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Ecos da abertura da IV Sessão Ordinária da AR

Oposição quer mais informação sobre 
tropas estrangeiras em Cabo Delgado

arrancou, esta quarta-feira, os trabalhos da iV sessão 
ordinária da assembleia da república com os discursos 
dos chefes das três bancadas parlamentares, nomeadamen-
te, Frelimo, Renamo e MDM, a fazer eco o conflito arman-
do na província de Cabo delgado. a oposição entende que o 
papel da assembleia da república, maior órgão legislativo 
do país, foi secundarizado no tocante a vinda das tropas do 
ruanda e da sadC enquanto a Frelimo, partido no poder, 
voltou a enaltecer o papel desempenhado pelo presidente da 
república, Filipe Nyusi, na luta contra o extremismo violento.

De acordo com 
o chefe da 
pancada do 
MDM, Lute-
ro Simango, 

o auxílio militar constituído de 
tropas de várias especialidades, 
material bélico e outros equipa-
mentos de guerra vindo da região 
da SADC e da República de Ru-
anda para combater o terrorismo 
deve ser sancionado pela Assem-
bleia da República, pois a sua 
estadia em Moçambique poderá 
durar por um tempo significativo.

Segundo Simango, a Assem-
bleia da República é a assembleia 
representativa de todos os cida-
dãos moçambicanos, pelo que em 
defesa da Soberania e da matéria 
da Segurança Nacional tem a res-
ponsabilidade de se posicionar 
sobre a presença de tropas de ou-
tros países no território nacional 
que tem a missão de combater, 
desocupar os agressores dos ter-
ritórios e proteger as populações.

“Esperamos que haja uma 
sessão especial para tratar e deba-
ter esta matéria, que termine com 
uma Resolução. Os princípios e 
valores de um Estado de Direito 
devem ser respeitados. De acordo 
com a nossa Constituição existem 
três poderes: executivo, judicial 
e legislativo. Qualquer tentativa 
de ignorar esta casa nesta matéria 
específica, será uma manifestação 
grosseira de violação de princípios 
da interdependência dos poderes 
e uma clara atitude de arrogância 
e prepotência”, disse Simango.

O chefe da Bancada do MDM 
acrescentou que o seu partido es-
pera por uma comunicação deta-
lhada do Governo do Dia sobre a 
presença das Tropas sobejamente 
conhecidas para que a Assembleia 
da República no seu máximo 
critério como Órgão Represen-
tativo de todos os cidadãos mo-
çambicanos possa se pronunciar.

“Anotamos as informações e 
comunicados militares sobre os 
avanços e recuperação de terri-
tórios, renovando a esperança da 
normalização da vida das popula-

ções e retomada das actividades 
socioeconómicas. Durante esta 
sessão teremos o privilégio de 
questionar sobre a normalização 
de vida das nossas populações em 
Cabo Delgado, e as estratégias de 
manutenção dessa normalização. 
Reiteramos a nossa solidariedade 
para com as populações de Cabo 
Delgado e em particular para com 
os que se encontram na situação 
de deslocados”, disse Simango.

Apoio internacional era 
inevitável

Por seu turno, o chefe da 
Bancada da Renamo, Viana Ma-
galhães, disse que o apoio inter-
nacional era inevitável e tudo já 
em cima do joelho, “veio Khigali 
com Kagame e a soberania que 
era sempre referenciada, deixou 
de existir, até tapete vermelho 
entregamos ao Kagame e imi-
tamos até a forma militarista do 
Kagame! As nossas gloriosas 
forças armadas, estão secundari-
zadas, apagadas e todos os louros 
quem colhe são os ruandeses. 
De apenas mil, vêm juntar-se 
outros mil sem o conhecimen-
to dos moçambicanos. Pior, as 
informações são prestadas por 
Kagame a partir de Kigali”. 

A bancada da Renamo, se-
gundo seu chefe, apoia aqueles 
que aconselham na necessidade 
de se desencadear mecanismos 
de diálogo com os agressores vi-

sando alcançar uma paz duradoira 
e sustentável na região e no país 
como um todo e acrescenta que é 
uma tarefa urgente que o Gover-
no do dia não pode adiar por mais 
tempo ou mesmo dela se furtar.

“O Presidente da Renamo, 
General Ossufo Momade, fez o 

alerta e apelo sobre a necessida-
de de se solicitar ajuda externa 
para enfrentar a situação de terror 
vivida em Cabo Delgado, mas 
os que têm a responsabilidade 
de gerir o Estado fizeram ouvi-
dos de mercador. Insistimos em 
vários fora e quadrantes, mas a 
prepotência falou mais alto e o 
problema foi sendo empurrado 
com barriga. E tudo vem sendo 
feito da mesma maneira: des-
prezo à Assembleia da Repúbli-
ca e de total ausência de cultura 
de Estado”, disse Magalhães.

Para a Renamo, a Assembleia 
da República é uma tábua rasa 
que é usada pelo governo para fa-
zer passar tudo o que quer e com o 
beneplácito da bancada auto-inti-
tulada maioritária, fruto do roubo 
de votos, que tudo faz para tornar 
este órgão de soberania insigni-
ficante de modo a transformá-lo 
numa extensão de comité central.

Filipe Nyusi priorizou o 
combate ao terrorismo

Entretanto, o chefe da banca-
da parlamentar da Frelimo, Sérgio 
Pantie, entende que o calvário de 
barbaridade e atrocidades que se 
abatem sobre o país, faz mais de 
3 anos, agudizou marcadamente 
o luto e a pobreza sobre o nosso 
povo naquela região. E, a maior 
desgraça do que assistimos só não 
se expandiu mais, graças a cora-
gem e bravura dos nossos jovens 
soldados das Forças de Defesa 
e Segurança que se bateram he-
roicamente contra os terroristas 
que até hoje não tem cara e nem 
rosto, alguns dos quais estran-
geiros cuja motivação tem sido 
a pilhagem dos nossos recursos.

Segundo Pantie, desde a 
primeira hora o Presidente da 
República Filipe Jacinto Nyusi 

desencadeou acções e esforços 
para a defesa da vida das popu-
lações e o restabelecimento da 
ordem e tranquilidade públicas.

“O Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi priorizou o combate ao 
terrorismo, como um fenóme-
no complexo que ameaça a paz 

e segurança das nações deven-
do, por isso, envolver múltiplos 
actores para a sua erradicação. 
E, foi fruto deste pragmatis-
mo e trabalho diplomático do 
Presidente Nyusi que as forças 
conjuntas da SADC e do Ru-
anda vieram a Moçambique e 
com os moçambicanos estão a 
obter resultados animadores no 
teatro operacional norte”, disse 
o chefe da bancada da Frelimo.

Acrescentou que graças a 
coragem, ao cometimento e a 
visão do Presidente Filipe Jacin-
to Nyusi, os terroristas estão a 
ser postos para fora de combate 
e a situação de segurança tende 
a melhorar de forma progres-
siva fruto da acção combativa 
das nossas Forças de Defesa e 
Segurança e das tropas dos pa-
íses da Região e do Ruanda.

“Contrariamente a algumas 
vozes da nossa política e da so-

ciedade civil, insensíveis a dor e 
ao sofrimento do nosso povo, a 
Bancada Parlamentar da Frelimo 
saúda e encoraja e se revê na deci-
são do Governo de Moçambique 
de acolher a vinda das tropas da 
SADC e do Ruanda, numa altu-
ra em que as acções dos terroris-
tas estavam a recrudescer contra 
as populações indefesas. Para o 
sossego do nosso povo, será sem-
pre bem-vinda a solidariedade 
dos países e povos irmãos. Vale 
lembrar que no passado também 
contamos com o apoio e solida-
riedade dos países e povos irmãos 
na luta da libertação nacional, 
bem como fomos solidários com 
a luta de muitos povos oprimidos 
tais como o Zimbabwe, a Namí-
bia, a África do Sul, o Timor-
-Leste, a Palestina, a República 
Árabe Saraui Democrática só para 
citar alguns exemplos”, disse.
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EU lança programa de reconstrução pós 
situação político-militar no centro do país  

Renamo recorda morte de Matsangaisse reflectindo 
desafios da democracia e Estado de Direito   

A União Europeia 
investe 25 mi-
lhões de euros 
para a imple-
mentação do 

programa desenvolvimento local 
para a consolidação da paz em 
Moçambique (DELPAZ), com a 
finalidade de contribuir para a me-
lhoria da governação local inclusi-
va e a recuperação económica das 
comunidades rurais em distritos 
e municípios afectados pela inse-
gurança político-militar nas pro-
víncias de Manica, Sofala e Tete. 

O programa foi lançado recen-
temente na província de Manica, 
numa altura em que a população 
da zona centro do país inala uma 
paz efectiva, devido a recen-
te morte do insurgente Mariano 
Nhongo, líder da autoproclamada 
Junta-militar da Renamo, orga-
nismo que semeava luto e terror 
ao longo das estradas nacionais 
da zona centro de Moçambique.

O DELPAZ tem a duração de 
quatro anos e será materializado 
nos pilares de melhoramento de 
infraestruturas rurais, serviços pú-
blicos, desenvolvimento agrícola 
e empreendedorismo, para além 
de apoio a capacitação para o 

planeamento local participativo e 
inclusivo em 14 distritos das pro-
víncias de Manica, Tete e Sofala. 

A iniciativa da União Euro-
peia surge na esteira de parceria 
que este organismo tem firmado 
com o continente africano, com 
objectivo de criar e manter um 
ambiente de paz em países que 
enfrentam situações de terroris-
mo, falta de infraestruturas bási-
cas, desemprego e outros desafios. 

O embaixador da União Euro-
peia, António Sánchez-Benedito 
Gaspar que esteve no lançamento 
ao lado de vários quadros nacio-
nais e estrangeiros, afirmou na 
ocasião que para além do impacto 
distrital e provincial, o DELPAZ 
trará um contributo ao nível na-
cional através de apoio a apren-
dizagens em termos de políticas, 
estudos e divulgação de informa-
ção sobre reformas de descen-
tralização e iniciativas de cons-
trução da paz em Moçambique. 

“As intervenções do DEL-
PAZ nas três províncias vão 
promover um desenvolvimento 
mais equitativo das comunida-
des afectadas pela insegurança 
e estimular a recuperação eco-
nómica local através de mais in-

vestimentos públicos, prestação 
de serviços e oportunidades para 
mulheres, jovens e indivíduos 
desmobilizados e suas famílias. 
Noutra vertente, o programa vai 
acompanhar as autoridades locais 
na melhoria da governação local 
por via da capacitação, inclusão e 
promoção do diálogo para a paz”, 
disse António Sánchez-Benedito. 

O dirigente referiu que a União 
Europeia tem um compromisso e 
visão a longo prazo, no pacote de 
desenvolvimento e manutenção 
da paz, “Nós sempre estivemos 
empenhados no processo de paz 
e reconciliação nacional em Mo-
çambique. O DELPAZ é parte 
desse amplo compromisso ao 
qual disponibilizamos 62 milhões 
de Euros”, finaliza o embaixador. 

Ao declarar lançado o progra-
ma DELPAZ, a ministra dos negó-
cios Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo disse que mo-
çambicanos precisam de uma paz 
perene para que a população pos-
sa desenvolver as suas actividades 
sem impedimentos, dai que este 
programa é bem-vindo no país. 

Tratando se de um progra-
ma que será implementado nos 
distritos, Verónica Macamo 

apela aos dirigentes distritais a 
trabalharem afincadamente de 
modo a que haja participação 
massiva e de forma inclusiva. 

“Reconhecemos os desafios 
que nos esperam, deste modo, as 
acções de formação dos recursos 
humanos e de capacitação ins-
titucional reveste-se de capital 
importância para a implementa-
ção bem-sucedida do projecto. 
O sucesso da implementação 
deste projecto irá contribuir nos 
esforços do governo para o de-
senvolvimento sustentável inclu-
sivo para redução da pobreza e 
da vulnerabilidade dos distritos 
beneficiários”, referiu a dirigente. 

O seu turno, o representante da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), Mirko Manzoni afirma 
que ao proceder ao lançamento 
de um programa da magnitude de 
DELPAZ, urge reflectir profun-
damente sobre projectos futuros 
em prol da paz em Moçambique. 

Apesar dos desafios da pan-
demia da Covid-19 e insurgência 
em Cabo-delgado, Mirko Man-
zoni acredita numa paz efectiva 
e duradoura em Moçambique, 
“a reconciliação é da responsa-
bilidade de cada um de nós, to-

o partido renamo celebra a vida e obra do seu coman-
dante chefe e fundador desta formação política, andré mat-
sangaisse, na localidade de Chinhambudzi província de 
Manica, sob reflexões atinentes a consolidação da democra-
cia e estado de direito, legados deixados por este líder que 
veio a perder a vida em combate a 17 de outubro de 1979. 

A morte do André 
Matsangaisse 
representa por 
parte de algu-
ma ala moçam-

bicana um alívio, pois esta figura 
é considerada como sanguinária 
e cruel na história de Moçambi-
que pós independência, esta que 
matava mulheres e crianças sem 
dó nem piedade, tudo porque não 
concordava com o regime mar-
xista-leninista imposto pelo parti-
do Frelimo no período pós 1975. 

Mas para os membros e 
simpatizantes da Renamo, An-
dré Matsangaisse é considera-
do como herói nacional, pois 
este reivindicava a eliminação 
do regime comunista, conside-
rando ser opressor e desuma-
no para o desenvolvimento de 
um país recém-independente. 

A morte de André Matsan-
gaisse, foi celebrada no passado 
domingo na localidade de Chi-
nhambudzi, posto administrativo 
de Messica em Manica, sua terra 
natal, onde os membros e simpa-
tizantes da Renamo reflectiram 
os ideais deixados por esta figu-
ra, olhando para as adversidades 
que o país enfrenta actualmente. 

O presidente da Renamo, Os-
sufo Momade aponta o terroris-
mo na província de Cabo-delgado 
como uma das adversidades que 
o governo do dia deveadoptar 
medidas e estratégias de combate 
ao terrorismo para salvaguardar o 
princípio de Estado de direito pre-
visto na constituição da República. 

“Lamentavelmente e numa 
autêntica contramão ao estado 
de direito e democrático assiste-
-se o presidente da república a 

tomar decisões unilaterais, sem 
consultar aos moçambicanos 
sobre assuntos de grande inte-
resse nacional, como garantia da 
soberania”, afirma Ossufo Mo-
made em Manica, no discurso 
alusivo a morte de Matsangaisse. 

O dirigente da segunda maior 
formação política de Moçambi-
que afirma a luta pelo estado de 
direito e democrático implan-
tada pelo André Matsangaisse 
continua, pois nota-se um acen-

tuado fenómeno de corrupção 
que começa da base ao topo 
da estrutura politica do país. 

“Quando se esperava um 
comportamento nacionalista 
e patriótico daqueles que de-
viam defender o Estado, os 
mesmos tornam-se autênticos 
larápios, traidores e lesa-pátria. 
Uma autêntica traição ao sonho 
de André Matade Matsangais-
se e Afonso Macacho Marce-
ta Dhlakama”, disse Momade. 

Entretanto o sobrinho do pri-
meiro comandante em chefe da 
Renamo, André Matsangaisse 
Júnior, afirma ser uma honra para 
a família o partido celebrar a data 
na sua residência e terra natal, 
“é um sinal muito positivo para 
a família e para o mundo inteiro 
para lembrar da história dele”, 
disse AndréMatsnagisseJúnior. 

Por seu turno Elias Dhlakama 
afirma que se deve reconhecer a 
heroicidade de André Matsan-
gaisse pois hoje se o país vive a 
democracia, é graças a esta figu-
ra, “nós como a Renamo somos 
a democracia, somo o garante da 
democracia, se não fosse a Rena-
mo eu acredito que vocês sabem 
muito que Afonso Dhlakama que 
substituiu André Matsangaisse, 
travou muitas situações depois 
de 1992”, disse Elias Dhlakama. 

A celebração dos 42 anos da 
morte do primeiro Comandante 
em Chefe da Renamo e fundador 
desta formação Politica em 1977, 
André Matsangaisse, foi celebra-
da no passado dia 17 de Outu-
bro na província de Manica, sob 
o lema, “Matsangaisse, a fonte 
da democracia multipartidária”. 

Kelly Mwenda

dos nós temos importante papel 
a desempenhar”, disse Manzoni. 

Na cerimónia de lançamento 
de DELPAZ, teve a presença do 
embaixador da Itália, Gianni Bar-
dini e da Áustria, Hubert Neuwir-
th, dirigentes moçambicanos como 
governadores das províncias de 
Manica e Sofala, além de secretá-
rios de Estados de Manica e Sofala. 

Os secretários de Esta-
dos de Manica, Edson Ma-
cuacua e, Sofala, Stela Pinto 
comprometem-se trabalhar de 
forma inclusiva e transparente 
na implementação deste pro-
grama com término a 2025. 

“Sofala já tem pouco mais de 
1.340 reintegrados no âmbito de 
DDR, temos estados a interagir e 
uma das questões que nos abor-
dam sempre é a questão de projec-
tos que possam permitir que eles 
desenvolvam nas comunidades 
onde foram reintegrados. Por isso 
reassumimos o nosso compromis-
so de tudo fazer para que estes 
Irmãos moçambicanos possam 
dar o seu contributo pra o desen-
volvimento do país e nunca mais 
pegar em armas”, disse Stela Pin-
to, secretaria de Estado de Sofala. 

O DELPAZ será implementa-
do nos distritos de Guro, Gondola, 
Tambara, Báruè e Macossa, em 
Manica, Doa, Moatize e Tsangano 
na província de Tete e, Machanga, 
Chibabava, Gorongosa, Maringue, 
Chemba e Cheringoma em Sofala.

Kelly mwenda
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Alexandre Chivale afastado do processo, mas deverá 
voltar à tenda da B.O sem a toga e como declarante

De advogado à declarante
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Ao 33º dia do julgamento do escândalo financeiro das 
“dívidas ocultas”, houve um verdadeiro “abalo sísmico” na 
tenda da Bo. o tribunal decidiu ontem afastar o advogado 
alexandre Chivale do processo nº 18/2019-C, ora em jul-
gamento. Chivale deixa assim de ser o mandatário dos réus 
antónio Carlos do rosário (antigo director da inteligência 
económica do sise), maria inês moiane (antiga secretária 
particular do estadista armando Guebuza) e elias moiane.

Além de ter sido 
impedido de 
continuar a de-
fender os inte-
resses dos três 

réus no processo, Alexandre Chiva-
le foi constituído declarante, o que 
significa que um dia voltará à tenda 
da Cadeia de Máxima Segurança 
sem a toga para sentar na mesma 
cadeira onde sentaram os seus cons-
tituintes. As decisões do tribunal 
acabam atingindo a família do an-
tigo Estadista Armando Guebuza, 
cujo advogado é Alexandre Chivale

O afastamento de Chivale foi 
requerido pelo Ministério Público 
sob a alegação de que Alexandre 
Chivale é colaborador do SISE, 
condição que o coloca numa situ-
ação de conflito de interesses. Isto 
é, tendo vínculo com Estado, não 
pode patrocinar causas contra esse 
mesmo Estado. Tanto o Ministério 
Público como o tribunal fizeram fé 
nas palavras de António Carlos do 
Rosário que alegou durante a sua au-

dição que seu advogado Alexandre 
Chivale era colaborador do SISE.

Agora resta saber se o tribu-
nal vai valorar tudo o que o réu 
António Carlos do Rosário disse 
durante a sua audição, em nome 
da coerência que o juiz Efigénio 
Baptista não se cansa de evocar. 
A Ordem dos Advogados de Mo-
çambique questiona a decisão de 
afastar Alexandre Chivale toma-
da pelo tribunal tendo como base 
as declarações do réu. Chivale 
já recorreu da decisão e diz que a 
mesma tem motivações políticas.

Era suposto que a sessão de 
ontem iniciasse com o assistente do 
processo – a Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique (OAM) – a in-
terrogar António Carlos do Rosário, 
depois do réu ter passado oito dias 
a responder às perguntas do Minis-
tério Público. Mas não foi assim. A 
representante do Ministério Públi-
co, Ana Sheila Marrengula, pediu 
a palavra para apresentar dois re-
querimentos visando o advogando 

Alexandre Chivale, mandatário de 
António Carlos do Rosário (antigo 
Director da Inteligência Económica 
do SISE), Maria Inês Moiane (anti-
ga Secretária particular do Estadista 
Armando Guebuza) e Elias Moiane.

Pela ordem de importância, 
comecemos pelo segundo reque-
rimento. O Ministério Público fez 
uma contextualização para lembrar 
as declarações de António Carlos 
do Rosário feitas em audiência do 
julgamento, segundo as quais o 
seu advogado Alexandre Chivale 
era colaborador do SISE. Porque 
o visado não refutou a informação, 
o Ministério Público acredita que a 
revelação do réu é verdadeira, por 
isso defendeu que sendo colabo-
rador do SISE, Alexandre Chiva-
le tem um vínculo com Estado e 
presta um serviço público que con-
corre para a segurança do Estado.

“Tendo vínculo com o Estado, 
o ilustre advogado está impedido de 
patrocinar causas contra o Estado 
moçambicano”, disse a magistrada 
Ana Sheila Marrengula, lembrando 
que o Ministério Publico deduziu 
um pedido civil de indemnização 
ao Estado no montante de mais de 
dois mil milhões de dólares, acres-
cidos de juros, contra todos os réus, 
incluindo os que são patrocinados 
pelo advogado Alexandre Chivale.

Além desse impedimento, o 

Ministério Público fez notar que 
Alexandre Chivale está numa po-
sição que revela uma “manifesta e 
grave incompatibilidade” entre o 
exercício do mandato forense con-
ferido pelos réus do processo ora em 
julgamento e de funções de admi-
nistrador da Txopela Investments e 
Indico Proportey, empresas “usadas 
para o recebimento e branqueamen-
to de valores do grupo Privinvest”.

Acresce-se o facto de Alexan-
dre Chivale ser sócio maioritário 
(com 75%) da Ndandula Empre-
endimentos, empresa que faz a 
gestão de activos imobiliários apre-
endidos no âmbito deste processo 
por terem sido adquiridos com di-
nheiro do calote, violando o dever 
de probidade previsto no Estatuto 
da OAM. Por isso, requereu que 
“Alexandre Chivale seja impedi-
do de participar neste julgamento 
como advogado, com observância 
de todos os formalidades legais”.

 Depois de ouvir os argumentos 
da OAM, assistente no processo, 
e do visado, o juiz Efigénio Bap-
tista decidiu afastar o advogado 
Alexandre Chivale, alegando que 
o tribunal não tinha alternativa. 
“Declaro impedido, como advoga-
do, pelos fundamentos invocados 
pelo Ministério Público, e que seja 
ouvido como declarante nos pre-
sentes autos, conforme o pedido 

do assistente, em data a anunciar”.
Mesmo perante da insistência 

da OAM e do próprio Alexandre 
Chivale no sentido de o tribunal 
oficiar o SISE para confirmar se 
o advogado é ou não colabora-
dor da instituição, o juiz recusou 
terminantemente, fazendo fé nas 
palavras do réu António Carlos do 
Rosário que, conforme decorre da 
lei, tem a faculdade de mentir du-
rante a sua audição no julgamen-
to. “Dada a sua natureza secreta, 
o SISE não tem contratos visados 
pelo Tribunal Administrativo. E 
os contratos laborais podem ser 
escritos ou orais. Sendo colabora-
dor do SISE, e a função do SISE 
é garantir segurança do Estado, 
não pode conflituar com o próprio 
Estado. Não pode ser mandatário 
num processo em que há interesses 
diversos entre os réus e o Estado”. 

Assim, os réus António Carlos 
do Rosário, Maria Inês Moiane e 
Elias Moiane têm até quinta-feira, 
dia em que retoma o julgamento, 
para nomear novos advogados. 
Caso não o façam, o tribunal irá 
nomear oficiosamente um de-
fensor para os três réus. O juiz 
Efigénio Baptista já adiantou 
que irá nomear o advogado Isál-
cio Mahanjane, por ser o mais 
próximo de Alexandre Chivale.

Em relação ao segundo re-
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querimento, o Ministério Público 
solicitou a exoneração da empre-
sa Txopela Investments como 
fiel depositária dos apartamentos 
apreendidos pela justiça no âmbito 
do Processo nº 18/2019-C, ora em 
julgamento. O Ministério Público 
acredita que os apartamentos foram 
comprados no interesse de António 
Carlos do Rosário com dinheiro do 
grupo Privinvest, e que a Txopela 
foi criada para branquear a verda-
deira origem dos fundos e o ver-
dadeiro proprietário dos imóveis. 
Por isso, além da exoneração da 
Txopela – alegadamente porque a 
sua indicação como fiel depositária 
de imóveis não foi por despacho 
do juiz que ordenou a penhora, o 
Ministério Público requereu a no-
meação da Direcção Nacional do 
Património de Estado (do Ministé-
rio da Economia e Finanças) como 
fiel depositária dos apartamentos 
apreendidos. E pediu também que 
o tribunal ordenasse Alexandre 
Chivale a abandonar, no prazo de 
24 horas, o apartamento que ocupa 
no Condomínio Deco Assos , na 
sua qualidade de administrador da 
Txopela Investments, e a entregar 
as respectivas chaves ao tribunal.

 Tal como o primeiro, o se-
gundo requerimento do Ministério 
Público foi diferido pelo juiz Efi-
génio Baptista. Além de exonerar 
a Txopela como fiel depositária 
dos imóveis apreendidos, o tribu-
nal ordenou o administrador da 
empresa, o advogado Alexandre 
Chivale, a abandonar, no prazo de 
cinco dias úteis, os referidos acti-
vos imobiliários e em igual período 
entregar as chaves ao tribunal. A 

Direcção Nacional do Património 
de Estado foi nomeada fiel depo-
sitária dos activos apreendidos.

A sessão teve que ser interrom-
pida ao meio da tarde porque o juiz 
notou que o réu António Carlos 
do Rosário estava profundamente 
abalado com o afastamento do seu 
advogado. Antes de o juiz anunciar 
a decisão, a advogada Alice Mabo-
ta pediu a palavra para, em nome 
da defesa, solicitar ao tribunal a 
interrupção da sessão alegando 
que todos os advogados estavam 
sem forças para continuar com os 
trabalhos devido ao afastamento 
do colega Alexandre Chivale. Mas 
o juiz disse que iria interromper 
a sessão não porque os “advoga-
dos estão com moral baixa”, mas 
porque o réu António Carlos do 
Rosário não estava em condições 
de responder ao interrogatório.

Chivale diz que já estava 
avisado sobre o plano do seu 

afastamento

“É uma daquelas coisas que fe-
lizmente se confirmam. Nós espe-
rávamos que os dois requerimentos 
fossem apresentados ontem, esse 
era o plano. Já estávamos avisados, 
porque o objectivo final é afastar o 
mandatário deste processo. Isso já 
nos tinha sido comunicado e nós 
também informamos a quem de di-
reito. O cidadão Alexandre Chivale 
não é parte deste processo. É apenas 
advogado e, como tal, tem estado a 
agir neste processo. Sei que muita 
gente está incomodada sobre o que 
é que nós vamos juntar e aduzir 

neste processo. Estamos cientes de 
que estamos a mexer com muitas 
sensibilidades, há muitos interesses 
em jogo. Nós estamos firmes e va-
mos continuar firmes porque temos 
uma missão: defender o direito, a 
justiça e contribuir para a desco-
berta da verdade material. Sabe-
mos onde é que esses documentos 
foram preparados e conhecemos as 
pessoas que participaram. Estáva-
mos informados”. Sobre os factos 
alegados pelo Ministério Público, 
Chivale disse que é administrador 
da Txopela por indicação do accio-
nista maioritário, nomeadamente a 
IRS, empresa baseada no Líbano. 

“O cidadão Alexandre Chivale 
é administrador da Txopela desde 
Agosto de 2020 e só em Dezem-
bro de 2020 é que interveio como 
advogado de António Carlos do 
Rosário”. Chivale disse que nunca 
foi comunicado de nenhuma deci-
são judicial que impedisse a Txo-
pela de desenvolver actividades e 
que ocupou um dos apartamentos 
no Condomínio Deco Assos (na 
Marginal de Maputo) por decisão 
da IRS, antes ordem de apreensão. 

“A IRS estava com dificulda-
des de transferir fundos para pagar 
salários, por isso decidiu que os ad-
ministradores da Txopela deviam 
ocupar os imóveis como forma de 
os compensar”. Quando houve a 
ordem de apreensão, Chivale disse 
que não lhes foi comunicado que 
deviam abandonar os mesmos. “O 
oficial disse que era nomeado a 
Txopela como uma das fiéis depo-
sitárias. É preciso que se diga quais 
são as disposições da ordem de 
apreensão que violamos. Nós consi-

deramos que o imóvel é da Txopela 
e esta empresa é diversa da pessoa 
de António Carlos do Rosário”. 

O advogado explicou ainda 
que quando foi indicado como ad-
ministrador da Txopela, foram-lhe 
apresentados apartamentos da em-
presa localizados no prédio Deco 
Residence, na Cidade de Maputo. 
“Como a Txopela já estava com as 
contas bloqueadas, criamos a em-
presa Ndandula Empreendimentos 
para gerir os imóveis. Reagimos 
nos autos de traslado fundamentan-
do porque consideramos a Txope-
la e a Ndandula proprietárias dos 
imóveis apreendidos e estamos 
à espera da decisão do tribunal”. 

Sobre o requerimento que ditou 
o seu afastamento, Chivale reagiu 
afirmando que quem tem legitimi-
dade de aferir a questão da incom-
patibilidade é o Conselho Nacional 
da OAM. “Não vi nos autos ne-
nhum documento que indica que 
Alexandre Chivale é funcionário, 
agente do Estado. Não se juntou 
prova de que o visado é funcioná-
rio ou agente de Estado, ou ainda 
contratado de qualquer serviço pú-
blico”. Mesmo inconformado com 
o seu afastamento, Chivale disse 
que sai de cabeça erguida. “Saímos 
de cabeça erguida e vamos con-
tinuar a fazer o nosso trabalho de 
variadas formas. Não estamos aba-
lados e já estávamos preparados”.

Ordem dos Advogados 
questiona afastamento de 

Alexandre Chivale

Depois de apoiar o pedido do 

Ministério Público relativo à exo-
neração da Txopela como fiel de-
positária dos activos apreendidos 
e requerer que sejam ouvidos com 
declarantes os administradores 
da Txopela, incluindo Alexandre 
Chivale, a OAM pronunciou-se 
em relação ao requerimento so-
bre o afastamento do advogado. 

Falando em representação da 
OAM, o advogado Vicente Manja-
te começou por explicar que tendo 
presente o regime de verificação 
das incompatibilidades previstas 
no Estatuto da OAM, e porque o 
exercício da actividade da advoca-
cia só pode ser limitado nos termos 
da lei e em casos extremos, havia 
necessidade de seguir as regras 
próprias previstas naquele dispo-
sitivo legal. E uma delas é fazer 
intervir a entidade que regula o 
exercício da advocacia, nomea-
damente a OAM para, através do 
seu Conselho Nacional, pronun-
ciar-se sobre a alegada incompa-
tilidade de Alexandre Chivale. 

“É um procedimento que tem 
em vista garantir a tutela e a pro-
tecção da liberdade dos advoga-
dos do exercício da profissão”. 
Mais ainda, a OAM defendeu a 
necessidade de se confirmar jun-
to do SISE se existe ou não um 
vínculo entre esta instituição e 
o advogado Alexandre Chivale.

 “Ainda que seja à cautela, é 
importante para que a decisão seja 
tomada com a devida serenidade 
e segurança. O réu não representa 
o SISE, além de que ele tem a fa-
culdade de mentir nesta audiên-
cia. Por isso, julgamos importante 
que se oficiasse o SISE”. (Cdd)

O banco Credit 
Suisse deu-
-se esta terça-
-feira como 
culpado de 

conspiração para cometer trans-
ferência financeira fraudulenta, 
pagando 475 milhões de dólares 
num acordo com os Estados Uni-
dos relativamente ao escândalo das 
dívidas ocultas de Moçambique.

A unidade europeia do banco 
admitiu tê-lo feito durante uma 
audição que decorreu na terça-
-feira num tribunal em Brooklyn, 
Nova Iorque, no mesmo dia em 
que a sede do banco suíço acor-
dou com o Departamento de 
Justiça norte-americano um adia-
mento da acusação por três anos.

O Credit Suisse vai assim 
pagar cerca de 475 milhões de 
dólares, o equivalente a 408 mi-
lhões de euros, no acordo feito 
com as autoridades judiciais fi-

nanceiras nos Estados Unidos, 
no Reino Unido e noutros locais, 
de acordo com a Bloomberg, que 
cita fontes próximas do processo.

Os detalhes do acordo de-
verão ser divulgados nos pró-
ximos dias, acrescenta a agên-
cia de informação financeira.

O banco “consciente e propo-
sitadamente concordou em parti-
cipar num esquema para violar o 

estatuto sobre transferência inter-
nacional fraudulenta de verbas, 
através da participação num esque-
ma para obter dinheiro através de 
declarações falsas e fraudulentas”.

“Certos empregados e agen-
tes cometeram actos, incluindo 
pagamentos que passaram pelo 
Distrito do Leste de Nova Iorque”, 
onde o caso começou a ser julgado 
em 2018, disse Alan Reifenberg.

Banco russo aceita pagar 6 
milhões de dólares para fechar 

acordo

Por sua vez, o VTB aceita pa-
gar multa “sem admitir, nem negar” 
acusações de enganar investidores 
em transacções relacionadas às dívi-
das ocultas. O Banco russo não teria 
revelado a natureza da dívida de Mo-
çambique e alto risco do negócio.

A Comissão de Valores Mobi-
liários norte-americana anunciou 
esta terça-feira (20.10) que o ban-
co russo VTB aceitou pagar mais 
de 6 milhões de dólares pelo seu 
papel nas dívidas ocultas de Mo-
çambique, horas depois de conhe-
cido o acordo com o Credit Suisse.

“Uma subsidiária sediada em 
Londres do banco russo VTB con-
cordou separadamente em pagar 
mais de 6 milhões de dólares num 
acordo face a acusações da SEC”, 

sigla inglesa da Comissão de Va-
lores Mobiliários norte-americana, 
que fez o anúncio em comunicado.

O VTB aceitou pagar “sem ad-
mitir, nem negar” as acusações de 
“enganar investidores numa segunda 
oferta de títulos de 2016”, relaciona-
da com as dívidas ocultas, “violando 
as regras antifraude contra negligên-
cia”. De acordo com o despacho da 
SEC, “a segunda oferta estruturada 
pela VTB Capital e Credit Suisse 
permitiu aos investidores trocar os 
seus títulos de uma oferta anterior 
de obrigações por novas obrigações 
soberanas emitidas directamente 
pelo Governo de Moçambique”. 

Em causa está o facto de não ter 
sido revelada “a verdadeira natureza 
da dívida de Moçambique e o alto 
risco de incumprimento das obriga-
ções”, que se viria a confirmar, pois 
Moçambique deixou de pagar os 
financiamentos depois de conhecida 
toda a extensão das dívidas ocultas.

Americanos ganham dinheiro com 
dívidas ocultas moçambicanas

Credit Suisse e VTB propõem acordos 
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Participei, re-
centemen-
te, numa 
formação 
avançada 

de segurança rodoviá-
ria em que um dos temas 
abordados teve a ver com 
a distracção na condução, 
tendo os ecrãs digitais com 
que os automóveis moder-
nos vêm sendo equipados, 
sido apontados como um 
foco de distracções, uma 
vez que obrigam o condu-
tor a desviar a vista da sua 
função principal, a de ex-
plorar os perigos existen-
tes na estrada. Realmente, 
a distracção está a tornar-
-se num dos maiores pe-
rigos durante a condução.

O grande dilema para 
os legisladores da maioria 
dos países consiste no fac-
to de se proibir o uso do 
telemóvel por provocar si-
tuações de falta de atenção 
na condução, mas permi-
tir-se que os automóveis 
modernos sejam equipa-
dos com ecrãs digitais, que 

por sua vez causam de-
satenção, além de muitos 
deles serem também uma 
extensão do telemóvel. 

Um dos exemplos 
apresentados na aborda-
gem deste tema da distrac-
ção, teve a ver com o facto 
de, ao desviar-se os olhos 
da estrada para o ecrã por 
2 segundos, enquanto se 
está a conduzir, equivale 
a multiplicar o risco de 
acidente em 20. Para elu-
cidar melhor este aspecto 
foi apresentado o seguinte 
e concreto exemplo: “Em 
média são necessários 5 
segundos para ler ou es-
crever uma mensagem. 
Este tempo de 5 segun-
dos, a 90Km/h equivale 
a percorrer um campo de 
futebol no seu compri-
mento total com os olhos 
vendados. É por esta ra-
zão que parece um con-
tra-senso proibir o uso do 
telemóvel mas permitir-se 
o uso de ecrãs digitais. No 
entanto, não há como con-
tornar o uso dos ecrãs nos 

automóveis. Tal como o 
telemóvel tornou-se pre-
dominante nas socieda-
des no geral, do mesmo 
modo os ecrãs passaram 
a ter grande importân-
cia na vida dos automo-
bilistas em particular.

Antigamente, nos 
automóveis, existia um 
grande número de botões 
para pressionar, movi-
mentar ou rodar na conso-
la central mas, actualmen-
te, tudo está concentrado 
num ecrã, tal como, o ar 
condicionado, o rádio, lei-
tor de CD, GPS, consumos 
do veículo, temperatura 
interior e exterior, contro-
lo de espaços em situação 
de estacionamento, entre 
outras funções. Por exem-
plo, uma das utilidades 
dos ecrãs digitais equipa-
dos com GPS, quando se 
conduz num país ou numa 
cidade pela primeira vez, 
é o de orientar o condutor 
até chegar ao destino pre-
tendido, bastando indicar 
o endereço. Não restam 

dúvidas de que os ecrãs 
digitais são também uma 
mais-valia para o condu-
tor pois fornecem indica-
ções de vária ordem que 
permitem ao motorista 
escolher as melhores ro-
tas, ser avisado com an-
tecedência de acidentes 
ou de obstáculos que irá 
encontrar na sua viagem, 
para além de permitir ace-
der ao mundo exterior. 

Perante o perigo que 
os ecrãs provocam no que 
a distracção diz respeito 
e a utilidade de informa-
ções que proporcionam 
aos automobilistas, temos 
de nos conformar com a 
sua existência e aprender 
a usá-los de forma a mi-
nimizar os riscos que pos-
sam causar. Uma das su-
gestões apresentadas foi a 
de olhar para os ecrãs de 
forma rápida e, em vez 
de dirigir a vista direc-
tamente, olhar para eles 
usando o canto do olho. 
Proceder assim pode aju-
dar a minimizar o perigo 

resultante de tirar total-
mente a vista da estrada.

A tecnologia, porém, 
não pára de evoluir uma 
vez que alguns ecrãs já 
respondem ao toque (tou-
chscreen) e há os que re-
agem aos comandos por 
voz nas funções de clima-
tização e escolha de rotas.

Em conclusão, não há 
dúvidas de que praticar a 
condução e simultanea-
mente observar o moni-
tor, prejudica a acção de 
ver, quer na longitudinal 
quer na periferia, e faz 
ainda diminuir a acui-
dade visual. Sabendo-se 
que conduzir é um acto de 
multitarefas para o con-
dutor, se este der também 
atenção às informações 
que surgem no ecrã, terá 
de dividir ainda mais a sua 
atenção tornando a condu-
ção mais difícil. E quanto 
mais difícil fica a con-
dução o perigo aumenta.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL

Contradições entre as novas 
tecnologias da indústria automóvel 

e a segurança na condução

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Quinta-feira, 21 de Outubro de 20216 |  zambeze  
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O tempo de 
vida do Ser 
H u m a n o 
n e s t e 
M u n d o 

é bastante curto,  e  por 
mais que ele desfrute de 
todos os luxos e prazeres, 
p o r  m a i s  q u e  t e n h a 
alcançado grandes êxitos 
e glórias, viverá sempre 
com duas preocupações:

1 – O medo da morte, que 
resultará na abdicação de 
todos os prazeres do Mundo.

2 – A perda ainda em 
v ida ,  desses  p raze res , 
seja por que motivo for.

S e  p a r a  a  p r i m e i r a 
preocupação o Homem não 
tem solução, para a segunda, 
ele tentará procurar formas 
de garantir a disponibilidade 
dessas coisas na vida, de 
uma forma inf indável .

E porque o Ser Humano 
é uma criatura divina, para 
garantir uma vida em que os 
prazeres não tenham fim, é 
necessário que meditemos 
n a  s e g u i n t e  q u e s t ã o :

Como é que o Homem 
foi criado? Ele não sabe, e 
não é possível descobri-lo 
recorrendo apenas à sua 
inteligência, pois o processo 
de criação ocorre antes da 
sua existência e antes de ele 
ter consciência. Portanto, 
o  processo  de  c r i ação 
é para ele algo oculto. 
Aliás, o Ser Humano fica 
surpreendido ao se ver a si 
mesmo aqui no Mundo. Ele 
tem a difícil tarefa de saber 
como foi criado, porque 

foi criado, e quem o criou
Na busca de respostas a 

essas questões, o Homem 
apresenta algumas ideias, 
porém vagas e incompletas, 
pois o seu conhecimento é tão 
limitado quanto imperfeito.

É de todo impossível 
sabermos da realidade da 
criação,  podendo sabê-
l o  a p e n a s  a t r a v é s  d o 
próprio Criador. Se alguém 
recorrer a qualquer outra 
fonte  fora  do  Cr iador, 
apenas resvalará para a 
confusão, baralhando-se 
a si mesmo e baralhando 
também os outros. E por 
maior que seja e esmero 
e esforço despendidos, 
a pessoa não chegará a 
n e n h u m a  c o n c l u s ã o .

Mas a questão é: Como é 
que o Homem foi criado? 

O Ser Humano, na base da 
inteligência com que Deus 
o dotou, também cria coisas 
que antes não existiam, 
mas, a criação do Homem 
é diferente da criação de 
Deus. Por exemplo, nós 
fazemos o copo. Contudo, 
mesmo antes da fabricação 
do copo o Homem já bebia 
água usando outros meios.

Portanto, o que o Homem 
faz, é apenas para melhorar 
a sua vida, enquanto tudo 
o que Deus faz, se revela 
essencial e indispensável 
à existência humana, pois 
de  out ra  forma a  v ida 
é impossível,  e não só. 
Deus até garante-nos as 
neces s idades  da  v ida , 
mantendo todas as coisas 

básicas no Seu controlo.
Por exemplo, meditemos 

nas  co i s a s  bá s i ca s  da 
vida, que são a comida, a 
água, e o ar. A comida é 
produto da terra, podendo 
ser monopolizada pelos 
humanos na sua produção 
e distribuição. Então, Deus 
deu-nos um corpo que pode 
resis t i r  à  fome por um 
período longo,  is to em 
função do organismo de 
cada um. Quanto à água, 
a sua importância para 
o Ser  Humano é maior 
que a da comida, daí que 
D e u s  n o s  t e n h a  d a d o 
um corpo que resiste à 
sede apenas alguns dias, 
durante os quais se pode 
procurar o chamado líquido 
precioso em caso de falta. 

A água também pode 
ser monopolizada pelos 
humanos ,  con t ro l ando 
a s  s u a s  f o n t e s .

Mas, Deus criou o oxigénio 
em todos os espaços, pois 
o Ser Humano não pode 
viver um único momento 
sem ar, sendo por isso que 
Deus não deixou o controlo 
de ar na mão de ninguém.

O Homem pode manipular 
a comida dos outros ou 
privá-los, mas a reserva que 
o Homem tem no seu corpo, 
permite-lhe resistir à fome 
e procurar comida noutros 
locais, ou migrar para locais 
longe dos manipuladores.

Quanto à água, o Homem 
não  pode  v ive r  mu i to 
tempo sem ela, e a sua 
necessidade é maior do que 

a necessidade de comida.
Mas no que respeita ao 

ar, o que seria de nós se 
alguém pudesse controlar 
o oxigénio de que o seu 
próximo necessita para 
viver? A sua importância 
é - n o s  t r an s mi t i d a  p o r 
e x e m p l o ,  a t r a v é s  d a 
aflição de um doente com 
insuficiência respiratória.

Para além disso, o Ser 
H u m a n o  l i m i t a - s e  a o 
que consegue fazer. Por 
exemplo, o mesmo copo 
que o Homem fez, não se 
movimenta, não cresce, não 
se acasala, nem reproduz 
outros copos. Isto porque 
ele não tem o domínio sobre 
a alma, pois esta está sob o 
comando directo de Deus.

C o m  i s t o  n ó s 
co mp r e e n d e mo s  c o m o 
Deus nos criou. Portanto, 
tudo tem um criador. E o 
criador do Homem é Deus. 

Deus criou-nos através 
de uma gota de sémen, que 
passa por várias fases, num 
local seguro, no útero. O Ser 
Humano começa por ser uma 
gota de esperma, depois um 
coágulo, a seguir um pedaço 
de carne que parcialmente 
se transforma em ossos. 
Depois é soprada nele a 
alma, da parte de Deus, e 
assim aparece como um feto 
completo. A seguir, depois de 
nascer, torna-se uma criança, 
depois um adolescente, a 
seguir um jovem, e depois 
então atinge a maturidade, 
e finalmente a velhice. 
Assim, vão-se passando 

dias, meses, anos, e depois 
morre, sendo sepultado.

O n d e  é  q u e  e s t ã o 
os nossos pais ,  avós e 
o u t r o s  a n t e p a s s a d o s ?

Com o decorrer do tempo 
nós também vamos morrer, 
deixando  es te  Mundo. 
S e r e m o s  s e p u l t a d o s , 
transformando-nos em pó.

É  d e s e j á v e l  q u e 
investiguemos as razões 
pelas quais fomos criados. 
Será que o nosso corpo e 
este Universo tão perfeito, 
com um sistema infalível, 
foram criados em vão? 
S e r á  q u e  a p a r e c e r a m 
do  nada?  Não!  Só  um 
néscio pode pensar assim. 

Dentro de pouco mais de 
dois meses, mais um ano 
(do calendário gregoriano) 
das nossas vidas irá chegar 
ao  f im .  O  f im  de  um 
ano e o início de outro 
constituem momento de 
reflexão sobre o que foram 
as nossas vidas ao longo 
do ano que termina, pois 
o inteligente é aquele que 
toma lição da passagem dos 
dias, dos meses e dos anos.

S e  é  m o m e n t o  d e 
reflectirmos e fazermos 
o balanço dos êxitos e 
fracassos materiais, também 
devemos reflectir nos êxitos 
e insucessos espirituais, e 
renovarmos o juramento 
com o nosso Criador, para 
que  ass im passemos  o 
resto das nossas vidas na 
piedade e nas boas acções, 
para que tenhamos uma 
boa saída deste Mundo.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Haverá quem reflicta nisso?
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maputadasF r a n C i s C o  r o d o L F o

Comandante-geral da Polícia acabe com a 
“corrupção” da PT aos semi-colectivos nas 
Províncias de Maputo, Gaza e Inhambane

Crónicas de viagem à Maxixe (2):

No  e s p a ç o 
de um mês, 
fomos duas 
v e z e s  à 
Maxixe, em 

visita familiar, mas esta mania 
de “escrevinhar” para os jornais 
vem desde os tempos de antanho.

Por isso, uma visita à Maxixe, 
terra que nos viu nascer, nos anos 
quarenta e tal, ali no Chicuque, 
esse belíssimo Hospital que 
era então da Missão Suíça e 
actualmente pertence à Igreja 
Metodista Unida, é pretexto 
para sempre dizer algo. 

Aqui as impressões da 
viagem, para pôr a Maxixe 
nestas tuas MAPUTADAS, 
no Grande Rio ZAMBEZE, já 
que alguns jornais reclamam 
assuas baixíssimas tiragens, 
pois os leitores se “cansam”, 
sobretudo os hebdomadários 
m o ç a m b i c a n o s ,  p o r 
abordarem todos os mesmos 
temas: chapadinhos na capa 
(deixando de comprar).

Deixemos estelongo introito, 
para irmos como diria o saudoso 
Leite de Vasconcelos, esse ícone 
do jornalismo moçambicano: 
“Directo ao Assunto” …

Era dia 4 de Outubro de 
2021, dia especial para o povo 
moçambicano, “Dia da Paz”, 
essa Paz beliscada de todas as 
formas, mas que me faz recordar 
o que eu dizia há tempos aos 
jovens do meu Bairro da Polana, 
cá no Maputo: “o problemas 
é o que está lá em baixo”!...

P e r g u n t a v a m 
i r o n i c a m e n t e :  “ … e m 

baixo, aonde, sr. Rodolfo?”
- A questão da cobiça dos 

recursos minerais e energéticos 
é a maka desta bela “Pátria 
Amada” … - respondia.

Mas há quem tenta “insistir” 
que a maka de Cabo Delgado, 
é guerra entre maconde, 
kmwanes e macuas, até aparece 
pseudo analistas, que depois 
coordenam com algumas 
rádios estrangeiras para nos 
convencerem que é verdade.

A nossa agressividade 
é limitada, porque muitos 
comentadores e analistas, 
não tratam “terra a terra” 
os assuntos da sua Pátria, 
sobretudo na Imprensa escrita. 

Mas esse é problema dos 
chamados PALOP, pois a 
maioria não possui as “Agências 
de Informação” a funcionar. 
Também da África. Ou se 
possuem, limitam-se a envia 
notícias e não têm comentadores. 
Vejam como esta a nossa AIM 
(Agência de Informação de 
Moçambique). Mas este assunto 
que dá para muitas Maputadas.

Era 4 de Outubro – dizia…O 
motorista do semi-colectivo fez 
a paragem em casa, na Paragem 
do “RunguKudzi”, ali na 
Maxixe Velha (Nhatitima), mas 
que os adventos da mudança 
deram o nome de Malalane-1.

Eram 5 hora quando 
partimos! Frio de rachar os 
dentes e nós que mesmo 
com a casa junto à baia de 
Inhambane, não nos deu tempo 
de mergulhar os pés no mar a 
escassos 20 metros da casa…

Por ser cedo de mais passamos 
do “Controle” de Lindela, 
quando estava na estrada 
um PT (Policia de Trânsito).

Aportamos Inharrime às 6 
horas, com um chuvisco intenso 
o que pode, se porventura 
continuar a regularidade das 
chuvas, a termos um bom 
ano agrícola na Província de 
Inhambane, para regar também 
as famosas “tangerinas de 
Inhambane” que o poeta-mor, 
José Craveirinha, cantava 
nos seus belíssimos versos.

Até Quissico - terra de eleição 
do cronista Kandyane Cândido 
Kandya Wamatuva, nas suas 
brilhantes crónicas, mas que o 
COVID lhe pôs, infelizmente, 
além tumulo, deixou saudades 
no DOMINGO - passamos 
às 6.34 horas, não tínhamos 
p r a t i c a m e n t e  n e n h u m 
PT na estrada, correndo a 
viagem às mil maravilhas. 

Em Chissibuca,  onde 
passamos às 6.55 horas, do 
dia 4.10.2021, o motorista 
parou para pagar o “saguate” 
ou “refresco” ao PT (Polícia de 
Trânsito), que nos mandou parar.

A regra é a mesma para 
“cumprir” com orientação 
do Comandante Geral da 
PRM (Polícia da Republica 
de Moçambique), segunda 
a qual, o motorista não deve 
sair da viatura para ir ter 
com o Agente - orientou, 
para aparentemente evitar o 
“suborno”, a “corrupção”.

Agora ,  o  “se rv iço  é 
combinado” – como dizem 

os ferroviários – pois, o 
motorista põe dinheiro em 
nota, num papel com livrete e 
o PT “finge” ir à frente (como 
quem está a inspecionar) para 
meter o “saguate” no bolso, 
protegido com a sua capa de 
“Policia de Trânsito” e volta 
à porta entregar o“livrete”.

Chegados à Zandamela, 
já a largarmos a “República 
de Inhambane” – desculpe-
me a ousadia, o brilhante 
Governador Daniel Chapo 
e a Secretária de Estado, 
Ludmila Maguni, pois no 
dia 1 de Outubro de 2021, 
paramos todos, para a lavagem 
medição da temperatura 
(de todos passageiros).

“Isto aqui é mesmo“República 
de Inhambane” … - desabafava 
um passageiro que connosco 
viajam perante a exigência 
do famoso “Controle de 
Zandamela”. Vamos pensar 
no “relaxamento” senhor 
Ministro de Saúde, Professor 
Doutor Armindo Tiago (?).

N a  “ R e p ú b l i c a  d e 
Inhambane”, paramos às 7.05 
horas, do dia 4.10.21 para o 
motorista entregar o “refresco”.

Em Xai-Xai onde estivemos 
às 7.40 horas, depois de 
pagar a “taxa de Portagem 
na Pontinha”, um agente 
da PM (Policia Municipal) 
acenou  o  b raço  como 
quem diz: “a minha parte”. 
Curiosamente o motorista 
arrancou sem responder à 
solicitação. O Presidente 
da edi l idade não pode 

parar com a “brincadeira” 
das cobranças do PM ali?

Já na Macia,  nenhum 
agente  nos  interpelou: 
e s t a v a  a  c h u v i s c a r …

No entanto, em Milalene, 
chegamos às 9.20 horas. Aqui 
os agentes da PT correm para 
interpelar os semi-colectivos, 
com o mesmo jogo,  o 
motorista pagou o saguate.

Como era dia chuvoso 
e feriado, na Província de 
Maputo não fomos forçados 
parar para pagar o “saguate”.

A questão que se coloca 
é: O que fazem e não fazem 
os Inspectores de INATRO 
(Ins t i tu to  Nacional  de 
Transporte Rodoviário) e 
da PT (Polícia de Transito).

Ta l v e z  o b r i g u e m  o 
Comandante-Geral da Polícia, 
Bernardino Rafael, a montar 
“câmaras de vigilância”.

Isto é inadmissível. Façam 
reuniões com os semi-
colectivos para eles terem 
“coragem de denunciar”. Os 
autocarros maiores raramente 
são interpelados. Até quando, 
vai acabar o martírio: roubo em 
pleno dia e com funcionários 
nos  seus  gabine tes? . . .

S e  c a l h a r  v ã o - n o s 
responder :  apresentem 
provas. Na “Democracia” a 
Imprensa é o 4º Poder! Ou 
o que fazem e não fazem o 
“Assessores de Imprensa”, 
para fazerem chegar aos 
dirigentes os apelos na media…

mais para semana nas 
tuas maputadas…

 z A todas viaturas dos semi-colectivos a PT e PM “cobra” saguate, sr. comandante, chegando 
atrasados aos seus destinos (andam com velocidade para chegar a horas, provocando acidentes…

 z O que fazem e não fazem os Inspectores do INATRO e da PT (Polícia de Transito)?
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Editorial
É ou não é?Ainda que se rejeite a ideia de que se trata de uma 

perda que merece atenção nacional, os últimos fac-
tos revelaram essa característica, foram demais os 
recursos gastos tentando resolver um problema que 
terminou nessa tragédia. Uns entendem que tenha 

sido o melhor a acontecer e outros muito poucos, procuram anali-
sar a situação, isso é o que deve ser feito pois trata-se de uma não 
agenda mas, um assunto nacional. São desses os contornos naturais 
percorridos pelo rio Moçambique, isso até atingir a sua elegância 
oceânica, onde peixes grandes e pequenos, caranguejos, camarões e 
mais mariscos disputam um espaço liderado por enormes tubarões.

Para onde são pescados os mariscos que se revelam lulas ou la-
gostas e quem os pesca, será que os tubarões sabem, pois sabem, 
e com certeza permitem, porque caso não o permitissem, não ha-
veria mais essa maldição de pesca de mariscos por mariscos, que 
insanidade. É mesmo uma sandice julgar certo e chamar de mestre 
o tal golpe que exterminou o contra-senso do contra-senso oficial.

Ambos casos de polícia tanto quanto feitos pela polícia, 
portanto, resolver ou tentar faze-lo resultaria nos popula-
res três passos dos quais, um para frente e dois para traz, a 
única alternativa é, enquanto essa polícia permitir, analisar.

Passemos então a analisar, em primeiro é importante deixar 
bem claro que aplaudir o abate é um erro, mas não significa que 
esse abate nos deva abalar, pelo menos não a todos mas que abale 
obrigatoriamente a alguns, pese embora, também não os tenha 
abalado, gente muito forte para não dizer, distraída. Aplaudir essa 
atitude é mergulhar a cabeça na areia para não enxergar o que está 
aos seus olhos, a necessidade de existirem granadas alheias aos 
tubarões pois são ou pelo menos foram essenciais para no míni-
mo fingir-se que isto se parece com uma nação. Em segundo, que 
fique também claro que não há nada que se chorar por esse abate 
pois, tais granadas nunca se quer foram dadas o destino certo, 
sempre acovardaram-se nos campos em prejuízo da população ru-
ral e turista alegando que procuravam atingir um inimigo que por 
sinal sempre esteve bem acomodado no centro da cidade grande, 
onde tais munições nunca fizeram o esforço de chegar, ridículo.

Um outro aspecto também carente da triste análise, é essa 
forma tão desumana de juntos coabitar, ameaçando a segurança 
e o bem-estar um do outro em benefício próprio, criando terror 
no seio de famílias que vivem a meio século tentando construir 
um conforto que até enalteceria a todos, na certeza de que se 
alcançou a liberdade para isso, tal como fora feita a promessa e 
o que se vê, parece até um envolvimento dos tais donos da li-
berdade. Se não estão envolvidos então eliminem esse esquema.    

Todos os casos deixam também claro que a nossa bandeira é 
um luto, os horrores do nosso quotidiano sugerem tal traje mas, 
por infelizmente tratar-se de um do nosso normal, não adiantaria, 
correr-se-ia o risco de confundir o planeta, deixando-o sem perceber 
a razão do luto, visto que, tudo remete ao luto nas terras negras 
do índico. Cansamos de luto, chega de raptos a Mariano Nhongo.   

Casos de luto mas 
não para luto

O dia 19 de Outubro ficará para todo o sempre na história de 
Moçambique como sendo aquela data para recordar o ano 
de  1986, quando avião russo Tupolev levou de vez, a vida 
daquele que certamente é o símbolo da unidade nacional. 
Samora Machel. Este ano fica marcado pela passagem dos 35 

anos após a polémica morte física do primeiro Presidente de Moçambique 
Independente, Samora Moisés Machel. São três décadas de um acidente aéreo 
cuja peripécia ainda levanta suspeições quanto ao rosto dos autores materiais, 
e os respectivos responsáveis do acidente que vitimou a quase totalidade 
da comitiva presidencial, incluindo a tripulação. Não obstante várias vozes 
augurarem que a morte fora provocada pelo regime do apartheid, algumas 
versões mesmo sem citar nomes, apontam para inimigos internos de Samora. 

Anualmente personalidades ligadas a diversos quadrantes sócio-políticos des-
locam-se à região de Mbuzini, local onde despenhou o avião, para prestar home-
nagem ao herói, e de algum modo expectantes de ouvir algo de novo sobre os mo-
tivos que vitimaram Samora Machel. Passado este tempo todo, as interrogações 
continuam, e apesar da reabertura do processo pelas autoridades sul-africanas 
com dados que sustentam que o presidente moçambicano teria sido assassinado, 
vítima de um complot organizado pelas autoridades de Pretória com anuência de 
alguns sectores moçambicanos. Tudo indica que os rumores não vão ficar por aqui. 

Porém, e contrariando este optimismo, a família Machel, ainda 
acredita que os assassinos do seu ente querido estão vivos e assu-
mem que não vão descansar enquanto não for esclarecida a morte da-
quele que foi o primeiro presidente de Moçambique Independente.

Em 1995, depois de tomar posse, Nelson Mandela, que então iniciava 
um romance com Graça Machel, a viúva do primeiro presidente de Mo-
çambique, mandou abrir um inquérito completo e rigoroso sobre o alegado 
envolvimento das autoridades sul-africanas e de sectores do Poder em Ma-
puto no desastre de Mbuzini. Os resultados nunca foram divulgados, mas 
não se alterou a versão do inquérito oficial de 1986, que atribuiu a causa do 
acidente a um erro de navegação e deficiência dos instrumentos de bordo, 
mas outros sectores, também assumem que a investigação do acidente tenha 
sido torpedeada por demagógicos e oportunismos políticos, que desviaram 
as atenções a todos os que queriam descobrir a verdade, pois, na sua ópti-
ca, foram afastadas directa ou indirectamente as pessoas competentes que 
conheciam e tinham grande experiência da aviação civil em Moçambique.

Samora Machel era um homem das massas. A sua memória está viva e incar-
nada no dia-a-dia dos moçambicanos. Samora não gostava de secretismos.  No 
Governo de Samora Machel, os salários dos governantes e de outros demais 
dirigentes superiores do Estado não constituíam segredo, conforme atesta o 
Boletim da República I Série, n. 29, do dia 30 de Agosto de 1975. O Decreto 
que fixou a remuneração dos dirigentes foi publicado e era do conhecimento de 
todos. Hoje, o mesmo assunto é tratado com grande secretismo. Ninguém quer 
revelar quanto ganham os grandes chefes, pretendendo assim ignorar que os 
governantes são funcionários superiores do Estado e o Estado é dos cidadãos. 

Samora chamava a atenção sobre um aspecto fundamental: a necessidade 
de os dirigentes no seu comportamento representarem os sacrifícios con-
sentidos pelas massas, pois segundo o ex -estadista o poder, as facilidades 
que rodeiam os governantes podem corromper o homem mais firme sendo 
daí ser pertinente que estes vivam modestamente com o povo, não fazendo 
da tarefa recebida um privilégio e um meio de acumular bens ou distribuir 
favores. Samora apregoava que a corrupção material, moral e ideológica, o 
suborno, a busca do conforto, as cunhas, o nepotismo, os favores na base 
de amizade, e em particular dar preferência nos empregos aos seus fami-
liares, amigos ou a gente da sua região fazem parte do sistema de vida que 
a Frelimo queria destruir. O tempo passa. Mas Samora continua vivo. É só 
ver e ouvir os seus discursos nos transportes públicos, nas tabernas, e em 
tudo que seja público e  sentir a distância que hoje nos separa do calor dos 
mesmos. Trinta e cinco anos de saudades, dirão uns. Outros nem tanto! 

dougLas madjiLa
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Na verdade, 
e sem que-
rermos tirar 
o mérito 
do trabalho 

cujo interesse é de todos, o mo-
delo adoptado repetitivamen-
te, quatro seminários consecu-
tivos, não ajudou nem ajudará 
para o alcance de consensos 
consistentes e duradoiros, e a 
insistência neste modelo está a 
criar este estado de coisas que 
estamos todos a acompanhar 
impavidamente: a colocação 
de dois padrões de escrita às 
comunidades linguísticas, o 
que, seguramente, não é cor-
recto nem é bom para questões 
de coesão e harmonia social, o 
estágio socioculturalmente e 
político desejável. É que não 
deve haver variantes ortográ-
ficas diferentes para uma mes-
ma língua, falada no mesmo 
espaço linguístico, e o TXI-
TXOPI está sendo o tal exem-
plo, que pode ser ou está a ser 
interpretado conforme as ve-
neras ostentadas por cada um.

Os grupos linguísticos de-
finidos nos seminários, com a 
excepção do último, o quarto, 
pouco ou nada ajudaram para 
o conseguimento de consensos 
intralinguísticos a favor dos 
interlinguísticos, consequente-
mente valeram as opiniões dos 
sempre mais activos (o que 
não significa mais entendidos 
no assunto) na fala, no propor 
e no decidir, sempre a favor 
do lado que lhes convém. Re-
cordamo-nos todos, os partici-

pantes do último seminário, de 
um falante de XiRhonga que 
disse desesperadamente, numa 
verdadeira assembleia popular 
ou pré-democrática, não con-
cordar, ele e seus pares Rhon-
gas, mas como era vontade 
da maioria, rendia-se; e quem 
é a tal maioria? não é, como 
se pode pensar, dos Rhongas, 
é sim de todos os represen-
tantes dos cerca de vinte e tal 
línguas. E o que esses tantos 
sabem da história ortográfi-
ca e das idiossincrasias desta 
língua? – seguramente nada!

Portanto, este figurino 
simplesmente favoreceu ou 
vem favorecendo o interesse 
único e exclusivo dos organi-
zadores, o de legitimar o que 
já tinha sido decidido, e como 
tem se dito a um tom invicto 
e mandão, “fruto de trabalhos 
científicos árduos”. Mas uma 
ciência que semeia divisão 
deve ser sempre questionada, 
e é o exercício que estamos 
fazendo em benefício comum, 
da herança colectiva, as nossas 
línguas e as respectivas orto-
grafias. Nos bancos das univer-
sidades todos aprendemos ser 
fieis à bibliografia consultada, 
mas podemos mostrar nosso 
distanciamento caso outro ar-
gumento racional e razoavel-
mente plausível aduzirmos, 
o que nunca foi demonstrado 
para o caso doTXITXOPI;o 
único argumento que se nos 
é apresentado é simplesmente 
do género ideológico, que o /
TX/ tem a ver com os padres, 

com a igreja, com a religião 
(católica), e o /C/ é científico. 
Mas todos sabemos que em 
ciências sociais vale a obser-
vação sistemática e criteriosa 
como o método para apurar as 
conclusões, e no TXITXOPI, 
escrito desde há langas déca-
das, nunca se conheceu o /C/, 
razão para questionarmos essa 
cientificidade desta letra, intru-
sa na ortografia desta língua.

No caso do TXITXOPI, 
nos três primeiros seminários, 
os representantes desta língua 
sempre estiveram com os re-
presentantes do GITANGA, 
língua falada na zona central 
da província de Inhambane, 
para decidirem o padrão de 
quê(?) das duas línguas? do 
GITONGA? e do TXITXO-
PI? Então para quê junta-los? 
Há coisas elementares que de-
viam ser feitas, por exemplo 
perguntar a um GITONGA 
se entende o TXITXOPI ou 
perguntar a um M’TXOPI se 
entende o GITONGA, saber-
-se-ia que estas duas línguas, 
apesar de terem uma linha de 
proximidade geográfica num 
dos extremos,elas têm distân-
cias que as separam. Guthrie e 
companhia fizeram a sua parte 
e a fizeram bem, com base nos 
conceitos e experiências de 
então, mas nós não somos for-
çados por ninguém para entrar 
no mato só para nos caçar e nos 
alvejar e nos assassinar só por-
que querermos ser fieis a algo 
impraticável, inconcebível.

Portanto, TXITXOPI e 

GITONGAnão são línguas 
tão inteligíveis como se pode 
pensar, um M’TXOPI do in-
terior de Inharrime, e de Za-
vala até Chidenguele não 
compreendem o linguajar do 
GITONGA, e este também 
não entende patavina do TXI-
TXOPI. Talvez seja esta tardia 
compreensão que, no quarto 
seminário, decidiram isolar 
os GITONGA dos VATXOPI. 
Decisão tardia sim, mas sábia 
e reconhecedora de que o caldo 
está entornado. Afastou-se um 
problema, mas mantiveram-se 
dois, um dos quais o mais gra-
ve. É que nos grupos, são colo-
cados professores e estudantes 
do Bantu das universidades 
Eduardo Mondlane e Pedagó-
gica, indivíduos preparados 
para defender o que lhes foi in-
cutido e que está nos manuais 
de ensino bilingue, indivíduos 
que, pelo nível de abordagem 
da língua, não conhecem a 
dimensão da língua dos seus 
ancestrais, limitando-se a di-
zer que os trabalhos científicos 
recomendam que seja /C/, por 
que o /TX/ é coisa de mis-
sionários, por isso não vale. 

Pior que esta situação, são 
as sessões plenárias para deci-
dir os grafemas da tal Ortogra-
fia de Línguas Moçambicanas, 
e não ortografia de língua X, 
Y, Z… um verdadeiro Legis-
lativo Linguístico Nacional, 
com delegados a votarem em 
coisas que não sabem nadinha. 
Este é um fenómeno estranho 
do exercício da ciência con-

temporânea. Makondes, Yaos, 
Senas, Makhuwas, Nyungwes, 
Ndaus, Nyanjas, Machubus, 
Machanganas, Matswas, e 
tantos outros a decidirem as-
suntos linguísticos dos VA-
TXOPI; é o que acontece, é 
deste tipo de exercício que 
surgiu o padrão ensinado às 
nossas crianças nos processos 
de ensino bilingue. Pena é que 
os relatórios desses seminá-
rios todos não reportam todos 
os procedimentos preceden-
tes, limitam-se em apresen-
tar resultados, e isto também 
não nos parece boa ciência.

A este respeito, apenas 
para advertir, porque estas coi-
sas podem estar assim hoje, 
mas amanhã, com cada vez 
maior consciencialização dos 
falantes sobre a sua identidade 
linguística, pode virar, impor-
ta registar aqui um excerto de 
Jacob (1997) citado porSebba 
(2007:134), que afirma que 
“qualquer tipo de padroniza-
ção ou reforma ortográfica não 
terá sucesso caso haja quem 
quer agir unilateralmente ‘ou 
com políticos’”. É que o de-
bate linguístico, sobretudo o 
de escrita, padronização e 
reforma ortográfico diz res-
peito exclusivo aos donos da 
língua, e disso todo o mundo 
sabe. Nunca um inglês, um 
francês, espanhol se meteu 
no debate sobre o Português, 
discutem aspectos desta lín-
gua os portugueses e sua ex-
-colónias, que inúmeras vezes 
sem conta se desentendem. 

RAndUlAni

“Seminário(s) Sobre a Padronização da 
Ortografia de Línguas Moçambicanas” ou Um 

Legislativo Linguístico Nacional? (3)   
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aLberto Lote tCheCo

A desgraça 
e o sofri-
mento in-
findo que 
têm sido 

o triste destino do povo mo-
çambicano, em que muitos 
apontam o factor humano, 
(governação) como a causa 
desta situação, obrigam a 
que se busque e se experi-
mente uma outra hipótese 
de significação e prática da 
reconciliação, como uma 
forma de integração de 
membros de outros parti-
dos na governação, desde 
a administração da locali-
dade até aos ministérios, 
como forma de se estan-
car este ciclo de violência, 
destruição e sofrimento 
do povo moçambicano.

A nossa História, marca-
da por desastres cuja causa 
é de natureza humana, sem 
excluir, claro, os naturais 
como a seca, os ciclones, 
a Covid-19, etc. que igual-
mente afectam outros povos 
da região e do mundo, mas 
sem que tais se associem 
àqueles de natureza humana.

Este sentido de reconci-
liação (integração política 
do membros de outros par-
tidos no governo, em todos 
os escalões) é a que nunca 
foi experimentada e, dada 
a pior situação em que o 
país tem vivido e vive, não 
se pode desprezar nenhuma 
hipótese de solução pois ne-
nhuma. Das intervenções de 
que muitos ilustres que se 
têm pronunciado sobre as 
causas do ciclo de violência 
no país, tem se apontado a 

falta de reconciliação, mas, 
ironicamente, muitas das 
vozes que apontam esta fal-
ta, já não propõem uma me-
dida prática e exequível que 
pode ser tomada por algum 
decreto tal como muitos ou-
tros decretos foram feitos 
para a pacificação do país, 
entre o governo e a Renamo. 

É neste sentido que des-
cobrimos no maior célebre 
político do nosso tempo e, 
coincidentemente, um afri-
cano nosso vizinho, o gran-
de Mandela. Quando Man-
dela assumiu o poder, depois 
de 27 anos de prisão, uma 
pena que substitui a pena de 
morte a que ele estava pre-
parado para suportar e dizia 
que, se fosse liberto, voltaria 
a praticar as mesmas acções 
que o conduziria à mesma 
pena, assumiu o sentido de 
reconciliação como integra-
ção dos elementos da oposi-
ção no governo. Foi assim 
que nomeou, em todos os 
níveis, dirigentes de outros 
partidos, sendo mais notó-
ria a nomeação de Frederik 
de Klerk, antigo presiden-
te do regime minoritário e 
racista brancoque o havia 
condenado à prisão, como 
vice-presidente e Mango-
suthu Buthelezi, um seu 
feroz adversário e aliado do 
regime minoritário, como 
ministro do interior, entre 
outras nomeações minis-
teriais. Com este sentido 
e prática de reconciliação, 
Mandela evitou u banho de 
sangue na África do Sul, 
a fuga em debandada dos 
brancos (boers) do país, o 

que teria arruinado a gigan-
tesca economia sul-africana 
e levaria ao sofrimento do 
povo e dos povos vizinhos.  

Em Moçambique. Não 
se conhece nenhuma práti-
ca deste sentido de reconci-
liação, sendo o seu sentido 
confundido com o de pa-
cificação que é um acto de 
terminar um conflito, o que 
tem acontecido através de 
muitos acordos de paz que 
vêm sendo assinados su-
cessivamente sem nenhum 
efeito duradoiro. Muito re-
centemente, realizaram-se 
eleições gerais na Alema-
nha. Como se sabe, foram 
os governos alemães que 
estiveram na origem das 
maiores grandes guerras 
mundiais. Na última, foi 
o partido de Hitler que ga-
nhou as eleições e foi ele 
mesmo que conduziu a Ale-
manha à confrontação com 
mundo, o que resultou em 
holocaustos, destruição da 
própria Alemanha e sofri-
mento atroz do seu povo. 
A partir desse período do 
fim do conflito, os alemães 
aprenderam a nunca deixar 
que algum partido vence-
dor, arvorando-se em único 
e representante legítimo, 
governasse sozinho o país, 
sendo o vencedor obriga-
do a formar um governo 
de coligação, integrando os 
membros desses, em pro-
porções dos resultados elei-
torais. Aliás, esta prática é 
igualmente feita noutros pa-
íses do mundo pelo sentido 
que se tem de reconciliação. 

Efectivamente, o termo 

reconciliação, diferente-
mente de pacificação, su-
gere uma amizade em que 
cada parte aceita o outro, 
as suas reivindicações e a 
maior responsabilidade é de 
que detenha o poder assim 
o fazer. Assim, a maior res-
ponsabilidade cabe ao go-
vernante ou o vencedor de 
eleições corresponder à mão 
estendida do outro, de outros 
partidos, e juntos governar 
pois nenhum vencedor é-o 
por cem porcento e um abu-
so do poder, imposição das 
suas políticas, pode condu-
zir à violência. Este sentido 
de responsabilidade recon-
ciliatória pode ser ilustrado 
pela religião cristã em que 
se assume que Deus, o to-
do-poderoso, reconcilia-se 
por descer dos céus, do seu 
trono, fazer-se pequeno em 
tudo, em forma de homem, 
Cristo, como forma de esta-
belecer a reconciliação. Mas 
o que sucede, entre nós, é o 
orgulho e a vaidade de nun-
ca se misturar com o outro, 
assumindo-o como um mal.   

Após a independência 
nacional, proclamada pelo 
mesmo movimento de liber-
tação (a FRELIMO), que se 
batera pela independência 
nacional, durante 10 anos, o 
mesmo movimento, já trans-
formado em partido, instau-
rou o Marxismo-Leninismo 
para a orientação do sistema 
ideológico e político do es-
tado e do governo, numa 
clara expressão, o que, ago-
ra, podia ser, pelos cidadãos 
esclarecidos, de que, ma-
neira nenhuma, podiamse 

alcançar os resultados posi-
tivos, uma vez que, inevi-
tavelmente, tal opção traria 
uma guerra que destruiria o 
pouco que os colonialistas 
haviam construído e as po-
pulações passariam por mo-
mentos extremamente difí-
ceis, em todos os aspectos.

O sistema imposto, em 
discurso que se tratava da 
vontade popular e baseada 
na experiência da gover-
nação das zonas libertadas, 
não foi mais que a apli-
cação da doutrina política 
assente nessa doutina po-
lítica, tal como acontecia 
nos países ditos socialistas 
e comunistas como URSS, 
RDA, Cuba e outros tantos 
denominados do Bloco do 
Leste.Tratou-se de um sis-
tema ditatorial, em que as 
liberdades e os direitos hu-
manos, no sentido em que 
actualmentesão entendidos 
e defendidos, foram, pra-
ticamente, ausentes e todo 
aquele que ousasse reivin-
dicá-los era assumido como 
inimigo do povo e lhe atri-
buído vários nomes como 
contrarrevolucionário, reac-
cionário, agente do inimigo, 
explorador do povo, ou seja, 
um Xiconhoca. Os políticos 
da oposição, de então, que 
ousaram desafiar o siste-
ma vigente, expressando as 
suas ideias, foram presos e 
desapareceram da face da 
terra, sendo o exílio o único 
destino lhes reservado, ou 
se mantinham totalmente de 
“boca fechada”, engolindo 
todas as amarguras. Pratica-
mente, muitos, senão todos 

Por um outro sentido e prática 
política da reconciliação para 
uma paz efectiva e duradoira

Continua pág. 14 
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Samora vive trinta 
e cinco anos depois

samora moisés machel  foi um militar moçambicano, 
líder revolucionário de inspiração socialista, que liderou a 
Guerra da independência de moçambique e foi o primeiro 
presidente após a sua independência, de 1975 até à sua morte 
em 1986. Carinhosamente conhecido como “pai da Nação”, 
morreu quando o avião em que regressava a maputo se 
despenhou em território sul-africano. em 1975-1976 foi-lhe 
atribuído o prémio lénine da paz. passados trinta e seis anos 
após a sua morte nos corações dos moçambicanos ainda pali-
ta o seu sentimento de dever para com o povo. pudera!

Samora Moisés 
Machel nasceu 
em 29 de setem-
bro de 1933 em 
Madragoa, na 

Gaza. Filho de um agricultor 
relativamente abastado, Man-
dande Moisés Machel, da al-
deia de Madragoa (actualmente 
Chilembene), Samora entrou 
na escola primária com nove 
anos, quando o governo colo-
nial português entregou a “edu-
cação indígena” à Igreja Cató-
lica. Quando terminou a escola 
primária, o jovem de cerca de 
18 ano quis continuar a estudar, 
mas os padres só lhe permitiam 
estudar teologia e Samora deci-

diu ir tentar a vida em Lourenço 
Marques, actual Maputo. Teve 
a sorte de encontrar trabalho no 
Hospital Miguel Bombarda (o 
principal hospital da cidade) e, 
em 1952, começou o curso de 
enfermagem. Em 1956, foi co-
locado como enfermeiro na ilha 
da Inhaca, em frente da cidade 
de Maputo, onde casou com 
Sorita Tchaicomo, de quem 
teve quatro filhos: Joscelina, 
Edelson, Olívia e Ntewane.

Neto de um guerreiro de 
Gungunhana, Samora Machel 
foi educado como nacionalista 
e, como estudante, foi sempre 
um «rebelde» e tomou co-
nhecimento dos importantes 

acontecimentos que se davam 
no mundo: a formação da Re-
pública Popular da China com 
Mao Tse-Tung, em 1949, a 
independência do Gana com 
Kwame Nkrumah, em 1957, 
seguida da independência de 
vários outros países africanos. 
Mas foi o seu encontro com 
Eduardo Mondlane, de visita 
a Moçambique em 1961 e que 
nessa altura trabalhava no De-
partamento de Curadoria da 
ONU como investigador dos 
acontecimentos que levavam à 
independência dos países afri-
canos, que, juntamente com 
a perseguição política de que 
estava a ser alvo, levou à de-
cisão de Samora de abandonar 
o país em 1963 e juntar-se à 
FRELIMO na Tanzânia. Para 
lá chegar, teve a sorte de, no 
Botswana, encontrar Joe Slovo 
(que, mais tarde, foi presidente 
do Partido Comunista Sul-Afri-
cano) com um grupo de mem-
bros do ANC sul-africano, os 
quais lhe ofereceram transporte 
num avião que tinham fretado.

Na FRELIMO

Dado que, nessa altura, já 
a FRELIMO tinha chegado à 
conclusão de que não seria pos-
sível conseguir a independên-
cia de Moçambique sem uma 
guerra de libertação, o jovem 
enfermeiro Samora Machel foi 
integrado num grupo de recru-
tas para receber treino militar 
na Argélia. No seu regresso à 

Tanzânia, ascendeu imediata-
mente ao posto de comandan-
te. Em Novembro de 1966, na 
sequência do assassinato de 
Filipe Samuel Magaia, então 
Chefe do Departamento de 
Defesa e Segurança da FRE-
LIMO (o órgão que comanda-
va a luta armada), Samora foi 
nomeado chefe do novo De-
partamento de Defesa, com as 
mesmas funções do anterior, 
enquanto Joaquim Chissano 
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era nomeado chefe do Depar-
tamento de Segurança, tratando 
dos problemas de espionagem 
que minavam o movimento.

Em 1967, Samora Machel 
criou o Destacamento Femi-
nino (DF) para envolver as 
mulheres moçambicanas na 
luta de libertação e, em 1969, 
casou-se oficialmente com Jo-
sina Muthemba, uma guerri-
lheira (com ensino secundário) 
do DF, de quem teve um filho, 
Samora Machel Jr. Josina mor-
reu de leucemia, a 7 de Abril 
de 1973. Em sua homenagem, 
depois da independência de 
Moçambique, o antigo Liceu 
Salazar, na capital, passou a 
chamar-se «Escola Secundária 
Josina Machel» e o 7 de Abril 
tornou-se feriado nacional (Dia 
da Mulher Moçambicana). 

Em 1968, foi reaberta a 
«Frente de Tete», a forma 
como Samora respondeu a 
dissidências dentro do mo-
vimento, reforçando a moral 
dos guerrilheiros. Em 3 de 
Fevereiro de 1969, Eduardo 
Mondlane, então presidente 
da FRELIMO, foi assassinado 
com uma encomenda-bomba. 
O vice-presidente, Uria Si-
mango, assumiu a presidência, 
mas o Comité Central, reunido 
em Abril, decidiu rodeá-lo de 
duas figuras – Machel e Mar-
celino dos Santos –, formando 
um triunvirato. Em Novembro 
desse ano, Simango publicou 
um documento dando apoio aos 
antigos dissidentes (que não ti-
nham sido ainda afastados do 
movimento) e acusando Samo-
ra e vários outros dirigentes de 
conspirarem para o matar. Em 
Maio de 1970, noutra sessão 
do Comité Central, Simango 
foi expulso da FRELIMO e 
Samora Machel foi eleito Pre-
sidente, com Marcelino como 
Vice-Presidente. Segundo cer-
tos investigadores da actuali-
dade, Samora Machel não foi 
eleito após a morte de Mon-
dlane, mas ascendeu ao poder 
por circunstâncias associadas 
à situação que a FRELIMO en-
tão atravessava. Como corolá-
rio, a violação dos estatutos do 
movimento, ao não aceitar que 
Uria Simango fosse presidente 

da FRELIMO após a morte de 
Eduardo Mondlane em 1969.

Preparativos para a 
Independência

Nos anos seguintes, até 
1974, Samora conseguiu orga-
nizar a guerrilha, de forma a 
neutralizar a ofensiva militar 
portuguesa – comandada pelo 
General Kaúlza de Arriaga, um 
homem de grande visão mili-
tar, a quem foi dado um enor-
me exército de 70 000 homens 
e mais de 15 000 toneladas de 

bombas –, e a organizar aque-
las a que a FRELIMO chama-
va «zonas libertadas». Na ver-
dade, a FRELIMO chamava 
«libertadas» a quaisquer zonas 
de algum modo afectadas por 
cações bélicas e que abrangiam 
cerca de 30% do território. 
Como as acções bélicas eram 
essencialmente potenciais ou 
muito ligeiras na maioria dos 
casos, estando o verdadeiro 
foco da guerra confinado a bol-
sas bem restritas das províncias 
(então «distritos») de Cabo 
Delgado, Niassa e Tete, as «zo-
nas libertadas» – ou melhor, as 
zonas sob o efectivo controlo 
da FRELIMO – não tinham a 
dimensão que esta reivindicava.

Samora dirigiu também 
uma ofensiva diplomática em 
que granjeou apoios, não só 
dos aliados socialistas, mas in-
clusive do Vaticano, um aliado 
tradicional de Portugal (o Papa 
era então Paulo VI). A seguir 
ao golpe-de-estado militar de 
25 de Abril de 1974 («Revolu-
ção dos Cravos»), em Portugal, 

que tivera como causa imedia-
ta a incapacidade de resolver a 
questão colonial pelas armas, 
o Ministro dos Negócios Es-
trangeiros português, Mário 
Soares, encabeçou uma dele-
gação a Lusaca, em que propôs 
à FRELIMO o cessar-fogo e 
um referendo para decidir se 
os moçambicanos (certamen-
te incluindo os habitantes de 
origem portuguesa) queriam a 
independência, conforme pre-
tendia o General António de 
Spínola, primeiro Presidente 
da República Portuguesa de-
pois do 25 de Abril. Samora 
recusou, afirmando que «a paz 

é inseparável da independên-
cia», e expandiu as operações 
militares, contando com a des-
motivação dos militares portu-
gueses, aos quais o 25 de Abril 
prometera o fim da guerra. Em 
Julho, aproveitando a inacção 
em que as forças armadas por-
tuguesas tinham caído, cercou 
um destacamento, que se ren-
deu, no posto de Omar, junto 
à fronteira da Tanzânia. Entre-
tanto, a ala mais radical do Mo-
vimento das Forças Armadas 
(MFA), que fizera o golpe de 
25 de Abril de 1974 em Portu-
gal, chamou a si as negociações 
com os movimentos autono-
mistas das colónias. Com a 
mudança de atitude de Lisboa, 
acabou por ser assinado, em 7 
de Setembro de 1974, o Acordo 
de Lusaca, entre o governo pro-
visório português (cuja delega-
ção era então dirigida por Melo 
Antunes, Ministro sem Pasta) e 
a FRELIMO. Nos termos deste 
acordo, formar-se-ia no mes-
mo mês um governo de transi-
ção, com elementos nomeados 

por Portugal e pela FRELI-
MO, e a independência teria 
lugar a 25 de Junho de 1975.

A FRELIMO decidiu que o 
primeiro-ministro do governo 
de transição não devia ser Sa-
mora, mas Chissano, ainda che-
fe do Departamento de Segu-
rança. Entretanto, Samora fez 
várias viagens aos países so-
cialistas e a países vizinhos de 
Moçambique, para agradecer o 
seu apoio durante a luta armada 
e solicitar apoio para a constru-
ção do Moçambique indepen-
dente. Durante uma sessão do 
Comité Central, realizada na 
praia do Tofo (Inhambane) e di-
rigida por Samora, foi aprova-
da a Constituição da República 
Popular de Moçambique e de-
cidido que Samora Machel se-
ria o Presidente da República.

A presidência

No plano interno, Samora 
sempre assumiu uma política 
autocrática e populista, tentan-
do utilizar nos meios urbanos 
os métodos usados na guerrilha 
e promover o desenvolvimento 
do país em bases socialistas, 
com repressão de qualquer dis-
sidência interna. Menos de um 
mês depois da independência, 
Samora anunciou a naciona-
lização da saúde, da educação 
e da justiça; passado um ano, 
a nacionalização das casas de 
rendimento, criando a APIE 
(Administração do Parque 
Imobiliário do Estado), que 
alugava as casas com rendas 
de acordo com o rendimento 
do agregado familiar. Lançou 
grandes programas de sociali-
zação do campo, com o apoio 
dos países socialistas, envol-
vendo-se pessoalmente numa 
campanha de colheita do arroz. 
Conseguiu ainda o apoio popu-
lar, principalmente dos jovens, 
para operações de grande vulto, 
tais como o recenseamento da 
população, em 1980, e a troca 
da moeda colonial pela nova 
moeda, o metical, no mesmo 
ano. Outras políticas populares 
foram as «ofensivas» a favor 
do aumento da produtividade e 
contra a corrupção, geralmente 
anunciadas em grandes comí-
cios, para os quais a população 
era massivamente convocada.

No entanto, poucas destas 
campanhas tiveram êxito e, 
em parte, levaram à partida de 
grande número de residentes de 
origem estrangeira, portugue-
ses na sua maioria, o que pro-
vocou a paralisação temporária 
de muitas empresas e, mais tar-
de, por falta de capacidade de 
gestão, o colapso de muitos se-
tores, como as indústrias têxtil, 
metalúrgica e química. Outras 
medidas impopulares foram o 
encarceramento nos chamados 
«campos de reeducação» das 
Testemunhas de Jeová, dos 
«improdutivos» e das prosti-
tutas e a colocação em locais 
remotos de jovens com cursos 
superiores, medidas com o ale-
gado objectivo de desenvolver 
regiões onde havia pouca popu-
lação. Na frente externa, Samo-
ra sempre seguiu uma política 
de angariar amizades e apoio 
para Moçambique, não só en-
tre os «amigos» tradicionais, os 
países do «bloco soviético» e 
os países vizinhos unidos numa 
frente de integração regional, a 
SADCC, mas até entre os seus 
«inimigos», sendo inclusiva-
mente recebido (embora com 
frieza) por Ronald Reagan e 
tendo assinado um acordo de 
boa-vizinhança com Pieter Bo-
tha, presidente da África do Sul 
nos últimos anos do apartheid 
(o Acordo de Nkomati). Apesar 
disso, Samora não conseguiu 
suster a guerra que, iniciada 
logo a seguir à independência 
pelos vizinhos regimes racistas 
(a África do Sul e a Rodésia 
de Ian Smith), se tornou uma 
verdadeira guerra civil dirigida 
por um movimento de resistên-
cia armada (a RENAMO). A 
guerra civil durou 16 anos, pro-
vocou cerca de um milhão de 
mortos e cinco milhões de des-
locados e destruiu grande par-
te das infraestruturas do país.

Morte

Samora Machel não con-
seguiu, no entanto, ver reali-
zados os seus propósitos, uma 
vez que, em 19 de Outubro de 
1986, quando se encontrava de 
regresso de uma reunião inter-
nacional em Lusaka, o Tupo-
lev Tu-134 cedido pela União 
Soviética em que seguia, junto 
com muitos dos seus colabora-
dores, se despenhou em Mbu-
zini, nos montes Libombos 
(território sul-africano, perto 
da fronteira com Moçambi-
que). O acidente foi atribuído 
a erros do piloto russo, mas 
ficou provado que este tinha 
seguido um rádio-farol, cuja 
origem não foi determinada. 
Este facto levou a especula-
ções sobre uma possível cum-
plicidade do governo sul-afri-
cano, que nunca se conseguiu. 
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dos valores de liberdades 
políticas, económicas e so-
ciais de que agora nos or-
gulhamos e exigimos a sua 
ampliação, não existiam e 
os seus líderes tinham aque-
le destino. Como se sabe, o 
Marxismo-Leninismo assu-
me-se como uma verdade 
científica, universal e única, 
por isso, ao orientar o esta-
do e o governo, outorga-se 
todas as responsabilidades 
excluindo a oposição e ou-
tras formas de organização 
social, profissional, etc. nos 
moldes actuais, sendo es-
sas organizações, como os 
sindicatos, fundadas pelo 
governo coma tarefa a mo-
bilização dos seus associa-
dos e outros membros da 
classe a apoiar as políticas 
governamentais. O regime 
de Maputo, com o apoio 
da URSS e outros países 
de orientação socialista, 
aceitou ser a vanguarda na 
luta contra o capitalismo e 
enfrentou directamente os 
dois regimes retrógrados e 
poderosos da região: o re-
gime racista da Rodésia e 
de apartheid, na África do 
Sul. Tornou-se o bastião de 
luta contra os mesmos e de 
apoio directo aos comba-
tentes sul-africanos. Contra 
aqueles dois regimes e o 
apoio dado aos combatentes 
sul-africanos, outros países 
da região também o fize-
ram, mas de forma cautelo-
sa, para que as suas acções 
não se tornassem dema-
siado prejudiciais aos seus 
próprios povos e causassem 
destruições ao ponto de 
alimentarem conflitos nos 
seus países. Um estado e 
governo como aqueles, pre-
sididos pelo antigo comba-
tente Samora Machel, não 
produziriam outro resultado 
senão o descontentamento 
popular e uma guerra, li-
derada Renamo, para a im-
posição das liberdades reli-
giosa, política, de expressão 
e económica, ou seja, da 
democracia. Por sua vez, os 
governos rodesianos e sul-
-africano, com todo o seu 
potencial militar, agrediram 
Moçambique, provocando 
destruições ainda não re-

postas, fazendo o Moçam-
bique regredir demasiado. 
A guerra durou 16 anos e, 
como qualquer guerra (não 
existe guerra santa) provo-
cou todo o tipo de males. 

Qual foi a causa desta 
guerra, desta destruição do 
país, das deslocações, do so-
frimento e morte de milha-
res de moçambicanos senão 
a exclusão do outro (oposi-
ção), falta de reconciliação 
entre os políticos moçambi-
canos? Mas, mesmo depois 
da instalação da democracia 
multipartidária e daquelas 
liberdades, os conflitos, as 
destituições e o sofrimento 
das populações continua-
ram e continuam, o que leva 
a questionar sobre o factor 
para este estado contínuo de 
mal-estar, para se descobrir 
uma outra saída que não 
seja somente a pacificação 
mas aquele sentido de re-
conciliação. É que todos os 
conflitos armados termina-
ram sempre em acordos de 
paz, ou pacificação, o que 
sugere que a pacificação é 
simplesmente um acto de se 
terminar um dado conflito 
armado, e a reconciliação 
o processo que se ser pré-
via e pôs conflito armado. 

A guerra dos 16 anos, 
entre a Renamo e o go-
verno, liderado pela Freli-
mo, terminou em Acordo 
Geral de Roma. Despois 
deste conflito prolongado, 
era suposto que, seguindo 
o exemplo do nosso vizi-
nho Mandela, e de outros, 
se tivesse feito aquele tipo 
de reconciliação, mas não 
aconteceu. Por isso, depois 
deste, outros acordos foram 
assinados, sendo o último, 
o estranhamente baptizado 
por “definitiva”, Acordo de 
Paz Definitiva, assinado, 
por novos actores, em 2019, 
presidente da república Fi-
lipe Nyusi e Ossufo Moma-
de, presidente da Renamo. 

Entremente, um outro 
acordo de paz foi assinado 
entre o presidente da repú-
blica Armando Guebuza e 
o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, em 1914, depois 
de este estar ausente por 5 
anos, da capital, e um ano e 

meio nas matas da Serra de 
Gorongosa em exigências 
das mesmas por que veio a 
morrer: a inclusão, ou seja, 
a governação das provín-
cias em que o seu partido 
havia ganho. Mas um este 
tipo de governação, de go-
vernar ou, por forca de voto 
conquistara o poder não se 
enquadra naquele sentido 
de uma reconciliação por 
amizade, de partilha, pois, 
também a a Renamo e o 
MDM, nas suas governa-
ções municipais, excluem 
os outros, fazendo o mesmo 
como a Frelimo. Esta práti-
ca em que o vencedor “leva 
tudo”, governa sozinho, pa-
rece ser o modelo que pode 
estar na base de perpétu-
os conflitos e, por isso, se 
exige que se experimente 
outro sentido de reconci-
liação, de governar juntos, 
como colegas. Os países 
que assim o fazem pre-
tendem evitar este mesmo 
ciclo de violência, destrui-
ções e sofrimento do povo.   

Porque a pacificação 
difere da reconciliação, no 
mesmo momento em que 
se assinava aquele e último 
Acordo de Paz Definitiva, o 
general da Renamo, Maria-
no Nhongo,fundava a Junta 
Militar da Renano, exigin-
do, de acordo com a sua 
Carta,enviada ao governo, 
no seu capítulo“3. Objecti-
vos da Junta Militar”, Pon-
to 3.3:“Animar e dinamizar 
a implementação transpa-
rente, inclusiva e transpa-
rente do DDR, no que se 
refere à implementação dos 
guerrilheiros da Renamo 
nos postos de comando da 
estrutura orgânica gover-
nativa, desde o topo (ní-
vel ministerial) até à base 
(província, distrito e posto 
administrativo), no Minis-
tério do Interior, Ministério 
da Defesa e no Serviço de 
Informação e Segurança 
(SISE)” e, no Ponto 3.4: 
“Determinar e estabelecer 
com o governo, no supre-
mo interesse de paz efecti-
va e reconciliação nacional, 
independentemente dos re-
sultados dos de quaisquer 
eleições presidenciais, uma 

percentagem das institui-
ções públicas e dos mi-
nistérios a serem a serem 
dirigidos por quadros da 
oposição de elevado mérito.  

O governo nunca reagiu 
a esta Carta ou a alguns dos 
pontos directamente a ele 
dirigidos. Em vez disso, o 
que mais e sempre se ouviu 
foram os apelos para que o 
líder da Junta aderisse ao 
DDR até que, recentemen-
te, foi dado a saber que o 
mesmo foi abatido pelas 
forças de defesa e segu-
rança, perdendo a vida, nas 
matas, tal como aconteceu 
aos seus líderes anteriores 
da Renamo, André Matsan-
gaíssa e Afonso Dhlakama. 
Mas, infelizmente, mortes 
de civis e destruições de in-
fra-estrutura e condiciona-
mento de livre circulação, 
com todas as consequên-
cias foram e são vividos 
na região Centro, onde o 
Junta se encontra instalada 
sendo esperança de muitos 
que com a morte do Nhon-
go seja o fim dos ataques.

Recorda-se que Dhlaka-
ma encontrou a morte 
quando, mais uma vez, se 
encontrava nas matas, de-
pois dos Acordos Gerais 
de Roma, por exigências 
e em conversações com o 
governo que haviam leva-
do, por mais de uma vez, 
o presidente Nyusi a des-
locar-se aos esconderijos 
onde o líder se encontrava. 
Recorda-se também que 
o general Nhongo trava-
va um outro combate no 
seio do seu partido lidera-
do por Ossufo Momade, a 
quem não reconhecia e o 
considerava traidor e exi-
gia a sua destituição, pro-
vavelmente, por não ver 
satisfeitas aquelas duas 
exigências referenciadas e 
outras da sua Carta, argu-
mentadas por ilegitimidade 
do novo líder da Renamo. 

Aquando da assinatu-
ra do acordo de paz entre 
o presidente Guebuza e o 
líder da Renamo, na Ponta 
Vermelha, aquele afirmou 
que “não podíamos resol-
ver nada com as forças 
armadas”, uma verdade 

testemunhada pela nossa 
História em que as mortes 
dos líderes, em combate, 
nunca determinaram o fim 
das suas lutas pelas exigên-
cias pelas quais se batiam e 
em que, regra geral, os go-
vernos nunca reconhecem 
a legitimidade e justeza das 
exigências dos que os com-
batem, fazendo-o somente 
no memento em que estão 
dispostos a terminar com 
os conflitos pela via de con-
versações. É neste sentido 
que, por esta tradição, a 
morte dum líder antigover-
namental, seja ele chamado 
por terrorista, bandido ar-
mado, já não constitui algu-
ma paixão como indicativo 
do fim de conflito, o que 
fazia com que o próprio 
presidente Nyusi apelasse 
ao Nhongo para se entre-
gar e se entregar no DDR, 
sem nenhumas represálias. 

Todo este desenrolar 
sistemático de conflitos 
armados e respectivas pa-
cificações sem resultados 
duráveis remete para este 
outro sentido de reconcilia-
ção nunca experimentado 
em Moçambique, de haver 
coligações governamen-
tais, em que o vencedor 
das eleições integre, na sua 
governação, membros de 
outros partidos. É uma hi-
pótese a ser experimentada 
e que só pode ser negada 
por quem a experimentou 
e não deu resultados e não 
por que sempre viveu em 
conflitos, destruições, as-
sassinato cíclicos. Este foi 
o sentido de reconciliação 
entendido e implementa-
do por Mandela e seguido 
em muitos países, como na 
Alemanha, que viveu os 
holocaustos e genocídios, 
para controlar o vencedor, 
evitando-lhe os excessos, 
abusos e a arrogância pa-
gos pelo sofrimento do 
povo que nunca descansa 
do seu eterno sofrimento. 
Para este acto, exige-se co-
ragem e sacrifício próprio 
de pessoas reconciliadas e 
reconciliadoras, humildade 
e uma inabalável fé no povo 
e não em si mesmo, como 
pessoa, partido, tribo, etc.   
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No leito do grande rio

FIPAG coloca barreiras de betão armado para protecção 
de condutas adutoras de água de alta pressão

TotalEnergies apoia esforços do Governo 
para restabelecer serviços públicos

A TotalEner-
gies está a 
apoiar os 
esforços do 
G o v e r n o 

para restabelecer os serviços 
públicos nas regiões afectadas 
pelo conflito em Cabo Delgado 
através da doação de escritó-
rios e alojamentos temporários. 

A empresa entregou hoje 16 
pré-fabricados ao Governo Pro-
vincial de Cabo Delgado que 
vão servir de alojamento tem-
porário para professores, enfer-
meiros, polícias e outros fun-
cionários públicos, de forma a 
permitir o seu regresso aos dis-

o Fundo de investimento e património do abasteci-
mento de Água (FipaG), região metropolitana de mapu-
to, procedeu, quinta-feira, 14 de outubro, no bairro luís 
Cabral, na cidade de maputo, à colocação de barreiras de 
betão armado para a protecção de condutas adutoras de 
água de alta pressão, no troço entre a portagem de maputo 
e a Central térmica, considerada área de reserva.

Trata-se de 
uma acção, 
e n q u a d r a d a 
no âmbito 
da manuten-

ção das infra-estruturas de 
abastecimento de água que 
tem por objectivo a protec-
ção das condutas adutoras 
DN 1000 e DN 1100, que 
transportam água da Esta-
ção de Tratamento de Água, 
(ETA), no Umbeluzi, para o 
Centro de Distribuidor(CD) 
de Chamanculo.

A propósito da empreita-
da, o presidente da Comissão 
de Gestão (PCG) do FIPAG, 
Região Metropolitana de Ma-
puto, Castigo Álvaro Cossa, 
explicou que o principal ob-
jectivo da colocação das bar-
reiras de protecção é garantir a 
continuidade de abastecimento 
de água, através de interven-
ções periódicas na linha de 

transporte de Umbeluzi para 
toda a região metropolitana.

“Quando fizemos esta in-
fra-estrutura tínhamos um ho-
rizonte de longevidade de mais 
de 50 anos. Pretendemos com 
esta medida também conscien-
cializar a população sobre os 
riscos que correm ao construir 
habitações ao longo desta in-
fra-estrutura. É preciso que as 
populações se distanciem 15 
metros das condutas, por forma 
a criar condições para a reali-
zação de obras de manutenção 
ao longo da linha de transpor-
te sempre que for necessário”, 
disse Castigo Álvaro Cossa.

Nesta jornada, o FIPAG 
conta com a parceria do Con-
selho Municipal da Cidade 
de Maputo e de outros sec-
tores, como a Electricida-
de de Moçambique (EDM) 
e a Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos (ENH).

Por sua vez, o secretário 
do bairro Luís Cabral, Viria-
to Munguambe, disse que as 
actividades levadas a cabo 
pelo FIPAG Região Metro-
politana de Maputo trazem 
um ganho para a população 
local, na medida em que a 
colocação das barreiras vai 
minimizar os riscos de ocor-

rência de atropelamentos, 
durante a travessia de peões.

“Na verdade, esta zona 
é protegida. Assistimos, em 
2019, à morte de crianças, 
causada pela invasão dos es-
paços adjacentes às condutas 
de água, apesar de a popu-
lação ter sido sensibilizada 
sobre o perigo que corre por 

morar naquela zona”, afir-
mou Viriato Munguambe.

Importa referir que as con-
dutas adutoras com dimen-
sões D1000 e D1100 transpor-
tam água da ETA para o CD 
de Chamaculo e ainda para 
CD’s do Alto-Maé, Laulane, 
Maxaquene que abastecem os 
bairros da cidade de Maputo.

Cabo Delgado tritos de Macomia e Quissanga.
A TotalEnergies está tam-

bém a apoiar os esforços para 
a melhoria das instalações da 
Clínica de Saúde de Palma.

Maxime Rabilloud, Di-
rector Geral da TotalEner-
gies em Moçambique, re-

feriu que o regresso dos 
serviços públicos às áreas 
afectadas é essencial para res-
tabelecer a estabilidade e con-
fiança das comunidades locais.

Desde os ataques ao Dis-
trito de Palma,ocorridos no 
passado mês de Março, que a 
TotalEnergies e os seus parcei-
ros do projecto Mozambique 
LNGtêm prestado apoioàs po-
pulações de Palma, bem como 
aos deslocados internos na Pro-
víncia de Cabo Delgado, tendo 
providenciado mais de 190 
toneladas de bens alimentares.

Por outro lado, no rescal-
do imediato dos ataques, a 
equipa médica do Projecto 
baseada em Afungi prestou 
assistência de emergência a 
mais de 300 membros da co-
munidade. O Projecto tam-
bém facilitou a evacuação 
para Pemba de quase 3.000 
[2.796] dos membros mais 
vulneráveis da comunidade.

Troço entre a Portagem de Maputo e a Central Térmica
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No leito do grande rio

a Girl move academy, uma organização portuguesaque 
no terreno actua exclusivamente em moçambique, acaba 
de ser distinguida com o prémio da UNesCo - para a 
educação de raparigas e mulheres 2021, um galardão que 
reconhece o valor e o trabalho desenvolvido no nosso país.

O p r é m i o 
U N E S C O 
r e c o n h e c e 
internacio-
nalmente a 

metodologia da Girl MOVE 
como inovadora e eficaz, que 
através de círculos de mento-
ria intergeracionais potenciam 
o talento e liderança feminina. 
Um movimento transformador 
que junta jovens mulheres de 
diferentes idades e em distin-
tas fases de desenvolvimento 
para se inspirarem, apoiarem 
e transformarem mutuamente. 

A Girl MOVE procura, as-
sim, amplificar o talento femi-
nino, promovendo uma nova 
geração de jovens mulheres 
líderes e agentes de mudança 
a gerar transformação susten-
tável. O objetivo desta Acade-
mia de Liderança é alterar o 
contexto social existente com 
a criação de novos modelos de 
referência e desta forma contri-
buir para uma sociedade mais 
equitativa e com mais opor-
tunidades para as mulheres.

Para Alexandra Machado, 
CEO e co-fundadora da Girl 
MOVE, “A atribuição do Pré-
mio da UNESCO é o reconhe-
cimento que estamos a traba-

lhar no caminho certo, criando 
impacto e transformação real 
na sociedade. Activar o ta-
lento e a liderança desta nova 
geração tornam-nos parte de 

uma missão maior de trans-
formar Moçambique, África 
e a humanidade num lugar 
melhor e mais sustentável.”

Em Moçambique cerca de 

Standard Bank disponibiliza máquina 
para depósitos no mercado do Zimpeto

UNESCO distingue Girl MOVE Academy   

O S t a n d a r d 
Bank colo-
cou, recen-
temente, à 
disposição do 

Mercado Grossista do Zimpeto, 
na cidade de Maputo, uma má-
quina para depósitos, com vista 
a simplificar a vida dos vende-
dores que operam no maior 
complexo comercial do país.

Concebido para efectuar espe-
cificamente depósitos, a máquina 
inovadora tem uma velocidade 
de contagem de até 700 notas 
por minuto, sem limite de depó-
sito. Aceita qualquer tipo de nota, 
desde as de 20MT até 1000MT, 
e procede à impressão de recibo 
do depósito com detalhes das de-
nominações e o respectivo valor.

Abordado à margem da ce-
rimónia de entrega da máquina, 
Osório Boaventura, gerente Re-
gional Sul do Standard Bank, 
referiu que os vendedores que 
trabalham naquele mercado nun-
ca mais terão de se ausentar das 

instalações do mercado para fa-
zer depósitos das suas receitas.

“Mais do que um ganho, em 
termos de conveniência e gestão 
de tempo, os vendedores passam 
a ter total controlo dos depósi-
tos, uma vez que estes vão ocor-
rer de forma instantânea e em 
total segurança”, frisou Osório 
Boaventura, acrescentando que 
o mundo digital já chegou ao 
Mercado Grossista do Zimpeto.

A digitalização dos serviços 
é a principal aposta do Stan-
dard Bank, de modo a dar total 
autonomia aos seus clientes na 
realização das operações ban-
cárias: “É no quadro desta digi-
talização que o banco pretende 
continuar a caminhar de mãos 
dadas com os vendedores do 
Zimpeto provendo-lhes mais so-
luções inovadoras”, sublinhou.

Por sua vez, Danúbio Lado, 
vereador de Desenvolvimento 
Económico e Local do Conse-
lho Municipal da Cidade de 
Maputo, indicou que o Stan-

dard Bank, desde a abertura 
do Mercado Grossista do Zim-
peto, tem estado a prestar as-
sessoria e serviços financeiros 
aos vendedores do mercado.

45% das raparigas casam ou 
engravidam antes dos 18 anos, 
31% transitam para o ensino 
secundário e apenas 2% com-
pletam a universidade. Com a 

sua intervenção, desde 2014, a 
Girl MOVE tem vindo a inver-
ter esta realidade e já contribuiu 
para transformar a vida de mi-
lhares raparigas e jovens mulhe-

res em Moçambique. Depois da 
frequência na Academia, cerca 
de 100% das jovens licenciadas, 
que passaram pelo programa em 
menos de 3 meses, consegui-

ram ingressar numa carreira de 
impacto, e 90% das raparigas 
adolescentes transitaram para a 
escola secundária (vs 30% de 
acordo com dados nacionais).

“É uma parceria produtiva, 
consubstanciada hoje com a 
disponibilização da máquina de 
grandes depósitos, que vai criar 
um grande impacto na seguran-
ça dos vendedores ao manusear 

valores monetários”, afirmou.
O presidente da Associação 

Frescata, Hermenegildo Rui, 
considerou, por seu turno, que a 
iniciativa do banco se reveste de 

grande importância para os ven-
dedores, ao evitar o transporte de 
grandes quantias de dinheiro em 
situações de insegurança total.

“Os vendedores têm efec-
tuado maior volume de ven-
das, dentro do mercado. Su-
cede que, após as 15 horas as 
agências bancárias próximas 
estão encerradas, o que nos 
obrigava a transportar con-
nosco valores monetários em 
situações de risco”, disse.

Para Mónica Wamusse, che-
fe da Comissão de Vendedores 
do Mercado Grossista do Zim-
peto, a iniciativa do Standard 
Bank surge como resposta às 
inquietações colocadas pelos 
vendedores, visando a disponi-
bilização dos produtos e servi-
ços desta instituição financeira.

“A iniciativa do banco tem 
a valia de acautelar questões 
de segurança, para os vende-
dores, uma vez que grande 
parte das transacções no mer-
cado são efectuadas através 
da moeda física”, concluiu.

Importa salientar que a má-
quina de depósitos procede à 
verificação e autenticação das 
notas, além de permitir a reali-
zação de depósitos para terceiros 
com contas no Standard Bank.
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Porto da Beira responde activamente 
à crise do transporte marítimo global

Além dos 11 milhões de Euros já activos em Cabo Delgado

Espanha atribui 15 milhões de Euros 
para o período 2021-2024

No passado dia 14 de outubro de 2021, a espanha e mo-
çambique assinaram um novo Quadro de associação país 
(map, conforme as suas siglas em espanhol) para o período 
2021-2024, através do qual são estabelecidas as priorida-
des geográficas e sectoriais da acção conjunta de ambos os 
governos a favor do desenvolvimento da população moçam-
bicana. A Espanha disponibilizará um total de 47 milhões 
de euros, dos quais 11 milhões correspondem à Cooperação 
Delegada da União Europeia. Desses 47 milhões de Euros, 
15 milhões serão para Cabo Delgado, que se juntam aos 11 
milhões de Euros que estão activos em projectos em curso na 
província. No total, são 26 milhões de Euros que a Espanha 
disponibiliza para Cabo delgado para o período 2021-2024.

Num acto reali-
zado na sede 
da Agência 
Espanhola de 
Cooperação 

Internacional para o Desenvolvi-
mento (AECID), em Madrid, a 
Secretária de Estado da Coope-
ração Internacional da Espanha, 
Pilar Cancela, e o Vice-Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação de Moçambique, 
Manuel José Gonçalves, assi-
naram o novo MAP, que vem 
renovar o compromisso da Co-
operação Espanhola com o país.

“A Cooperação Espanhola 
é rica, utiliza múltiplos instru-
mentos e combina o compro-
misso da sociedade espanhola 
com o país”, referiu a secretária 
de Estado Pilar Cancela duran-
te a reunião da VIII Comissão 
Mista Hispano-Moçambicana 
de Cooperação. Para Manuel 

José Gonçalves, a assinatura 
do MAP “potencia ainda mais 
as excelentes relações que 
existem entre os dois países 
há mais de quatro décadas”.

O MAP de Moçambique é 
a continuação de uma relação 
no âmbito da Cooperação que 
começou na década dos anos 80 
com a assinatura do Acordo Bá-
sico de Cooperação Científica e 
Técnica entre a Espanha e Mo-
çambique. A acção humanitária 
da Cooperação Espanhola dará 
uma importância fundamen-
tal ao respeito pelos princípios 
humanitários e à protecção dos 
direitos das pessoas afectadas 
por catástrofes como ciclones 
e secas. O destacamento, pela 
primeira vez, do START, de-
vido ao ciclone IDAI na Bei-
ra, é um bom exemplo disso.

Neste novo MAP, a Coope-
ração Espanhola continuará a 

trabalhar prioritariamente nas 
regiões Norte e Sul do país, áre-
as históricas de acção, e onde ac-
tualmente é implementado 70% 
do financiamento espanhol, com 
uma elevada presença de ONG’s 
e da Cooperação Bilateral.

Conforme o acordo-quadro, a 
Cooperação Espanhola dedicará 
especial atenção a Cabo Delgado, 
principal província destinatária 
de projectos e de financiamen-
to, juntamente com as restantes 
províncias do Norte (Nampula e 
Niassa). Trabalhar-se-á também 
nas três províncias da região Sul 
(Maputo, Gaza e Inhambane).

Em termos de Cooperação 
Delegada pela União Europeia 
à Cooperação Espanhola, desta-
cam-se os projectos de comba-
te à corrupção (implementados 

pela AECID e pela FIIAPP) e, 
no âmbito da iniciativa do Pacto 
dos Autarcas na África Subsaa-
riana (COMSSA), destacam-se 
as acções a favor da adaptação 
às alterações climáticas na Área 
Metropolitana de Maputo. Da 
mesma forma, a Cooperação 
Delegada da Andaluzia e da Ca-
talunha tem uma forte presença 
nas províncias de Cabo Delgado 
e Inhambane, respectivamente.

Todas as acções da Coope-
ração Espanhola no país serão 
concebidas e implementadas 
do ponto de vista das aborda-
gens de género e da defesa dos 
direitos das mulheres, das alte-
rações climáticas, dos direitos 
humanos e da diversidade cul-
tural, e terão em conta os efei-
tos da pandemia da COVID-19.

Entre os diferentes sectores 
prioritários, destaca-se o da saúde, 
uma vez que em Moçambique é 
desenvolvido o Programa de For-
mação Médica Especializada, que 
procura aliviar o défice de profis-
sionais de saúde especializados. O 
projecto emblemático nesta área 
é o do Centro de Investigação 
em Saúde da Manhiça (CISM), 
que visa procurar soluções para 
as principais doenças transmis-
síveis que afectam especifica-
mente Moçambique e os países 
em desenvolvimento no geral. 
O CISM, que tem sido apoiado 
pela AECID desde a sua cria-
ção, completa agora 25 anos e 
tem desempenhado um papel 
de liderança no desenvolvimen-
to da primeira vacina contra a 
malária anunciada pela OMS.

A Cornelder de 
M o ç a m b i -
que, SA e o 
Corredor da 
Beira viram 

um aumento contínuo na de-
manda pelos seus serviços, por 
parte dos exportadores de co-
bre dos países do hinterland. 

Durante os exercícios econó-
micos de 2018 e 2019, essa pro-
cura traduziu-se em um aumento 
significativo de 42% no cobre 
da Zâmbia e um impressionante 
aumento de 700% na República 
Democrática do Congo (RDC), 
o que contribuiu para que o porto 
manuseasse mais de 270.000 to-
neladas de cobre naquela época. 

A tendência crescente foi 
persistente e, em 2020, as ex-
portações da RDC aumenta-
ram até 116%, enquanto, para 
a Zâmbia, registou-se um cres-
cimento de 88%. A quantidade 
total de cobre manuseada ex-
cedeu 500.000 toneladas trans-
portadas por via de contentores.

As interrupções da cadeia de 

suprimentos experimentadas glo-
balmente, devido aos bloqueios 
relacionados à COVID-19, causa-
ram atrasos nos cronogramas de 
navios e na falta de contentores, o 
que dificultou as cadeias de abas-
tecimento de cobre a nível global, 
não poupando a rota da Beira. Es-
tes factores tiveram um impacto 
negativo na produção de cobre do 

Hinterland em mais de 50%, num 
momento em que o preço inter-
nacional do cobre sofre aumen-
tos e beneficiará, significativa-
mente, as economias do interior.

Como tal, o porto e os mem-
bros do corredor deram im-
portantes passos no sentido de 
reintroduzir o carregamento de 
cobre à granel da Beira, qua-
se duas décadas depois de te-
rem mudado para o sistema de 
carregamento por contentores. 

Participaram desta memorá-
vel operação com a Cornelder, 
a Access World na qualidade 
de agente de carga e o Agente 
de Navios, Terra Mar Logistics, 
provando que os transportes frac-
cionados são uma alternativa 
eficaz ao transporte de contento-
res de cobre para fora da Beira. 

A operação foi bem-sucedida 
com 15.000 toneladas de cáto-
dos de cobre carregados entre 
os dias 30 de Setembro a 5 de 

Outubro de 2021, tendo o na-
vio desatracado nas primeiras 
horas do dia 06 de Outubro.

A segurança, durante a opera-
ção, foi como sempre a principal 
preocupação, o que contribuiu 
para que fosse possível concluir 
a operação sem ferimentos ou 
comprometimento da integrida-
de da carga. O porto manteve os 
seus habituais e imprescindíveis 
protocolos de segurança, para 
o manuseio de cobre em con-
tentores para carga fraccionada. 
Como tal, a operação foi bem-
-sucedida sem quaisquer viola-
ções ou incidentes de segurança.

Os prestadores de serviços 
de logística de carga do porto e 
corredor da Beira estão empe-
nhados em maximizar o potencial 
do transporte de carga fracciona-
da, para aliviar a actual crise do 
transporte de contentores e con-
tinuarão a oferecer esta solução 
aos valiosos clientes do corredor.
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Moçambique  primeiro País a receber pagamentos por reduções 
de emissões do Mecanismo de Parceira de Carbono Florestal

FAO capacita 29 facilitadores mestres em 
metodologias de extensão participativa 

moçambique tornou-se o primeiro país a receber pa-
gamentos de um fundo fiduciário do Banco Mundial para 
reduzir as emissões provenientes do desmatamento e da de-
gradação florestal - comumente conhecido como REDD +.

O Forest Car-
bon Partner-
ship Facility 
(FCPF) pagou 
a Moçambi-

que US$ 6,4 milhões pela redu-
ção de 1,28 milhões de toneladas 
de emissões reduzidas de carbo-
no no ano 2018. O pagamento é 
o primeiro de quatro planejados 
pelo programa através do Acor-
do de Pagamento por Reduções 
de Emissões (ERPA) feito com 
o FCPF e que poderá desblo-
quear até US$ 50 milhões caso 
o país consiga reduzir em até 10 
milhões de toneladas de emis-
sões de C02 até ao final de 2024.

Para receber o primeiro pa-
gamento, Moçambique apresen-
tou um relatório oficial de mo-
nitoria confirmando as reduções 
de emissões e uma verificação 
independente realizada por ter-
ceiros foi conduzida entre Se-
tembro de 2020 e Maio de 2021.

Os pagamentos recom-
pensam os esforços para 
reduzir as emissões de 
carbono, combatendo o desma-
tamento e a degradação florestal.

“Prevenir o desmatamento 
e aumentar os esforços para res-
taurar as florestas que já foram 

danificadas são acções igual-
mente essenciais para garantir 
um futuro mais seguro, resistente 
ao clima e mais próspero para as 
comunidades locais e para o país 
como um todo”, observou Idah 
Pswarayi-Riddihough, Directora 
do Banco Mundial para Moçam-
bique, Madagáscar, Maurícias, 
Seychelles e Comores. “Esses 
esforços são caros e acordos de 
pagamento como esses podem 
mudar o jogo, pois fornecem os 
recursos financeiros necessários 
para melhorar o maneio sustentá-
vel das florestas e sua resiliência.”

O pagamento é um reconhe-
cimento da contribuição de Mo-
çambique para a implementação 
de actividades de redução de 
emissões, tais como adopção de 
práticas agrícolas sustentáveis, 
monitoramento do uso de recur-
sos florestais e restauração de 
terras degradadas. Actualmente 
o programa cobre nove distritos 
da província da Zambézia; Alto 
Molocue, Gilé, Gurue, Ile, Ma-
ganja da Costa, Mocuba, Mo-
cubela, Mulevala e Pebane. As 
comunidades locais receberão 
uma parcela previamente acorda-
da dos pagamentos em relação à 
sua contribuição para a redução 

do desmatamento. O Plano de 
Partilha de Benefícios, preparado 
com os actores locais e as comu-
nidades que contribuíram para se 
obter os resultados, irá garantir 
que eles recebam a maior parte 
dos benefícios. Isso permitirá que 
as partes interessadas continuem 
a promover o maneio comunitá-
rio de recursos naturais e a res-
tauração de áreas degradadas, 
ao mesmo tempo que estimulam 
modelos agrícolas favoráveis à 
conservação, sensíveis à nutri-
ção e as mudanças climáticas.

“As comunidades florestais 
são as verdadeiras vencedoras 
deste grande marco para o País. 
Este acordo permitirá a Mo-
çambique obter financiamento 
de longo prazo para fornecer 
alternativas ao desmatamento e 
recompensar os esforços nacio-
nais para mitigar as mudanças 

climáticas, reduzir a pobreza e 
gerir os recursos naturais de for-
ma sustentável. É, acima de tudo, 
um grande passo para os esforços 
contínuos do país para conservar 
as florestas e conter o desmata-
mento”. Afirma Ivete Joaquim 
Maibaze, Ministra da Terra e 
Meio Ambiente de Moçambique.

Cerca de 43 por cento, ou 34 
milhões de hectares de todo o ter-
ritório de Moçambique, são co-
bertos por florestas naturais que 
foram severamente degradadas 
ao longo dos anos. Este programa 
visa reduzir o desmatamento e a 
degradação florestal ao mesmo 
tempo que melhora a vida das po-
pulações rurais em nove distritos 
da Província da Zambézia. Em 
Agosto de 2021, Moçambique 
apresentará o seu segundo Rela-
tório de Monitoria da Redução 
de Emissões, cobrindo o período 

de janeiro de 2019 a dezembro 
de 2020. Até o final de 2024, o 
país espera evitar emissões de 10 
milhões de toneladas de carbono.

O Forest Carbon Partnership 
Facility (FCPF) é uma parceria 
global de governos, empresas, 
sociedade civil e organizações de 
povos indígenas com foco na re-
dução de emissões proveniente do 
desmatamento e da degradação 
florestal, conservação de estoque 
de carbono florestal, gestão sus-
tentável de florestas e aumento de 
estoques de carbono florestal em 
países em desenvolvimento, ac-
tividades comumente chamadas 
de REDD +. Lançado em 2008, 
o FCPF trabalha com 47 países 
em desenvolvimento na África, 
Ásia, América Latina e Caribe, 
juntamente com 17 doadores que 
fizeram contribuições e aloca-
ções no total de US$ 1,3 bilhão.

Ao fim de 
90 dias em 
Gúruè, entre 
uma sala de 
aula e uma 

sala sem paredes, num campo 
a cerca de 8 km dali, a Organi-
zação das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) encerrou, este sábado, 
uma formação de facilitadores 
mestres em metodologias de ex-
tensão participativa. Na formação 
participaram técnicos da FAO e 
de instituições parceiras, assim 
como de instituições de ensino 
agrário superior, que deverão 
agora promover uma agricultura 
sustentável orientada para segu-
rança alimentar, nutrição e mer-
cado de forma mais consolidada. 

Máximo Ochoa, Especialis-
ta de Extensão Participativa da 
FAO no projecto PROMOVE  
Agribiz e facilitador da forma-
ção, reconhece “a confiança que 

os parceiros depositaram na FAO 
ao permitir que os seus técnicos 
se ausentassem por 3 meses dos 
seus locais de trabalho para par-
ticipar na formação no sentido 
de melhorar os conhecimentos e 
capacidades de extensão agrária”.
Essa confiança, continua Ochoa, 
viu-se reflectida na participação 
de todos os presidentes, directo-
res e delegados das mesmas ins-
tituições, que estiveram presentes 
na cerimónia de encerramento e 
graduação dos novos facilitadores 
mestres esta sexta-feira (15.10.). 
“A sua presença é um reconhe-
cimento da importância da for-

maçãoe reforça o nosso com-
promisso de fortalecer as nossas 
parcerias de forma anos comple-
mentarmos no trabalho de promo-
ção da agricultura sustentável”.

A formação foi uma das acti-
vidades da FAO no âmbito do pro-
jecto PROMOVE Agribiz, finan-
ciado pela União Europeia, pelo 
Ministério Federal da Cooperação 
e do Desenvolvimento (BMZ) da 
Alemanha e pela FAO e imple-
mentado pela Agência de Coope-
ração Internacional (GIZ) da Ale-
manha, pela FAO, pela Avaliação 
de Impacto do Desenvolvimento 
(DIME) do Banco Mundial e 

pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento Sustentável (FNDS).

Embora fosse já um perito 
em temas como comercialização 
e marketing, financiamento rural, 
análise e avaliação de projectos 
agrários e gestão de agronegó-
cio, o professor da Faculdade de 
Agronomia da Universidade Edu-
ardo Mondlane, Bruno Lopes de 
Araújo, um dos participantes, afir-
ma que, na formação, aprendeu 
aspectos práticos que melhoram 
a interacção com os produtores: 
“descobri que a melhor forma de 
identificar problemas e soluções é 
recorrendo a uma abordagem par-
ticipativa em consulta e avaliação 
directas com as comunidades. Só 
assim, os resultados podem ser 
práticos e aplicáveis e, só as-
sim, os produtores se apropriam 
de novas técnicas e práticas”. 

Ao longo de três meses, 
a formação focou em temas 
como abordagem de extensão 
participativa, maneio de solos, 
água e recursos naturais, siste-
mas de sementes, adaptação às 
mudanças climáticas, sistemas 
de produção como policultu-
ra, maneio integrado de pragas, 

colheita, pós-colheita e conser-
vação da produção, pecuária, 
segurança alimentar, nutrição 
e segurança dos alimentos, or-
ganização de produtores, gé-
nero, e-voucher e agronegócio. 

Nancy Sandoca, engenheira 
agrónoma do Instituto de Inves-
tigação Agrária de Moçambique 
(IIAM), também participante da 
formação, espera, a partir de ago-
ra, “implementar nos campos ex-
perimentais do IIAM as técnicas e 
práticas de agricultura de conser-
vação com especial foco na poli-
cultura e na utilização de semen-
tes de variedades melhoradas”. 

O PROMOVE Agribiz visa 
contribuir para o aumento da se-
gurança alimentar e a resiliência 
de pequenos produtores agrários, 
gerar emprego e criar uma base 
de crescimento económico in-
clusivo, ao mesmo tempo que 
estimula a competitividade rural 
nas províncias de Nampula e da 
Zambézia. O programa integra 
um conjunto de programas finan-
ciados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) como 
abordagem integrada de desenvol-
vimento rural nas duas províncias.
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INNOQ atribui certificados de 
qualidade a 19 empresas

Nacala Logistics introduz bilhetes 
eletrónicos em comboio de passageiros  

o instituto Nacional de Normalização e Qualidade (iN-
NoQ), uma instituição tutelada pelo ministério da indústria e 
Comércio, atribuiu certificados de qualidade a um total de 19 
empresas que operam em diversos ramos de actividade no país.

Trata-se de cer-
tificados de 
qualidade das 
normas técni-
cas NM ISO 

9001 (Sistemas de Gestão de 
Qualidade), NM ISO 140001 
(Sistema de Gestão Ambien-
tal) e ISO 450001 (Sistema de 
Gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacional), cuja atribuição 
decorreu durante o seminá-
rio alusivo ao Dia Mundial da 
Normalização, que teve como 
lema “Visão Compartilha-
da para um Mundo Melhor”.

Para a vice-ministra da In-
dústria e Comércio, Ludovina 
Bernardo, que dirigiu a cerimó-
nia de abertura, a certificação é 
uma ferramenta imprescindível 
para os processos de produção 
das Pequenas e Médias Em-
presas (PME), pois “permi-
te que elas assumam o papel 
fundamental de industrializar 
Moçambique, de modo a que o 
País tenha capacidade de pro-
duzir e fornecer bens e serviços 
de qualidade, com recurso a 
normas técnicas, assim como 
capitalizar as oportunidades 
que isso cria no âmbito do 
comércio interno e externo”.

Na ocasião, a governan-
te referiu-se ao Programa 
Industrializar Moçambique 
(PRONAI) como uma das 
iniciativas do Governo cuja 

implementação (com êxito, 
diga-se) requer a participação 
activa das PME, sendo, por 
isso, fundamental que estas 
façam um esforço adicional 
para obterem a certificação 
dos seus produtos ou serviços.

Entretanto, e porque o 
sucesso do PRONAI não de-
pende exclusivamente das 

A Nacala Lo-
gistics testou 
com sucesso 
a introdução 
de bilhetes 

eletrónicos para o serviço de 
transporte de passageiros, em 
todos os troços operados pela 
empresa. A medida enquadra-
-se no projecto de moderni-
zação do sistema de gestão 
de passageiros e vai garantir 
maior flexibilidade eeficiência 
operacional nas rotas Nampu-
la -Cuamba;Cuamba- Lichin-

ga; e Cuamba-Entre Lagos.
Trata-se de um proces-

so que arrancou em Julho e 
que se estendeu até ao mês de 
Agosto, permitindo a com-
pra antecipada de bilhetes nas 
várias estações da empresa.

Neste momento, a aquisição 
dos novos bilhetes é feita por 
pagamento em numerário (di-
nheiro), sendo que a empresa 
está já a trabalhar para introdu-
zir novos meios de pagamento.  

“Este processo veio para fi-
car e estamos a trabalhar para 

introduzir mais inovações 
de modoa que, em breve, os 
passageiros possam também 
efectuar os pagamentos via M-
-Pesa e através de outras solu-
ções eletrónicas disponíveis no 
mercado”,afirma Francisco Ri-
carte, Gerente de Operação Fer-
roviária da Nacala Logistics.

Entre as inúmeras vanta-
gens que esta inovação traz 
para o comboio de passageiros, 
destaca-se a rapidez na compra 
dos bilhetes e um maior con-
trole do processo de vendas. 

Por outro lado, este equi-
pamentofornecetambém dados 
sistematizados sobre a movimen-
tação de passageiros noCorredor 
de Nacala, o que contribuirá pa-
raamelhoria doserviço ferroviá-
rio de transporte de passageiros.

PME, Ludovina Bernardo 
considerou serem necessárias 
reformas profundas visando 
a melhoria do ambiente de 

negócios, inclusão de empre-
sas nacionais nos negócios 
ligados ao ramo industrial, 
capacitação e coordenação 
entre os sectores público (a 
todos os níveis) e priva-
do (associações empresariais).

Por seu turno, o director-
-geral do INNOQ, Geraldo 
Albasine, mostrou-se preo-

cupado com o actual nível 
de certificação, se comparado 
com o universo de empresas 
que actuam no País. “Des-

de que iniciou este processo, 
em 2011, temos cerca de 100 
empresas certificadas, e a 
nossa perspectiva é de atin-
gir 120 até o fim do ano”.

O director-geral do IN-
NOQ apontou como principal 
razão para este cenário o facto 
de a certificação ser vista como 
um custo pelas empresas, o que 

constitui um equívoco. “As em-
presas não gostam de assumir 
custos, mas a certificação não é 
uma despesa. É um investimen-
to, e é uma decisão voluntária. 
Só adere aquela (empresa) que 
acha que está em condições de 
obter e manter a certificação”.

“Com o uso de normas 
técnicas melhoramos a qua-
lidade dos nossos produ-
tos e serviços, diminuímos 
desperdícios nos processos 
de produção, garantimos a 
sustentabilidade da activida-
de, incrementamos o nível 
organizacional da empresa, 
habilitando-a a fornecer pro-
dutos e serviços de qualidade, 
bem como a conseguir aceder 
a mercados mais exigentes, 
bem como contratos com 
grandes projectos”, realçou 
Geraldo Albasine, quando se 
referia às vantagens da cer-
tificação para as empresas.

Importa realçar que os 
certificados de qualidade fo-
ram atribuídos às empresas 
Escopil Tecnologia, Incomáti 
Holding, SW Moz, Interme-
tal, Neopharma, Mobiserv, 
Delcam Consultoria e Ser-
viços, Contact Moçambique, 
Dendustry Technical, Soga 
Serviços, Marine Inland, ASI, 
Global NDP, Matemo, Margin 
Industrial Services, Dugondo 
Cimentos, Sociedade de Águas 
de Moçambique, e aos produ-
tos Aqua Plus (Mopani Inter-
nacional), Água Fonte Pura 
(Refrigerantes SPAR) e Malha 
Sol (Ferpinta Moçambique).  
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Gonçalves fora 
dos Mambas

|desporto|

NBA Africa Reconhecerá 75 Momentos 
Mais Memoráveis da Liga no Continente 

Comemoração da Temporada do 75.º Aniversário 

Comercial

a NBa africa anunciou que irá reconhecer os 75 momentos 
mais memoráveis da liga no continente em comemoração da tem-
porada do 75.º aniversário da NBa. a campanha arranca hoje 
e decorrerá nos canais Facebook, twitter e instagram da NBa 
África ao longo da emblemática temporada NBa 75 em 2021-22. 

A c a m p a n h a 
prestará ho-
menagem aos 
jogadores, mo-
mentos e even-

tos mais icónicos da NBA ao 
longo de toda a história da liga 
africana, incluindo o momen-
to em que Hakeem Olajuwon 
(Nigéria) se tornou o primeiro 
jogador africano a ser seleccio-
nado como a primeira escolha 
geral do recrutamento em 1984, 
o lançamento do Basketball Wi-
thout Borders (BWB) Africa em 
2003, a inauguração da sede da 
NBA Africa na África do Sul em 
2010, o primeiro jogo da NBA 
em África em 2015, o lançamen-
to da Basketball Africa League 

(BAL) este ano e muito mais.
Os fãs terão a oportuni-

dade de classificar os seus 
20 momentos favoritos mais 
à frente nesta temporada. 

“A história da NBA em 
África estende-se por mais de 
três décadas, com os gigan-
tes africanos e lendas da NBA 
Hakeem Olajuwon, Dikembe 
Mutombo e Manute Bol a ci-
mentar o caminho para o cres-
cimento da modalidade e da 
NBA no continente”, afirmou 
o CEO da NBA Africa, Victor 
Williams.  “Esta é uma tempo-
rada emblemática para a NBA 
e estamos ansiosos para desta-
car os jogadores, momentos e 
eventos que representam a va-

liosa história e o futuro promis-
sor do basquetebol em África.”

A NBA tem décadas de his-
tória em África e abriu a sua 
sede africana em Joanesburgo 
em 2010.  Desde então, os es-

forços da liga em África foca-
ram-se em aumentar o acesso 
ao basquetebol e à NBA através 
de desenvolvimento nas bases e 
na elite, distribuição de média, 
parcerias corporativas, Jogos 

da NBA Africa, lançamento da 
BAL e mais.  Em maio, a NBA 
lançou a NBA Africa como 
uma entidade nova e autónoma 
que realiza os negócios da liga 
em África, incluindo a BAL.

Fontes próximas 
à Federação 
M o ç a m b i c a -
na de Futebol 
mantiveram-se 

em silêncio em relação ao rom-
pimento da ligação com o trei-
nador que chegou aos Mambas 
em Abril último. Porém, Lan-
ceMZ apurou que o afastamen-
to de Gonçalves consumou-se 
após uma reunião virtual com o 
treinador através da plataforma 
Zoom na qual tomou parte o Pre-
sidente da FMF e outras entida-
des desportivas nacionais. Re-
cordar que a Horácio Gonçalves 

foi oferecido um contrato por 
um período de dois anos e meio, 
ou seja até ao final do manda-
to do actual elenco directivo da 
FMF presidido por Feizal Sidat.

Os resultados negativos 
alcançados na fase de apura-
mento ao Mundial Qatar 2022 
e sobretudo a ausência de al-
gumas das principais unida-
des dos Mambas (Dominguez, 
Mexer, Zainadine Júnior, entre 
outros) fizeram com que a crí-
tica sobre as opções do treina-
dor português aumentasse, com 
alguns sectores a exigirem a 
“cabeça” do técnico português. 
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Mbalate no 1º Concurso de Crónicas da 
Academia Internacional da União Cultural 

o Concurso consiste na valorização da arte literária em 
prosa, de seus académicos e na salutar interacção com os 
não académicos. os trabalhos foram recebidos no passa-
do dia 29 de outubro de 2021, (horário de Brasília-Brasil). 

O tema do 
concurso 
foi livre, 
sendo que 
os crité-

rios a serem analisados são: 
normas da língua portugue-
sa, criatividade, originali-
dade, clareza e exploração 
de recursos linguísticos.

Houve maioritariamente 
inscrições de todo o Brasil, 
o que pode resultar em dife-
renças de termos conforme 
o regionalismo, bem como, 
ainda mais acentuadas di-
ferenciações por conta da 
participação de outros paí-
ses, o que poderá ver em va-
riantes da língua portuguesa. 

Para o concurso parti-
cipou-se em 1 único âm-
bito com uma crónica, no 
máximo de 30 linhas, cro-
nistas que não pertencem 
aos quadros da Academia 
Internacional da União 
Cultural, de quaisquer lo-
calidades e todos os traba-
lhos deviam ser de autoria 
própria, escritos em língua 
portuguesa, inéditos (sem 
publicações seja por meio es-
crito, via internet ou outros).

A premiação constará de 
certificados, enviados de for-
ma virtual, outorgados a cri-
tério da Comissão Julgadora, 
e poderão ou não ser conce-
didas menções honrosas e/
ou especiais, a critério da 
organização, ou mesmo não 
ser outorgado premiações 
em quaisquer dos âmbitos.

As decisões das Comis-
sões Organizadora e Jul-
gadora terão carácter per-
manente, sendo soberanas 
e incorrigíveis. A partir do 
momento da inscrição, o au-
tor autoriza a publicação de 
seus textos em eventuais blo-
gs, ou sites, ou facebook, ou 
outras redes sociais e meios 
de divulgação, ou por meio 
impresso, bem como a vei-
culação em vídeos e áudios. 

Mais uma vez, o poe-

ta moçambicano Morga-
do Mbalate foi escolhido 
como membro da comissão 
julgadora do concurso in-
ternacional de Crónicas da 
União Cultural e tivemos 
oportunidade de mais uma 
vez poder conversar com o 
escritor para partilhar o seu 
sentimento, sendo que re-
centemente foi membro juiz 
de um concurso nacional. 

Mbalate se torno umem-
bro da Academia da Inter-
nacional da União Cultural 
recentemente, foi empossa-
do como membro académi-
co representante da Cidade 
da Matola. Portanto, como 
escritor, poeta e académico 
representa esta academia 
a nível da Cidade da Ma-
tola, mas existem outros 
quadros que representam a 
academia a nível nacional. 

“Foi em Fevereiro de 
2020 que tornei-me mem-
bro da Academia Interna-
cional da União Cultural 
e tenho estado a trabalhar 
com a academia em assun-
tos académicos, literários 
entre outros e assim criou-
-se esse concurso, que é o 
primeiro concurso de cró-
nicas da Academia Interna-
cional da União Cultural”.

Normalmente a acade-
mia lança concursos de poe-
sia, mas desta vez o presídio 
decidiu criar um concurso 
de crónicas e no âmbito da 
formação ou constituição da 
comissão julgadora, o presi-
dente da academia nomeou 
Morgado Mbalate como um 
dos júris, sendo o único júri 
moçambicano, jovem, afri-
cano no primeiro concurso 
de crónicas da academia. 

Não obstante, o júri é 
composto por vários aca-
démicos, Mbalate vai re-
presentar Moçambique 
(África), sendo que tem a 
grande tarefa de avaliar 90 
crónicas, mas o escritor se-
leccionou as 30 melhores 

crónicas e das 30, a primei-
ra que for apurada como a 
melhor é dada 10 pontos. 

O escritor avalia a origi-
nalidade, a ideia, a compo-
sição, a estrutura, a mensa-
gem e a pontuação é dada 
de 1 a 10 pontos de 3 em 3 
crónicas que o escritor esco-
lheu como as 30 melhores. 

Questionado sobre o 
facto de o escritor ser con-
vidado inúmeras vezes para 
fazer parte de concursos, 
quadro dos jurados e sem-
pre presente em diversos 
fóruns culturais, o escri-
tor responde alegremente 
e espantado, pois não sabe 
ao certo o porque de sem-
pre ser convocado a fazer 
parte desses momentos. 

O poeta tem participado 
anualmente por vezes men-
salmente em várias entre-
vistas, palestras, workshops, 
lives, tem dado algumas su-
gestões de leitura, portanto, 
a ascensão como escritor, 
leitor e agente da cultu-
ra, tem influenciado para 

seja convidado a colaborar 
como júri nesses concursos.

“Creio que seja pela as-
censão, pelo desenvolvimen-
to e crescimento da minha 
carreira, penso que é notá-
vel para todos que há uma 
evolução na minha escrita, a 
qualidade técnica, o facto de 
estar sempre activo no mun-
do da literatura, tanto que 
recentemente fui empossado 
como chefe do departamento 
de cultura e eventos do Con-
selho de Estado da Matola”. 

“Para mim é uma grande 
honra e uma grande respon-
sabilidade, porque é sabido 
por todos que a nossa litera-
tura é de grande qualidade, 
desde os pioneiros à nova 
geração e é uma grande res-
ponsabilidade como escritor 
e júri. Penso então, que é pela 
minhapersistência no tra-
balho”, sublinha o escritor. 

O poeta e escritor diz 
não ter muita experiencia 
para avaliar varias vertente 
da literatura, mas tendo ava-
liado a componente poética 

a acessivelmente um mês, 
assume ter sido inédito, pois 
conhecia concursos como 
participante. Portanto, achou 
o desafio interessante e galo-
pou em direcção ao seu êxito 
como membro júri de ambos 
concursos e isso de certa o 
dotou de mais um conheci-
mento no mundo artístico. 

“Eu gosto de desafios, 
gosto de aprender, gosto de 
novas experiencias e abra-
cei estas oportunidades e 
avaliei o concurso anterior 
de poesia e correu tudo bem 
e eu tinha um corpo de júri 
colegas que chegamos ao 
mesmo consenso e desta vez 
não é diferente, tenho vários 
académicos, mas desta vez 
é diferente porque avalio e 
passo logo para a direcção 
do concurso e foi diferente”. 

“A avaliação correu bem, 
já avaliei as 30 melhores 
crónicas e já dei os devidos 
pontos e já tendo submetido 

o dossiê ao presídio e ago-
ra é só esperar que sejam 
revelados os vencedores, 
mas é uma grande honra 
para mim, estou muito li-
sonjeado em primeiro ava-
liar poesia, que é com que 
mais me identifico e depois 
avaliar crónicas também 
num momento a mergu-
lhar por esses caminhos”.  

Mbalate afirma que re-
centemente tem esboçado 
projectos de livros em cróni-
ca e acredita que este chegou 
no momento certo, o desafio 
de avaliar crónicas e é de 
facto o momento que pesqui-
sa e lê mais sobre crónicas.

silVino Miranda

“Para mim é uma gran-
de honra e uma grande 
responsabilidade, por-
que é sabido por todos 
que a nossa literatura 
é de grande qualidade, 
desde os pioneiros à 
nova geração e é uma 
grande responsabilida-
de como escritor e júri. 
Penso então, que é pela 
minhapersistência no 
trabalho”
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A minha versatilidade permite transmitir 
ensinamento e inspira jovens românticos    

Conhecido pelo seu nome artístico Blaxodus é 
um jovem músico moçambicano, nascido na cida-
de de maputo de 23 anos, actualmente reside em ma-
lhanpsene, distrito da matola. actualmente explora o 
estilo musical r&B, mas pela sua versatilidade também mer-
gulha em Trap Soul, Trap, Hip˗hop, Afro Pop e Kizomba. 

Suas músicas 
relatam histó-
rias vividas no 
dia-a-dia, para 
além de adver-

tir elas têm ensinado e inspi-
rado jovens românticos, tanto 
que é normal receber uma 
mensagem de alguém alegan-
do que conseguiu conquistar 
sua amada baseando-se na 
sua arte e nas suas músicas.

Bom, a paixão pela música 
começa na tenra idade, mas o 
artístico nunca tinha pensado 
que podia fazer música. Até 
que em 2012 na sala de au-
las viu colegas a comporem e 
cantarem suas próprias letras, 
aquilo despertou a sua atenção. 

 A partir deste momento 
Blaxodus também decidiu se-
gurar numa caneta e fazer as 
suas primeiras composições, 
juntou alguns amigos e cria-
ram um grupo musical, mas 
não deu muito certo porque 
o estúdio que tinha no bairro 
não facultava, continuaram 
compondo, mas forças iam 

esgotando, até que em 2014 
conheceu o PLstar, que foi o 
seu primeiro produtor, depois 
da sua primeira música, grava-
ram várias faixas e na escola já 
eram os artistas, tempos foram 
passando e abriu o seu estú-
dio e considera estar nos me-
lhores momentos da carreira.

“Não lancei nenhuma EP 
ou Álbum, mas tenho Uma 
EP guardada, com tudo pron-
to, apenas a espera apenas do 
momento certo para lançar. 
Nunca participei de concur-
sos, mas muitas pessoas su-
gerem que eu faça isso. Para 
streaming podem encontrar 
no soundcloud.com/blaxodus 
e para fazer download basta 
pesquisar Blaxodus aparecem 
todas músicas já lançadas”.

Blaxudos afirma que as 
únicas dificuldades que teve 
ao longo seu percurso artís-
tico foi no início, onde não 
pode gravar porque os primei-
ros estúdios não foram sérios, 
tendo ficado cerca de 3 anos 
com letras e a cantar na escola, 

nas ruas e sem saber como é a 
emoção de se escutar, mas de 
lá para cá não teve grandes di-
ficuldades porque a partir das 
instrumentais, gravação, mas-
terização, capa, divulgação 
na internet consegue fazer o 
seu trabalho, assume o artista. 

“O que realmente falta 
para mim é só mesmo a visi-
bilidade nítida do meu traba-
lho ou talvez uma promoção 
acima daquela que já venho 

fazendo nós meus trabalhos”.
“Meu Desejo é ver reco-

nhecimento desse esforço 
todo, conseguir atingir vários 
números com minhas músi-
cas, inspirar mas pessoas e 
de uma certa forma envidar 
ou servir para o crescimento 
da Cultura em Moçambique”. 

Para si, com o advento 
da pandemia da Covid˗19, a 
arte musical teve um certo 
declínio, pois as coisas fica-

ram complicadas, muitas por-
tas se fecharam, a pandemia 
atrasou muito o processo do 
crescimento da culturamo-
çambicana, muitos artistas fi-
caram sem como expor seus 
trabalhos, não só música, 
porque os músicas até conse-
guiram lançar seus trabalhos 
nas plataformas digitais, mas 
os artistas plásticos e outros.

Ressalta ainda 
que,istotambém influenciou 
na modelização, muitos dos 
artistas já estão conseguindo 
um pouco com shows, mas a 
pandemia veio estragar tudo, 
contudo, acredita que é uma 
fase que vai passar, paciên-
cia é uma virtude e através 
dela teremos êxitos no futuro, 
que será outrora promissor.

“Mas a pandemia tam-
bém teve um efeito bom no 
surgimento de novos artistas, 
várias pessoas descobriram 
seus hobbies, pelo isolamen-
to várias pessoas melhoraram 
sua forma de fazer a arte e es-
tamos num bom nível, só fal-
ta as coisas melhorarem só”.

“Bom, primeiro quero 
agradecer pela oportunidade 
e citar que esse espaço ajuda 
bastante para o crescimento 
da Cultura, agradeço também 
a todos que apoiam a minha 
arte e fazer música para mim 
foi a melhor escolha que fiz”.

silVino Miranda

Comercial

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

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

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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Em Novembro 

as medidas de gestão pesqueira nas três principais zonas 
de pescas nomeadamente o banco de sofala, baia de maputo e 
limpopo onde se regista a ocorrência do camarão de superfície 
têm em vista garantir que a exploração dessa espécie, seja de 
forma responsável de forma a assegurar sua sustentabilidade, 
quem assim o diz é o director geral adjunto da administração 
Nacional de pescas (adNap), Cassamo Junior que anunciou a 
veda do camarão de superfície e defeso do caranguejo do man-
gal, por um período de cinco e dois meses, respectivamente.

A pescaria do 
caranguejo do 
mangal na saa 
maioria é feita 
por pescadores 

artesanais ao nível de todas pro-
víncias costeiras com destaque 
para Inhambane, Maputo, Zam-
bezia, Nampula e Cabo-Delgado. 

O caranguejo do mangal, se-
gundo Cassamo Junior regista 
um potencial de 10000 toneladas, 
e a constatação é de que nos úl-
timos três anos há uma pressão 
sobre o recurso, dai que medi-
das adicionais foram tomadas 
através da concepção do defeso. 

Em relação ao camarão de 
superfície, Cassamo Júnior expli-
cou que no ano de 2020 registou-
-se um volume de produção para 
os segmentos de pescas indus-
trial, semi-industrial e artesanal 
de cerca de 5800 toneladas e em 
2021 registou-se uma explora-
ção de 5801 toneladas, o que de 
algum modo deixa claro que há 
um incremento de 3% do vo-
lume de exploração da espécie. 

“Há uma melhoria no ren-
dimento médio diário, em que 
passamos de 288kg para cer-
ca de 340kg para o camarão 
de superfície“assumiu Cassa-
mo Júnior acrescentando que 
para o caranguejo do mangal 
cujo potencial é de dez mil to-
neladas a nível nacional houve 
registo para o ano de 2020 de 
cerca de 8400 capturas e para o 
ano em curso 6919 toneladas.

A fonte destacou ainda que 
a redução para a pescaria do ca-
ranguejo de mangal tem que ver 
com medidas aplicadas, mor-
mente a obrigatoriedade das 
empresas realizarem aquacul-

tura como condição semiqua-
non para a atribuição de licen-
ças de exploração da espécie. 

Num outro desenvolvimen-
to esclareceu o director adjunto 
da ADNAP, que para o caso de 
veda do camarão, esta tem ar-
ranque no dia 1 de novembro 
até o dia 30 de Março de 2022 
o que significa que terminado o 
prazo de veda retoma-se a pes-
ca do camarão a nível nacional. 

Quanto a pescaria do caran-
guejo muito explorado pelos ar-
tesanais, este defeso iniciará há 
1 de novembro com término no 
dia 31 de Dezembro do ano em 
curso. “Um defeso de dois meses 
para o caranguejo enquanto o ca-
marão é de cinco meses”, disse

Por outro lado a fon-
te exige que todos operado-
res observem todas medidas 
decretadas pelo governo para ga-
rantir a sustentabilidade da pescaria.  

“Neste período é proibido 
adquirir, circular e manipular to-
dos recursos pesqueiros para os 
casos em alusão” disse realçando 
a necessidade de todos opredores 
pesqueiros procederem a decla-

ração da matéria-prima, junto 
aoinstituto nacional da inspeção 
do pescado e suas delegações 
de modo que se tinha informa-
ções dos lotes existentes em cada 
um dos operadores de pescas. 

Outrossim para a fonte em 
alusão é que para o ano em cur-
so, o sector definiu alternativas 
para os operadores, visto que, o 
que está vedado é o camarão de 
superfície e o caranguejo. Para 
outras espécies como o peixe, 
capenta, camarão de profundi-
dade, lagosta e o atum podem 
continuar a exploração. Porém, 
a que se observar os instrumen-
tos usados, não se pode usar 
uma rede de arrasto para terra.

Artes como linha de mão, pa-
langue, cerco os armadores podem 
continuar a usar para exercer suas 

actividades, assim como de aqua-
cultura que não estão abrangidas.

O sector alerta que vai re-
forçar o controlo a circulação 
do camarão de superfície nas 
províncias de Inhambane e 
Cabo delgado, por estas não 
estarem abrangidas pela veda.

 

Seremos implacáveis para 
quem não cumprir medidas de 

veda e defeso

Entretanto, o director Na-
cional de Operações (DINOP), 
MIMAIP Leonid Chimarizene 
disse que o sector de fiscaliza-
ção será implacável aos casos de 
incumprimento das medidas de 
defeso e veda, pois para melhor 
sustentabilidade dos recursos há 
necessidade de melhor gestão. 

O período de defeso e da veda 
para pescaria do caranguejo do 
mangal e camarão de superfície 
há necessidade de as medidas 
sejam eficazes e que possam, de 
facto ter o impacto e preservar os 
recursos pesqueiros é preciso que 
haja fiscalização vai dai que o di-
rector nacional de operações, leo-
nid chimarine fala de preparação 
atempada de brigadas e missões.

“Temos estado em articulação 
com as províncias e distritos de 
modo que para este ano, a fisca-
lização tenha efeitos desejados”, 
adiantou Leonid Chimarizene 
salientado que brigadas conjun-

tas já estão formadas para que 
não haja violação da pesca como 
tem ocorrido nos anos anteriores 
em que alguns pescadores têm 
estado a violar o que está estabe-
lecido no período de defeso e aca-
bam entrando na calada da noite.

“Temos constatado a circu-
lação do produto em veda de dia 
e para esses efeitos temos estado 
a intensificar nossas acções no 
mar assim como terrestre”, disse.

Chimarizene realçou ain-
da que o sector de fiscalização 
preparou missões que também 
se estendem nos mercados, 
porque a circulação do cama-
rão e caranguejo acabam ten-
do como destino os mercados.

Nos postos de controlo al-
gumas províncias como o de 
inhambane, cabo delgado que 
não estão abrangidos por estas 
medidas, alguns pescadores aca-
bam migrando para as provín-
cias em alusão para sair com o 
produto como se a proveniên-
cia fosse daquelas províncias. 

Os aeroportos não saltam 
a vista do ministério do mar e o 
argumento do director nacional 
é que tem havido circulação do 
produto em veda e defeso de uma 
província para outra usando os 
aeroportos e a evidência foi no 
ano passado houve tantos produ-
tos em defeso apreendido através 
dessas entidades. Há cometi-
mento por parte das instituições. 

Ministério das Pescas anuncia veda do
camarão de superfície e caranguejo do mangal

elton da Graça 


