportes públicos deixasse
de ser obrigatório, este acessório de segurança que permitiria a qualquer instante, aos
agentes fiscalizadores e gestores das empresas de transporte, fiscalizar o comportamento
geral do motorista durante a
viagem. Por outro lado, estão
a falhar por não imporem a
obrigatoriedade de frequentar
um curso de segurança rodoviária aos condutores que cometem transgressões graves,
conforme o que está estabelecido no Código da Estrada;
_ Têm estado também a

cometer falhas as entidades
a quem recai a incumbência
de construir vias públicas seguras, bem iluminadas, convenientemente sinalizadas ou
a melhora-las, uma vez que
existem estradas (incluindo
a estrada nacional nº 1), que
constituem, em muitos troços,
um elevado risco de insegurança, o que tem contribuído
bastante para que ocorram
acidentes rodoviários graves;
_ Os próprios cidadãos,
na qualidade de passageiros,
cometem falhas quando, nas
suas viagens, detetam comportamentos indisciplinados
ou desviantes por parte do
motorista que os transporta
e não o denunciam, mesmo
constatando que tais condutas colocam em risco as
suas vidas. Alguns passageiros caem até no ridículo desplante de elogiar este
tipo de motorista perigoso
por ter conseguido fazer a
viagem em tempo recorde.
O relatório que a Comissão elaborou devia ter sido
mais divulgado pelos diversos órgãos de comunicação
por tratar-se de um assunto
de grande interesse público
e para que a sociedade civil
possa conhecer e controlar ou
acompanhar a implementação das medidas de segurança
propostas. Por exemplo, que
instituição do Estado recebeu

a incumbência de resolver as
anomalias referidas no relatório? O que é que já foi feito?
Quem ficou com a incumbência de fiscalizar e pedir contas sobre o incumprimento
das medidas sugeridas pela
Comissão? Este relatório
será mais um “paper”, como
muitos outros que fizeram
gastar tempo e dinheiro para
depois ser arquivado nas
gavetas de alguns dos nossos medíocres dirigentes.
Pelo que se vem comprovando nas nossas estradas,
em termos de prática de velocidades excessivas e não
só, parece que tudo permanece na mesma. Continuaremos a testemunhar tanta negligência, tanta indisciplina
e tanta indiferença no que
a segurança rodoviária diz
respeito, quer por parte dos
motoristas, quer por parte
dos nossos dirigentes que
parece não saberem como
reagir perante esta situação
calamitosa. Se persistirmos
em permitir que novos acidentes catastróficos possam
voltar a acontecer, como se
está a verificar, é como faltar com a justiça para com as
famílias enlutadas destas 33
mortes do acidente de Maluana. Estas famílias não mere
*DIRECTOR DA
ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL
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Afeganistão, o conforto
que Cabo-Delgado
não precisa

N

uma observação bem alargada dos factos, somos
conduzidos a uma longa viagem para analisar
o mundo em todas as perspectivas e nesse percurso, deparamo-nos com um Afeganistão que
para qualquer cidadão nacional, o retornaria

a nossa problemática província de Cabo-Delgado. Em nuances de guerra e sofrimento, esta província tem merecido desde
há quase quatro anos demasiada atenção pela miséria que dela
transborda, essa penúria toda tem chamado a atenção do mundo,
cobrando-o pelo menos um olhar, uma análise, uma acção de
solidariedade que atente a lembrar àquele povo sofredor de que
não está sozinho em Mocimboa da Praia, Macumia ou palma.
Enquanto sonhámos em Moçambique e no mundo com a paz
em Cabo-Delgado, com o fim daquela guerra que para nossa
tranquilidade revelou-se ser de todos nós, o mundo que na verdade não nos pertence, age por si e para si, ignorando todo o
desejo que temos de vê-lo no auge da maravilha, mas vai descarregando impiedosamente as suas maldades sobre o mundo,
ainda que nada tenham a ver com a natureza, questões da alma
humana mesmo. Terror dos homens em busca dos seus desejos.
Para quem abraçou a missão de melhorar o mundo, tem já os cabelos grisalhos, se é que já não os tinha, a calvície a vista, caso fosse
cabeludo, isso pensando na solução para Cabo-Delgado mas ainda,
porque as circunstâncias, desejos e prazeres são cada vez maiores,
os problemas não param de chover e então, mais uma desgraça, uma
guerra, a dos estudantes, os talibãs, que longe de esferográficas e
papeis, a sua habilidade é o terror, perseguir, combater e matar. Essa
guerra do Afeganistão está também a deixar o mundo todo de avesso
e pelo tipo e número de vítimas que tem somado, tem ficado cada vez
mais preocupante para os dirigentes desse planeta, pois o elevado
sofrimento que se vive em Cabo-Delgado chega até a ceder o seu
sofridíssimo espaço para os também dolorosos afegãos sofrimentos.
Com os canos todos apontados para o território afegão, a província
moçambicana saiu, sem infelizmente diminuir seu sofrimento, do
pedestal das necessidades do mundo, ou pelo menos desceu alguns
degraus, dando primazia aos assuntos dos talibãs, seus refugiados,
mulheres e crianças também em apuros discriminatórios pela guerra que lá impera. Continuamos na estaca zero, ou melhor, saímos
dessa para pior, descemos aos negativos, parece que perdemos
muito nada, porque descer do zero abaixo é com certeza um sinal de
crescimento de miséria que assola os povos, o mundo discute agora
a pertinência das desgraças, estamos mesmo à beira do precipício.
A primazia que a província nortenha perdeu, poderia em casos
de maravilha significar algum tipo de conforto, alguma vitoria
mas, ainda que se esteja medido desgraças, e a dos afegãos se
tenha tornado maior, pelo menos pela agenda, não existe dos mais
ínfimos confortos nesse processo todo, deixar de ser o problema
primeiro na agenda do mundo, sem nenhum passo de melhoria, é
indiscutivelmente ver o mundo acrescer a sua lista de problemas,
desespero e miséria. O mundo vive uma ascensão para um vazio
de soluções que nos obrigam a arregaçar as mangas. Só unidos.
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Editorial
A docência e sua utilidade na
formação do homem novo

O

professor é reconhecido pela sociedade como sinal da utilidade
na formação do homem novo, trabalhando duro para mostrar
que através de estratégias inovadoras e ferramentas adequadas,
pode maximizar o aprendizado do aluno, criando um ambiente
no qual estes podem compartilhar e aprender uns com os outros. Cada aluno é único, especial e merece atenção e respeito. E o professor
tem a obrigação de fornecer um ambiente de aprendizagem que amplia as
perspectivas de cada aluno, incentivar a independência e a auto-confiança,
promover a tolerância sublinhando que o aprender contínuo é essencial.
A aprendizagem contínua do professor deve estar concentrada em
dois pilares: primeiro, a pessoa do professor como agente e, segundo, a escola, como lugar de crescimento profissional permanente.
O professor deve manter-se actualizado sobre as novas metodologias de
ensino e desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes, na medida em que
estas são alguns dos principais desafios da profissão de educador. A formação
depende do trabalho de cada cidadão. Todo o conhecimento é autoconhecimento e toda a formação é autoformação, para quem o desenvolvimento pessoal e profissional depende muito do contexto em que se exerce a docência.
O professor deve ver a escola, não somente como o lugar onde ensina, mas
também onde aprende, que a actualização e a produção de novas práticas de
ensino surgem de uma reflexão partilhada entre os professores e alunos, e esta
reflexão tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para
problemas educativos. Tudo isso sem cair em meras afirmações retóricas.
Mas para garantir o sucesso escolar, é necessário que as condições materiais,
salariais e de infra-estrutura estejam devidamente asseguradas, privilegiando debates sobre a formação que é indissociável das políticas de melhoria das escolas
e de definição de uma carreira docente digna e prestigiada, alicerçando a ideia de
que devido à complexidade do fenómeno educativo, à diversidade das crianças
se deve repensar o horizonte ético da profissão, possibilidade de uma partilha
efectiva entre colegas e que é preciso reconhecer, com humildade, que existem
dilemas para os quais as respostas do passado já não servem e as do presente ainda não existem. Ser professor é reinventar um sentido para a escola do ponto de
vista ético e cultural, privilegiando a interacção entre o professor e a comunidade.
No país ainda há muito por realizar e apesar dos esforços visíveis na questão dos salários, mas há outras preocupações como a habitação, a assistência
médica e medicamentosa, que precisam ser resolvidas. O que se pretende é
que haja uma atenção do Executivo virada para os professores quer através
de bolsas, não necessariamente para o exterior podendo ser internas porque
o mais importante é que os professores aprimorem os seus conhecimentos
académicos para que todos tenham acesso à formação superior. O nosso
ensino hoje tem a qualidade possível no meio de tantas dificuldades. Portanto é preciso compreender que o país não está estático. Está a progredir
paulatinamente e a reforma educativa veio melhorar o perfil do professor, a
reestruturação das escolas de professores e de novas universidade. Repisamos
que o Executivo continue a investir na educação, com mais recursos materiais e financeiros é não deixar nenhuma criança fora do sistema de ensino.
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M aputadas

Crónicas de viagem à Maxixe (1):

Chuva ao Sul de Save pode
“ajudar” o ano agrícola
zz A PT (Polícia de Trânsito) continua a “exigir” saguate aos transportadores
“semi-colectivos” em Maputo, Gaza e Inhambane
zz Parabéns Administrador de Marracuene, ShafySiadat comLoja de “Conveniência de
Marracuene” (CAMELO) já com tanques de água nos lavabos, a jorrar nas torneiras…

O

s e m i colectivo que
faz Museu/
Malhazine
transportounosde casa, Bairro da Polana até
à JUNTA ou ANE (Autoridade
Nacional de Estradas), às 7 horas
do dia 30 de Setembro de 2021.
Usamos a Av. Eduardo
Mondlane, essa avenida que
está agora com novo aspecto,
com plantação de palmeiras
na faixa central, o que poderá
depois de os chuviscos dar
outra vitalidade à bela “Cidade
das Acácias Vermelhas” do
mayor do KaMpfumu* ou
Xulunguine**, Dr.Eneas
da Conceição Comiche.
Chegamos na Paragem
depois de contornar a
Rotunda junto à ANE, na
EN1 (Estrada Nacional n. º1).
- “Vão para onde?” –
questionava o motorista, o
mesmo que nos transportou à
ultima vez que fomos à Maxixe.
-Vamos à M axixe! –
respondemos, quando o
motorista estava a pretender

levar a nossa bagagem.
- “Vão viajar connosco, o
carro está cheio” … - disse
com a agressividade que lhe
é característica ao atravessar
para o local onde estava
estacionado o semi-colectivo.
-Só tem um passageiro,
como disse que está
“cheio”?!... – questionamos,
não entregando a bagagem,
dirigindo-nos para o Parque
do “Terminal Inter-Provincial
de Passageiros de Maputo”.
Entramos e fomos
interceptados por um
“Colaborador” com o n.º, nome e
tudo: um salto qualitativamente
novo naquele Terminal, o que
ajuda os passageiros a não ser
interpelados por outras pessoas
não ligadas ao Terminal.
Partimos de Maputo, nessa
Sexta-feira, às 8.51, depois de
termos entrado no mini-bus
de 30 lugares, às 7.30 horas.
Facto curioso, quer durante o
nosso trajecto, quer no Terminal
não havia nenhum jornal à
venda, pois deveria levar o
SAVANA e o “Notícias”, já

que “O Pais” só sai via internet.
Parece-me que com a falta de
agrevessidade,o “Notícias”,
não obstante dispor de uma
Tipografia, de último grito de
ponta, não está nas mãos dos
ardinas, cedo. De algum tempo
para cá os moçambicanos
lêem tarde os matutinos.
Talvez seja o prelúdio, de com
novo advento das tecnologias
de informação e comunicação,
o jornal imprenso estar cada
vez menos a ser preterido,
já pela via eletrónica até
podemos “receber”, lendo os
jornais no nosso telemóvel.
Os nossos parabéns, ao
Administrador de Marracuene,
ShafySiadat, pois a Loja de
“Conveniência de Marracuene”
(CAMELO) já está com
tanques de água dos lavabos
com águaa jorrar nas torneiras.
Foi grito de alerta nas nossa
“Cronica de Viagemà Maxixe”,
na primeira viagem à terra
que nos viu nascer: Matsitsi
(aportuguesado para “Maxixe”).
Ao longo do trajecto
verificamos que nas províncias

de Maputo, Gaza e Inhambane
há uma azáfama constante,
no amanho das terras nos
terrenos devido à chuva que
iniciou cair ao Sul de Save que
podem “ajudar” o ano agrícola.
Nessa Sexta-feira passamos
da Portagem da “Pontinha” e
o PM (Polícia Municipal de
Xai-Xai) queria obrigar os
passageiros a descerem para
higienizar. É método utilizado
pela PM para “obrigar” os
motoristas a dar “saguate”,
para não perder tempo.
Em nosso modesto entender,
estes comportamentos
desviantes, “corrupção” devem
ser tomados em conta pelo
Edil de Xai-Xai, bem como
pela Director Provincial dos
Transportes e Comunicações:
não nos venham com aquela:
“traga provas”. Digam aos
Comandos da PT e PM
(Polícia Municipal de XaiXai) que as “malandrices”
são vistas à luz de dia…
Ao passar do Chongoene,
cruzamento para Chibuto
os passageiros solicitaram:

- “Motorista, favor parar
para comprarmos repolho!...”
Escusado dizermos que após
à paragem, perdemos algum
tempo, mas foi um alívio para
os vendedores que faturaram
a valer, já que o repolho, o
tomate e outras hortícolas de
Chongoene são provenientes das
machambas do Vale do Limpopo,
particularmente do Chókwè.
Na nossa ida a Maxixe,
porque íamos na viatura de
30 lugares, muito alta e sendo
dia chuvoso, foram poucas as
paragens para exigir “saguate”
pela PT (Policia de Trânsito)
nas províncias de Maputo,
Gaza e Inhambane, como
relataremos na nossa próxima
“Crónica de Viagem à Maxixe”.
*KaMpfumu – nome que
os habitantes do Sul de Save
designavam a então cidade
de Lourenço Marques,
baptizada pelo Presidente
da República (Popular) de
Moçambique Samora Moisés
Machel, com o nome de
“Maputo”.KaMpfumu (terra
do RéguluFumu ou Mfumu)
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11 de Outubro
Dia Internacional da Rapariga

M

ais de mil milhões de meninas
com menos de 18 anos estão
prontas para enfrentar o
futuro. Todos os dias, desafiam
estereótipos e quebram
barreiras. As meninas estão a organizar e a liderar
movimentos para lidar com questões como o
casamento infantil, a desigualdade educacional, a
violência e a crise climática. Como o tema deste Dia
Internacional este ano indica, estão a demonstrar que
não se limitam a um guião e que são imparáveis.
Neste dia internacional, comemoramos as
conquistas alcançadas pelas raparigas, com elas
e para elas, desde a adopção da Declaração e
Plataforma de Acção de Pequim, uma agenda política
abrangente para o empoderamento de mulheres e
meninas. Ao longo de quase 25 anos, temos visto

que são cada vez mais as raparigas que frequentam
a escola e terminam os estudos, assim como as que
adquirem os conhecimentos necessários para se
destacarem no local de trabalho. São cada vez menos
as que se casam ou têm filhos enquanto crianças.
Não é aceitável que as meninas tenham de
renunciar aos seus sonhos ou que sejam levadas
a acreditar que não os conseguem realizar.
No entanto, muitas ainda são impedidas por
normas de género prejudiciais que influenciam tudo
o que fazem: se, quando e com quem se casam, se
frequentam e completam a escola, se têm acesso
a serviços de saúde ou se podem trabalhar, entre
muitas outras. Duzentos milhões de meninas e
mulheres são submetidas à mutilação genital
feminina. Três em cada quatro vítimas de tráfico de
pessoas são mulheres e meninas. Os conflitos forçam

milhões à violência, à incerteza e ao desespero.
Para garantir que todas as meninas possam
alcançar o seu potencial, são necessários esforços
e investimentos concertados, investir em saúde
e segurança e fornecer-lhes competências
para os século XXI. Por cada ano do ensino
secundário que uma rapariga frequente, o seu
poder aquisitivo pode aumentar até 25%. Se todas
as meninas e meninos completarem o ensino
secundário, 420 milhões de pessoas poderão sair
da pobreza, o que beneficiará várias gerações.
Precisamos de defender e respeitar a igualdade
de direitos das raparigas, assim como a sua voz e
influência, nas nossas famílias, comunidades e
nações. As meninas podem ser poderosos agentes
de mudança e nada deve impedi-las de participarem
plenamente em todos os aspectos da vida.
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Posicionamento da sociedade civil

Protesto contra a violência e tratamentos
degradantes no pré-natal, parto e pós-parto

Quarenta organizações da sociedade civil e movimentos
cívicos abaixo alistados, reunidos através do Observatório
das Mulheres, realizam a presente conferência de imprensa
em manifesta indignação contra os relatos de violência e
negligência obstétrica caracterizada, por um lado, por maus
tratos e morte de parturientes, e por outro, morte e desaparecimento de bebés, que se têm estado a registar no país,
denunciando um sistema de castas e hierarquias em função
do poder económico das gestantes.

P

reocupa-nos
a
forma impávida, serena e até
de cumplicidade
com que o sistema nacional e os respectivos profissionais de saúde parecem encarar este cenário. Esta aparente
indiferença revela não apenas a
falta de profissionalismo e humanismo, mas acima de tudo uma
flagrante violação dos direitos
humanos que exige responsabilização administrativa e criminal.
É um comodismo em contramão
às declarações de Sua Excelência
Ministro da Saúde, que intervindo na sessão de abertura das XVI
Jornadas Científicas do Instituto
Superior de Ciências de Saúde
(ISCISA), defendeu que “a car-

reira de um profissional de saúde
não deve ser apenas uma oportunidade de emprego” uma vez
que “a melhoria da qualidade
dos serviços de saúde pressupõe
a formação de profissionais competentes, zelosos, com cautela,
ética profissional, empatia pelo
próximo, espírito de altruísmo,
humildade científica e com dedicação inabalável ao doente”.
Questionamos assim: Como
se inspirar em Florence Nightngale quando se desconsidera
que “o desfecho clínico dos pacientes é directamente influenciado pelo ambiente em que
os cuidados são prestados?”
Como formar Florence’s sem
vocação, dedicação exclusiva,
árdua preparação e comprome-

timento com a realidade social?
Recordamos que o país assinou e ratificou vários compromissos de defesa e protecção das
mulheres e crianças, incluindo
a Convenção para a Eliminação
de todas as formas de violência
contra mulheres (CEDAW), a
Plataforma de Beijing e o Plano
de Acção de Maputo para a Operacionalização do Quadro Continental sobre SSR e direitos conexos, na sequência dos quais foi
aprovada a Política Nacional de
Saúde e de Direitos Sexuais e Reprodutivos (PNSDSR), da qual
resultou a aprovação do manual
técnico de assistência ao parto.
Num cenário em que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) na Declaração de 2014
instou aos Estados membros a
colocarem fim aos abusos, desrespeitos e maus-tratos de que
muitas mulheres são vítimas durante o parto nas instituições de
saúde (OMS, 2014:1), assusta-nos que esta realidade se continue a verificar nas unidades
sanitárias de referência nacional
num contexto já desafiado pela

medidas de restrição impostas pela resposta ao COVID19.
Ademais, em 14 indicadores de saúde dos ODS, a quase
totalidade dos números moçambicanos apresenta valores piores
do que os recomendados. Estes
incluem a mortalidade infantil
(67 x 1,000 NV) e a mortalidade materna (452 x 100,000 NV).
No caso de Cabo Delgado, as
mulheres e crianças representam
cerca de 75% dos deslocados,
com aproximadamente 160.000
mulheres e raparigas adolescentes em idade reprodutiva e
19.000 mulheres grávidas. Destas mais de 2,5 mil mulheres e
meninas precisam de cuidados
vitais em resposta à violência sexual e cerca de 1,5 mil grávidas
poderão passar por complicações obstétricas. Não obstante,
os partos nas matas e nos centros
de acomodação continuam, com
elevado risco de infecção, complicações hemorrágicas e perdas
materno-infantis. Na generalidade, os hospitais estão distantes
das maternidades (mínimo de
20 a 40 km) e não têm casa mãe

espera. Outrossim, os centros
de deslocad@s na sua maioria
não têm parteiras de assistência
deixando as gestantes reféns das
matronas. São exemplos, os centros de Nikavako na localidade
Nanlia, Ntokota na aldeia Impiri,
Quaia na aldeia Mapuié, Muisse na localidade Saul e Ngalane
(todos em Metuge) e os centros
localizados em Montepuez, que
ao contrário do Centro de Manono (cerca de uma hora) e do
Centro Agrário em Namuno (10
a 15 minutos) não têm nenhuma unidade sanitária nas suas
imediações. Apelamos assim,
que à semelhança dos centros
de Ntele e Nacaca haja maior
regularidade de brigadas móveis de saúde bem como a formação de parteiras tradicionais.
Em Maputo, o número crescente de mulheres e raparigas
que relatam maus tratos e abusos durante o pré-natal, parto
e pós parto é assustador, sendo
que a crueldade no tratamento
gera medo e angústia nas utentes. Dentre os casos relatados:
Seis registaram-se entre
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Fevereiro e Junho de 2021 no
Centro de Saúde de Ndlavela,
sendo que (i) uma gestante foi
negligenciada na sala de espera tendo resultado em parto não
assistido com queda do bebé,
batendo com a cabeça no chão e
perdendo a vida. Apesar da dor
e trauma, a gestante foi obrigada pela enfermeira em serviço
a limpar o chão, e em seguida
foi internada na sala de entulho
por dois dias para se estancar a
hemorragia;(ii) os restantes cinco casos relatam cobranças ilícitas de valores que ascendem aos
2000,00 Mt (amarrar dinheiro
na capulana ou na ficha), como
condição para atendimento
humanizado, sendo que duas
destas foram evacuadas de
emergência para intervenção
no Hospital José Macamo devido a complicações graves que a
demora no atendimento gerou;
Três casos entre Julho e
Agosto de 2021 no Hospital
José Macamo, designadamente: (i) a primeira gestante deu
parto a uma criança “supostamente” com alguns problemas
de saúde, razão pela qual foi levada ao berçário. No quinto dia
após o parto, quando a gestante
se dirigiu ao berçário para amamentar descobriu que o bebé
não estava lá e que ninguém
tinha informação sobre como
teria saído da unidade sanitária.
Dois dias depois, graças a divulgação nos media, o bebé foi
recuperado numa unidade sanitária do distrito da Manhiça; (ii)
nos dois outros casos as mães
relatam maus tratos e violência
verbal por parte de enfermeiras e
serventes no momento do parto;
Sete casos registaram-se entre Março e Julho de 2021 no
Hospital Provincial da Matola,
dos quais três resultaram em
queixa-crime, em instrução na
Procuradoria: (i) uma gestante foi cobrada 500,00 Mt para
que fosse atendida. Diante da
indisponibilidade do valor foi
violentada psicológica e fisicamente até que a enfermeira
aceitou a quantia de 200,00 Mt
como primeira parcela. Mesmo
assim, porque não terminou o
pagamento, passou por sucessivos actos de violência resultando em 27 pontos a sangue frio
e um soco protagonizado pelo
médico que estava de serviço.
O seu filho teve asfixia moderada e teve de ir ao berçário;
(ii) no segundo caso a gestante
foi obrigada a pagar um valor
de suborno, mas não teve parto
assistido e como resultados teve
lacerações do tipo 3; (iii) nos
últimos 4 casos, as pacientes foram submetidas a cobranças ilícitas para que fossem atendidas.
Estes não são casos isolados. Hermelinda, Delya, Nilza e Leila são outros rostos de

mulheres vítimas de complicações obstétricas como doenças
hipertensivas, eclâmpsia, hemorragia, doenças infecciosas,
negligência hospitalar e violência obstétrica. Leila, um caso
bastante mediatizado, deu entrada no Hospital Provincial às
15 horas com indicação para
cesariana ou indução, mas o seu
pedido não foi atendido. Depois
de muitas reclamações de dores intensas sem resposta, por
volta das 17 horas pediu socorro e as enfermeiras mandaram-na deitar-se na maca para
que pudessem induzir o parto.
Durante o processo de indução a enfermeira exerceu
violência psicológica alegando que mulheres exigentes
deveriam ir à clínica. Na sequência, a enfermeira deixou-a na maca num quarto com
cortinas fechadas e luz apagada. Diante das dores intensas
ela relata que perdeu forças
e fala, procurando formas alternativas de fazer barulho
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para chamar atenção. Quando
depois de horas foi atendida
estava a sangrar quase inconsciente. Leila conta que a enfermeira em serviço, referida
pelo nome único de “Ivone”
gritou para alertar as colegas:
“este assunto é sério, socorro”
Leila foi levada ao bloco e
administrada anestesia geral.
Acordou no dia seguinte no
Hospital Central de Maputo
(HCM) onde foi informada
que haviam retirado o útero
sem consentimento. A médica
do HCM solidarizou-se e tentou localizar a família que já
estava há horas à procura dela
sem resposta. Quando a família
questionou ao HCM onde estava o bebé, o hospital respondeu
que, de acordo com a guia de
transferência, o bebé ficou no
Hospital Provincial da Matola
(HPM) e que era “nado morto”.
Os familiares dirigiram-se ao
HPM onde pediram explicações e o corpo para cerimónias
fúnebres, não tendo encontrado

registo, nem na morgue, nem
no berçário e nem na maternidade, do corpo do mesmo.
Juntamo-nos, assim, às vozes que ecoam à escala nacional para questionar “onde está o
bebé”? Histórias como de Leila
levaram nossas irmãs à rua num
passado recente em Lichinga,
tendo sido recebidas por gás lacrimogéneo, quando protestavam contra a falta de água nas
maternidades e a recorrência
de partos iluminados por lanternas de telemóveis segurados
pelos dentes, onde até as luvas
são adquiridas pelas gestantes.
Hoje, em diferentes pontos,
parturientes denunciam a exigência de seringa, algodão, medicamento e outros meios hospitalares básicos como condição
para atendimento adequado.
Depois de anos tenebrosos
de denúncias e suspeição de
mortes materno-infantis por negligência e de tráfico de crianças
nas maternidades, não podemos
aceitar que as entidades que têm
o dever de proteger permaneçam
no silêncio. O grito de desespero
destas mulheres vítimas de todo
o tipo de violência institucional
deve-nos indignar e convocar
à acção. Por isso, exigimos:
A investigação e instauração de processos disciplinares
e criminais consequentes contra @s infractores, incluindo o
corpo directivo e o pessoal de
serviço durante a ocorrência;
A disponibilização de estatísticas actualizadas e públicas
sobre mortes materno-infantil;
Uma investigação profunda à
potencial rede de tráfico de bebês nas unidades sanitárias; A
intervenção do Departamentos
de Humanização e Qualidade
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e, do Departamento de Atendimento à Família e Menores vítimas de violência (DAFMVV),
bem como o pronunciamento do
Ministério do Género, Criança e
Acção Social e, do Gabinete da
Mulher Parlamentar para colocar termo à impunidade; Que as
unidades sanitárias, as Ordens
e as associações profissionais
estejam mais disponíveis para a
humanização e colaboração na
resolução dos casos reportados;
A responsabilização exemplar
dos profissionais de saúde envolvidos em qualquer situação
de violência e a provisão de assistência e indemnização para as
vítimas; A prestação de contas
do Comité Nacional de Mortes
Maternas em relação ao tratamento cruel e degradante que
as gestantes e parturientes sofrem nas unidades sanitárias; A
instalação de ferramentas electrónicas e integradas para denúncia e seguimento de casos
de violência contra as mulheres
no Serviço Nacional de Saúde;
A criação, implementação e
monitoria de políticas públicas
de humanização que protejam
as utentes dos serviços obstétricos, com mecanismos de
denúncia próprios e funcionais.
Na sequência, as organizações, movimentos e colectivos
de mulheres subscritoras desta
posição irão solicitar uma audiência com o Ministro da Saúde e
depositar uma queixa crime junto
à Procuradoria para o devido seguimento destas denúncias, com
vista a se apurar as responsabilidades criminais (i) do pessoal indiciado, (ii) de quem se omitiu ao
dever de supervisionar e (iii) do
Estado como decorre do artigo
58 da Constituição da República.
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Em toda África

Moçambique entre cinco
projectos de energia a carvão
Uma nova análise mostra que a cadeia de actividades global para novos projectos de energia a carvão está a encolher
rapidamente à medida que o ímpeto aumenta no sentido de
deixarem de existir novas centrais a carvão para lá de 2021.
Cinco nações africanas – Botswana, Malawi, Moçambique,
África do Sul e Zimbabwe – estão entre um grupo minoritário de apenas 21 países que têm em fase de planeamento mais
do que uma nova central eléctrica a carvão.

O

s cinco países
africanos têm
todos projectos que
procuram financiamento por
parte da China, que agora enfrentam um futuro incerto na
sequência do recente anúncio
da China de que colocará um
ponto final no apoio a projectos de carvão no estrangeiro.
As nações africanas estão bem posicionadas para se
comprometerem com o plano “No New Coal”: existem
apenas quatro centrais eléctricas a carvão em construção
no continente, na África do
Sul e no Zimbabwe, e apenas três centrais se tornaram
operacionais desde 2015.
O “No New Coal Handbook” publicado pelos grupos

de reflexão Ember, E3G e Global Energy Monitor, fornece o
estado de todos os países produtores de carvão do mundo
que ainda não confirmaram
que não construirão mais centrais eléctricas alimentadas a
carvão. A Agência Internacional de Energia declarou que
nenhuma nova central de carvão deveria ser aprovada para
além de 2021 para limitar o
aquecimento global a 1,5 °C.
O relatório identifica quarenta economias que poderiam
comprometer-se imediatamente com a não construção de novos projectos de carvão. Trinta
e seis destes não têm projectos
previstos ou em construção, incluindo a República Democrática do Congo, o Gana, a Guiné, as Maurícias, a Namíbia, a
Nigéria, o Sudão e a Zâmbia.

Outras 16 economias têm
apenas uma central de carvão proposta e poderiam
comprometer-se prontamente com a não construção de
novos projectos de carvão,
incluindo o Djibuti, o Essuatíni, a Costa do Marfim, o
Quénia, Madagáscar, Marrocos, o Níger e a Tanzânia.
O relatório chega na altura em que sete governos, incluindo o Sri Lanka, o Chile

e a Alemanha, anunciaram um
“No New Coal Power Compact” na AGNU a 24 de Setembro, convidando mais países a
juntarem-se ao compromisso antes da cimeira climática da COP26 em Novembro.
Um relatório recente da
E3G, Ember e GEM mostrou
como a cadeia de actividades
relacionada com as centrais
eléctricas a carvão propostas
diminuiu 76% desde o Acor-

do de Paris em 2015. Desde
2015, 44 governos já se comprometeram formalmente a
não construir novas centrais
eléctricas a carvão, incluindo
Angola, a Etiópia e o Senegal.
O Secretário-Geral das Nações Unidas Guterres apelou
para que “deixem de existir
novas centrais a carvão até
2021”, enquanto o Presidente
Designado da COP, Alok Sharma, apelou para que a COP26
“deixasse o carvão para
trás”, em Novembro de 2021.
Com o recente anúncio por
parte da China de que deixará
de construir projectos de energia a carvão no estrangeiro, na
sequência de compromissos
semelhantes assumidos no início deste ano pelo Japão e pela
Coreia do Sul, o cancelamento
da cadeia de actividades global relacionadas com projectos
de carvão em pré-construção
irá, sem dúvida, acelerar. Vinte e quatro países pretendiam
receber apoio da China para
novas centrais de carvão e este
anúncio abre a porta ao cancelamento destes projectos, dando prioridade à energia limpa.

ISAEN inicia curso de Mestrado em
Saúde Pública e Medicina Tropical

A

rrancou,
segunda-feira,
11
de Outubro,
a segunda
edição do curso de Mestrado
em Saúde Pública e Medicina
Tropical, ministrado pelo Instituto Superior de Altos Estudos e Negócios (ISAEN), uma
unidade orgânica da Universidade Politécnica, a primeira e
mais antiga instituição de ensino superior privado no País.
Trata-se de um curso através do qual se pretende reforçar, renovar e ampliar
competências
profissionais
na área de saúde, em particular nas vertentes de saúde
pública e medicina tropical.

Conforme explicou a directora do ISAEN, Irene Mendes,
o curso irá dotar os profissionais
de diferentes ramos da saúde de
dados científicos actuais sobre
as suas áreas de trabalho e interesse, bem como sedimentar

os conhecimentos obtidos de
forma empírica e reformular acções que não estavam a
ser aplicadas correctamente.
“A Universidade Politécnica, através do ISAEN, assumiu
o compromisso de participar na

formação dos recursos humanos em diferentes áreas de conhecimento, pois entendemos
que é nossa responsabilidade
contribuir na busca de soluções dos vários problemas que
afligem o País, em particular
na saúde, na vertente de saúde
pública”, frisou Irene Mendes.
Por isso, os graduados deste
curso estarão preparados para
intervir directamente na área de
saúde, dinamizar acções e programas de saúde, assim como
lidar com doenças tropicais
(endémicas e não endémicas).
“Esperamos, com este curso, capacitar os estudantes para
um conhecimento global, actual e transnacional nas áreas de
epidemiologia, saúde pública

e medicina em regiões tropicais. Esperamos, igualmente,
desenvolver competências nas
áreas de prevenção, diagnóstico e controlo de doenças
endémicas e/ou emergentes e
capacitar os profissionais em
matérias ligadas ao planeamento, à implementação e à
análise crítica de projectos de
saúde e medicina tropical”,
realçou a directora do ISAEN.
Importa realçar que o curso de Mestrado em Saúde
Pública e Medicina Tropical
é de carácter profissionalizante, o que significa que será
privilegiada a componente
prática, através de aulas laboratoriais e visitas de estudo a
instituições ligadas à saúde.
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Responsabilidade Social em Niassa

Moza apoia reabilitação de furos de água e
oferece material de prevenção a Covid-19
A Governadora da província do Niassa, Elina Judite
da Rosa Victor Massengele, procedeu, à reinauguração de
03 furos de abastecimento de água no distrito de Majune.
A reabilitação das infra-estruturas contou com o apoio financeiro do Moza Banco. Na mesma ocasião, o Moza doou
material de prevenção contra a Covid-19 aos distritos de
Majune e Chimbunila.

O

Governo
distrital de
Majune,
província
do Niassa,
deu a conhecer ao Moza Banco que um dos desafios do
distrito se prendia com a fraca
capacidade de abastecimento de água à população, sendo
que a cobertura actual ronda os
56.2%. Com vista a melhorar a
capacidade de provisão deste
precioso líquido, e no âmbito
das boas relações entre o Governo e o Banco, foi solicitadoo apoio do Moza ao Sector
de Água e Saneamento, por via
da reabilitação de 03 furos de
abastecimento de água, que se
encontravam inoperacionais.
O pedido foi acolhido pelo
Banco, e no último sábado a
Governadora do Niassa, dirigiu a cerimónia de reinaugu-

ração das infra-estruturas que
deverão beneficiar mais de 40
mil residentes locais e não só.
“Estas
infra-estruturas
carregam um simbolismo especial para nós e para a nossa
população de Majune, visto
que as fontes hoje inauguradas irão melhorar a vida da
nossa população em termos
de qualidade de saúde, água,
segurança e conforto. Esta
comunidade passa a evitar o
risco de contágiode algumas
doenças e vê o encurtardedistâncias percorridas na busca
de águaa rios e poços caseiros”, disse, Elina Massengele
Já os secretários permanentes de Majune e Chimbunila que beneficiaram do apoio
do Moza, agradeceram o gesto
e foram unanimes em afirmar
que, “a ajuda do Moza Banco vai impulsionar as acções

que os distritos têm levado a
cabo no sentido de prevenir
e combater a covid-19, bem
como melhorar as condições
de vida das comunidades”.
A propósito do evento o
membro da Comissão Executiva do Moza Banco, Sérgio
Ribeiro, frisou que“é expec-

tativa do Banco, ao conceder
este apoio, melhorar a capacidade de provisão de água
à população. Por outro lado,
esperamos contribuir para reforçar os meios de prevenção
e combate à COVID-19, que
apesarda tendência de estabilização da doença, ainda é

uma ameaça presente à saúde e bem-estar de todos nós”.
Para o Moza Banco esta
doação enquadra-se no âmbito da responsabilidade social da empresa e é parte dos
esforços que o banco tem estado a empreender para minimizar os efeitos desta doença.

Vale entrega salas de aula para 300 alunos em Moatize

E

m Setembro, a
Vale Moçambique entregou
às
autoridades de Moatizeum bloco de salas de aula
na Escola Primária Completa
de Chipanga, Distrito de Moatize, em Tete. Construída de
raiz, a infra-estrutura é composta por3 salas de aula, com
capacidade para 60 alunos, um
escritório administrativo, duas
casas de banho e um tanque
para o armazenamento de água.
Erguida com fundos da Vale,
a nova infra-estrutura foi apetrechada com carteiras e outros
equipamentos,
beneficiando
cerca de 300 alunos, que anteriormente estudavam debaixo
das árvores e em alpendres.
Durante a cerimónia, a Directora Distrital de Educação de
Moatize realçou a importância

da iniciativa da Vale, apelando às
comunidades para preservarema
infra-estrutura. “A iniciativa da

Vale vai minimizar consideravelmente o défice de salas de aula.
Vamos tirar pelo menos 300

crianças debaixo de alpendres e
até debaixo de árvores. É dever
da comunidade e da escola cui-

dar dessas infra-estruturas para
que, futuramente, continuem
a beneficiar outros alunos”.
Para o Administrador de
Moatize, Eugénio Pedro Muchanga, a entrega destas infra-estruturas vai trazer motivação
para as crianças. “É preciso
que as crianças tenham onde
estudar e para isso precisam de
escolas com condições. Uma
criança quando sabe que a sala
de aulas tem ventoinhas, tem
vontade de ir à escola. Quando
sabe que a escola não tem condições prefere ficar em casa a
passear ou a brincar”, afirmou
o Administrador de Moatize.
A falta de salas de aula, é
apontada como uma das principais causas do fraco desempenho pedagógico, devido a falta
de concentração dos alunos e
ao cancelamento das aulas em
casos de chuvas ou mau tempo.
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Grupo CFAO torna-se distribuidor
exclusivo das marcas TOYOTA E HINO
O Grupo CFAO, um dos maiores grupos do sector automóvel em África, anunciou hoje a retoma das actividades
de distribuição das marcas Toyota e Hino em Moçambique, anteriormente distribuídas pelo grupo Entreposto.

N

a qualidade
distribuidor
pan-africano da marca
Toyota,
o
CFAO assume, desta forma, a
responsabilidade de incrementar a quota das referidas marcas
e reforçar os negócios no país.
Moçambique
torna-se
assim o 39º país africano
onde o grupo está estabelecido, depois de ter retomado a distribuição da Toyota
em Madagáscar, em 2019.
A presença em Moçambique representa um marco importante no desenvolvimento
o CFAO, que se consolida
como distribuidor pan-africano da marca Toyota e parceiro estratégico no continente.
O Grupo considera Moçambique um mercado promissor,
com o crescimento da população de renda média a evidenciar-se e perspectiva, por isso,

a implantação de uma extensa
rede de distribuição, incluindo
para além das marcas Toyota
e Hino, a distribuição, muito
em breve, da marca Suzuki.
A distribuição de veículos
Toyota e Suzuki será acompanhada, a curto prazo, pelo
lançamento de outros serviços
relacionados, como a venda
de peças sobresselentes, serviços e equipamento automóvel,
bem como uma oferta de veículos em segunda mão e a distribuição de marcas de veículos pesados com a marca Hino.
Richard BIELLE, presidente e director executivo do
CFAO afirma “O grupo CFAO
tem a honra de estabelecer-se pela primeira vez em Moçambique e de confirmar a sua
estratégia multinacional de
multi-negócios e de parceria
com marcas de renome. De
facto, o mercado moçambicano é particularmente promis-

sor e esta primeira operação
abre o caminho para o desenvolvimento de outras actividades do Grupo no país.”
Nuno SOUSA, director-

-geral da CFAO Motors Mozambique, acrescenta “Moçambique tem um grande
potencial económico. O mercado automóvel é ainda promis-

sor e deve ser acompanhado
por grupos de referência com
marcas fortes. Este é o caso do
CFAO, que continuará a desenvolver a sua rede no país.”

Access Bank:

‘Advance Africa’ vai formar 47 jovens moçambicanos

Q

uarenta e
sete jovens
moçambicanos vão
ter a oportunidade de receber formação
na área das novas tecnologias
através do programa ‘Advance Africa’, promovido pelo
Access Bank em parceria
com a Udacity, uma organização educacional americana.
Este ano,o programa contemplou5.000 bolsas de estudo para jovens de vários
países africanos, tendosido
selecionados 47 moçambicanos. Estes formandos
vão beneficiar de cursos
técnicos, bem como de um
grupo de formadores composto por especialistas da
área das Tecnologias de Informaçãoque iráapoiar os
bolseiros
na
construção
de uma carreira progressiva na indústria bancária.
O objectivo é formar talentos capazes de acompanhar as

dinâmicas de um mundo cada
vez mais tecnológico, onde
as competências informáticas se tornam indispensáveis
para o mercado de trabalho.
Os participantesdo ‘Advance Africa’ têm entre 20 e
30 anos efarão parte de uma

comunidade de jovens com
interesse na área digital. Terão, ainda, a possibilidadede
realizar intercâmbios e troca
de experiências com jovens
de diversos países africanos.
Dos cinco milbolseiros,
20% teráainda a oportunida-

de de fazer um estágio em
13 países africanos onde o
Grupo Access está presente, incluindo Moçambique.
Com este projecto, o Access Bank assume o compromisso com os jovens africanos de contribuir para a

construção de uma geração
capaz de realizar projectos
inovadores que lhes permitam
elevar as suas competências,
serem distinguidos e, acima
de tudo, estarem bem preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

18 |

zambeze

| ECONOMIA|

Quinta-feira, 14 de Outubro de 2021

A África Subsaariana sai da recessão em 2021
mas a recuperação continua vulnerável
A África Subsaariana deverá emergir da recessão de 2020
provocada pela pandemia da COVID-19, com um crescimento previsto de 3,3% em 2021. Esta previsão é 1% superior à
previsão de Abril de 2021, de acordo com a última edição do
“Africa’s Pulse”. Esta recuperação é actualmente alimentada
pelos elevados preços das matérias-primas, por um relaxamento das rigorosas medidas adoptadas durante a pandemia e
pela recuperação do comércio global, mas continua vulnerável,
tendo em conta as baixas taxas de vacinação no continente, os
danos económicos prolongados e o ritmo lento da recuperação.

D

e
acordo com a
análise do
“ A f r i c a ’s
Pulse”,
a
actualização económica semestral do Banco Mundial para
a região, o crescimento para
2022 e 2023 também permanecerá um pouco abaixo dos
4%, continuando a ser inferior
à recuperação nas economias
avançadas e nos mercados
emergentes, e reflectindo uma
falta de investimentos na ASS.
“Um acesso justo e amplo
às vacinas contra a COVID 19
eficazes e seguras é fundamental para salvar vidas e fortalecer
a recuperação económica em
África”. Uma disponibilização
mais rápida de vacinas aceleraria o crescimento da região
para 5,1% em 2022 e 5,4% em
2023 - pois isso permitiria levantar mais medidas de contenção, impulsionando o consumo
e o investimento,” disse Albert
Zeufack, Economista Chefe do
Banco Mundial para África.
A análise mostra que as
actuais velocidades de recupe-

ração económica na região são
variadas, com as três maiores
economias, Angola, Nigéria
e África do Sul, a crescerem
0,4%, 2,4% e 4,6%, respectivamente. Excluindo a África do Sul e a Nigéria, o resto da ASS está a recuperar
mais rapidamente a uma taxa
de crescimento de 3,6% em
2021, com países não ricos
em recursos, como a Costa do
Marfim e o Quénia, com uma
forte recuperação estimada de
6,2% e 5,0%, respectivamente.
Uma tendência positiva é
que, de acordo com os autores
do relatório, os países africanos aproveitaram a oportunidade da crise para promover
reformas estruturais e macroeconómicas. Diversos países
iniciaram reformas estruturais
difíceis mas necessárias, tais
como a unificação das taxas de
câmbio no Sudão, a reforma
dos subsídios aos combustíveis na Nigéria e a abertura do
sector das telecomunicações
ao sector privado na Etiópia.
Além disso, graças a políticas monetárias e fiscais

prudentes, o défice fiscal da
região, que correspondia a
5,4% do PIB em 2021, deverá
diminuir para 4,5% do PIB em
2022 e 3% do PIB em 2023.
Contudo, a disciplina fiscal,
combinada com um espaço
fiscal limitado, impediu os países africanos de injectarem os
níveis de recursos necessários
para lançarem uma resposta
política vigorosa à COVID-19.
Além das crescentes pressões fiscais e do crescimento
dos níveis da dívida à medida
que implementam medidas
para uma recuperação económica sustentável e inclusiva,
os países da África Subsariana
também sofreram com o agravamento dos impactos das alterações climáticas. Os autores

do “Africa’s Pulse” aconselham
que, assim como os países têm
utilizado a crise para introduzir
medidas de reforma, também
devem aproveitar esta oportunidade para fazer transições
sustentáveis e resilientes para
economias com baixas emissões de carbono que podem
proporcionar benefícios de longo prazo sob a forma da redução dos riscos ambientais, assim como novas aberturas para
o desenvolvimento económico.
Os relatórios destacam o
contexto único de África, com
um baixo desenvolvimento de
base, vulnerabilidades climáticas preexistentes, um limitado acesso à energia e uma
elevada dependência de sectores sensíveis ao clima - como

constituindo desafios, mas que
também proporcionam oportunidades para transformar
a economia e criar empregos. As empresas privadas e
os governos em África estão a dar formação para empregos no sector da energia solar
(Togo e África do Sul). Os investimentos em infra-estruturas
inteligentes em relação ao clima podem ajudar as cidades a
criar empregos. A descarbonização é uma oportunidade
para fomentar as actividades
transformadoras na região,
incluindo a produção de componentes da “Internet das Coisas”, a agregação de valor aos
minerais que irão impulsionar
a economia verde e a inserção
nas cadeias de valor regionais.

Mesquita chefia delegação moçambicana no Fórum Dubai-África

U

ma delegação moçambicana, chefiada pelo
Ministro da
Indústria e Comércio, Carlos
Mesquita, em representação
do Presidente da República,
participa, de 12 a 15 de Outubro corrente, no Fórum Dubai-África, a decorrer em Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos.
A missão tem como objectivos o reforço e incremento das
relações políticas, económicas
e comerciais com os Emirados Árabes Unidos; divulgar
as oportunidades e projectos
de investimento do País e mobilizar e atrair investidores
para projectos de sectores económicos prioritários do país.

Para além de participar no
Fórum Global de Negócios, a
delegação moçambicana vai
participar no Painel “Conneting the Market of Tomorrow”,
que tem foco nas Infra-estruturas de transporte, Ambiente de
Negócios e Zona de Comércio
Livre Continental Africana,
onde o Ministro da Indústria
e Comércio será o orador.
De igual modo, no Pavilhão Moçambique, da Expo
Dubai 2021, Carlos Mesquita
fará uma apresentação sobre
o Programa Nacional Industrializar Moçambique (PRONAI), na perspectiva de mobilização de investimentos.
De referir que, nesta missão, o Ministro vai igualmente manter um encontro com

investidores, visitar algumas
empresas e ainda presenciar a assinatura do acordo
de promoção e protecção recíproca de investimentos.
A delegação moçambicana é composta por quadros
do Ministério da Indústria e
Comércio,
nomeadamente,
Direcção Nacional do Comércio Externo e Agência para
a Promoção de Investimentos e Exportações - APIEX,
do Ministério do Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Ministério da Defesa Nacional, do Ministério de Economia e Finanças, da Agência
do Desenvolvimento do Vale
do Zambeze, para além de 16
empresários nacionais de diferentes sectores de actividade.
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Mazda e Hyundai com taxas
de juros bonificados
O Standard Bank, à luz de uma parceria com a Ronil, vai conceder, nos próximos três meses, taxas de juros e
de seguros bonificadas para a aquisição dos mais recentes
modelos das marcas Mazda e Hyundai, nomeadamente a
nova BT-50 e o novo Hyundai Tucson, duas das novidades
mais aguardadas de 2021, que por via do leasing do banco chegam ao mercado moçambicano, com os preços mais
baixos de financiamento dos segmentos Pick-up (Viatura de Caixa Aberta) e SUV (Veículo Utilitário Desportivo).

E

sta campanha
está integrada
na estratégia
do
Standard
Bank de disponibilizar aos seus clientes
e ao público em geral, diversas opções de compra de automóveis,
proporcionando-lhes o poder de escolha em
conformidade com as suas
necessidades e capacidades.
Conforme explicou o director de Soluções para Clientes
do Standard Bank, Victor Jardim, através da parceria com
a Ronil, “o banco consolida a
sua posição de referência no
mercado, no que diz respeito
à oferta de melhores soluções
financeiras para a compra de
viaturas por via do leasing, em
parceria com as maiores concessionárias que operam no

mercado nacional, o que garante acessibilidade de viaturas
em qualquer ponto do País”.
“Com o leasing do Standard
Bank, o cliente tem a possibilidade de comprar a sua viatura
de sonhos, seja para negócio
ou lazer. Ele escolhe, entre as
opções que oferecemos, a que
melhor lhe satisfaz e nós financiamos”, realçou Victor Jardim.
Para o director Comercial
e de Marketing da Ronil, Henrique Bettencourt, a parceria
com o Standard Bank constitui uma oportunidade para
as pessoas comprarem uma
viatura nova, com um financiamento acessível e atractivo.
“Temos muitos clientes a
pedirem mais alternativas de
pagamento e é nesse âmbito
que nos associámos ao Standard Bank, que agregou este

serviço de leasing, que vai ao
encontro da necessidade de alguns dos nossos clientes e lhes
dá a oportunidade de adquirirem as nossas viaturas”, considerou Henrique Bettencourt.
Podem aceder a este leasing todos os interessados, devendo, para tal, comparticipar
com, no mínimo, 10% do valor da viatura. O pacote inclui
o prémio de seguro financiado
e a preços competitivos, me-

GIRBI em debate

A

introdução
de
plataformas de
harmonização
das
actividades do Grupo Interministerial de Remoção das
Barreiras ao Investimento
(GIRBI) foi objecto de debate num workshop, promovido
pelo Ministério da Indústria
e Comércio, em coordenação com a Confederação
das Associações Económicas de Moçambique (CTA).
O evento, que incidiu
também sobre a actualização
dos pelouros da CTA, decorreu num formato híbrido.
Na ocasião, a vice-ministra da Indústria e Comércio,
Ludovina Bernardo, referiu
que apesar dos desafios decorrentes de acções terroristas em Cabo Delgado e
da pandemia da Covid-19,

o País registou progressos
assinaláveis na implementação do Plano de Acção
para a Melhoria do Ambiente de Negócios (PAMAN),
no período 2019-2021, na
ordem de 43,2 por cento.

“É nossa convicção que,
com o aprofundamento do
Diálogo
Público-Privado
(DPP) e a implementação do
PAMAN, continuaremos a
assegurar maior participação
do empresariado nacional na

diante a constituição do seguro
no Standard Bank, apoio duplo (banco e concessionária)
na resolução de problemas
que tenham no uso da viatura.
Para além destas facilidades, associadas à rapidez
na resposta e na contratação
do leasing, que o tornam o
mais atractivo e inovador do
mercado, o Standard Bank
financia a aquisição da viatura em até 90% do valor, com

todos os encargos legais incluídos. No término do contrato, o cliente é solicitado a
pagar o valor residual para
que a titularidade da viatura seja passada em seu nome.
Com valores de prestações
inferiores a outros produtos
de financiamento alternativo, dada a existência de um
valor residual e colateral, este
leasing inclui, ainda, a opção
de amortização antecipada.

nossa economia e a melhorar,
cada vez mais, o ambiente de
negócios em Moçambique.
Saudamos o processo de actualização dos pelouros da
CTA, órgãos de orientação
sectorial e transversal que
coordenam e promovem o
DPP”, indicou a governante.
Por sua vez, o vice-presidente da Confederação das
Associações Económicas de
Moçambique, Vasco Manhiça, instou o Governo a imprimir uma maior celeridade no
ritmo de aprovação de reformas, de uma média de duas
por ano, para pelo menos
acima de três por ano, como
sucede a nível dos países da
região da África subsaariana.
“Esperamos que este fórum seja uma plataforma para
reflectirmos sobre a implementação do PAMAN, uma
vez que a sua vigência termina este ano. Esperamos, também, que este instrumento
seja prorrogado, acautelando
os factores mencionados”,
explicou Vasco Manhiça.
Importa referir que o vice-

-presidente do CTA, Vasco
Manhiça, propôs, na ocasião,
a introdução de um indicador
de monitoria de reformas em
parceria com o MIC, com
vista à sistematização do processo de monitoria de implementação de reformas, elemento que vai orientar o DPP
e resultados concretos que
se traduzem na facilitação
da actividade empresarial.
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Para promover o basquetebol em Manica

Betway fornece equipamento de treino

A prática do Basquetebol na Província de Manica ganhou novo fôlego, com a recepção de equipamento doado
pela plataforma de apostas desportivas online Betway Moçambique, avaliados em cerca de duzentos mil meticais.

D

e
acordo
com a entidade patrocinadora,
a
doação
foi motivada pela sua responsabilidade social que visa
desenvolver iniciativas que
promovem a saúde, o desenvolvimento e qualidade de
vida. A doação inclui diversos
materiais, tais como bolas de
basquete, equipamentos para
equipas compostos por meias,
camisolas e calções, cronómetros, apitos e kits para árbitros.
A cerimónia de entrega

Comercial

teve lugar no espaço XXXX
na cidade de Chimoio no dia
7 de Outubro e contou com a
participação dos representantes da Betway, da Associação
de Basquetebol, Conselho
Municipal, Secretário de Estado do Desporto e o Governador da Província de Manica.
“Sendo uma marca associada ao desporto, temos como
cultura promover este sector.
Investimos no desporto moçambicano, desde camadas de
formação até atletas olímpicos, como forma de acarinhar
e valorizar os esforços dos

desportistas e associar a nossa
marca à construção de vitórias
para o nosso país.” disse Jonas
Júnior, Director Geral da Betway Moçambique, depois de
proceder à entrega dos kits ao
Presidente da Associação de
Basquetebol de Manica, que
enalteceu a importância do
apoio da Betway, numa altura
em que se perspectiva a prática massiva do desporto, depois da paralização motivada
pela pandemia do coronavírus.
O Presidente da Associação Provincial, enalteceu a
importância do apoio da BETWAY, numa altura em que
se perspectiva a prática massiva do desporto, depois da
paralização motivada pela

pandemia do coronavírus,
“neste momento movimentamos muitas equipas e temos
como desafios futuros, a reabilitação de infrasestruturas
para prática da modalidade
e apoios como o da Betway,
encorajam outros potenciais
patrocinadores”.
finalizou
A Governadora de Manica, Francisca Tomás, agradeceu o apoio da Betway, principalmente por ter escolhido
a Província de Manica, tendo
frisado que vai catapultar o desenvolvimento do basquetebol
ao nível da próvincia. Dirigindo-se aos atletas presentes
no acto, aconselhou a adoptar
uma atitude ética e responsável, tendo posteriormente

exortado, “com este gesto devem dignificar o material, praticando com qualidade, será
dignificante ver o baquetebol
na nossa província de Manica
a evoluir, porque este acto faz
parte de acção da Associação
para motivação dos atletas.”
e encorajou a Associação de
Baquetebol e atletas para o
uso do equipamento em prol
do engrandecimento da modalidade ao nível provincial”
A governante da provincial, mostrou-se preocupada
com o desempenho competitivo da província nas competições nacionais, tendo exemplificado com a prestação do
Textáfrica do Chimoio no
Moçambola 2021.(Karingana)
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FMF registou aumento de
proveitos financeiros no ano em
que não se jogou futebol no país

P o r José Matlhombe

Sidat não chama
os capitães e se queixa

O

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) registou
proveitos financeiros no ano de 2020, em que o futebol nacional esteve em “quarentena” por conta da pandemia da
COVID-19 que impediu a realização dos mais diversos campeonatos nacionais e provinciais, sendo que o Moçambola
só arrancou a sua disputa em 2021 após uma época inteira
(a de 2020) sem se realizar devido questões acima citada,
ainda que a FIFA tenha disponibilizado o montante de mais
de 36 milhões de Meticais para garantir o retorno seguro da actividade futebolística em meio ao novo coronavírus.

E

stes dados estão contidos
no Relatório
Financeiro
da FMF que
foi analisado esta terça-feira,
12 de Outubro, em Assembleia Geral Ordinária do organismo máximo do futebol
nacional que vai ter lugar na
Casa do Futebol, com a participação dos 11 presidentes
das Associações Provinciais
que estão desde o último fim-de-semana na capital do país.
Segundo o documento citado acima, no ano de 2020
foram registados proveitos na
ordem de 293.511.796,00 MT
(Duzentos e noventa e três milhões, quinhentos e onze mil,
setecentos e noventa e seis
meticais), representando um
aumento em 76,82%, correspondente a 127 517 781,32
(Cento e vinte e sete milhões
quinhentos e dezassete mil e
setecentos e oitenta e um meticais e trinta e dois centavos),
aumento este que resulta grandemente do apoio da FIFA à
FMF, no âmbito da COVID 19.
Durante o ano passado, a
FIFA alocou à FMF o total de
180.113. 755,08 MT (Cento e
oitenta milhões, cento e treze
mil e setecentos e cinquenta
e cinco Meticais e 8 centavos), sendo que no ano anterior foram alocado 85.942.
361,26 MT (Oitenta e cinco
milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e um Meticais e vinte e

seis centavos), uma variação
de 94.171. 393,82 MT (Noventa e quatro milhões, cento
e setenta e um mil, trezentos
e noventa e três Meticais, oitenta e dois centavos), um
aumento de 109,58 por cento.
Destes
montantes,
a
FIFA alocou o valor de
36.851.420,55 MT (Trinta e
seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos
e vinte Meticais e cinquenta e
cinco centavos) para garantir
o retorno seguro da prática de
futebol que, no entanto, não
aconteceu em 2020 por conta
das restrições impostas para
a prática do desporto no país.
Em relação aos Custos
Operacionais, o Relatório Financeiro da FMF indica que
durante o exercício de 2020,
foram registados custos na
ordem de 182 635 763.00
(Cento e oitenta e dois milhões e Seiscentos e trinta
e cinco mil e setecentos e
sessenta e três meticais) registando um decréscimo de
4.129.277,48 (Quatro milhões,
cento e setenta e sete meticais e quarenta e oito centavos) em relação ao exercício
de 2019, o que corresponde a uma redução de 2.21%.
Referir que as Associações
Provinciais vão a Assembleia
Geral da FMF sem que tenham tido tempo suficiente
ou organizado encontros com
os clubes filiados para a devida análise dos documentos
submetidos pela Direcção da

Federação Moçambicana de
Futebol, tendo os documentos
sido apenas reencaminhados
para os clubes afim de enviarem subsídios, tal como aconteceu ao nível da Associação
de Futebol da Cidade de Maputo (AFCM) a maior do país.
Refira-se que a Assembleia
Geral Ordinária da FMF vai
discutir os seguintes pontos:
Informe do presidente Feizal
Sidat; Aprovação do relatório
de contas de auditoria do ano
de 2020 (a. Relatório de actividades desenvolvidas durante
a época de 2020 – Hilário Madeira; b. Relatório de contas
do exercício de 2020 – Arão
Filipe; c. Relatório Auditoria
independente BDO até 31 Dezembro 2020 – BDO / FMF
Arão Filipe; d. Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de
2020 – Conselho Fiscal FMF);
Aprovação do plano de actividades e orçamento para 2022
(a. Plano de actividades para a
época 2022 – Hilário Madeira,
b. Orçamento para época 2022
– Arão Filipe); Diversos (a.
Projectos Infraestruturas / FIFA
Forward – Hilário Madeira).
Entretanto, este domingo os
presidentes e secretários gerais
das associações provinciais e
a Direcção da FMF tiveram
uma “pré-Assembleia Geral”,
ou seja uma reunião preparatória do magno encontro da
família do futebol, em que,
dentre outros temas, foram
discutidas questões relacionadas com os campeonatos
provinciais, apuramento para
Moçambola, licenciamento de
clubes, formação de agentes
desportivos, treinadores, árbitros, massificação de futebol
de praia, futsal e feminino e
desenvolvimento de infraestruturas, assuntos que não estão
na agenda da Assembleia Geral
desta terça-feira. (LANCEMZ)
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presidente da federação moçambicana de futebol veio ao público
dizer que quer explicasses de não
comparência do jogador da selecção nacional Mexer, nos dois
jogos que a selecção realizou contra os Camarões.
Ora bem, Sidat pode ter a sua razão de se queixar
mas, uma coisa deve ser dita pois, ninguém antes
ou depois dos dois jogos que antecederam os jogos
dos contra os Camarões, veio se justificar o porquê de não convocação de Mexer naqueles jogos.
Nem o Sidat nem o treinador veio ao público explicar se da não convocação de Mexer. Depois de ver
que as coisas não saíram conforme pensavam, lhe
criaram todas as condições para vir fechar o buraco?
Não. Ate’, por gostar do seu pais, Mexer deixou
uma mensagem de desagrado no Facebook, o qual
veio a publico através de meios de comunicação social demonstrando o se desagrado da forma que e’
tratado pelas autoridades desportivas do seu pais.
Mexer e’ um dos nossos capitães na selecção
nacional e não faz sentido a não sua convocação
na selecção nacional. Fizeram com outros jogadores como e’ o caso capitão Domingues que
actua na vizinha África do Sul e que e’ titular.
Agora não venha o senhor presidente Sidat querer tapar o sol com peneira pois, todos sabemos que aqueles jogadores dão muita falta na nossa querida selecção nacional.
Antes a justificação era de que a selecção nacional precisava de renovação e, mesmo nessa onda
não faz sentido a não convocação de Mexer pois, segundo o Secretário de Estado de Desporto, Gilberto
Mendes veio a publico dizer que a mudança ou renovação da selecção deve ser gradual e não tirar todos os jogadores, o que senhor Sidat e seu treinador
fizeram. Por favor, deixem o Mexer em paz pois,
o que ele fez foi resposta daquilo que o fizeram.
Agora o senhor presidente da FMF não gostou
da forma como Mexer fez mas, fica sabendo também, que o povo não gostou da forma como fizeram com ele e Domingues pois, são jogadores que
jogam e bem e que, para alem de serem jogadores, são igualmente, capitães da selecção nacional.
Mexer e Domingues ainda tem lugar e são bem-vindos na nossa selecção.
O povo esteve a espera de Mexer no momento
certo e não o chamaram e, quando viram que estavam errados na vossa decisão e, porque íamos jogar com Camarões, o chamam, isso também não.
Ele fez bem não ter vindo. Aliás, Mexer disse e todos ouvimos ou lemos no facebook a triste e lamentável desconsideração que a FMF tem para com ele.
Agora o senhor presidente Sidat não pode querer
deitar areia na vista do povo, como quem o Mexer teve culpa nas derrotas contra os Camarões.
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O Rap/Hip-Hop já foi conotado como
uma arte marginal e de desocupados
SILVINO MIRANDA
Thomas F pseudônimo artístico em homenagem ao seu
nomeTomás Fumo, nascido em Maputono Bairro de Jardim
concretamente Unidade 7, de 28 anos de idade, actualmente
reside no bairro da Machava Km-15, trabalhando na área
de saúde como Conselheiro da Unidade Sanitária e Gestor
de casos Índice em HIV/Sida e estudante do curso Medicina
Geral, praticante da arte Musical, concretramente o Rap/
Hip-hop que outrora era conotado com “Underground”.

B

om!
O
Rap
em
sua vida é
como um
refúgio,
sendo que no nosso país a
liberdade de expressão não
está ao nível que desejava
ver e sentir, e vê que o mesmo tem grande importância
para a sua contemporâneadade do ponto de vista social, em que as pessoas não
são dadas espaço para dizer
aquilo que pensam ou do
jeito que gostariam de ver
as coisas funcionando, sendo que até hoje há assuntos
que nem nos transportes
semi-colectivos as pessoas
se quer podem comentar e
assuntos não se vê nem le-se no jornal, “como quem
diz ver, Ouvir e calar”.
“A minha musica dá
voz e motiva as pessoas sobre assuntos que gostariam
de ouvir e sentir o outro
dando atenção nos mesmos”, acrescenta o artista.
Thomas F começa a praticar esta arte concretamente no ano de 2007 ainda no
ensino primário na altura de
forma arcaica com alguns
amigos seus do bairro Unidade 7, que sempre frequentaram as mesmas escolas e
turmas e sempre gostavam
de Rap e ficavam emitando
rapper em música na inocência sem perceber nada,
e também por influência de
um primo que já era fazedor
de Rap/Hip-hop, o rapper
Kasdir, que já tinha muita bagagem e viu nele um
espelho que outrora fazia
parte do agrupamento Vírus
do Underground do mesmo estilo, grupo este que
descobriu o seu potencial e
por sorte deu-lhe o devido

encaminhamento no mesmo ramo artístico até então.
“Bom, tenho várias músicas lançadas , até então
não tenho uma obra como
EP ou álbum, também devido ao factor tempo, mas
já tenho uma EP ja quase
pronta, até músicas compiladas para quem sabe um

“A minha musica dá
voz e motiva as pessoas sobre assuntos
que gostariam de
ouvir e sentir o outro dando atenção
nos mesmos”, acrescenta o artista.
álbum, ainda não participei assim num concurso de
grande envergadura quanto
a nível nacional ou internacional, mas já fui convidado
para aparições em alguns
shows a nível nacional”.
Como todo fazedor do
mesmo estilo de arte no princípio já foi conotado como
forma marginal, desocupado
no princípio se calhar por
pessoas que não percebiam
o verdadeiro sentido, também já teve dificuldades no
concerne a mídia para a promoção dos seus trabalhos,
já houve episódios de estações televisivas e radiofónicas que já disseram seu tipo
de conteúdo poderia fazer
nos perder patrocinadores se
calhar devido a frontalidade
(tipo falas muito do povo
e fome e concetras muito
as pessoas e ainda és muito novo), ressalta o rapper.
Também, como acresenta Thomas F existiam poucos programas relacionados

a hip-hop com uma poesia de combate, e hoje em
dia já é diferente, existem
muitas portas para divulgação dos trabalhos relativamente ao estilo que faz.
Para o cenário actual do
Rap/Hip-hop nacional face
a pandemia da Covid-19 no
nosso país, o artista assume
que é um momento muito
delicado para a arte no geral a nível nacional, e que
também é um altura de todos
fazedores da arte reenventarem-se de modo a abraçar
outro tipo de ferramentas
de divulgação, visto que há
muita limitação naquilo que
é o ambiente que era de habitual divulgação dos trabalhos, e também é um momento de mostrar que q arte
tem um poder naquilo que
é a persuasão da sociedade
naquilo que é a educação
cívica tendo em conta men-

sagens de educação sobre a
doença, prevenção, para a
não propagação da mesma.
“Bom, Desde ja agrade“Bom, tenho várias
músicas lançadas ,
até então não tenho
uma obra como EP ou
álbum, também devido ao factor tempo,
mas já tenho uma EP
ja quase pronta, até
músicas compiladas
para quem sabe um
álbum, ainda não
participei assim num
concurso de grande
envergadura quanto
a nível nacional ou internacional, mas já fui
convidado para aparições em alguns shows
a nível nacional”

cer pelo convite concedido
pela produção dos artigos
culturais do Jornal Zambeze,
para falar um pouco da minha
história, agradecer a família
pelo carinho e pelo apoio na
vida artística/profissional, a
minha mãe Maria que é uma
mulher de gara, agradecer a
minha esposa Aida e os meus
filhos Kawany e Keyson”.
“Agradecer também a
comunidade cultural, especial ao Movimento Rap/
Hip-hop pelo suporte à todos que já ouviram o meu
trabalho, e que aguardem
por trabalhos do Rapper/
MC Thomas F continuarei a
dar voz a aspectos , Sociais,
Culturais,Educação,Saúde.
Aberto para colaborações
nacionais ou internacionais,
e contactável através:E-mail: thomasf091@gmail.
com, +258866243361, Facebook: Thomas F TF”.
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A minha escrita transmite a reflexão
e leveza de um jeito diferente
SILVINO MIRANDA
Clementina Deolinda Arimateia de Sousa, nascida na província e residente na cidade de Tete, de 18
anos de idade, Estudante de Direito, prático a escrita e narração de romances, ficções adolescente, embora ultimamente esteja embarcando em prosas poéticas.

P

rimeiro, a arte
da escrita é
algo que vem
do
interior,
uma
junção
inexplicável de sentimentos
que, em algum momento se
tornam insuportáveis de carregar, e o peso caí em palavras
que, de alguma forma funciona como terapia em momento difíceis, diz a escritora.
“No meu ponto de vista,
minha escrita transmite a reflexão e leveza, de um jeito
diferente, tento abordar sobre
alguns males que, a nossa adolescência e juventude passa”.
Ao falar sobre a outra
arte que pratica, a escritora
afirma que a narração de romances é simples, normalmente cria uma espécie de
roteiro que no final não serve
para muito, pois a cada dia a
sociedade evolui, coisas novas surgem e em parte, uso a
maioria dos acontecimentos
diários para criar capítulos.
De um jeito engraçado

como diz Clementina, iniciou
a sua trajetória no mundo artistico, tudo começou aos 15
anos, quando escrevia frases
curtas em um caderno velho
e daÍ em diante as suas raÍzes
artisticas foram evoluindo.
Apesar de ser escritora
e narradora, tudo aconteceu
em tempos diferentes, antes escrevia frases sem muito
sentido ou nexo, agora é diferente consegue consolidar
seus sentimentos na escrita,
observar o que se passa a sua
volta, e transformar em uma
ficção, portanto, fazendo a
junção da escrita e narração.
Infelizmente Clementina
ainda não tem nenhum livro
publicado no mercado “livre”,
porém, no mercado digital tem 3
livros publicados no Wattpad e
1 livro publicado na Buenovela.
“Para mim, concursos para
a publicação de livros no nosso país são escassos, portanto
não pude participar de nenhum.
Actualmente no que concerne
aos livros, desejo poder publi-

car casa um deles, e continuar a
produzir muito mais histórias”.
A primeira dificuldade enfrentada pela artista ao longo do seu percurso é a falta de capital suficiente para
a trazer os livros fisÍcos ao
mercado, mandou os seus
originais para algumas editoras estrangeiras que apro-

varam, porém, o valor pago
para a publicação é elevado.
Em seguida, a aprovação
foi uma das suas maiores dificuldades, é difícil escrever
algo e ficar tão empolgado para
mostrar a alguém e no fim, as
pessoas fazem graças ou dizem
coisas como “ Escreveu isso?
Escrever é fácil” ou “ Nem

parece que foi uma mulher
que escreveu”. São exemplos
de palavras que para si, considera pesadas. Isso culminou
também com a falta de aceitação, ora vejamos, vivemos em
uma sociedade onde se apoia
a popularidade e não o talento, o que de certa forma dificulta o trabalho de um escritor
“Considerando que a Covid trouxe o isolamento, acredito eu que, o consumo da literatura aumentou bastante e
expandiu os horizontes para
diversas obras literárias.Nesse tempo, tenho escrito narrações novas, mergulhando
em versos que, por sinal são
diferentes a narração, porém
é uma área que ainda praticar”
“Primeiro agradecer pelo
tempo cedido. Eu espero que,
cada jovem escritor do país,
não desista de seus sonhos,
escrever é uma arte tão profunda que, quanto mais você
comprime mais ela quer sair
e se libertar, portanto aproveitem é uma marca registrada”.
“Artistas e ascendeste a
arte da escrita, aconselho o
seguinte: Escrevam para chorar, se lembrar e principalmente para se libertar seja da
realidade, ou até mesmo de
seus próprios demônios internos, apenas escrevam”.
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PRM recusa autoria na
destruição do memorial da Renamo
Kelly Mwenda
A polícia da República de Moçambique em Manica, recusa
ser autor da destruição do memorial da Renamo, erguido na
zona de Zimpinga, distrito de Gondola, em pleno dia da paz,
em homenagem aos membros que perderam a vida numataque supostamente das Forças de defesa e segurança, no dia 25
de setembro de 2015, contra a comitiva do então líder do maior
partido da oposição em Moçambique, Afonso Dhlakama.

A

pós a inauguração do
memorial,
os
membros receberam a notícia da destruição
da infraestrutura, onde encontraram no local, um bilhete
de identidade pertencente a
um membro da PRM, facto
que levou esta formação politica a acusar esta instituição
de ser protagonista do acto.
Entretanto o chefe do departamento das Relações Públicas no comando provincial
da PRM em Manica, Mário Arnança diz que não é a missão da
PRM intrometer-se em jogos
políticos, e que apos o sucedido, esta formaçãopolítica devia
submeter uma denúncia na polícia ao invés de supostamente
sujar a imagem da corporação.
Sobre o bilhete de identidade encontrado no local,
Mário Arnança diz que o documento pertence a um membro da corporação, mas este
agente da PRM foi vítima de
um furto em sua residência,
por onde subtraíramvários
bens, inclusive documentos.

“Este BI foi furtado na zona
de Amatongas, zona conflituosa, e” depois de nós tomarmos
conhecimento da destruição
deste monumento, foi encetado uma diligência pese embora
não ter recebido uma queixa,
mas a políciaencetou diligências, essas diligências concluíram que de facto que este agente sofreu um arrombamento na
sua residência em Amatongas
e foi furtado este BI com vários bens, este caso foi apresentado no posto policial de
Amatongas no dia 20, e dai
foi lavrado o respectivo auto
número 20”, disse Arnança.
Mário Arnança afirma
que a PRM é uma instituição
apartidária, que trabalha sob
orientação dos princípios de
imparcialidade, zelo e objectividade, por isso apela a
Renamo a denunciar qualquer acto criminal que esta
formaçãopolítica for vitima.
“Infelizmentenós
tomamos esta informação através
das redes sociais, e esta formaçãopolítica não compareceu em nenhuma subunidade
policial, para apresentar a sua

queixa, desde já aconselhamos a esta formaçãopolítica a aproximar a subunidade
policial da área da jurisdição
onde ocorreu o acto, para se
encetardiligências com vistas
a esclarecer este caso”, disse.
Até esta quarta-feira, o bilhete de identidade do agente da PRM encontra-se nas
mãos da Renamo, pois para
esta formaçãopolítica, é a

prova inequívoca de que a
políciaé que destruiu o seu
monumento memorial e é usada igualmente pra perseguir
e aniquilar os seus membros.
Mas o chefe do departamento das relações públicas
do comando provincial da
PRM em Manica, Mário Arnança desconstrói esta ideia,
dizendo que na polícia é o
lugar ideal para meter quei-

xas

de casos criminais.
Sobre casos criminais,
a polícia deteve no princípio
da presente semana, um automobilista de 35 anos de idade
ao longo da EN6 na cidade de
Chimoio, indiciado de tentar
sem sucesso subornar agentes
reguladores de trânsito num valor de 300 meticais, por ter uma
carta de condução não compatível com a função que exercia.
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