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SAMIM enfrenta bolsas de resistência em
Cabo Delgado e falta de articulação com Ruanda
O prolongamento sem termo definido do mandato da
Missão da SADC em Moçambique (SAMIM), na linha do
acordado por Maputo com o contingente das Forças de Defesa do Ruanda (RDF) destacadas em Cabo Delgado no combate aos grupos armados insurgentes de inspiração islâmica,
introduz incertezas relativamente ao controlo da situação na
província, com riscos contingentes. Elementos de informação
recolhidos localmente:

O

governo
permanece
cauteloso relativamente
ao
retorno
dos refugiados às suas aldeias
e residências de origem na província, procurando evitar afirmações definitivas posteriormente
negadas pelos factos - caso do
pronunciamento do comandante
da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino
Rafael sobre o controlo total do
distrito de Quissanga, desmentido um dia depois com um ataque
dos insurgentes que matou cinco
civis numa localidade do distrito;
- Denotando falta de informações confirmadas no terreno,
os contingentes estrangeiros destacados estão a recorrer cada vez
mais a meios tecnológicos, nomeadamente imagens satélite e
drones, no sentido de identificar
as posições das células insurgentes, embora dispersas noutros
pontos da província, a sul e oeste;
- Disseminação das células
armadas em grupos de menor dimensão, de forma a escapar à detecção, procurando zonas de difícil
acesso para as forças estrangeiras;
- Infiltração de insurgentes para províncias adjacentes,
como Niassa e Nampula; vários dos voluntários que aderiram à “causa jihadista” no
norte são provenientes e foram
recrutados destas províncias e
são conhecedores do terreno;
- Identificação de canais activos de abastecimento às células
armadas, por via marítima e terrestre; estão a ser detectados movimentos suspeitos de embarcações
com víveres, cujo destino mais
provável são grupos insurgentes;
- Comandos militares das
FADM admitem que o estado de
sítio em Cabo Delgado pode prolongar-se por mais de 2-3 anos;
- As operações militares
das forças ruandesas, SAMIM
e FADM continuam em zonas
recuperadas nos distritos de Macomia, Nangade, Mocímboa da
Praia, Mueda e Palma, confirmando-se que persistem focos
de insurgentes nessas regiões;
informações no terreno dão con-

ta de que grupos de dezenas de
insurgentes continuam activos
na região de Macomia-Nangade-Mueda e que ocorrem combates ocasionais nessas regiões;
- Aumento das dificuldades
de protecção das populações pelos contingentes destacados em
Cabo Delgado, insuficientes em
número e carecendo de informações no terreno para a segurança
estática, sobretudo vocacionadas para operações ofensivas;
- As Forças de Defesa e Segurança continuam a reforçar a sua
capacidade militar com meios terrestres (viaturas blindadas) e aéreos (quatro helicópteros Gazelle),
indiciando insuficiências nas necessidades para o controlo militar
do território em curso e que não
existe segurança sobre a retoma
da normalidade na província;
Os atritos na relação entre as
tropas ruandesas e da SAMIM
destacadas em Cabo Delgado
são descritos como persistentes
por fontes militares consultadas.
A principal inquietação prende-se com a falta de coordenação

de operações entre os comandos,
que actuam em distritos diferentes, mas em territórios contíguos.
As tropas do Ruanda foram as primeiras a chegar em
Cabo Delgado, em Julho, e foram destacadas para os distritos
de Palma e Mocimboa da Praia,
epicentro da insurgência e “coração” dos futuros projectos de
exploração e processamento de
Gás Natural Liquefeito (GNL).
Com superioridade de ar-

mamento e de tecnologia de
combate, as tropas ruandesas
avançaram rapidamente no terreno, e em cerca de dois meses
consolidaram o controlo de Palma e aldeias dos arredores, recuperaram a de Mocímboa da Praia
e tomaram as bases dos insurgentes no norte do Rio Messalo,
a sul da cidade de Mocímboa.
As tropas ruandesas empregaram tácticas que evitaram
confrontos directos com os insurgentes, fazendo bombardeamentos contra alvos identificados, evitando assim combates
intensos que poderiam ter resultado em muitas baixas. A maioria dos insurgentes retiraram das

da África do Sul e do Botsuana.
Pelo grau da resistência encontrado nas matas de Macomia,
os comandantes da SAMIM entendem que parte dos insurgentes
desalojados pelos ruandeses em
Mocímboa da Praia desceram
para o sul do rio Messalo, Macomia, área atribuída à SADC,
e onde está actualmente a maior
concentração dos insurgentes.
Outra parte terá saído da província de Cabo Delgado para a vizinha Tanzânia e para as províncias
vizinhas do Niassa e Nampula,
bem como para algumas ilhas
do arquipélago das Quirimbas.
A SAMIM entende que a
falta de coordenação entre os co-

bases, deixando-as à ocupação
pelas tropas governamentais.
As tropas da SADC iniciaram
as operações ofensivas contra as
posições dos insurgentes cerca de
dois meses após a chegada dos
ruandeses e encontraram grande resistência tanto no norte de
Palma, nas matas de Pundanhar,
onde estão contingentes da Tanzânia e do Lesoto, como no sul do
Rio Messalo, nas matas de Macomia, onde estão contingentes

mandos das tropas do Ruanda, de
Moçambique e da SADC possibilitou a dispersão dos insurgentes e a sua concentração na área
consignada às tropas da SAMIM.
A missão inicial da SAMIM,
inicialmente de três meses, foi estendida a 05 de Outubro por tempo indeterminado mantendo o cenário 6 (mais elevado), de Rapid
Deployment Capability, precisamente porque a presença de insurgentes em áreas consignadas à

SADC e sobretudo no sul do Rio
Messalo, é considerada muito alta.
O comando da SADC propôs
reuniões mais frequentes com os
comandos do Ruanda e de Moçambique, para coordenar as operações, mas não teve a abertura do
Ruanda, que está focada em consolidar os espaços recuperados
nos dois distritos a si consignados.
A contiguidade territorial
entre os distritos de Palma, Mocímboa da Praia (Ruanda), Nangade e Macomia (SADC) exigem
coordenação e comunicação
permanente entre os comandos, o que não sucede até aqui.
A falta de coordenação é vista
como de grande risco de ocorrência de casos de “fogo amigo”.
A inexistência de previsibilidade quanto à conclusão
de operações representa igualmente o adiamento do processo de reconstrução da província e a resolução do problema
dos refugiados internos, calculados em cerca de 800 mil.
O custo da reconstrução das
infra-estruturas destruídas está
estimado em USD 300 milhões,
sem que o Governo tenha levado a cabo um levantamento concreto no terreno. Entre as perdas
de receitas do Estado e os custos
sociais, a somar à destruição das
instalações e infra-estruturas,
a estimativa dos prejuízos é de
USD 1.000 milhões. A este número acrescem os custos do adiamento da conclusão do site GNL
de Afungi, cujo desenvolvimento
está interrompido desde o início
de 2021. A previsão de retoma
pelo operador principal da Área
1 (Total) em 2022 baseia-se em
pressupostos de estabilização
contínua da província e de reestruturação das infra-estruturas
e funcionalidade pelo Estado.
(África
Monitor/Zambeze)
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Empresa de Celso Correia
recebe ajuste directo do Estado
A Intellica, empresa de consultoria detida por Celso
Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural
e braço-direito do Presidente Filipe Nyusi, voltou a receber
um ajuste directo do Estado, desta vez do Instituto Nacional
de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) para a
gestão do sistema de contabilidade do fundo de gestão de
calamidades, gerido pelo INGD. O valor ronda os EUR 56
mil. Este instituto público tem autonomia administrativa e
financeira.

O

recurso sistemático à
Intellica tem
sido objecto
de críticas
em meios empresariais, devido
à falta de transparência na adjudicação e ao incumprimento
das regras da contratação pública em vários casos. O caso
da respectiva contratação pelo
Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE)
foi um dos mais contestados,
pelo facto da Intellica ter sido
contratada para avaliar as empresas participadas pelo Estado
e apoiar a estratégia de liquidação e venda desses activos
face a outros candidatos que
revelavam condições mais fiáveis, numa lista de cinco empresas submetida ao governo.
A regra da contratação
pública, assente na relação
“qualidade-preço”, foi então
contornada pelo IGEPE na
escolha da Intellica, optando pelo critério baseado nas
“qualificações do consultor”.
A consultora tem aumentado exponencialmente o seu
portfólio como provedor de

serviços ao Estado, tendo entre
os seus clientes vários municípios como Maputo e Maxixe,
entre outros, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH),
diversos ministérios como o
do Trabalho, Negócios Estrangeiros, Turismo (Instituto

Nacional do Turismo), Pescas,
Justiça, Agricultura, Ciência e
Tecnologia, Transportes e Comunicações, a Electricidade de
Moçambique (EDM), o Fundo
de Investimento do Património
do Abastecimento de Água, o
Supremo Tribunal e o Tribunal Administrativo, a Assem-

bleia da República e a Agência de Desenvolvimento do
Vale do Zambeze, entre outros.
Segundo fontes locais,
calcula-se que a Intellica tenha
facturado Cerca de EUR 2 milhões desde 2013, apenas por
via dos contratos com o Esta-

do, em regra por adjudicação
directa. “Tchetcho” - como é
conhecido Celso Correia, desde sempre dedicado aos negócios, via INSITEC (grupo
Guebuza) - foi chamado para
a política pelo ex-PR Armando
Emílio Guebuza, ingressando
no Comité Central no 10º congresso da Frelimo, em 2012.
Sobrevivendo à sucessão
de Armando Emílio Guebuza
para Filipe Nyusi, Celso Correia veio a dirigir a campanha
eleitoral de Filipe Nyusi, emergindo como um dos principais
angariadores de financiamentos

para a FRELIMO. CC constou
entre o núcleo duro de Filipe
Nyusi no congresso de 2017
juntamente com Raimundo
Diomba e Atanásio Mtumuke,
apoiantes incondicionais de
Filipe Nyusi. O principal activo da INSITEC foi o BCI –
Fomento, na altura detido em
18,12% pelo grupo, em parceria com CGD (51%) e BPI
(29,5%), de Portugal. As principais participações do grupo foram mais tarde vendidas, parte
para pagar dívidas – entre estas
a de EUR 40 milhões à CGD.
(África Monitor/Zambeze)

“Massiafumbi” é o novo líder da Junta Militar da Renamo

A

u g u s t o
Faindane
Phyri (também conhecido
por
“Massiafumbi”), com o posto
de Tenete General das forças
da Renamo, é o novo comandante da Junta Militar, grupo dissidente cujo fundador
e líder Mariano Nhongo foi
abatido em 11 de Outubro.
A escolha teve lugar na
província de Sofala, região da
Gorongosa, zona de conforto
dos guerrilheiros da Renamo e
antiga base da ala armada do
movimento. O nome de código
“Massiafumbi” - em português

“aquele que deixa poeira” - foi
dado pelo presidente histórico
da Renamo Afonso Dhlakama (1953-2018), após uma
batalha em Manica nos anos
1980, em plena guerra civil, da
qual as forças da Renamo saíram vitoriosas, com Augusto
Faindane Phyri em destaque.
São conhecidas relações
tensas entre AFP e o actual
presidente da Renamo, Ossufo Momade, ambos pertencentes ao círculo próximo de
Afonso Dhlakama. Ossufo
Momade está hoje obrigado a
tomar precauções de segurança, a cargo do Governo. A JM
tem acesso a armas e muni-

ções pertencentes à Renamo e
que foram movidas para locais
não identificados no processo de desmilitarização (DDR)
acordado com o governo e
que a Junta Militar contesta.
A Junta Militar chegou a
suspender a actividade armada
na sequência do cessar-fogo
unilateral declarado pelo Presidente Filipe Nyusi em 24 de
Outubro de 2020, para criar
condições para um acordo, mas
não tiveram resultados os contactos bilaterais, com envolvimento do diplomata suíço Mirko Manzoni, enviado especial
do Secretario Geral da ONU.
(África Monitor/Zambeze)
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Sobre terceiro mandato de Nyusi

Oposição unida pode coarctar
caprichos de rever lei mãe
Elton da Graça
O pesquisador do Instituto dos Estudos Sociais e Económicos (IESE), Sérgio Chichava questiona na sua recente
publicação, se a fragilização dos maiores partidos de oposição
Renamo e MDM, em virtude do desaparecimento dos seus
líderes pode forçar a revisão da Constituição para assegurar
um terceiro mandato ao presidente Filipe Nyusi, uma vez que
segundo Chichava, pouco se pode esperar do resto dos partidos da oposição sem expressão no seio dos cidadãos.

D

ivagando sobre os processos
de
perpetuação
dos mandatos
por parte dos líderes africanos, o
pesquisador tomou como exemplo 36 estadistas que estavam a
cumprir o seu segundo mandato,
num período de 1990 a 2015.
Desta análise o pesquisador
alude que os 36 estadistas em
alusão estavam impedidos constitucionalmente de concorrer
ao terceiro mandato. Contudo,
as alternativas para acomodar
as pretensões eram três a citar:
respeitar os limites de mandatos
estabelecidos pela Constituição;
2) tentar alterar a Constituição,
de modo a permitir um terceiro
mandato; 3) descartar a Constituição e prolongar o seu mandato
por meios extra-constitucionais.
Deste universo dos estadistas
maior parte optou pela segunda e
terceira via, tendo na altura o antigo presidente da República Joaquim Chissano optado pela primeira opção de respeitar a lei mãe.
Citando
Posner&Young,
Sérgio Chichava esclarece que
a escolha das alternativas dois
e três depende de factores contextuais um dos quais é gozar da
popularidade que leva os lideres
africanos a acreditarem que concorrendo a um terceiro mandato
tem carta-branca para saírem-se
vitoriosos das eleições o que leva
mais a ambição do poder que leva
a alteração da Constituição, quebrando a limitação de mandatos.
“Este sentimento é, muitas
vezes, reforçado pelo resultado
obtido nas eleições anteriores”
lê-se no estudo que esclarece
ainda que os resultados oficiais
das eleições de 2019, em Moçambique, indicam que Nyusi
ganhou expressivamente, com
73,46 %, contra 21,48 % de Ossufo Momade, da Resistência

Nacional Moçambicana (Renamo), e 4,33 % de Daviz Simango, do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).
Outrossim que leva a que os
lideres africanos perpetuem seus
mandatos surge pelo facto de haver uma oposição fragilizada ou
seja uma oposição forte e organizada é crucial para bloquear tentativas de forçar um terceiro mandato, tendo impedido, em muitos
casos, esse tipo de vontades.
“A Renamo ficou cada vez
mais fragilizada, desaparecendo
assim aquele que poderia constituir um entrave a uma eventual intenção de revisão constitucional do limite de mandatos
presidenciais a favor do actual
presidente. A oposição moçambicana ficou ainda mais fragilizada com a morte do líder do
terceiro maior partido do País, o
MDM, Daviz Simango, a 22 de
Fevereiro de 2021, que também
tornou incerto o futuro deste partido” pode ser ler no estudo que
acrescenta que pouco se pode do
resto da oposição, que não tem
e nunca teve alguma expressão.
Sérgio Chichava questiona ainda se os factores relativos a fragilização da oposição com a morte dos seus
líderes poderão influenciar
na revisão da constituição.
Com a Renamo e o MDM
cada vez mais irrelevantes, pou-

co se pode esperar do resto da
oposição, que não tem e nunca
teve alguma expressão. Terão
estes factores algum impacto
numa possível decisão de rever
a Constituição, para assegurar um terceiro mandato consecutivo ao presidente Nyusi.
O autor refere ainda no seu
estudo que alguns líderes relativamente mais jovens, além
das benesses e privilégios que
aspiram obter por ficarem mais
tempo no cargo de presidente,
têm receio de virem a ser levados à justiça, em virtude de
terem cometido algumas práticas
extra-constitucionais,
tendendo, por isso, a rever a
limitação constitucional de
mandatos, para ficarem mais
tempo no cargo e continua-

rem a gozar de imunidade.
Chichava faz uma relação
ao facto de o actual estadista
ser citado como tendo recebido
subornos da Privinvest no pro-

da sociedade contra medidas
extra-constitucionais e outro
tipo de abusos com vista à
permanência no poder.” Lê-se
Por último conclui o estudo

cesso das dívidas ocultas que
lesaram o estado em milhões e
questiona se esse facto pode ou
não estar por detrás desta pretensa de permanecer no poder.
“No caso de Moçambique,
é difícil prever o peso que
este factor pode jogar, visto
que diferentemente dos países citados, o País não possui
um histórico de intervenção
ou interferência dos militares
em assuntos políticos. Contudo, é preciso notar que muitas
vezes, a atitude dos militares
é influenciada pela reacção

que, se a ideia do terceiro mandato for avante e a cláusula
constitucional que preconiza a
limitação de dois mandatos for
revogada, tal seria um facto
sem precedentes, pois nenhum
dos predecessores do Nyusi,
após a introdução do multipartidarismo em 1990, mudou a
Constituição a fim de permanecer mais tempo no poder.
Igualmente, se isto acontecesse, estaria a pôr em causa um dos
princípios defendidos por Nyusi
logo após a sua ascensão ao poder
que é a limitação de mandatos.
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E agora juiz Efigénio Baptista?

Privinvest notifica Nyusi em Maputo e diz
que pagou sua campanha eleitoral em 2014
zz “Foi feito o rastreio das contas de Armando Guebuza, sua esposa e filhos, do mesmo modo
para o Presidente da República, Filipe Nyusi, e não foram encontrados quaisquer sinais de
transferências de dinheiro da Privinvest” – Juiz Efigénio Baptista
O processo de pedido de indemnização ao Estado Moçambicano, proposto pela Procuradoria-Geral da República em
Londres, contra o grupo Privinvest pode resultar em grande
revés e confirmar alguns factos que estão a ser revelados
na tenda da BO onde decorre o julgamento do processo das
“dívidas ocultas”, em Moçambique.

R

ecorda-se que
no julgamento
que ocorre em
Maputo, o réu
Gregório Leão
questionou o facto de ser ele o
único que fazia parte do comando
conjunto que estava na barra do tribunal a responder sobre as dívidas
ocultas. Na resposta o juiz Efigénio Baptista referiu que os outros
elementos daquele órgão não foram chamados porque no rastreio
que foi feito nas contas deles e dos
seus familiares não foi possível
encontrar nenhuma transferência
do grupo Privinvest para as suas
contas ou contas do seu interesse.
“Foi feito o rastreio das contas de Armando Guebuza, sua

esposa e filhos, do mesmo modo
para o Presidente da República,
Filipe Nyusi, e não foram encontrados quaisquer sinais de transferências de dinheiro da Privinvest”, disse Efigénio Baptista.

Aliás, mesmo as tentativas
de arrolar o actual presidente da
República, à data dos factos ministro da Defesa Nacional e coordenador do Comando Conjunto
das Forças de Defesa e Segurança
(FDS), Filipe Nyusi, como declarante foram reprovados, tanto pelo Ministério Público assim como pelo próprio tribunal.
Entretanto, um comunicado que
o nosso semanário teve acesso, “A
Privinvest confirma que, em 19 de
Outubro de 2021, o Presidente Nyusi foi notificado em Moçambique

das acções judiciais da Privinvest
contra ele no High Court em Londres. A notificação ocorreu em Maputo, tanto no Palácio Presidencial
como no Escritório do Presidente”.
Segundo a mesma nota, a permissão para que a Privinvest notificasse o Presidente Nyusi em Moçambique foi concedida pela High
Court of England and Wales. A notificação do Presidente Nyusi reflecte
o facto de ele ser parte no litígio de
Londres. Em uma decisão recente,
a High Court antecipou, de maneira
expressa, o envolvimento do Presi-

Para viabilizar seus programas

ANAM busca soluções de sustentabilidade
para aliviar dependência dos municípios

A

sustentabilidade
da Associação
Nacional
dos
Municípios de
Moçambique
(ANAM) está mercê da criação de
uma base e legal que permita o reconhecimento do órgão, por parte
dos actores envolvidos com as autarquias. Segundo o secretário-geral da ANAM, Paulo Mucapera, o
órgão em alusão carece de orçamento para operacionalização dos
programas desenhados, bem como
a necessidade de independência
como forma de consolidar o seu
lema “ A voz dos municípios”.
A ANAM está legalmente
constituída desde o ano de 2004,
disse Paulo Mucapera afirmando
que há necessidade de um estatuto especial para que o órgão seja
reconhecido a todos níveis, sendo que o órgão prima pelo apoio
na concepção de programas de

desenvolvimento social e económico dos respectivos territórios.
Para o efeito, o secretário-geral entende que há necessidade
de uma dotação orçamental que
possa viabilizar actividades da
associação nacional dos municípios. Paulo Mucapera escalarece
que a captação de quotas para a
associação não tem sido uma tarefa fácil, tendo em conta que as
53 autarquias, membros do órgão debatem-se com dificuldades
de natureza económica atinente
a captação de receitas e o corte
orçamental pelo órgão de tutela,
isto é o Ministério da Administração e Função Pública (MAEFP).
“Os municípios não são uma
ilha. Há dificuldades que se debatem concernente as receitas
apesar de que há uma obrigação
estatutária a qual os mesmos devem pagar as quotas e que os
membros não o fazem” disse

Paulo Mucapera explicou que
em alguns países a associação
dos municípios vivem das quotas dos seus membros, havendo
casos como o da África do sul,
em que recebem recursos do estado para viabilizar o trabalho
das associações mesmo assim,
Mucapera fez saber que há um
trabalho feito que visa o governo alocar recursos para ANAM
por forma a ajudar a crescer o
funcionamento dos municípios
Questionado sobre a necessidade de os municípios repartirem
com a associação os fundos alocados pelo governo para pagamentos
de salários e outras despesas correntes, Mucapera foi peremptório:
é um exercício complexo, visto
que há municípios cuja colecta de
receitas é demasiada negativa e dependem desses fundos para operacionalizarem alguns trabalhos. Se
isso acontecer os municípios po-

dem, com alguma razão deixarem
de ser membros da ANAM porque
o orçamento já de per si é exíguo.
Se por um lado a ANAM
não deve concorrer o mesmo
orçamento com as autarquias,
por outro a fonte esclarece que
o órgão em alusão serve de elo
entre o governo e as autarquias,
sendo que o órgão tem a missão
de intervir quando necessário.
“No ano antepassado houve
uma redução drástica do orçamento e por via disso a ANAM fez
um trabalho que culminou com a
aprovação de um orçamento adicional aos municípios. É uma actividade permanente e temos que
reconhecer que estamos perante
um quadro desafiante em que o
governo não tem dotação suficiente para suprir as necessidades
das autarquias e mesmo assim há
um esforço engajado em que o
mesmo vai transferindo recursos

dente Nyusi no litígio de Londres
(incluindo no julgamento em 2023).
“As reivindicações da Privinvest contra o Presidente Nyusi
referem-se a pagamentos feitos
em seu benefício, incluindo para
financiar a sua campanha eleitoral presidencial em 2014, e dado
que ele esteve no centro da criação e subsequente sabotagem
dos Projectos em Moçambique.
A Privinvest está adoptando
medidas para notificar as outras
partes em Moçambique de suas
acções judiciais”, lê-se na nota.

para os municípios”acrescentou
para quem o desejo da ANAM é
que os recursos sejam transferidos a tempo útil e de acordo com
o que vem estatuído na lei. Esse
é o papel da associação dos municípios e temos vindo a apoiar
os municípios nesse sentido.

Municipalização consolida
descentralização
Num outro desenvolvimento,
Paulo Mucapera defende a necessidade de municipalizar o país todo,
porque feito isso é uma das formas de
estender mais a politica de descentralização adoptada pelo governo.
A municipalização é uma
das formas cruciais de descentralização, pois dá poder a
nível local para que sejam tomadas as decisões de desenvolvimento a esse nível. O desenvolvimento é com a municipalização
Mesmo assim, reconhece que
apesar de a conjuntura não favorecer é um desafio até porque existem
vilas cujas receitas se fossem colectadas pelas autarquias o desenvolvimento seria notável. “As autarquias são autónomas. Tem poder
de decisão a nível da sua jurisdição
por isso com a municipalização
muita coisa pode mudar” finalizou
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Sobre o Ambiente Rodoviário

Mudança de comportamento

P

ensamos que
já não há
dúvida
de
que os comportamentos
desviantes, por parte dos
automobilistas, são a causa
número um dos acidentes
nas nossas vias públicas.
Também, ninguém tem
dúvida de que, por causa
dos comportamentos negativos dos motoristas, as
nossas vias públicas são
locais onde a probabilidade de ficar ferido ou morrer é tão grande, e por este
facto, as nossas estradas
representam um elevado
índice de perigo constante.
Os acidentes de viação
são a causa que mais mata
no nosso País, ombreando
e, nalguns casos, ultrapassando até os riscos causados
pela malária, pelo SIDA e
ainda pela actual pandemia
da COVID-19. Perante estes factos, importa perguntar aos nossos especialistas
de segurança rodoviária do
Ministério dos Transportes
e Comunicações, nomeadamente do INATRO, que
estudos poderão ter feito
para poderem saber qual é o
perfil geral do condutor moçambicano no que diz respeito aos comportamentos.
A finalidade deste tipo de
investigações e de análise
dos dados fornecidos é para
se saber que medidas devem
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ser tomadas para conseguir
uma melhoria no que se refere à atitude dos condutores na via pública. Alguns
dirigentes ou representantes de instituições ligadas
aos problemas rodoviários
costumam aparecer na praça pública afirmando que a
sinistralidade rodoviária só
vai melhorar quando alguma vez os automobilistas
forem mais responsáveis,
e quando souberem preservar as suas vidas e as dos
outros. Uns afirmam que a
segurança rodoviária só vai
melhorar quando a polícia
tiver um adequado desempenho nas suas acções de
fiscalização. Mas será que
estes melhores desempenhos por parte das pessoas
e da polícia vão algum dia
acontecer por si próprios?
Claro que não. Portanto, é
importante procurar saber
o que deve ser feito para
os cidadãos melhorarem
os seus comportamentos e
para a polícia passar a ter
uma acção mais eficiente.
Será mesmo que os nossos dirigentes que têm a incumbência de zelar pela segurança rodoviária alguma
vez encararam a hipótese
de fazer este tipo de estudos? Em nossa opinião, não
deveria ser admissível que
as pessoas nomeadas como
responsáveis pela segurança
rodoviária não tenham algu-
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ma vez pensado em recorrer
a este tipo de informações
obtido por estudos científicos. É com os resultados
destes estudos que depois
poderão orientar-se sobre o
padrão de acções que deve
ser tomado para combater
a sinistralidade rodoviária.
Se não for assim, pode-se
questionar como se guiam
para traçar uma determinada estratégia, ou como
se orientam na tomada de
decisões com vista a combater os maus comportamentos dos condutores?
Por outro lado, se a entidade a que pertencem os
responsáveis pela segurança rodoviária não proporciona condições para que se
faça este género de estudos,
podemos considerar como
sendo uma espécie de sabotagem institucional. Ao
não disponibilizar condições para que se realize um
bom trabalho, pode contribuir para fazer pensar que
o dirigente nomeado para
gerir a segurança rodoviária é incompetente, quando
não, uma vez que não lhe
proporcionam os meios necessários. Também, não se
deveria continuar a nomear pessoas para gerir a segurança rodoviária quando
pouco ou nada entendam do
assunto, ou que não tenham
formação na área, ou ainda,
que não tenham mostrado

alguma vocação especial
neste âmbito. Continuar a
escolher pessoas apenas na
base da confiança política,
na familiaridade ou na amizade para gerir assuntos técnicos é o mesmo que apostar no atraso e no insucesso.
Moçambique já possui alguns psicólogos com
mérito demonstrado pelos
trabalhos realizados noutras áreas que não têm a ver
com o comportamento dos
automobilistas, mas que
poderiam ser contratados
para ajudar neste campo
das investigações. Estas
investigações feitas por
inquéritos e estudos direcionados, podem dar respostas no que diz respeito
à percepção das causas dos
acidentes provocados pelos
condutores moçambicanos,
sobre o seu desempenho na
estrada, sobre o que pensam no que a prevenção
rodoviária diz respeito,
sobre a percepção dos riscos na estrada, sobre como
pensam depois de terem
estado envolvidos em acidentes, entre outras situações e conclusões a apurar.
Será este tipo de estudos
que poderá ajudar a conhecer o perfil do condutor
moçambicano e a delinear
as acções a desenvolver.
Neste âmbito de investigar os comportamentos
dos usuários das nossas

estradas já não se age com
procedimentos e actuações dos tempos antigos.
Actualmente, já existem,
noutros países, muitos estudos feitos e publicados,
e também, muitos questionários já preparados para
cada tipo de resultado ou
resposta pretendida. O importante é ter especialistas capacitados para pegar
nos dados fornecidos pelos
questionários, saber cruza-los e interpretá-los para,
posteriormente, tirar conclusões e orientações. Na
verdade, a realização de
uma pesquisa centrada nas
pessoas e nas suas perspetivas constitui um empreendimento muito mais
complexo do que à partida
se pode prever. É por esta
razão que se deve recorrer
às entidades formadas e capacitadas neste tipo de estudos para poderem ajudar.
Um facto é certo. Não
podemos continuar à deriva, como se estivéssemos
a ser levados pelo vento
que, umas vezes sopra para
a direita, outras vezes para
a esquerda, e noutras vezes
nem sopra para nenhum
dos lados. Trata-se de um
assunto muito sério que
não se compadece com o
princípio de “deixa andar”.
*DIRECTOR DA
ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.com
Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)
Redacção: Ângelo Munguambe, Egídio Plácido,
Elton da Graça, Silvino Miranda
Colaboradores: Kelly Mwenda (Manica),
Crizalda Vilanculos, Jordane Nhane
Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe
Revisão: AM
Expansão:
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade:
Egídio Plácido
Cell: 82-5924246 | 84-7710584
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Almadina

N

zambeze

| opinião |

Quinta-feira, 28 de Outubro de 2021

|7

Sheikh Aminuddin Mohamad

Um consolo aos testados

este Mundo,
certamente que
a palavra “teste”
está escrita no
livro de vida de
cada pessoa, quer se trate de uma
criança, jovem, adulto, idoso,
homem ou mulher, pois todos têm
necessariamente que passar por
testes em alguma fase de suas vidas.
O teste ou aflição por vezes é
individual, sendo-se submetido
consoante o grau de cada
pessoa. Outras vezes é colectivo,
quer se trate de um grupo ou
até mesmo de um povo inteiro.
Umas vezes os testes vêm sob
o aspecto religioso, e outras sob
o aspecto mundano enfim, todos
aqui no Mundo são testados, tendo
que passar por grandes aflições.
Por exemplo, o profeta Noé
(Nuh A.S.) enfrentou grandes
aflições apenas porque rejeitou a
adoração aos ídolos, optando por
adorar um só Deus, ao mesmo
tempo que chamava as pessoas
a adorarem apenas o Criador
dos Céus e da Terra. E isto levou
a que o seu povo o ameaçasse
dizendo, conforme consta no
Qur’án, Cap. 26, Vers. 116:
“Se não desistires (da pregação)
ó Nuh, realmente serás de entre
os apedrejados (i. é, morte)”.
O profeta Jetro (Shoayb A.S.)
também passou por aflições porque
chamava a sua gente para a adoração
de um único Deus, exortando
para a não diminuição no peso e
na medida. E então o seu povo
ameaçou-o dizendo, de acordo
com o Cap. 7, Vers. 88 do Qur’án:
“Na realidade expulsaremos
da nossa cidade a ti ó Shoayb,
e os que creêm contigo, a não
ser que volteis à nossa religião”.
Tamanha era a torrente de
testes que Shoayb enfrentava por
via do seu povo, que chegou ao
extremo de abandonar a sua terra.

O profeta Moisés (Mussa A.S.)
não foi excepção, pois também
foi submetido a grandes testes
por via de Faraó e seus sabujos,
que causaram grandes aflições
tanto a si como aos crentes que
o seguiam, assim como consta
em vários versículos do Qur’án.
Até mesmo o patriarca dos
profetas, Abraão (Ibrahim A.S.),
também sofreu, tendo sido
submetido a sevícias e até mesmo
à prova de fogo, tudo porque
rejeitou a crença em Nimrod,
uma deidade que o povo de então
adorava ao invés de Deus. Seu
próprio pai, sendo de entre os
idólatras, ameaçou-o conforme
consta no Cap. 19, Vers. 46:
“Acaso tu rejeitas os meus
deuses ó Ibrahim? Realmente,
se não desistires apedrejar-teei (até à morte) e afastar-te-ei
de mim para sempre”.
Portanto, todos os profetas e
crentes que os seguiam foram
sujeitos a testes, incluindo
o nosso amado Profeta
Muhammad (S.A.W.) que
disse: “No caminho de Deus
eu enfrentei tantos incómodos
que ninguém antes havia
enfrentado”. (At-Tirmizi)
A cada um de nós estão
destinados testes de diversas
formas, tendo que passar por
eles. Deus diz no Qur’án,
Cap. 29, Vers. 2 - 3:
“Acaso julgam as pessoas
que (só) por dizerem ‘cremos’
serão deixados (em paz) e que
não serão testadas?
E de facto testamos seus
antepassados para que
distinguíssemos os que
falavam verdade, e para
que distinguíssemos os
mentirosos”.
E diz no Cap. 3, Vers.
186 do Qur’án:
“Realmente sereis

testados em vossas riquezas
e em vós próprios; e ouvireis
muitas injúrias (isto é, ofensas
dolorosas), mas se fordes
pacientes e temerdes (a Deus),
então (sabei que) certamente
isso é de entre os factores
determinantes em todos os
assuntos”.
Consta igualmente no
Cap. 2, Vers. 155:
“E realmente, testarvos-emos com algo de medo,
da fome e da redução (ou
perda) de riquezas, de vida e
de frutos (isto é, colheitas). E
dá boas-novas aos pacientes”.
Num outro versículo
(214) do mesmo capítulo
consta:
“Ou julgais que
entrareis no Paraíso enquanto
não vos chegarem exemplos
(isto é, circunstâncias
semelhantes às) daqueles
que passaram antes de vós?
Atingiu-os a aflição e a
adversidade, e foram abalados
até que o Mensageiro e os
crentes que com ele estavam
dissessem: “quando virá a
ajuda de Deus”? Sabei que
certamente a ajuda de Deus
está próxima”.
Segundo os “ahadith”
(ensinamentos proféticos),
os testes são um meio para
a promessa do Paraíso,
razão pela qual o Profeta
Muhammad (S.A.W.) disse:
“Quando Deus deseja o bem
para alguém, envolve-o em
aflição”. (Al-Bukari)
E disse: “Quando
Deus deseja o bem para o seu
servo, antecipa para ele aqui
no Mundo, o castigo pelos
seus pecados,”.
E disse ainda:
“Quanto maior for a aflição,
maior será a recompensa”.

(Al-Bukhari)
Todo o crente
verdadeiro está convicto de
que os testes e as aflições
só ocorrem pela vontade de
Deus”.
Em momentos de teste o crente
deve-se virar para Deus, ter
muita paciência e firmeza, e
entregar-se de forma constante
ao pedido de perdão a Deus
pelos pecados cometidos, pois o
Profeta (S.A.W.) disse: “Quem
ficar a pedir perdão (isstighfar),
Deus proporcionar-lhe-á uma
saída por todos os caminhos
estreitos, dar-lhe-á o alívio
de todas as preocupações, e
prover-lhe-á de onde ele nunca
imaginou”. (Al-Bukhari)
Um dos grandes testes que os
pais enfrentam, é o que vem da
parte de seus filhos. Nem sempre
é necessária uma pistola, uma faca
ou um instrumento contundente
p a r a m a t a r, p o i s o m a u
comportamento de um filho pode
também causar a morte dos pais.
Há filhos que de tanto
incomodarem e provocarem
dissabores aos pais, estes
ficam vulneráveis a doenças
graves como a hipertensão e
outras doenças cardíacas, a
diabetes aguda, a depressão, etc.
E muitos pais morreram
devido a comportamentos
menos desejáveis dos filhos.
Não há dúvidas que todos nós
vamos morrer, mas casos há em
que os filhos é que se tornaram
a causa da morte dos pais.
Jovens há, que ao atingirem a
adolescência faltam ao respeito
aos pais, dirigem-se-lhes com
maus modos, deixando-os
entristecidos e por vezes a chorar.
Chegam a amea¬çá-los e por
vezes a levantar-lhes a mão.
Outros rompem as relações com
os pais, não lhes dirigindo palavra.

Nos tempos que correm as
coisas tendem a piorar, mas
não se deve viver assim.
Muitos filhos, depois da
morte de seus pais ficam com
remorsos ao se aperceberem do
desconforto que lhes criaram.
Os filhos economicamente
bem-sucedidos que saibam que
de alguma forma, por detrás
do sucesso alcançado, que lhes
permite uma vida desafogada, está
o esforço e sacrifício de seus pais.
Os que se encontram agora
na faixa etária entre os 40 - 45
anos, terão eventualmente mais
15 a 20 anos de vida ao pé dos
filhos, pois muito poucos são
os que vivem para além dos 60
- 65 anos já que doenças como
a diabetes, hipertensão e outras
doenças cardíacas tem sido as mais
comuns, sendo as que aparente
causam a morte de muita gente. E o
excesso de preocupações contribui
sobremaneira para a ocorrência
das doenças atrás citadas.
Portanto, muitos filhos têm
sido hoje em dia os assassinos
silenciosos de seus pais.
Como atrás dissemos,
todos vamos morrer um dia,
mas de nenhuma maneira é
desejável que os filhos sejam
a causa da morte de seus pais.
Pelo contrário, devem fazer
todos os possíveis, seja tratando
da melhor forma os seus pais,
seja evitando que estes resvalem
para situações de doenças graves
e depressão, tudo para que Deus
alongue suas vidas e vivam
felizes o tempo que lhes resta.
Se os filhos não lhes criarem
preocupações, os pais viverão com
alguma tranquilidade, ainda que
levem uma vida simples e modesta.
De contrário viverão sempre
angustiados e com preocupações
constantes, o que eventualmente
pode causar a sua morte.
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“Cidade das Acácias Vermelhas”:

Da maka de “suspensão” das taxas dos cemitérios
ao aumento das tarifas dos transportadores de
passageiros na Área Metropolitana de Maputo…
zz Machibombos de MUSEU/BEDENE sempre “avariados”: como é AMM
(Agência Metropolitana de Maputo)?

É

Terça-feira
de manhã,
26.10.2021!
O dia amanheceu triste, com 26º para a Cidade
das Acácias Vermelhas do
mayor Dr. Eneas da Conceição Comiche, que a sua
fama ultrapassou fronteiras,
quando lhe acusaram de
pretender “construir condomínios nos Cemitérios
de Lhanguene e Michafutene”, criando a maior barafunda da estória da urbe.
Pela boa fé, a Dr.ª Alice
Abreu que superintende a
Vereação da Saúde e Cemitérios deve ter dito mesmo que
esta coisa de dirigir, é como
dizia ao José Luís Cabaço,
nosso ministro dos Transportes e Comunicações nos
anos setenta, na Beira, num
dos Conselhos Coordenadores do “Ministério dos Transtornos e Complicações”, o
saudoso Vicente Sifa: “só se
aprende a dirigir, dirigindo”.
Samuel Mudumela, Presidente da Assembleia Municipal da Cidade de Maputo,
“acabou” com a brincadeira,
suspendendo a “deliberação
do Conselho Municipal de
Maputo” ou “a Postura”.
Com a ameaça da Vereadora, Dr.ª Alice de Abreu de
ter dado “prazo de 30 dias
para regularizar” (através
da RM – Rádio Moçambique) que acrescentou, quiçá,
caso as campas não fosse
regularizado, no prazo estipulado, elas reverter-se-iam
para o Conselho Municipal da Cidade de Maputo.
Vejam só: Por isso, há

velhotas que foram dormir
no Cemitério de Lhanguene, para “conseguir” regularizar nos últimos dias.
Samuel Mudumela, Presidente da Assembleia Municipal de Maputo, com a
calma que o caracteriza,
“meteu a ordem na Aldeia”…
Só que que daqui a pouco, o problema virá à baila, pois todos que que têm
campa, em Lhanguene e
Michafutene terão de actualizar os dados nas Sedes
dos Distritos Municipais,
para onde há formulários,
mas tanto a Vereação e os
interessados “estão no silêncio” para últimos dias.
Numa palestra dada recentementeaos
membros
dos Conselho Consultivo do
Bairro da Polana Cimento
“A” dirigida, pela Secretária
do Bairro, Matilde Ubisse,
questionamos e propusemos, à palestrante Auria
Macavi, que era urgente
levar ao conhecimento do
Município de Maputo, um
Projecto para a Informatização do Cemitério de Lhanguene, trabalho que deverá
ser feito paulatinamente.
Há instituições como
a PNUD, UNICEF, OMS
e outras (incluindo nossos
bancos) que ( “façam favor
senhores empresários) ” poderiam arranjar “Projecto”
financiando a Informatização com meia dúzia de computadores, por exemplo e
acabarmos com aquela pouca vergonha. Algumas até
poderiam financiar o pessoal
a operar, para que a capital
se preze de ser a capital.

Como permitir, por
exemplo que eu pague a
taxa, para me dar a “chapa”
com a inscrição da campa,
no dia do enterro, mas que
no dia seguinte, curiosamente, esteja já “roubado”. –
questionámos à funcionária
Auria Macavi, que insistia
informando que o Município tem Projecto de Vedação
do Cemitério de Lhanguene.
Como manter disciplina, se o Cemitério de Lhanguene, à noite é invadido
do lado de Chinhambanine
(Luís Cabral) por indivíduos
que subtraem flores, para pô-las à venda no dia seguinte?
Mas isso de invasão, o
Cemitério de S. Francisco
Xavier, já encerrado, com
portões da entrada a enferrujar (não abrem nem fecham)
e no seu interior os jazigos
vivem marginais? A sua bela
Capela
“abandonada”…
Há dias passamos por lá,
o aspecto está a mudar…
Esperemos que, como,
a funcionária (palestrante) Auria Macavi, não venha exigir “recibo” aos
familiares para os munícipes ver a sua situação.
Guardar recibo, da sepultura de há 40 anos (ou
menos) é uma obra de
organização de cada família.
–
Defendemos.
São algumas destas considerações que a Assembleia
Municipal da Cidade de Maputo, o Conselho Municipal
da “Cidade das Acácias Vermelhas”, sobretudo o seu dinâmico Presidente, Dr. Eneas Comiche e a Vereadora
Dr.ª Alice Abreu, deviam to-

mar nota destas MAPUTADAS, incomodativas aqui
do Grande Rio ZAMBEZE.
É nossa responsabilidade,
contribuir, para o avanço dos trabalhos da urbe.
Todavia, se as taxas dos
cemitérios é uma preocupação, não deixa também de
ser uma grande maka, o aumento dos combustíveis, os
quais – se não for de pouca
dura – obriga os operadores dos transportadores sobretudo os semi-colectivos,
mesmo as Cooperativas com
meios mais robustos a equacionar, o aumento das tarifas,
na Área Metropolitana de
Maputo. Daí o grito de “socorro” do Presidente da FEMATRO, Castigo Nhamane, que avançam já com a
“proposta para o Governo”.
Aliás a tarifa dos transportes púbicos de Maputo,
já está a ser solicitada, para
evitar o “encurtamento”
de rotas e aumento de 10
Mt (para 30Mt depois das
16.30 h) ou de 12 (para
50Mt) que é praticada “normalmente” pelos transportadores, como se nós
não tivéssemos a INATRO
(Instituto Nacional dos
Transportes Rodoviários),
que o povo ainda chama
de INATTER (para punir
o Governo com a “mania”
de mudar constantemente
de nomes e dirigentes) com
seus Inspectores, a Polícia de Trânsito e Polícia
Municipal, que se calhar
vão “acordar” na véspera período das eleições.
O povo - “vão dizer este
Rodolfo é sempre o mes-

mo” - por isso, não levam
estes “recados” aos seus dirigentes. A população está
a pagar três vezes o preço
da tarifa à tarde, nalgumas
rotas, do grande Maputo.
Não obstante a promessa do ministro moçambicano dos Transtornos e
Complicações”, Dr. Janfar
Abdulai, que prometeu no
inicio do ano, qualquer coisa como a chegada de mais
de 100 autocarros, no fim
de Novembro, para o Grande Maputo, mas que recentemente veio, perante a
realidade, dizer que: estão
a ser fabricados e outras
coisas de semelhante jaez.
“Aprender a dirigir, dirigindo”: ensinava Vicente
Sifa, mas, o Presidente da
República Filipe de Moçambique, Jacinto NYUSI, já forjado nas oficinas
como Engenheiro Mecânico Ferroviário, ensina: “só
quando eu tiver a certeza
de que as vacinas vão chegar, é que vou anunciar…”
– dizia no início da pandemia, ele agora que fechou
o local de lazer na terrados
cunhados em Tete, Revubuè (a incluir nas praias
com maiores desmandos).
Machibombos de MUSEU/BEDENE
sempre
“avariados”: como é AMM
(Agência
Metropolitana
de Maputo)? – é a queixa frequente dos passageiros daquela rota, que
param junto à Escola Secundária Josina Machel.
Aí a maka, para o PCA e
Administrador Mbebele…
E mais para semana.
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conteúdo dessa obrigação ou exigência, não é
certamente o que ao belo tom e observação pode-se perceber, mas de forma tímida o poder que
transborda daquelas terras. Tímida sim, pois já é
um demasiado atrevimento desejar ou então si-

mular o desejo de alcançar tal reputação, que dizer desse poder,
o desiderato de todo o planeta mas possuído apenas por um único
território, tanto que se pode agora estar a cometer um equívoco
olhando para tal consideração como resultado de alguma reputação quando na verdade trata-se de poder, é muito provável
porém, tudo isso não descarta a reputação de que necessitamos.
Certo que, recorrendo a designação de primeiro mundo, fica também impossível descartar a questão da reputação, essa designação é
na sua essência para os dignos de uma boa reputação ainda que, os
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Editorial
Explicando o óbvio em
nome dos umbigos!

A

má sina vai nos dilacerando a cada minuto que passa. E assim sendo, nestes tempos de crise, o tempo vale dinheiro. Vale dinheiro,
de tal sorte, que em certos momentos de nada vale chorar perante
o leite derramado. A solução é o arregaçar das mangas e seguir
em frente. Estas palavras encaixam grandemente naquilo que são

os grandes desafios de fazer crescer o país. Moçambique vive nos dias de hoje
diversas e variadas crises que vão gangrenando todos os sectores da sociedade,
a ponto de qualquer dia, de pérola do Índico, como é conhecido, o País passar a
ser um autêntico ferro velho. Os problemas de hoje já possuem barbas, desde a
vertente política que para infelicidade dos moçambicanos foi desembocar num

poderosos sejam também bem reputados embora, os mais entendi-

conflito armado, até tantos outros que actualmente se encontram resumidos na

dos analisem tal reputação satisfatória como resultado de tal poder,

tentativa de travar os contornos da covid19, garantir a integração dos homens

tudo confuso. É uma miscigenação de assuntos, que na verdade

da Renamo no DDR, eliminar as investidas dos insurgentes em Cabo Delgado,

pertencem a boa reputação aliada ao poder do primeiro mundo.
Observando, pelo desenrolar dos factos, nos impele juntar à
reputação e ao poder a negociação que, nesse tipo de situações
também nos faz muita falta, nada a nosso favor está a acontecer,

e por último a explicação sobre os contornos das famigeradas dívidas ocultas.
Na abordagem dos diferentes nuances aqui retratadas salta à vista de todos a
falta de antecipação no esclarecimento dos assuntos mais candentes da socie-

não passamos de meros espectadores quando somos na verdade

dade moçambicana, falha que caracteriza a actuação da nossa classe política

uma das equipas em campo, ainda que estejamos a sofrer das piores

que gasta tempo e dinheiro, incubando os problemas, a ponto do que se con-

goleadas, pois deve ser pelo papel espectador a que nos prestamos.

cluir saber a pouco, comparativamente ao presente. E como tempo é dinheiro,

O escândalo está connosco, a pobreza engordou em nós, nós somos

quando se chega a entendimentos tardios, o fardo é maior para a normalização

o povo delapidado quando os bem reputados sofreram apenas anoma-

da vida, hoje, caracterizada pela desconfiança nos cidadãos, não só, em rela-

lias legais mas, mesmo por essa questão da reputação, tais anomalias
estão já em cobrança e havendo também resultados positivos para
emendar as sequelas consequentes de tais deslizes em sua lei. Em
todo esse teatro, das dívidas, há quem já se dispõe a pagar, assumindo até culpas pelos fraudulentos procedimentos mas nada indica
pagamentos encaminhados pelo trilho das maiores vítimas, ou seja,
todos pagarão, a todos pagarão mas nenhum pagamento disponível
ou disposto aos mais empobrecidos em todo esse processo, nem os

ção as instituições, como também passa a reinar o mesmo clima de falta de
confiança entre os próprios cidadãos, entre si. Já ninguém sabe quem é quem!
Presentemente assiste-se a um movimento inusitado da nata-flor da política
moçambicana na sua forma de abordar os elementos das actuais crises junto dos
cidadãos. De um lado para outro calcorreiam o território nacional em missões
de explicação ou esclarecimento disto ou daquilo, acto em que cada um puxa as

famosos boladeiros, os tais comissionistas, assumem a obrigação

coisas para o seu lado. Alguns dos que desfilam nessas autênticas passarelas são

de devolver as verbas advindas do estupendo calote, lamentável.

figuras com responsabilidade governativa, entretanto, nos seus paleios políticos

Por essa capacidade não bastante que nos deixa à margem da

não explicam aquilo que vão fazer, em concreto, como solução das actuais crises,

tentativa de sair disto tudo a partir das origens de tal problema,

que diga-se, têm origens políticas. Longe disso, vão fazendo política simulando

resta-nos apenas a opção ansiosa de aguardar rezando pelo jul-

explicações de tudo quanto já é sabido pelo mundo, faz algum tempo. Explicar

gamento dos britânicos que supostamente resolverá tudo. Que os
céus estejam connosco e a terra seja-nos também justa. Para um
povo abençonhado, para não dizer amaldiçoado, como o nosso nas

sobre os homens armados da Renamo, ou sobre a dívida pública, ou sobre os
insurgentes, de nada vale para a solução dos problemas. Isso tudo já é de do-

dívidas ocultas e tantos outros calotes desconhecidos, a resolução

mínio público. A solução do problema, quanto a nós, está acima de tudo nas

deste tema consiste realmente na anulação desse efeito económico

mãos dos explicadores e não nos cidadãos. Cabe aos nossos ilustres passarem

em sua vida, e mais um pouco, mesmo por razões de justiça, uma

a abordar os assuntos não com explicações sobre as suas causas ou quem as

responsabilização judicial aos mutiladores da nossa economia, ainda
que sirva apenas de exemplo aos que se atreverão a tentar dirigir o
povo, para que saibam que trata-se de uma missão espinhosa e de
robusta responsabilidade. Para que tenham a mínima noção da impor-

motiva, mas sim sobre que saídas devem ser seguidas pela população, e não só,
acima de tudo, sobre aquilo que o dirigente tem como plano de solução. Quanto
mais tempo levarmos absortos na actual inércia, quando abrirmos os olhos e

tância de se pautar por uma boa reputação, para que saibam o quão é

despertarmos, eventualmente seja tão tarde a ponto do objectivo a ser alcançado

necessário salvaguardar o poder sem precisar fazer seu uso abusivo.

custar o preço mais caro que o dia de hoje. Chega de papo. É tempo de agir!
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RANDULANI

“Seminário(s) Sobre a Padronização da
Ortografia de Línguas Moçambicanas” ou Um
Legislativo Linguístico Nacional? (4)

U

m amigo,
um conterrâneo, um
ex-vizinho
num desses
bairros históricos de Lourenço
Marques, um apreciador e cultor apaixonado da sua língua
materna, ligou-me nessas horas vespertinas e queria saber
se eu tinha conhecimento da
realização do Seminário Sobre
a Padronização de Ortografias
de línguas moçambicanas, ao
que lhe respondi que não; logo
sugeriu-me que participasse e
me deu os endereços todos, e
pediu que entrasse em contacto
com outros que têm interesse
nesses assuntos.De facto, falei
com mais dois, que anuíram de
imediato e lá estivemos, como
“djekadores”, isto é, presentes
sem convite formulado, mas
ninguém nos pediu para abandonar a sala, as sessões; participamos como se fôssemos
membros com plenos direitos.
Foi assim como eu e,
quem sabe, tantos outros participamos do “IV Seminário
de Padronização da Ortografia de Línguas Moçambicanas”. Lembro-me agora de
ter estado em um momento
inaugural do III Seminário,
não tendo podido estar nas
sessões subsequentes devido
à agenda do ano lectivo, era
período escolar e tinha compromisso com os meus professores, um deles é que nos
falou do evento e nos propôs
participar, para percebermos,

na prática, essas questões de
harmonização
ortográfica.
Com isto, dá para perceber como essas coisas vêm
sendo feitas; e pode haver razões para tal, as comunidades
linguísticas podem não ter
representantes para este fim.
Mas a experiência trazida por
uma das comunicações feitas
no âmbito do I Seminário, podia ter ajudado sobremaneira,
infelizmente não foi tomada
em consideração ou não houve condições para o efeito; a
referida experiência dá conta
da necessidade de constituição
de COMISSÕES DE LÍNGUAS ao nível das comunidades linguísticas, aliás, foi esta
foi uma das recomendações
deste mesmoseminário, e os
VATXOPI criaram o NELITXOPI que, segundo certos
documentos, fez um exercício
exploratório e apresentou a
sua proposta ortográfica para
esta língua que, incompreensivelmente, outros grafemas
foram ignorados, sendo o /
TX/ o mais absurdo dos casos.
O que então vi neste último seminário? Precisaria de
escrever um livro com tudo,
prefácio e posfaciado, introdução, quadro teórico, análise,
conclusões e recomendações
e mais alguma coisa. Foi num
anfiteatro, não menos de cem
pessoas lá estavam, os falantes
de quase todas as línguas do
ramo bantu do nosso país, mais
outros que nada sabem dessas
línguas, apenas nasceram aqui,

como assimilados, mas decidem por coisas que não sabem; estavam outros, aqueles
que injectam fundos para que
as coisas andem, produzem
manuais de ensino destas línguas ainda em debate. Todos
ali estávamos, não para decidirmos sobre como escrever
este som ou aquele nas nossas
línguas em particular, mas para
obrigarmos uns a aceitarem
o inconcebível, o excêntrico.
Divididos em grupos, com
um coordenador, para o caso
do TXITXOPI, um professor
da UP, ligado à Linguística
Bantu, natural da comunidade
dos Vatxopi e falante do TXITXOPI, algo louvável e diferenciador dos eventos anteriores. Estavam também um outro
professor universitário, natural
da comunidade dos Vatxopi,
uma professora primária, que
lida com o ensino bilingue,
um finalista da bantuística,
um homem da comunicação
social, e nós, apenas naturais
e falantes nativos desta língua,
uma ligada à academia, outros
a igrejas católica e protestante, outros ligados à Sociedade
Bíblica, e outros estudiosos;
e assim estava o grupo do
TXITXOPI, com aproximadamente dezassete elementos.
Metodicamente o coordenador
deixou o jogo claro, o que o
grupo devia fazer, apresentou
os sons mais problemáticos senão controversos na sua representação ortográfica, e outras
questões como a representação

do tom, o uso de maiúsculas,
de diacríticos, a escrita conjuntiva ou disjuntiva,etc, etc.
Tudo foi consensual, mas
a representação ortográfica do
som [tʃ] (Tx) criou uma ventania no copo, e uma coisa ficou
clara, o grupo fragmentou-se
em dois, o professor universitário, o finalista, a professora primária formaram um
bloco, repetindo mesmos argumentos, que é difícil para
as crianças escrever Tx, que
este símbolo foi criado pelos
missionários e nada tem a ver
com a ciência, e deixando escapar uma verdade na penumbra, não trair; o comunicador
sempre esteve indiferente, sem
opinião e sem opção expressa,
e o moderador sempre insistia
que a decisão dependia do grupo porque as ortografias resultam, sim, de consensos. Nisto
estes três conterrâneos, porque
não tinham outros argumentos para fazer valar a posição
que defendiam, partiram para
as acusações, acusavam até o
moderador de permitir aquela situação toda de um debate
sério, argumentativo, e começaram a abandonar sistematicamente a sala, num exercício
de fazer tempo a espera da
sessão plenária, que ia acabar
com tudo aquilo, e não tardou.
A final de contas a plenária foi aquilo mesmo, não tem
como descrever, na minha
língua dir-se-ia que aquilo assusta e me assustou muito a
mim e aos outros, pois colo-

cou-se na tela/quadro a tabela
de símbolos e partiu-se: aqui
como fica? Língua X? língua Z? língua Y?... e quando
se chegou ao som [tʃ]/(Tx),
e à vez do relatório do grupo
do TXITXOPI, leu-se o /TX/
para um abalo generalizado na
sala, e sobretudo dos organizadores. Houve um momento
de sorver o oxigénio, e houve
um curto debate, mas aprofundando, tendo se percebido que
a via da lógica não ajudaria,
apelou-se que se avançasse
para a votação porque o assunto tinha que ser submetido às entidades competentes
para efeitos subsequentes.
Dito e feito, toda a Assembleia, com uma maioria
incompetente em TXITXOPI,
Aprovou o /C/ para esta língua,
e os legítimos donos e falantes
da língua não lhes restou outro
sentimento senão a incredulidade total. Depois se seguiram os
cânticos eufóricos à moda dos
tempos da nossa saudosa revolução, e não me veio à memória semelhante comportamento
incomum sobretudo quando
é manifestado por gente com
diplomas e títulos de conhecimento. Houve até vozes conciliadoras, por parte de alguns
académicos ali presentes, aliás, nas intervenções que antecederam todos os debates, foi
tónica a ideia de respeitar as
vontades e interesses do povo
falante, de se aprofundar o debate, mas a Assembleia preferiu fazer ouvidos do mercador.
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Segundo a psicóloga Suzana Sumbane

A violência psicológica é
invisível, grave, e está mascarada
Para esta, é importante falar da violência psicológica
para dar a conhecer a sociedade que a mesma ocorre devido à força invisível ou um
poder invisível que o agressor
exerce contra outra pessoa,
no sentido de controlar ou até
humilhar, desvalorizar e baixar a auto estima da vítima.

A psicóloga e responsável do sector da violência baseada
no género na Direcção da Saúde na Cidade de Maputo, Suzana Sumbane, relata que a procura dos serviços de psicólogos
por parte de pacientes com preocupações relacionadas com
violência do foro psicológico é muito tímida. Nestas consultas
tem-se deparado com pacientes que sofrem várias tipologias
de violência desta índole, uma realidade por ela descrita
como invisível, grave e mascarada. Há aqui muitos casos de
vítimas que chegam e relatam situações de isolamento, o que
consubstancia uma grave violência psicológica.

A

lguns estudos
apontam que no
mundo, pelo
menos uma
em cada três mulheres sofre
alguma forma de violência,
seja física, sexual, económica
e psicológica. Na maioria dos
casos, a violência é cometida
por homens contra mulheres.
Neste contexto, o agressor tem o poder de restringir
os movimentos da sua vítima.
Ameaça, desrespeita verbalmente e denigre a sua imagem.
Geralmente, as pessoas que
passam este cenário não enxergam o dano causado pela violência de género psicológico.
De salientar que o que geralmente se nota é a culpabilização da vítima. A maioria
das mulheres não denuncia seu
agressor por ter uma grande
dependência, tanto financeira,
patrimonial e emocional, segundo revelam vários estudos.

Nestes casos, as mulheres
procuram persistir e insistir na
relação, sempre na esperança
de que, um dia, as coisas irão
melhorar. Elas demonstram,
muitas vezes medo de ficar
sozinhas. Ou seja, não acreditam na possibilidade de reconstruir a vida sozinha, ou
então, com outro companheiro.
Por isso, é importante despertar na sociedade e, de forma
particular, a mulher sobre os
riscos destes comportamentos e os caminhos para melhor
enfrentar o problema. Nisto, é
importante fazer compreender
a mulher que comportamentos
semelhantes devem ser tipificados como crime e, por isso, as
formas de enfrentar o problema. É importante nesta ordem
de ideias ensinar a mulher sobre as estratégias que ajudem
a quebrar o ciclo de violência.
Neste sentido, vem o psicólogo ganhado cada vez mais
espaço na vida de pessoas, não

apenas quando possuem algum
tipo de conflito ou distúrbio, mas
sim com o objectivo de buscar
uma saúde mental equilibrada e
melhorar a qualidade de vida.
De acordo com a psicóloga
Suzana Sumbane, a violência
psicológica é muito grave, mas
também está mascarada, disse ela, para depois acrescentar
que esta violência é diferente de outros tipos, que qualquer um pode ver e denunciar.
“A violência psicológica
está escondida e está em todas
as outras formas de violências. Fizemos o atendimento,
a partir da violência física,
económica, social, sexual e
por detrás destas todas, a violência psicológica esta sempre
em primeiro lugar” ressalvou.
Segundo avançou Suzana
Sumbane, nas consultas de psicologia nos centros de saúde
tem-se deparado com pacientes que sofrem de violências
psicológica, caracterizada por
isolamento domiciliário. Muitas vezes, o que se nota é que
as vítimas não compreendem
a gravidade da violência psicológica, esperando que ela
atinja situações do que se pode
considerar gravidade para se
dirigirem às unidades sanitárias. Ou seja, só lá vão quando se chega à fase de agressão física, sexual e outras.

Ainda na ideia da nossa
entrevistada, a violência psicológica pode, de alguma forma,
desgasta lentamente a pessoa.
Consequência da violência
psicológica

As consequenciais são
muitos graves porque, segundo fez menção a nossa fonte,
a pessoa vai se desgastando
emocionalmente aos poucos.
Mas também, referiu que por
ser um assunto “privado” certas pessoas não gostam de
conversar sobre esse assunto, ou seja, não tem coragem
de partilhar com os demais.
A pessoa que sofre violência psicológica pode a posterior
desenvolver psicopatologia de
foro psicológico mesmo partindo de uma simples ansiedade que depois vai evoluir para
uma depressão, ou até mesmo,
para tentativa de suicídio. E
em alguns casos, a depres-

são que leva ao suicídio acaba mesmo por se concretizar.
De acordo com a nossa
fonte, certas pessoas chegam
a cometer suicídio porque estão com auto-estima baixa, não
conseguem encontrar saída,
tudo a sua volta está escuro.
“É por causa da forma de
pensar, sentimento de desvalorização, não poder fazer
algo por si, e acaba decidindo por si que a vida para ela
não tem sentido” - referiu ela,
tentando clarificar os passos
que as vítimas, nalgumas vezes
dão, para concretizar o suicídio.
No entanto, esta vítima interiormente não está a viver, não
está a fazer aquilo que é da sua
livre e espontânea vontade. Isso
desestabiliza muito a pessoa do
ponto de vista psicológico. Ainda na senda da violência psicológica, as crianças também sofrem
o mesmo tipo de violência, segundo explicou Sumbane, acrescentado que os adultos, pais, cuidadores, não conseguem prover
aquilo que é o direito da criança.
Segundo narra Suzana,
estes problemas podem, de
alguma forma, afectar psicologicamente
a
criança.
“As crianças percebem tudo
que está no seu seio, ou seja, vêm
tudo e sofrem interiormente”, frisou ela, garantindo que é importante desconstruir a ideia de que
as crianças não têm sentimentos.
A fonte diz também que os
agressores são manipuladores,
fazem o controlo como forma
de cuidar e protecção a vítima.
Suzana explica igualmente que objectivo do agressor
não é de proteger a vítima,
mas sim, colocar a sua vítima numa pressão psicológica,
porque esta pessoa não pode
conviver com outras pessoas.
Papel do psicólogo no
atendimento à vítima de
violência

“Este papel é bastante importante no atendimento às vítimas, porque a violência psicológica para nós faz parte das
psicopatologias negligenciadas
e dificilmente as pessoas vão
a unidade sanitária por causa de uma violência psicológica” – explicou a psicóloga.
“Se formos a ver na realidade a violência psicoló-
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gica é normalizada por certas pessoas que a aceitam
naturalmente” – acrescentou.
De acordo com Sumbane, o psicólogo acolhe a vítima, tenta ouvi-la devidamente, compreende-la, é a
posterior procurar saber das suas
necessidades e preocupações.
De outra forma, segundo narra a nossa interveniente, o psicólogo não pode julgar
nenhuma
informação
trazida pela vítima da violência.
Ressalva ainda que os psicólogos são chamados para validar
toda informação que a vítima
traz. Depois deste apoio breve de psicoterapia, o psicólogo
vai fazer avaliação psicológica
para aferir se o paciente após a
violência que sofreu pode posterior desenvolver outras psicopatologias de foro ansiedade, ou até mesmo a depressão.
Para Sumbane, o tipo de tratamento psicológico depende de
um paciente para o outro. No
entanto, como componentes saúde psicológica devem fazer um
acompanhamento de três meses.
Segundo esta, se o paciente
não mostrar melhorias nesse percurso, o paciente deve continuar
até que fique estabilizado, porque objectivo do psicólogo é trazer a qualidade de vida para esta
pessoa que sofreu a violência.
Explica, igualmente, que o
psicólogo deve transmitir segurança à vítima, isto é, conversar
com a pessoa, trocar experiências, o que ela pensa quando está
sozinha, para poder se proteger
do seu agressor ou se conhece
uma associação onde esta pode
recorrer ou ligar para pedir ajuda.
Sumbane afirma categoricamente que ainda precisa-se
trabalhar muito para que a sociedade busque ajuda quando sofre
violência de foro psicológico.
Apontou a exemplo de se trabalhar nas comunidades em termos
de sensibilização comunitária,
incluindo nas unidades sanitárias.
“Temos consultas de doenças
crónicas principalmente nas consultas do HIV, onde há pacientes
que o agressor impede que a vitima busque os medicamento”.
Para esta, a violência psicológica acontece no ambiente
familiar. É exactamente neste
ambiente que se deveria criar
condições para o seu tratamento, particularmente o apoio necessário. Só que o que se nota
é que as dificuldades começam
exactamente no seio familiar, onde se nota dificuldades
criadas pela própria família. A
nossa entrevistada afirma que,
no geral, dever-se-ia procurar
um psicólogo uma vez ao ano.
Segundo avançou a psicólogo Suzana Sumbane, na
cidade de Maputo todas as
unidades sanitárias dispõem

de

atendimento psicológico.
A psicóloga e responsável
da violência baseada no género
terminou a sua narração dizendo que tudo que tem a ver com
alguém que queira exercer um
poder ou força sobre si, de forma intencional para te magoar,
humilhar, fazer com que não
tenha liberdade, ou qualquer
forma de opressão, tudo isso
deve ser interpretado como violência. Apela mais uma vez para
que busque sempre apoio de
pessoas especializada para que
possam receber apoio próprio.
Incidências dos bairros

O ZAMBEZE escalou um
dos bairros da capital moçambicana para ouvir histórias de quem
já, em algum momento, sofreu situações relacionadas com violência psicológica. Nisto, abordamos
uma jovem de 40 anos de idade,
que sofreu violência psicológica. O autor, ou seja, o agressor,
é o ex – marido, que exerceu o
seu poder durante nove anos.
Maria Anabela, contou que
conheceu o seu ex-marido numa
das escolas na cidade de Maputo,
onde ela frequentar a 11ªclasse e,
por sinal, este era o seu professor
de filosofia. Antes de se envolver com o seu ex marido, que
vamos chamá-lo Mário nome
fictício, Maria Anabela deu a conhecer que na altura, informou
que era mãe de dois filhos de
pais diferentes, e este não colocou qualquer questionamento.
Durante os primeiros anos de
união, Anabela, viveu tudo que
sonhou. O seu ex-marido, era
cuidadoso, carinhoso e amoroso.
“Não gosto de lembrar deste episódio dramático. No meu
ponto de vista nenhuma mulher merece passar o que passei. O que faz com que certas
mulheres não denunciem este
tipo de violência é dependência
financeira e eu na altura dependia dele na totalidade,” frisou.
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Depois desse período de mar
de rosas, quando esta fica grávida
e sem emprego, que foi obrigada
abandonar por questões de saúde,
o seu ex-companheiro mostrou-lhe outro comportamento. O seu
ex companheiro faltava com o
pagamento da renda da casa, até
mesmo alimentação foi cortada.
De acordo com a fonte, depois de dois casamentos fracassados, um dos quais se envolveu
porque queria fugir da violência que a sua mãe perpetuou no
passado quando esta tinha 15
anos de idade. Ressalvou ainda
que “a minha vida foi sempre
de violência, primeiro engravidei para ter um lugar para ficar
e não deu certo, tentei de novo
e fui trocada por outra mulher”.
Anabela afirma que havia
casado com alguém que não o

lhos. Referiu que das vezes que os
seus filhos iam visitá-la tinham de
comer às escondidas porque o seu
companheiro não queria mais a
presença dos mesmos na sua casa.
Noutro
desenvolvimento,
Anabela frisou várias vezes que o
seu ex marido dizia que “você não
tem onde ir”. E questionava quem
vai a aceitar com esses filhos que
tem, agradeça me que te aceitei
com seus filhos. Essas palavras de
alguma forma intimidavam Anabela de decidir sobre a sua vida.
Na verdade, o esposo, Mário, não queria que ela se formasse, supostamente porque de
nada ou pouco valeria ir à escola.
Diante do cenário dramático que vivenciou ao lado do
seu ex, e com falta de responsabilidade por parte deste. Anabela teve que escolher entre

ta, ficava na verdade sem saber
se fico ou abandono” - frisou a
fonte, apontando que mesmo comer era um problema, ele é que
decidia o que se devia cozinhar.
Questionada a fonte porque
não pediu ajuda às instâncias
competentes, a fonte categoricamente respondeu que não queria
que as pessoas ficassem a saber da
minha vida privada, ou por outra,
meu ex ameaçava como citei anteriormente que nenhum homem
iria aceitar-me com três filhos.
Para a nossa interlocutora,
certas mulheres solteiras e pior
com filhos de pais diferentes
são chamadas nomes que não
prefere fazer menção. Afirma
que o facto de ter filhos com
pais diferentes não lhe tira o
mérito e o direito de ser feliz.
De acordo com a nossa entrevistada, depois de conseguir
sair do abismo tudo mudou na
sua vida. Ela apontou o exemplo
da sua auto estima que teve de
regressar. Consegue conversar
com as demais pessoas acerca
da violência que sofreu durante nove anos ao lado de alguém
que não merece o seu amor.
Na verdade, não é fácil falar da sua vida ou partilhar o que acontece no seio
do casamento. Outras pessoas não estão para ajudar mas
sim para espalhar a sua vida.
Anabela afirma, categoricamente, que os profissionais da
psicologia ajudaram-na bastante, por isso, até hoje continua a
receber tratamento psicológico
porque segundo conta ainda não
está completamente estabilizada.
Depois de 4 anos separados do

conhecia de verdade. Segundo
conta não é ela só que passou
mal nas mãos do seu ex companheiro, pois arrastou os filhos
para um clima de sofrimento.
Anabela perdeu a conta das
vezes que o seu companheiro falou que os seus filhos não poderiam comer algo comprado por ele
porque ele não era pai dos seus fi-

ficar com o seu marido e abandonar à sorte dos seus filhos.
“Não foi fácil, mas tinha que
escolher entre ficar refém dum
homem. Segundo ele, nenhum
outro poderia aceitar me com
três filhos, ou por outra, tinha
que ficar com ele porque ao menos me aceita ficar com ele. Mas
interiormente eu estava mor-

seu agressor, diz que tem muita
cautela com os homens que se
aproximam dela. “Não posso
dizer que não vou mais me envolver com mais ninguém. Mereço ser feliz, e quero dar mais
atenção aos meus filhos, que não
dei quando estava no abismo, e
terminar a minha formação”,
disse Anabela com muita satisfação do processo de superação.
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Reserva especial de
Maputo recebe 4 chitas

As chitas desde do dia 22 de Outubro de 2021 já agraciam as planícies da Reserva Especial de Maputo. Este
facto acontece pela primeira vez desde a década de 1960.
Quatro indivíduos daquele felino ameaçado de extinção provenientes de duas reservas privadas de caça na África
do Sul - foram transportados em segurança para bomas
(área vedada) onde cumpriram um período de quarentena
(adaptação) durante três semanas. Sexta-feira passada as
Chitas foram libertas para a área aberta da Reserva, que
tem uma área total de 104 000 ha. Desde a sua libertação
as Chitas são cuidadosamente monitorizadas diariamente
pela gestão da reserva, em parceria com a Universidade
Eduardo Mondlane e a Endangered Wildlife Trust (EWT).

A

operação
é
a
primeira etapa do
processo de
reintrodução
daquele animal que é considerado o mamífero terrestre mais
rápido do mundo e resultou
da colaboração entre a Administração Nacional das Áreas
de Conservação (ANAC) e a
Peace Parks Foundation (PPF)
em parceria com Ashia Cheetah Conservation, a Endangered Wildlife Trust (EWT) e o
parceiro veterinário Mozambique Wildlife Alliance (MWA).
Falando logo após a liberta-

ção das Chitas o Director Geral
da ANAC, Mateus Mutemba,
destacou que: “estamos empenhados em expandir e salvaguardar os preciosos activos
ecológicos da Reserva Especial
de Maputo, uma região que
protege património natural de
elevada significância para Moçambique. Através da nossa
parceria com a Peace Parks, a
reintrodução da chita tornou-se mais um marco histórico de
conservação em Moçambique e
no desenvolvimento contínuo
da reserva. Desde 2010, altura
em que começou reabilitação
da Reserva Especial de Mapu-

to já reintroduzimos cerca de 5
mil animais herbívoros de várias espécies. O melhoramento
das condições de protecção e
do próprio habitat permitiram
um bom crescimento dos herbívoros, agora estimados em
perto de 12 mil animais na
REM. A reintrodução da Chita, animal que se alimenta de
herbívoros de pequeno porte,
é uma medida de gestão que
visa não só a gestão da capacidade ecológica da reserva
para acomodar herbívoros,
como também o acréscimo de
uma espécie ameaçada de extinção que pode ser observada
por quem visita a Reserva.”
Da vizinha África do Sul,
duas chitas machos foram
transportadas da Reserva Privada de Caça &Beyond Phinda, no KwaZulu-Natal, enquanto uma fêmea adulta e seu
filhote foram transportados da
Reserva Privada de Caça Waterval (da qual as Reservas de
Caça de Botlierskop e Vilas são
guardiãs) perto de Kimberley
no Cabo Setentrional. As chitas
foram doadas pela ASHIA, que

também cobriu os custos da
translocação, incluindo transporte, vacinação, aquisição e
colocação de coleiras de rastreamento para monitorar os
felinos no seu novo ambiente.
A ASHIA é uma ONG de conservação baseada na África do
Sul, cuja missão principal incide sobre a protecção da Chita.
A reintrodução dos felinos
na Reserva Especial de Maputo faz parte de um plano de
estabelecer uma meta população saudável (um grupo de
populações da mesma espécie
espacialmente separadas que
interagem em algum nível) que
contribui para a conservação da
chita (Acinonyx jubatus – nome
científico), uma espécie que foi
eliminada de 90% da sua área
de distribuição em África, com
uma população estimada de
apenas 6.600 indivíduos restantes. “A reintrodução de chitas em áreas protegidas é uma
das principais estratégias para
reduzir o risco de extinção, alimentado pela perda de habitat e
eventos como perseguição por
caçadores furtivos, esgotamen-

to de presas e doenças”, explica Marna Smit, Directora da
Ashia Cheetah Conservation.
“Portanto, saudamos a
oportunidade de fazer parceria com a ANAC e a Peace
Parks, bem como com o Projecto Cheetah Range Expansion da EWT, para introduzir
a chita no habitat adequado
da Reserva Especial de Maputo”, acrescentou Marna Smit.
O programa de repovoamento é uma componente vital
da restauração e desenvolvimento da reserva, largamente
financiado pelo programa MozBio do Governo de Moçambique, com o financiamento do
Banco Mundial. Quase 5.000
animais, incluindo elefante,
búfalo, girafa, impala, kudu,
inhala, piva, facocero, oribi,
imbambala, boi-cavalo e zebra
foram translocados ao longo na
última década. O número total
de animais é estimado em cerca de 12.000 hoje, indicando a
saúde dos ecossistemas naturais
na reserva e o sucesso do maneio intensivo e das actividades
de protecção. Por meio de um

acordo de assistência técnica e
financeira assinado em 2018,
a Peace Parks Foundation e a
ANAC têm desenvolvido em
conjunto a Reserva Especial de
Maputo e a adjacente Reserva
Marinha Parcial da Ponta do
Ouro, que protege um mosaico
espectacular de componentes
interiores, costeiros e marinhos.
Com muitas presas e habitat
adequado na Reserva Especial
de Maputo, a introdução da
chita, que foi extinta da região
há décadas, foi considerada
adequada após um estudo de
viabilidade da ONG de conservação EWT, que também
geriu a selecção e realocação
dos animais para Moçambique.
Esta operação enquadra-se no
Projecto “Expansão da Área de
Distribuição da Chita” da EWT.
“Esta é a nossa 26ª reintrodução de Chitas na última
década. Graças aos esforços
da ANAC e seus vários parceiros, existem agora maiores
níveis de funcionalidade ecológica nas áreas protegidas de
Moçambique. Isso criou um
espaço seguro para a reintrodução de chitas selvagens na sua
área de distribuição histórica”,
disse Vincent van der Merwe,
Coordenador do Projecto “Expansão da Área de Distribuição da Chita” do Programa de
Conservação de Carnívoros do
EWT. As reintroduções no âm-
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bito do Projecto “Expansão da
Área de Distribuição da Chita”
dobraram a meta da população
de chitas de 217 animais em
48 áreas protegidas para 478
chitas em 67 áreas protegidas
em quatro países. A meta da
população nesta rede de áreas protegidas constitui a única
população crescente de chitas
selvagens em todo o mundo.
Trazendo de volta predadores para restaurar ecossistemas
As Chitas terão o papel de
manter o equilíbrio necessário
dos rácios ideais de herbívoros
de sua preferência em toda a
Reserva Especial de Maputo.
O Director Geral da Peace
Parks Foundation, Werner Myburgh, explica: “Com o apoio
dos nossos parceiros, estamos
muito satisfeitos por participar

do projecto de expansão do alcance das chitas, parte do nosso trabalho na estabilização de
ecossistemas e na reintrodução
de carnívoros em paisagens
ecologicamente
restauradas.
O programa contínuo de renovação da Reserva Especial de
Maputo está a impulsionar o
desenvolvimento da indústria
de ecoturismo da reserva, que
tem como objectivo tornar-se
um destino turístico e de vida
selvagem de classe mundial.”
Situada em um dos 36 ecossistemas de maior diversidade
biológica e ameaçada do mundo, a reserva é uma componente
essencial da Área de Conservação e Recursos Transfronteiriços de Lubombo, combinando
lagos, pântanos, florestas pantanosas, pastagens e florestas

de mangal com uma costa com
uma limitada pegada humana.
A Chita (Acinonyx jubatus)
de nome científico, é o mamífero terrestre mais rápido do
Mundo em curtas distâncias.
Pode atingir entre 80 e 130
km/h em corrida. Uma Chita
adulta pesa entre 21 e 72 kgs e
pode atingir um comprimento
de 1,1 a 1,5 m (Adulto, cabeça
e corpo) e uma altura de 67 a
94 cm (Adulto, até ao ombro).
Distingue-se pelo corpo esguio
e pela linha negra em forma de
lágrima, do canto de cada olho
até à boca. O macho é maior
do que a fêmea. Contrariamente à maioria dos felinos, tem
garras expostas, fundamentais
para a corrida em velocidade.
É geralmente solitária, mas é
frequente formarem-se pequenos grupos de machos irmãos
que muitas vezes se mantêm
juntos para a vida. A Chita procura abrigo junto da vegetação
rasteira mais densa. Caça por
perseguição em corrida e marca o seu território com urina.
A fêmea é poliéstrica, está
receptiva em intervalos curtos
de tempo, várias vezes por ano.
Por ninhada, nascem em média
4 crias que são amamentadas
durante cerca de 4 meses. Apesar dos cuidados da progenitora, a taxa de mortalidade das
crias até aos 3 meses é muito
elevada na natureza. Estima-
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-se que tenha desaparecido em
76% da sua área de distribuição
original. A caça ilegal, a perseguição, a perda do habitat e a
redução de presas naturais são
as suas principais ameaças.
A Chita está incluída no
apêndice I da Convenção Internacional sobre o Comércio
de Espécies de Fauna e Flora
Ameaçadas de Extinção (CITES) o que significa que, em
Moçambique e ao abrigo da
Lei de Protecção, Conservação
e Uso Sustentável da Diversidade Biológica (Lei 5/2017 de
11 de Maio), a sua caça, posse
ou comércio não autorizados
de qualquer das suas partes
é ilegal e punível por lei com
prisão que pode ir até aos 16
anos. A ANAC é uma entidade
do Governo que foi criada com
o objectivo de administrar os
Parques e Reservas, Coutadas
Oficiais, Fazendas do Bravio e
demais Áreas de Conservação
legalmente criadas e colocadas sob a sua administração.
As áreas de conservação em
Moçambique ocupam pouco
mais de 18 milhões de hectares,
que correspondem a cerca de 25
por cento do território nacional
e é formada por 7 parques e 7
reservas nacionais, uma área
de protecção ambiental, cerca de 50 fazendas do bravio e
cerca de 40 coutadas oficiais
entre comunitárias e privadas.
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PRIMEIRO SIMPÓSIO ANUAL DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA
Por uma economia orientada a sustentabilidade,
desenvolvimento e ambiente aberto entre os povos
Fórum de debate de Economia e Gestão

Estrutura do trabalho

É um espaço onde vários investigadores de países lusófonos dedicam-se a apresentação e discussão dos seus trabalhos de investigação, sendo elegíveis todas as pessoas que no mínimo
reúnam o título de mestre nas áreas económicas, de gestão, finanças, contabilidade, ambiente,
sustentabilidade e áreas afins.

O trabalho a ser apresentado deve ser digitado no editor de texto Microsoft Office Word e enviado
por correio electrónico, obedecendo a seguinte estrutura:

Objectivos
Oferecer oportunidade aos investigadores das áreas de Economia, Gestão, Finanças, Contabilidade, Ambiente, Sustentabilidade e afins para divulgar e consolidar as suas investigações.
Facilitar o entrosamento dos investigadores em desenvolver trabalhos conjuntos.
Aproximar povos e as várias instituições de ensino, criando oportunidades de mobilidade de
quadros.
Reflectir sobre os impactos socioeconómicos nas diversas áreas.

Candidatura
1. Tem direito de se candidatar à apresentação de alguma comunicação nas áreas económicas,
de gestão, finanças, contabilidade, ambiente, sustentabilidade e áreas afins, todos aqueles que
possuam no mínimo um título de mestre ou ser um mestrando nas áreas acima referenciadas.
2. Para efeitos do número anterior, considera-se mestrando elegível todo aquele que já tenha
cumprido a parte curricular, estando na fase da escrita da dissertação.
3. O candidato pode submeter no máximo dois temas (trabalhos) para o simpósio.

Tipos de trabalhos aceites
Neste fórum são aceites os seguintes trabalhos (digitados no editor de texto Microsoft Office Word):
Projectos de Teses de Doutoramento;
Projectos de Dissertações de mestrados;
Artigos científicos;
Resumos

Instituições organizadoras

1. Capa

Logotipo e Nome da instituição do proponente.
Tema/título do trabalho a ser apresentado.
Nome(s) do(s) proponente(s).

2. Índice
Deve estar formatado de forma automática.
3. Resumo

Não deve exceder uma página.
Deve ser escrito em português e inglês.
Deve ter no máximo 400 palavras.

4. Introdução
Deve procurar enquadrar o leitor, respondendo as seguintes perguntas:
O quê está sendo tratado? (tema/objectivos).
Porquê da realização do estudo? (problema e justificação).
Como o estudo foi conduzido? (metodologia usada).
Qual(is) o(s) resultado(s) encontrado(s).

Devem constar nesta secção os objectivos, problemas, justificação e hipóteses (caso existam).
5. Metodologia
Deve-se listar os materiais usados e explicar os métodos de investigação aplicados no estudo.
6. Resultados e Discussão
Deve-se usar para relatar os resultados e discutí-los, fazendo um juízo dos mesmos e
avaliando os resultados encontrados.
7. Conclusões e/ou recomendações
Deve conter as conclusões e/ou recomendações constatadas com base nos resultados
obtidos na secção anterior.
8. Referências Bibliográficas
As fontes podem incluir livros, enciclopédias, revistas, artigos, página de internet, etc.
9. Citações
As citações e referências devem obedecer às normas APA.
10. Número de páginas
Os trabalhos devem ter no mínimo 6 páginas e no máximo 16 páginas.
11. Linguagem
Deve ser objectiva e precisa, não sendo permitida a utilização de termos que geram dúvidas
(como mais ao menos, relativamente, etc.)
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Apresentações
Para facilitar o debate e o interesse, os temas serão agrupados segundo a afinidade das áreas.
O evento será realizado em 3 dias e consistirá na apresentação oral dos trabalhos, através das
plataformas virtuais (a serem divulgadas oportunamente).
O orador terá no máximo 10 minutos para fazer a sua comunicação. Em seguida serão concedidos
cerca de 20 minutos para a apresentação de dúvidas e debate.

Datas importantes
Actividades
Submissão dos trabalhos (Resumos)
Divulgação dos trabalhos aceites
Realização do evento
Publicação dos anais

Data
25/10/2021 a 17/11/2021
Até 24/11/2021
01/12/2021 a 03/12/2021
2022

Contactos
Todos os trabalhos (resumos) devem ser enviados para o endereço electrónico da comissão organizadora - simposio.lusofonia@gmail.com
Em caso de dúvidas estamos disponíveis nos seguintes contactos (WhatsApp):
+258 868655650 - Ana Lúcia
+258 829463607 - Gil Sevene
+258 845444330 - Rogério Romão

Grupo alvo
Poderão participar neste simpósio todos os estudantes que estejam a frequentar o ensino superior (graduação e pós-graduação), docentes, investigadores, gestores/funcionários das instituições
públicas/privadas e a sociedade no geral.
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Moza apresenta soluções de
financiamento para as MPME em Gaza
O Moza Banco participou na última terça-feira, na 6ª
edição da Conferência “Conheça e Use Financiamento
PME”, que teve lugar no distrito de Chokwé, província
de Gaza. Oevento organizado pelo Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), tinha
como objectivo divulgar linhas de financiamento, facilitar
a interacção entre a Banca e as MPME e, ainda, assistir as
PME’s em matérias de literacia financeira.

O

evento
que
teve duração
de um dia serviu para que o
Moza Banco
apresentasse a sua oferta de produtos e soluções financeiras adequadas para o crescimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas
(MPME). Porque cada negócio
tem as suas particularidades, o
Moza apoia a gestão de tesouraria
do negócio através do financiamento para investimento e aquisição de equipamento, com condições muito vantajosas para que as
empresas não parem de crescer.
O Banco apresentou igualmente várias linhas de financiamento disponíveis neste momento
com taxas de juros competitivas,
tais como a linha de crédito Sustenta, do FNDS - Fundo Nacional
de Desenvolvimento Sustentável,
a linha de crédito Agro Garante,
as linhas FSA – Fundo de Segu-

rança Alimentar (também conhecida por Kuwait Fund),a linha de
crédito da USAID destinada ao
financiamento ao agronegócio e,
ainda, as linhas AGF e FECOP.
Intervindo na cerimónia de
abertura, a Directora-Geral do
Instituto para a Promoção das
Pequenas e Médias Empresas
(IPEME), Joaquina Gumeta, começou por recordar aos presentes que a Conferência Conheça e
Use Financiamento PME, é uma
plataforma que visa dar a conhecer as Micro, Pequenas e Médias
Empresas as diversas oportunidades de financiamento disponíveis
para este segmento de empresas,
considerando que um dos grandes
constrangimentos mencionados
na estratégia de Desenvolvimento
das MPME’s é a falta de acesso
a informação relevante. Mais
adiante, a dirigente mostrou-se
expectante quanto ao evento:
“O IPEME espera desta ses-

são, resultados palpáveis da interacção entre as MPME’s e as
entidades que apresentaram os
seus instrumentos de financiamento. Para facilitar o alcance
deste objectivo, dispomos de
serviços de apoio empresarial
proporcionando a assistência técnica e a interligação das
MPME’S a estas oportunidades”.
Para o Director Comercial de
Retalho para a região sul, José
Mathe, “o Moza é um Banco, que
se preocupa com o bem-estar dos
moçambicanos, daí que aposta no

Pedro Baltazar lança “O Parto dos Rios”

O

advogado
e docente
universitário, Pedro
Baltazar,
estreou-se, terça-feira, 26
de Outubro, nas lides literárias, com o lançamento do
seu primeiro livro de poesias, intitulado “O Parto dos
Rios”, que aborda o amor,
a política e a crítica social.
Composto por três cadernos, nomeadamente “Madrugada no Lúrio”, “Pôr-do-Sol
no Save” e “Amanhecer no
Zambeze”, a obra lembra uma
viagem pelo País, do Norte ao
Sul, às vezes pelos olhos de
Rui de Noronha, às vezes pelos olhos de José Craveirinha.
Segundo o autor o livro
retrata uma vida feita atravessando rios, e é “fruto do
que vi e busquei compreender
na vida, […] ciente de todas

essas formas, das cambalhotas, dos solavancos e dos
cheiros da lama e do bagre”.

Por ser o seu primeiro livro literário, Pedro Baltazar
espera que o mesmo seja bem

crescimento e desenvolvimento
das empresas nacionais. Éneste contexto que apresentamos a
nossa oferta especial de produtos virados especialmente para
as Micro, Pequenas e Médias
Empresas, para além das várias
soluções de financiamento adaptadas para as empresas nas zonas
rural, peri urbana e não só.”
Ao associar-se a esta iniciativa, o Moza Banco prossegue com a sua estratégia de
Banco universal, com uma
forte vocação comercial e uma

vasta cobertura nacional, aspirando contribuir para uma
maior inclusão financeira, um
serviço de excelência aos seus
Clientes e uma maior robustez
da economia nacional apostando na capacitação e robustez financeiras das Pequenas
e Médias Empresas no país.
A Conferência “Conheça
e Use Financiamento PME”,
liderada pelo IPEME, tem vindo a realizar-se desde 2012,
tendo já escalado as províncias
de Maputo, Sofala e Niassa.

recebido pela crítica, e pede
que lhe seja dado “o mesmo
conforto que é dedicado a uma
criança envolvida em mantas, à saída da maternidade”.
“Escrevo há bastante tempo. Tenho muita coisa escrita,
guardada, à espera de uma
oportunidade para ser compilada. Tive tempo, compilei
o primeiro livro, que é este,
e, se Deus quiser, vamos ter
o segundo oportunamente”,
prometeu Pedro Baltazar.
A obra “O Parto dos Rios”
foi apresentada pela docente
universitária Irene Mendes,
para quem o autor se revela
um sujeito poético bastante
atento aos fenómenos do dia-a-dia e abertamente crítico.
Por exemplo, no terceiro caderno (Amanhecer no
Zambeze), “O sujeito-poeta denuncia aspectos que o
chocam no seu meio social
e no País em geral, e critica indivíduos que enriquecem de uma forma ilícita”.
Chancelada pela Gala-

-Gala Edições, a obra, de 76
páginas, teve como coordenador editorial Pedro Pereira
Lopes, que considerou que a
linguagem usada pelo autor
“lembra muito os poemas da
época da poesia de combate,
que caracterizaram as obras
dos escritores José Craveirinha e Noémia de Sousa,
dois grandes embondeiros
da literatura moçambicana”.
Militar na reserva, Pedro Baltazar é formado em
Engenharia de Telecomunicações Militares e Comando
Militar, e em Ciências Jurídicas e Gestão de Empresas. Possui um mestrado em
Direito Empresarial e outro em Gestão de Empresas.
É doutorado em Direito
Privado, empresário, advogado, gestor e docente universitário. É autor de duas
publicações, nomeadamente
“Influência da OIT no Direito
do Trabalho Moçambicano”
e “Actividade de Segurança
Privada em Moçambique”.
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BCI eleito Melhor Banco do ano para PMEs
A revista norte-americana Global Finance acaba de
eleger o BCI como o “Melhor Banco em Moçambique
para Pequenas e Médias Empresas (PME)”, no âmbito dos
“Best SME Banks”, que distinguem as instituições bancárias que no ano 2020/2021 melhor responderam às especiais necessidades das PMEs nos respectivos mercados.

E

sta distinção
ocorre
num
período repleto de desafios.
E como referiu o editor e director da revista Global Finance, Joseph
Giarraputo,“as PMEs foram
assolada de forma acentuada
pela pandemia da COVID-19
e vão jogar um papel chave
na reconstrução dos respectivos países”. E acrescentou: “a
revista lançou o seu novo programa de premiação das PMEs
em reconhecimento deste facto. É um momento importante
e único para dar às instituições
financeiras que melhor servem
às PMEs a oportunidade de

serem honradas pelo serviço
e suporte que providenciam”.
Baseada no desempenho
do Banco no período que vai
de Abril de 2020 a Março de
2021, a Global Finance usou
o algoritmo proprietário – com
critérios como o conhecimento
do mercado das PMEs e suas
necessidades, linha de produtos e serviços, posição no
mercado e inovação – ponderado pela relativa importância.
Em 2021, esta revista
norte-americana,Global
Finance, atribuiu aoBanco Comercial e de Investimentos a
distinção de “Melhor Banco
em Moçambique”, num ano
em que o BCI foi ainda elei-

to “Bes tCommercial Bank
– Mozambique” e “Best Pri-

Inaugurada primeira estação
de serviço TotalEnergies

F

anny Canet, Directora
Geral
da
TotalEnergies Marketing
Moçambique
SAprocedeu na manhã desta
quarta feira, com a inauguração
da primeira Estação de Serviços TotalEnergies, que reflete a
nova identidade Visual da Total
lançada no dia 28 de Maio de
2021 para fazer reflectir a sua
transformação estratégica para
uma ampla empresa de energia.
Trata-se da Estação de Serviço Total Polana, sito na avenida Julius Nyerere, na Cidade de Maputo, quebeneficiou
recentemente de obras de apetrechamento, para dar lugar a
TotalEnergies Polana, que vai
proporcionar uma nova experiência de serviço aos automobilistas.
De acordo com aempresa a
TotalEnergies Marketing Moçambique SA, empresa subsidiária da petrolifera francesa, a
oferta de serviços e combustíveis
de qualidadeprovidenciados pela
instituição e por esta Estação
em particularcontinua a mesma.
‘Mantivemos a disposição da
Estação de serviço, que dispões
de três ilhas de abastecimento
de combustível, com um serviço
ininterrupto, ou seja, vinte e quatrohoras por dia. A experiência

da loja de conveniência combustível “Bonjour” também foi
melhorada para dar lugar a maior
variedade de produtos e serviços
disponíveis’’ disse Fanny Canet
Directora Geral da TotalEnergies Marketing Moçambique SA
A TotalEnergies Polana,
mantém o seu diferencial competitivo de assistência a veículos através da baía de lavagem

‘Wash’’, que garantem um
serviço completo e confiável.
O Directora da TotalEnergies Marketing Moçambique
SA, expressou o seu orgulho,
por esta inauguraçãoda sua primeira estação com a nova marca
TotalEnergies, perspectivando a
abertura de mais estações a serem implantadas até o final de
2022 em todo território nacional.

vateBank – Mozambique”,
pela revista norte-americana
WorldEconomic
Magazine.
Com uma circulação média de 50 mil exemplares, e
com leitores em 189 países, a

Global Finance foi fundada em
1987 e tem como intuito ser
uma ferramenta útil, auxiliando líderes empresariais, banqueiros e investidores a traçarem o rumo dos seus negócios.

AM BEST classifica a ÍMPAR como
Seguradora sólida, estável e com
forte desempenho operacional
A prestigiada empresa de rating Norte-Americana, AM Best,
manteve a certificação da Seguradora Ímpar pelo terceiro ano
consecutivo, com o Financial
Strength Rating de “B” (Bom) e
o Long-Term Issuer Credit Rating de “bb”, com a perspectiva
atribuída de ratings de crédito
“Estável”. Esta avaliação reflecte
a solidez do balanço da Seguradora Moçambicana, que a AM Best
avalia como forte, bem como, o
seu forte desempenho operacional, mesmo no contexto adverso da pandemia da COVID-19.
O desempenho operacional
manteve-se forte, apesar da menor actividade económica devido à pandemia da COVID-19.
“Num contexto de recessão
económica e incertezas na economia mundial, regional e nacional,
agravada pela pandemia da COVID-19, constatamos como consequência, a agudização dos problemas do já frágil tecido empresarial
nacional, em particular. Por isso,
celebrámos, com muito orgulho e
satisfação, a classificação Financial
Strenght Rating “B” e Long-Term
Issuer Credit “bb” atribuídas à seguradora ÍMPAR pela internacionalmente conceituada AM Best.
A classificação da ÍMPAR
nestas categorias, em ano consecutivo e de adversidade, demons-

tra parâmetros de qualidade de
gestão, na relação comercial, bem
como atesta a solidez no seu balanço. Acreditamos, que seja um
sinal animador para a retoma e
recuperação da economia.” Disse Manuel Gamito, Presidente
do Conselho de Administração.”
A Ímpar tem um historial de
resultados de subscrição sólidos
e estáveis, apesar das condições
de mercado difíceis, como demonstrado pela média ponderada de cinco anos (2016-2020)
e da rentabilidade de capitais
próprios que fixaram-se em
70,4% e 24.5%, respectivamente.
A
Seguradora
mantém
uma sólida posição competitiva no seu mercado doméstico.
Em 2020, o desempenho da
empresa manteve-se forte, com um
lucro líquido antes de impostos de
1.000 milhões de MZN (13,5 milhões de USD), apesar da menor
actividade económica e de condições de mercado desafiantes em
resultado da pandemia COVID-19.
Esta performance é apoiada
por um bom equilíbrio de ganhos
entre a subscrição e os rendimentos
do investimento. Ainda de acordo
com a AM BEST, a Ímpar mantém
uma sólida posição competitiva no
seu mercado doméstico, como a
terceira maior seguradora em termos de prémios brutos emitidos.
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Inhambane inaugura o segundo
maior matadouro do país

O Distrito de Panda, na província de Inhambane, conta desde a semana finda com uma unidade fabril de abate e processamento de carne bovina. O matadouro “New Sub Industry”, tem capacidade para abate
diária de 100 cabeças de gado, virado para o mercado das
províncias de Sofala, Inhambane e Gaza, teve um investimento de mais USD 4 milhões de dólares norte americanos.

A

administradora
do distrito de
Panda, Mércia
Cossa, explicou
que o investidor,
de nacionalidade chinesa, manifestou interesse de se instalar naquele ponto da província durante
a conferência distrital de atracão
de investimentos havido em 2012.
O valor iniciar projectado
para instalação o empreendimento
era de USD 1 milhão, no entanto,
com as dificuldades encontradas
no terreno o investidor viu-se na
necessidade de aumentar mais
USD 3,5 milhões, segundo o director operacional do matadouro
“New Sub Industry”,, Edson Peula.
A fonte acrescentou que numa
primeira fase, o matadouro está
apenas virada para o bate e processamento de carne bovina e,
os trabalhos são assegurado por
cerca de 40 trabalhadores, todos
de nacionalidade moçambicana.
Com a entrada em funcionamento do matadouro de Panda,
Moçambique passa a contar com
4 unidades de abate e processamento de carne, sendo que as outras estão instaladas nas províncias de Manica, Gaza e Maputo.
Entretanto, tal como explicou o
ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, um
outro matadouro poderá entrar em
funcionamento, nos próximos dois
a três meses na província de Tete.

“Até a inauguração deste estabelecimento, hoje Moçambique só
tinha dois centros de processamento funcionais, na província de Maputo e na província de Manica. Temos uma unidade fechada há mais
de dois anos, na província de Gaza,
temos quarta em construção na província de Tete”, disse Celso Correia.
O governante aludiu que com a
inauguração do matadouro, Panda
dá um sinal muito forte na estratégia de desenvolvimento pois a inauguração desta unidade, simples, já é
segunda maior do país e coloca esta
província como um verdadeiro pilar
de desenvolvimento agro-pecuário.
“Em tempo de muitas incertezas ter um distrito como Panda
a atrair investimento de cerca de
cinco milhões de dólares é obra. A
confiança que o investimento que
está aqui, mostra um pouco do que
se está a fazer na economia real
do país. Queremos, naquilo que é
estratégia nacional de desenvolvimento do sector pecuário, com
grau de confiança tendo em conta
que esta unidade está funcional,
a Tete estará funcional dentro de
dois a três meses, projectar que
Moçambique fique auto sustentável
na produção de carne de primeira
e de segunda significando que não
teremos necessidade de importar
carne”, acrescentou Celso Correia.

Abastecimento aos mercados

Num outro desenvolvimento,
o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural disse que, as
projecções que o governo faz em

relação a capacidade de produção e

abastecimento sustentável de carne
na economia, tem que ver com a capacidade de processamento da fábrica de Panda bem como a de Tete,
de Manica, de Maputo e a fábrica de
Gaza, que se espera que volte a operar o mais depressa possível, o que
permite produzir para que o país tenha capacidade para exportar tendo
em conta o consumo local, o consumo interno, e a qualidade da carne.
“Afirmamos que estaremos
em condições de colocar carne de
primeira no mercado porque, para
além do Sustenta, iremos lançar
uma iniciativa (dentro do Sustenta) de melhoria genética do nosso
efectivo do gado bovino. Neste
momento, o governo já fez a encomenda de 1000 touros que irão
fazer este exercício de melhorar o
nosso gado bovino geneticamente
e o mesmo irá acontecer na produção familiar, que é o que rodeia
este matadouro”, disse o ministro.
Acrescentou que “dos cálculos
que nós fizemos, a produção toda
da província de Inhambane não é
suficiente para abastecer esta fábrica. Inhambane tem um efectivo de

cerca de 35 mil cabeças e sabemos
que 10 por cento deste efectivo não
consegue satisfazer as necessidades desta indústria. Mas também
sabemos que gado de Inhambane
já não precisa de ir a Maputo para
ser abatido. Isto é uma grande vitoria porque o vosso gado, o gado de
Sofala, Tete e até de Cabo Delgado
está a descer para capital do país e
chega lá é abatido e acrescenta-se o
valor e no final nem registado como
activo ou crescimento provincial”.
Na ocasião, Celso Correia
anunciou que o investidor do matadouro de Panda irá se beneficiar de um crédito para aquisição
de matéria-prima para a fábrica.
“Queremos aqui informar e
anunciar que através do Sustenta,
esta empresa depois do investimento de USD 4 milhões irá beneficiar de um crédito que estará
disponível a partir de agora para
aquisição do gado para o seu abate em toda provincial. Portanto,

estão criadas as condições de
intercâmbio interdistrital para
que a carne possa sair de Inhambane com valor acrescentado.

Governo moçambicano diz que Exxon
vai continuar em Cabo Delgado
O Governo moçambicano
disse que a Exxon lhe assegurou
a continuidade dos seus projectos de gás natural no norte do
país face a informações de que
a empresa está a repensar a sua
carteira de negócios nos combustíveis fósseis, escreve a lusa citada pela economia ao minuto. “Da
parte das empresas, incluindo da
Exxon, a indicação que temos
foi de reafirmar a aposta no projecto de Afungi, mesmo depois
das notícias que foram postas
a circular”, afirmou o ministro
dos Recursos Minerais e Energia
de Moçambique, Max Tonela.
Tonela falava aos jornalistas à margem do sexto conselho coordenador do seu
ministério, que decorre em
Pemba, capital da província de
Cabo Delgado, norte do país.
Aquele governante avançou que representantes da petrolífera norte-americana visitam Maputo no início de
Novembro para um ponto de
situação em relação aos empreendimentos em Moçambique.
“Temos estado a trocar informações com a Exxon, estando previsto para breve mais um

encontro em Maputo, no início
do mês de Novembro”, declarou.
O Wall Street Journal noticiou na última semana que
a petrolífera norte-americana
está a estudar a possibilidade de
cancelar investimentos como o
que está previsto para o norte de
Moçambique, citando pressões
dos investidores para limitar a
aposta em combustíveis fósseis.
Em causa, uma redução das
emissões de carbono e, ao mesmo
tempo, aumentar o retorno aos
investidores, já que a aposta em
megaprojetos como o de Cabo
Delgado demora vários anos
até chegar à fase de maturidade.
De acordo com as fontes citadas pelo Wall Street Journal,
não é claro que destas discussões
saia uma decisão sobre o investimento em Moçambique, que
aguarda ainda pela Decisão Final
de Investimento, passo a partir
do qual o projecto é irreversível,
sob pena de as sanções suplantarem os custos de investimento.
A Exxon já gastou 2,8 mil
milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) para adquirir uma
posição importante no projeto
da Área 4 da bacia do Rovuma,

o maior projecto de exploração
de gás natural de África subsaariana, mas há vários anos
que adia a decisão final sobre
a o investimento, que segundo o Governo de Moçambique
pode ficar entre os 27 e os 33
mil milhões de dólares (23,2
a 28,3 mil milhões de euros).
A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas
aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns
ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.
O conflito já provocou
mais de 3.100 mortes, segundo o projecto de registo de
conflitos ACLED, e mais de
817 mil deslocados, segundo
as autoridades moçambicanas.
Desde Julho, uma ofensiva das tropas governamentais
com o apoio do Ruanda a que
se juntou depois a Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu
aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia
presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa
da Praia, que estava ocupada
desde Agosto de 2020. Lusa
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Banco Mundial Apoia esforços de Moçambique para
acesso à Identificação e Transformação Digital
O Banco Mundial aprovou no dia 22 do corrente mês de
Outubro em Washington DC uma doação no valor de 150
milhões de dólares da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), em apoio ao Projecto de Governação e Economia Digital (EDGE) do Governo de Moçambique, o qual
visa aumentar o acesso à identificação civil, serviços públicos
digitais e melhorar as oportunidades de negócios digitais.

dem de credenciais de identidade para a prestação de serviços.
A Componente 3, apoiará o
crescimento do sector privado digital, apoiando as PMEs digitais
a tirar partido das oportunidades
de negócio criadas através dos esforços de digitalização no sector
público. As actividades no âmbito
desta componente, em colaboração com o sector privado, procurarão também reduzir a diferença
de género no sector tecnológico.

Finalmente, a Componente 4,
apoiará a implementação eficaz do
projecto e assegurará que a coordenação necessária e os processos
de gestão da mudança sejam levados a cabo de forma atempada.
“Alavancar a tecnologia para
a prestação de serviços requer colocar os utilizadores em primeiro
lugar, combinado deste modo
com uma forte capacidade institucional para conceber, implementar, adquirir e coordenar os esfor-

ços digitais em todo o Governo.
Este é um importante desafio que
este projecto se propôs enfrentar
para conseguir serviços mais rápidos, mais baratos e sobretudo
melhores”, acrescentou Tiago
Peixoto, Especialista Sénior do
Sector Público e Líder do projecto.
“O projecto irá apoiar o desenvolvimento do ecossistema empresarial digital de Moçambique
a fim de tirar partido das oportunidades de negócio que os esforços
de digitalização irão criar. irá também promover pequenas e médias
empresas digitais locais assim
como start-ups que têm o potencial de estimular a criação de empregos”, concluiu Eva Clemente
Miranda, Especialista do Sector
Privado e co-líder do projecto.
O projecto irá aproveitar um
mecanismo de coordenação existente no seio do Ministério da
Ciência e Tecnologia. Este projecto está em consonância com as
prioridades do país delineadas no
seu Plano Quinquenal e no Quadro de Parceria do Grupo Banco
Mundial com Moçambique para
o período fiscal de 2017-2022

Facilitando o acesso aos empregos formais e serviços vitais

Margarida Loureiro, Chefe de Escritório do ACNUR
em Pemba, sublinhou a importância da documentação civil nestas situações de conflito.
“A beleza deste projeto é que
tanto as comunidades deslocadas
quanto as anfitriãs recebem assistência na emissão da documentação
civil, incentivando um ambiente
mais seguro para todos”, disse ela.
Samuel Chakwera, Representante do ACNUR em Moçambique, acrescentou que para
além da violência nos últimos
anos, os residentes de Cabo Delgado enfrentam há muito o subdesenvolvimento crônico, bem
como ciclones e outros desafios.
“A documentação permite que os deslocados e residentes locais desempenhem um
papel activo na reconstrução
de suas vidas”, acrescentou.
Actualmente
implementado
em Mahate, um bairro na cidade de
Pemba, o projecto oferece aconselhamento jurídico para deslocados
internos e seus anfitriões e facilita
o acesso ao registo de nascimento
e à documentação legal. O projecto
prevê a expansão para os distritos
vizinhos de Metuge e Montepuez.
“Posso trazer minha família aqui para que possamos ficar juntos novamente.”
Além disso, o programa oferece aos estudantes de Direito a
chance de colocar suas habilidades jurídicas em prática. Maria
Abilio e Jesuino Sumaila, ambos

no quarto ano do curso de Direito da UCM, juntaram-se ao projecto como assessores jurídicos.
“É bom ajudar os outros. É
como ajudar a minha família ”, disse Jesuíno, 22 anos, acrescentando
que a maioria dos beneficiários é de
Mocímboa da Praia, que não fica
longe de sua cidade natal, Mueda.
Maria acrescenta que o trabalho é uma forma de ajudar a aliviar
o sofrimento dos deslocados internos, pois lhes dá alguma esperança.
“É muito impressionante ouvir
sobre os abusos e violações que essas pessoas enfrentaram. Temos a
responsabilidade comum de ajudá-las com oportunidades para um
novo começo ”, acrescentou ela.
As clínicas jurídicas funcionam três vezes por semana,
atendendo em média de 80 a 100
pessoas por dia. Desde Dezembro passado, quase 13.000 deslocados internos, a maioria mulheres e crianças, foram assistidos.
Nambit deu início ao processo de obtenção de um novo documento de identidade e de uma
certidão de nascimento para sua
filha. Com esses novos documentos, ela pode procurar emprego
e sustentar sua pequena família.
Enquanto isso, Nana está ansiosa para se reunir com sua família após
receber seus novos documentos.
“Agora posso procurar emprego e educar meus filhos”, diz ela.
“Mais importante, posso trazer minha família aqui para que possamos
estar juntos novamente.” ACNUR

“S

essenta
por cento da população
moçambicana não tem identificação civil
oficial (bilhete de identidade). Isso
leva à privação de direitos e deixa
grandes porções da população, a
maioria das quais são mulheres,
sem identidade legal, sem empregos formais, sem capacidade
de reivindicar direitos e transacções de propriedade,” observou
Idah Z. Pswarayi-Riddihough,
Directora do Banco Mundial
para Moçambique, Madagáscar,
Comores, Maurícias e Seicheles.
O projecto EDGE compreende actividades de investimento e assistência técnica, está
estruturado em torno de quatro
componentes que se reforçam

mutuamente, como se segue:
A Componente 1 centrar-se em dois aspectos críticos da
transformação digital: capacidade
institucional e conectividade governamental. Os objectivos desta
componente são os de reforçar
a capacidade do Governo para
aproveitar as tecnologias visando
melhorar a prestação de serviços
e aumentar a conectividade do
sector público em todo o país.
A Componente 2, facilitará
o acesso de todos os cidadãos à
identificação legal, ao mesmo
tempo que apoiará o desenvolvimento de serviços governamentais digitais. Os principais
beneficiários desta componente
serão os cidadãos sem identificação legal, utilizadores de serviços
públicos, bem como organizações
públicas e privadas que depen-

ACNUR apoia milhares de deslocados na
obtenção de documentos de identificação

D

epois de quase
um ano separada de sua família e lutando
para sobreviver
em Pemba, capital da província
de Cabo Delgado em Moçambique, Nana Ali pode finalmente
seguir em frente. Ela recebeu novos documentos de identidade,
facultando o acesso ao trabalho.
A mãe de dois filhos, de 22
anos, fugiu de Mocímboa da Praia,
em Março do ano passado, depois
de grupos armados não estatais
terem invadido a cidade. Quando o ataque iniciou, por volta da
meia-noite, ela fugiu com sua
família, e se refugiou temporariamente na casa de um vizinho.
“Não podíamos pagar o
transporte para toda a família,
então apenas um de nós poderia ir embora”, explica Nana.
A viagem de sua cidade natal
até Montepuez, 200 milhas para
o interior, custa 500 meticais (cerca de US $ 8). Nana e o marido
concordaram que ela iria primeiro, e o resto da família iria depois.
Depois de algumas semanas
em Montepuez, Nana ficou sem

dinheiro, mas conseguiu boleia
em um camião com destino à movimentada cidade portuária de
Pemba, onde esperava encontrar
trabalho e economizar algum dinheiro para enviar para a família.
Ela logo percebeu que isto não
seria fácil, pois sua documentação
havia expirado há muito tempo,
colocando-a numa posição difícil.
Para estar empregado legalmente
em Moçambique é necessário ter
um documento de identidade válido.
“A beleza deste projecto
é que incentiva um ambiente mais seguro para todos.”
Incapaz de trabalhar e sustentar sua família, Nana foi forçada a procurar comida na cidade.
Tal como Nana, Nambit, de
21 anos, também fugiu da sua aldeia em Mocímboa da Praia, em
Julho do ano passado, chegando
primeiro a Palma, onde permaneceu durante nove meses, antes
de fugir novamente após o ataque à cidade, em Março passado.
“Eu não sei onde meu
marido está. Fomos separados durante o caos ”, diz ela.
Depois de um tempo Nambit
finalmente chegou a Pemba, onde

vive com a filha de cinco anos que
não tem certidão de nascimento.
A situação das duas mulheres é
comum entre os deslocados internos (IDPs), muitos dos quais não
têm documentação civil adequada, pois foi perdida durante a fuga
ou expirada, ou nunca a tiveram.
Eles enfrentam muitos obstáculos porque não podem se mover
livremente e têm acesso limitado
a assistência e serviços básicos,
como saúde e emprego. Eles também correm o risco de perseguição
ou prisão e detenção arbitrárias.
Desde o início do conflito em
Outubro de 2017, cerca de 745.000
pessoas foram deslocadas, com
o ataque mais recente em Março
e Abril levando 100.000 pessoas, muitas já deslocadas, a fugir
de Mocímboa da Praia e Palma.
A falta de documentação agrava
as condições de vida dos deslocados
vulneráveis. Mas, graças a um projecto jurídico conjunto da Agência
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da Universidade
Católica de Moçambique (UCM),
os deslocados sem documentos
de identificação recebem apoio na
emissão de nova documentação.
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Ajustes tácticos do regime a
campanha Contra Adalberto

N

ão estão a confirmar-se as previsões do regime de que a escalada da pressão sobre
ADALBERTO da COSTA JÚNIOR (ACJ),
materializada num acórdão do Tribunal
Constitucional (TC) cujo fim foi o de provocar o seu afastamento da liderança da UNITA, instalariam
no partido um clima de desorientação/desestabilização capaz
de gerar divisões internas e levar ao seu enfraquecimento.
Evidências assinaladas nos
últimos dias:

- Alargou-se o apoio a ACJ
nos órgãos de direcção do partido; dirigentes que no congresso
de 2019 apoiaram outras candidaturas (ALCIDES SAKALA
e CAMALATA NUMA), reagiram à presente contingência
manifestando-lhe o seu apoio.
- Por reflexo da existência
nos dois principais órgãos, Comissão Permanente e Comissão
Política de uma maioria identificada com ACJ, é dada como
certa a rápida convocação, para
DEZ, de um congresso destinado a eleger uma nova direcção.
- De diferentes maneiras,
personalidades
consideradas
influentes da sociedade civil,
assim como outras, conotadas
com o regime, têm manifestado
a ACJ a sua solidariedade ante
a “provação” oriunda do TC.
Estima-se que as expectativas
iniciais do regime em relação aos
efeitos nefastos para ACJ também terão sido desfeiteadas pela
repercussão pública de reacções
contrárias ou de reserva em relação ao acórdão do TC provindas
de meios/figuras referenciais da
sociedade – Igreja Católica, jornalistas prestigiados (ISMAEL
MATEUS e GUSTAVO COSTA, p ex), bem como de académicos de renome (LAZARINO
POULSON, BENJA SATULA,
PAULO INGLÊS e FERNANDO PACHECO, entre outros).
A instabilidade que o regime
de JOÃO LOURENÇO (JL) esperava fomentar na UNITA por
“mero efeito” do afastamento
de ACJ e de toda a sua direcção, deveria, nas suas análises,
SINSE, em especial, inviabilizar a realização de um congresso do partido até ACJ estar
suficientemente desgastado, de
modo a impedir a sua reeleição.
Entre os factores que terão contrariado as previsões
do regime são especialmente apontados os seguintes:
- A UNITA reagiu de forma

considerada “serena” à decisão
do TC; o regime esperava que reagisse por meio de manifestações
populares de protesto e/ou accionando o mecanismo do recurso
judicial previsto no acórdão; a
repressão de tais manifestações,
justificadas por invocação do seu
carácter “desordeiro”, permitia
ao regime dramatizar a seu favor
a situação; o uso da faculdade
do recurso permitia-lhe, por sua
vez, dar início a uma batalha jurídica que, tendo em conta as suas
influências no sistema judiciário,
tenderia a ser explorada no sentido de protelar um novo congresso da UNITA, até um momento
em que uma reeleição de ACJ
fosse dada como comprometida.
- O medo de ACJ como adversário político, geralmente
associado aos “obstinados esforços” do regime para o afastar, é
visto em sectores da oposição,
da sociedade e na própria população, em especial na juventude,
como manifestação de fraqueza,
considerada pouco predisponente a gestos de compreensão e/ou
de apoio ao regime; ao contrário, a imagem de “vítima”, mas
também de “resistente” ligada a
ACJ, geram sentimentos de comoção e de apoio, que o próprio

capitaliza, em termos de apoios.
O regime (SINSE) previa
“explorar o sucesso” da instabilidade que o afastamento compulsivo de ACJ geraria na UNITA
para se lançar num esforço de
aliciamento material de quadros
e dirigentes da UNITA, para o
que também contaria com uma

quências políticas, económicas
e reputacionais para o regime.
O extremar da campanha do
regime contra ACJ, patente na
“instrumentalização” que fez
do TC, é visto em meios com
reconhecida capacidade de observação analítica como um elemento que o colocou perante um

“campanha de desinformação”
nas redes sociais. Não há indícios de que o referido esforço,
a ter sido lançado, tenha conduzido a resultados esperados.
A rápida realização de um
congresso da UNITA cujo desfecho pode vir a ser a reeleição
de ACJ por uma maioria ainda
mais substancial que em 2019,
como se julga que poderá acontecer, representaria para o regime
um embaraçoso revés. O seu desígnio, carreado pelo TC, era o
de afastar definitivamente ACJ.
Por forma a contrariar/
inviabilizar o cenário do “regresso de ACJ” o regime dava
mostras de pretender voltar a
manipular a justiça, desta feita
criando impedimentos legais
ao seu exercício do cargo. Aparentemente, reconsiderou por
razões que meios com apurado
conhecimento do assunto identificam como sendo as seguintes:
- O clima de mal-estar
que estalou no meio judicial e na academia por reflexo do episódio do acórdão
do TC tenderia a agravar-se.
- A Justiça angolana voltaria a cair em descrédito no estrangeiro, países ocidentais em
especial, com nefastas conse-

dilema – não poder recuar, sob
pena de efeitos daninhos; ter de
recuar, caso uma adversa evolução do processo o obrigue a isso.
Não há indícios de que o
regime tenha reapreciado a sua
campanha. A decisão de não
voltar a usar a Justiça para tal
fim é considerada táctica. Através de “medidas activas” de
aliciamento e instrumentalização de quadros da própria UNITA, espera continuar a exercer
pressão para atingir os seus fins.
Um eventual insucesso da
campanha, como tenderia a ser
encarado um regresso de ACJ
à presidência da UNITA, legitimado por um congresso, tenderia especialmente a “abalar” a
posição de FERNANDO MIALA (FM) o chefe do SINSE,
geralmente identificado como
um dos mentores e principal
executor da referida campanha.
A exacerbação que a campanha contra ACJ conheceu e
o emprego na mesma de um
“meio especialmente sensível”,
a Justiça, são interpretados em
meios do próprio regime como
demonstrativos de “uma falta
de cuidado” do regime capaz de
prejudicar interesses vitais de
Angola no estrangeiro, nomea-

damente nos países ocidentais.
A
saber:
- O objectivo da campanha – afastar um adversário
político pela “simples razão”
de a sua popularidade ser vista como uma “ameaça eleitoral” – é considerado censurável.
- Os meios usados na mesma
– Justiça, comunicação social
e várias instituições do Estado
- denotam inexistência de um
Estado democrático de direito.
- A conclusão de que o
poder político controla a Justiça “alarma” potenciais investidores
estrangeiros,
comprometendo assim a recuperação económica do país.
- O aparente “à vontade” com
que o regime recorre a expedientes virtualmente capazes de prejudicar a sua imagem nos países
ocidentais, é vista como reflexo
de uma “protecção” advinda
das suas relações especiais com
países como a Rússia e China.
ACJ tem sido objecto de
manifestações de apoio e compreensão por parte de diplomatas
de países ocidentais acreditados
em Luanda, a maior parte das
quais discretas. O embaixador
da Bélgica, porém, convidou-o para uma “conversa” na
própria embaixada, publicando a seguir uma notícia ilustrada com uma foto do encontro.
A “menor importância” recentemente demonstrada pela
administração norte-americana em relação a JL foi considerada “contrastante” com as
atenções que lhe foram dispensadas aquando de uma deslocação a Washington, 2017,
ainda na qualidade de candidato. A diferença de tratamento é
remetida para factos como a de
se considerar “não cumpridas”
muitas das expectativas criadas
pelas suas promessas de então.
A fraqueza do sistema judicial, em especial a sua subordinação ao poder executivo, é a mais “sentida” nos
EUA. Considera-se que, a par
da burocracia e da corrupção,
fomenta um clima de opacidade prejudicial a um ambiente
de negócios atractivo. O desinteresse que empresas americanas
revelam no que toca a investimentos em Angola é em larga
escala devido à “insegurança
jurídica” identificada no país.
(África
Monitor/Zambeze)
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Primeira convocatória de Conde sai amanhã

Será Dominguez e mais dez?

Nesta sexta-feira Chiquinho Conde vai apresentar a sua
primeira convocatória enquanto seleccionador nacional de
futebol, cargo para o qual foi oficialmente apresentado esta
terça-feira, 26 de Outubro. Sem papas na língua, o treinador
moçambicano respondeu às perguntas dos jornalistas e tratou de clarificar: “será Dominguez e mais dez jogadores!”.

O

novo seleccionador dos
Mambas já
tem definido
quais os critérios a observar nas suas convocatórias e acabou com a polémica
em relação aos jogadores a chamar
para os Mambas, tendo em conta
que desde a penúltima chamada
de Luís Gonçalves (que terminou
o seu consulado nos Mambas em
Março último) e nas listas divulgadas por Horácio Gonçalves (a
quem Chiquinho Conde sucede),
a convocatória de jogadores experientes e com histórico na selecção tem vindo alimentar debates
intermináveis, devido a ausência
de algumas estrelas do futebol
moçambicano dos últimos tempos, com Dominguez à cabeça.

“Em relação ao Dominguez
na altura certa vocês vão ver se
ele estará ou não convocado, mas
é um facto que ele é o capitão, faz
parte do leque dos convocados,
se quiserem saber mais na sexta-feira será apresentada a convocatória e será Dominguez e mais
dez”, disse Chiquinho Conde.
O novo seleccionador dos
Mambas não escondeu os critérios com os quais vai se guiar
para a convocatória dos jogadores que vão representar Moçambique, sendo que o primeiro dos quais estará relacionado
com a qualidade dos jogadores.
“O primeiro critério é a qualidade, visto que estamos a falar de
selecção, e pelo que eu saiba para
jogar nos Mambas é preciso ter a
nacionalidade moçambicana e ser

jogador de futebol e depois a qualidade, a forma momentânea em
que eles estão, o grupo e o historial
de selecção que tiverem vai fazer
a diferença”, referiu o treinador.
Chiquinho Conde promete
devolver alegria ao povo de ver
os Mambas a jogar

Chiquinho Conde referiu
que é imperioso que se renove

os Mambas, porém referiu que
não vai fechar a porta aos jogadores que estiverem em condições de representar o país, independentemente da sua idade.
“A renovação é um processo
constante, mas também temos
que respeitar que a selecção tem
que funcionar como um grupo, a
renovação de uma equipa como
os Mambas faz-se de uma forma
paulatina e progressiva. Os me-
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lhores jogadores virão para a selecção nacional, se têm 15, 18 ou
38 anos e estiverem em condições,
se estiverem a jogar serão sempre convocados”, disse Conde.
Tendo em conta que em
cada campanha terá menos de
uma semana de trabalho com
os jogadores, Conde não esconde como os Mambas vão jogar,
apostando por vezes num 4-4-2
ou 4-4-3-1, porém há uma certeza: quer devolver aos adeptos a
alegria de ver os Mambas jogar.
“Vou apostar em processos
simples, processos em que o jogador saiba como fazer e o que
fazer, porque eles hoje tem que
ter essa capacidade de como ler
o jogo, ser inteligente. O binómio
tempo e espaço é fundamental,
visto que temos que pensar rápido
e executar rápido, temos um leque
de jogadores com características
diferenciadas e com capacidades
técnicas e não podemos tirá-los
esses ADN de querer jogar com
alegria, se querer dar ‘xipawana’
isso será no último terço do campo, que o façam com alegria, do
jogo de rua, porque é isso que trás
a alegria do povo e o povo está
avesso de alegrias, para que os jogadores no campo possam saber
o que eles bem sabem”, afirmou
o novo timoneiro dos Mambas.

Equipa técnica por definir e FMF volta a
esconder salário do seleccionador
A Federação Moçambicana de Futebol não anunciou a equipa técnica que
vai acompanhar a Chiquinho Conde que sabe bem
que estrutura pretende ter.
Se eu tiver unhas irei tocar
guitarra, senão serei exactamente como os outros, com
todo respeito que tenho por
eles, porque cada um dos meus
colegas que por aqui passou conseguiu o seu espaço,
conseguiu transmitir aquilo
que pretendia mesmo que em
contexto diferentes, todos nós
temos um estilo diferente de
liderança, de comportamento

Comercial

e também muito daquilo que
é a estrutura técnica que trás
como suporte, o treinador não
está sozinho e num contexto de
selecção é muito fundamental
ter uma equipa e uma estrutura
para que possa suportar aquilo
que é o foco do treinador”, comentou o novo seleccionador.
O salário que irá auferir
bem como as condições financeiras que serão colocadas ao
dispor de Chiquinho Conde
não foram reveladas e Feizal
Sidat foi lacónico ao afirmar:
“Não foge muito ao que tiveram os outros, teremos na
sexta-feira a indicação dos

treinadores adjuntos e o anúncio da primeira convocatória”.
A primeira aparição de
Chiquinho a orientar os Mambas será em meados de Novembro próximo, quando
Moçambique defrontar a Costa do Marfim e o Malawi em
partidas referentes à quinta
e sexta jornadas do Grupo D
de apuramento ao Mundial
Qatar 2022, etapa na qual os
Mambas seguem na quarta
posição com apenas um ponto e estão fora de hipóteses de
se qualificarem para a segunda
fase Africana de qualificação
ao Mundial. (LANCEMZ)
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Os artistas desenhistas tiveram que
reinventar-se face ao novo cenário da cultura
SILVINO MIRANDA
Penuel Art Pseudônimo de Penuel Héber Madeira, de
26 anos de idade, nascido na Cidade de Maputo, actualmente reside no Distrito de Boane, especificamente em Beluluane é um jovem artista plástico, com mais inclinação
para o desenho realista e recém-formado em Engenharia Civil e de Transportes pelo ISUTC. Tem alguns trabalhos partilhados em páginas internacionais como Marvel Art, Gallery 18 África, Featuring Face, entre outros.

C

om a sua
arte transmite
o
que vê, ou
seja, o que
é real, através das expressões faceais, corporais, que
podem caracterizar-se por
sentimentos de tristeza ou
felicidade. As obras do artista podem ser encontradas
em suas redes sociais, visto
que ultimamente existem algumas restrições, mas tem
suas obras expostas em algumas galerias moçambicanas
e outras estão expostas em
certas páginas internacionais
como já foi mencionado.
O artista afirma nunca ter
participado em concursos,
sejam nacionais ou internacionais, mas podem encontrar algumas obras também
em uma exposição colectiva
ou conjunta em www.mozgallery.co.mz, http://www.
mozgallery.co.mz,
www.
mozgallery.co.mz. Foi uma
exposição online (lançamento experimental) devido
a pandemia (covid-19), e o
propósito da exposição conjunta era de promover artistas plásticos moçambicanos.
A sua paixão pela arte do
desenho começou na tenra, por volta dos 5 anos de
idade Penuel mostra-se dotado de talento artístico, e
foi algo muito natural, pois
foi algo meramente espontâneo. Penueljá desenhava
coisas que crianças da sua
idade não conseguiam e
mesmo os mais velhos admiravam tanto talento para
uma criança daquela idade.
“Lembro-me que no
Colégio Arco-Íris tive aulas de visual desde a pré-primária, então ficava a
desenhar e o facto de ver a
variedade de desenhos fei-

“A dificuldade que
tenho enfrentando nos
dias de hoje, é a escassez de certos materiais
que trariam maior
facilidade de execução
das obras, mas o lado
positivo disso é que
consegui adaptar-me
aos materiais existentes
e implementar novas
soluções que permitem
alcançar os resultados
desejados”

to pelos colegas, motivava-me a dar o melhor de mim”.

A paixão foi crescendo
e nessa prespetiva, Penuel
gostava de desenhar rostos
na areia, e nas cápsulas de
refresco, que depois estampava os desenhos no papel.
Depois de algum tempo começou a desenhar imagens
de jogadores dos cadernos de
estudo, e quando ingressou a

11ª classe estudando na Escola Secundária das Acácias,
a paixão pelo desenho realista aumentou devido as aulas
bem produtivas de visual que
fazia parte do curriculo, e
então, Penuelcomeçou a desenhar alguns colegas de turma, e assim foi evoluindo ao
ponto de fazer encomendas.
“O meu objectivo a longo
prazo, é de levar a minha arte
além fronteiras, sendo reconhecido a nível internacional
como desenhador hiper-realista moçambicano, por essa
razão que prático quase todos
os dias e também de certa
forma poder viver da arte”.

Uma das dificuldades
mais enfrentadas ao longo
do percurso do artista foi o
desencorajamento por parte
de certas pessoas, que faziam
comparações do seu trabalho
face aos trabalhos dos mais
experientes, sendo que para
chegar-se a um certo nível desejado, devemos começar de

baixo e não desistirmos, porque nunca paramos de aprender, e a experiência é uma
questão de tempo, e mesmo
assim, o aprendizado é eterno
“A dificuldade que tenho
enfrentando nos dias de hoje,
é a escassez de certos materiais que trariam maior facilidade de execução das obras,
mas o lado positivo disso é
que consegui adaptar-me aos
materiais existentes e implementar novas soluções que
permitem alcançar os resultados desejados”, sublinha.
Para si, o cenário actual
da cultura, em particular o
desenho foi impactado pela

pandemia da COVID-19,
pelo facto das exposições
terem sido canceladas, reduzindo assim a demonstração das obras por parte
“O meu objectivo
a longo prazo, é de
levar a minha arte
além fronteiras, sendo
reconhecido a nível
internacional como
desenhador hiper-realista moçambicano, por essa razão que
prático quase todos
os dias e também de
certa forma poder
viver da arte”
dos artistas de modo a ganharem maior visibilidade.
O artista afirma que este
novo cenario da arte desenhista permitiu com que os
artistas se reenventassem,
pois eles tem feito grandes
esforços para que a sua arte
seja ainda mais vista e que
chegue aos demias com maior
qualidade possível, mesmo com algumas restrições.
Percebe-se que na reinvenção, os artistas tiveram
que adoptar nossas estratégias para poder expor as suas
obras e maior parte dos mesmos têm usado muito bem
as plataformas digitais, tais
que também dão maior visibilidade ao artista nãosó a
nível nacional, mas também
internacional. Bom! De certa
forma, algo muito bom para
ter visibilidade, mas ainda
longe de ter ganhos com isso.
“O lado bom disso é que
organizações e artistas tem
feito um esforço para promover a arte no formato digital
e acessível para o público”.
“O meu desejo é que a arte
realista e abstracta, continue
ganhando maior visibilidade
no nosso país, promovendo
intercâmbio artístico, de modo
que a arte moçambicana seja
reconhecida pelo mundo fora
e ganhe maior interesse por
parte de crianças e jovens,
porque a arte proporciona
a união da nossa racionalidade com a nossa emoção”.
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Ouane une povos Emakwa e
Nhúngue através da música
SILVINO MIRANDA
Elias Augusto Ouane, natural da Província de Tete, Distrito
de Cahora Bassa vila do Songo, de 29 anos de idade é um músico moçambicano, residente na Cidade de Tete.As suas músicas
são repletas de temas do dia-a-dia dos moçambicanos e o mundo
em geral, o seu estilo músical é afro pop, isso é música tradicional moderna e gosta ainda de cantar em seu dialeto (nhungue)
com um objectivo de promover o nosso diáleto e a nossa cultura.

“O

q u e
pretendo
trazer
para
a sociedade na minha música é
abrir a coenciência do jovem sobre o mundo de hoje comparado
com o de ontem com objectivo de
preparar os mesmos para o futuro, visto que muitos artistas estão
preocupados com a tendência do
mercado e eu estamos preocupados com as ideias da sociedade”.
Ouane afirma que a sua inserção ao mundo da músicafoi
a partir da dança, no entanto,
tendo se consolidando mais tarde com uma amizade que nasceu com um jovem músico(Puto
Kelvin),é dessa amizade onde
descobriu a paixão pela música.
Em 2012 gravou a sua primária
música, nessa altura num estúdio
da nova era do falecido Snyd Pro e
2013 ingessou as fileiras das FADM
e foi fazer a sua formação em Montepuez, Cabo Delgado e lá foi desenvolvendo a sua arte músical.
Apos regressar o artista deci-

diu dar contiunuidade a sua paixao
pela arte e entra para o estudio e
grava a sua segunda música intitulada “Te quero de volta” noestudio do Many-P e dai não parou.
Participou num carnaval em
Montepuez e outros eventos e ao
regressar a Cidade de Tete em 2015
decide aproximar ao músico e productor MR. Nhungue onde com ele
aprendeu a ser e estar como músico e dai gravoumais músicas com
participação do Mr. Nhungue e J.
Mamade com titulo” Umbandiconda”. Eno mesmo ano participanum
envento da reversão da HCB e mas
tarde comecou a fazer promoção
de eventos a nivel da Vila de Songo, com objectivo de unir músicos da cidade capital tete e músicos do distrito de Cahora Bassa.
Elias Ouanejá partilhou palco com inúmeros artistas da província como, Puto Nelson, Boris
Lamas,Davi m,Mr. Sunga, Bj
Mimos, Dj Helder entre outros.
Em 2017 mudou-se para a Província de Niassa por razões profissionais e lá começou a trabalhar
com artistas e productores locais.

Em 2018 participou na fase distrital rumo ao Festival Nacional da
Cultura onde consagrou-se em 2º
lugar ao nível distrital para representar o distrito na fase provincial
e as coisas tiverem um rumo bom e
participava de eventos do governo.
Em 2019 muda-se novamente para a Cidade de Nampula,
onde foi aprendendo e partilhando experiência com artistas de

renome daquela província e começou a por em pratica o seu sonho, de unir os dois povos macua
e manhungwe através da música.
“Começo a fazer participacoes com artistas desta provincia
e ate entao tenho músicas com
artistas como Mr. Ama,Ivan Martos, Johni Pires e Professor Lay
e conto com 10 músicas e 3 vídeosdisponíveis nas plataformas
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digitais e o meu maior sonho é
lançar o meu primeiro bebe no
mercado nacional, falo do Álbum”.
No seu entender, falar das dificuldades é falar do dia á dia do
artista e são as dificulades que definem o percurso de cada artista e
muitos entram na arte pensando
que é só gravar uma música e a partir desse momento é músico ou artista e consequentemente o sucesso
desejado por muitos, masna realidade não é isso, requer muito trabalho, qualidade, dedicação e deve
ser feito por amor acima de tudo.
“Mas para mim, a maior dificuldade é de ter um patrócinio, visto que toda arte requer investimentos, desde bons estúdios,imagem
do artístico, esses são os componentes mais difíceis de manter
no padrão desejado pelo artista”.
Questionado sobre o cenário
actual da música o artista refere que
é muito complicado para os artistas
em geral viver sem fazer aquilo de
que gostam, que é partilhar o calor
com seus fãs, mas eu tenho fé que
dias melhores virão, o importa é
continuar a trabalhar e trabalhar
e para aqueles artistas que só sabem fazer música creio que muitos
aprenderam a se adaptar noutras
área e para aqueles que ainda é tempo de mexer outras coisas usando a
sua música como alguns que estão
a promover campanhas,venda da
sua marca etc, aconselha o artista.
“Em primeiro lugar agradeço
a Deus pela saúde, afinal de conta sem saúde nada podemos fazer
e em seguida agradeço ao Jornal
Zambeze pelo convite em querer
conhecer quem é Elias Ouane. Aos
meus amigos e colegas deixo um
simples conselho, não esqueçam a
nossa identidade por conta das influências de outras culturas,vamos
aprender com eles, mas não podemos esquecer as nossas origens”.
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Manica

Parlamento infantil condena uniões
prematuras e violência contra raparigas

Kelly Mwenda
O parlamento infantil em Manica repudia com veemência a
persistente onda de violência baseada no género sobretudo que
envolve raparigas, trabalho infantil em tempo da pandemia da
Covid-19 e, o fenómeno das uniões prematuras promovido maioritariamente por pais e/ou encarregados de educação que muitas
vezes invocam os hábitos culturais para justificar esses males.

O

parlamento
infantil esteve reunido
no
passado fim-de-semana na sua VIII (oitava)
sessão ordinária com objectivo
de fazer um panorama geral
da convivência das crianças
nas esferas públicas e privadas
da sociedade, além de eleição
do novo presidente e respectivos vices do organismo ao
nível da província de Manica.
Promovido pela organização não-governamental, Save
The Children Internacional
em Moçambique, o parlamento infantil é um órgão de par-

ticipação da criança que faz
advocacia em prol dos direitos da criança, um espaço de
oportunidade onde as crianças
aprendem o processo democrático a partir da família ate
a esfera pública da sociedade.
A oitava sessão ordinária
do parlamento infantil, foi palco de debates atinentes a erradicação das uniões prematuras
e desistências de raparigas
nas escolas devido a gravidez
precoce, actos que são praticados com apoio das famílias
e autoridades comunitárias.
A nova presidente do parlamento infantil em Manica,
eleita na oitava sessão, Teresa

Zacarias afirma a sua direcção
vai trabalhar principalmente na
participação da criança na tomada de decisões dos assuntos
candentes da sociedade, sobretudo em tempos de Covid-19.
“Eu vou intervir na participação da criança principalmente, depois da pandemia notei
que está sendo difícil a participação da criança, mas eu queria
pedir ao governo que mesmo
se não fosse pessoalmente a
criança a participar, pudessem
enviar documentos prestação de contas, então eu estou
mais focada na participação da
criança”, disse Teresa Zacarias.
Segundo a nova dirigente
do parlamento infantil, a participação da criança tomada de
decisão das políticaspúblicas,
concorre para a erradicaçãodos
males acima expostos por intermedio do governo, Assembleia
da República e órgãos de justiça.
Entretanto o presidente nacional deste órgão juvenil,Kino

Caetano, a pandemia da Covid-19 propiciou para alguns pais e/ou encarregados
de educação a aproveitar os
seus filhos em trabalho infantil, uma vez que as escolas
encontravam-se
encerradas.
“Nós vemos crianças a
venderem bolo, água no sol,
num ambiente de muito perigo na rua, e nós como parlamento infantil repudiamos
esses actos desses pais e pedimos para que parem, não
podemos aproveitar do dever
da criança de ajudar com os
trabalhos de casa, com o trabalho infantil, alguns pais confundem”, disse Kino Caetano.
Para a especialista técnica
de direito da criança e governação na SaveTheChildren, Lurdes Lindo, a participação da
criança concorre para resolução
de vários desafios que os petizes enfrentam, por isso urge um
trabalho que une todas forças
vivas da sociedade em prol dos

direitos e deveres das crianças.
Sobre os casamentos prematuros que ainda constituem
práticas costumeiras em algumas zonas da província de
Manica, Lurdes Lindo afirma que é preciso redobrar os
esforços para que este mal
seja eliminado, pois compromete a vida das raparigas.
“É uma preocupação e nós
estamos empenhados a trabalhar com todos, em particular
a sociedade civil, incluindo o
próprio governo e as próprias
crianças que são capacitadas
para poderem por si promoverem os seus direitos para que as
outras crianças conheçam e respeitem os seus direitos em particular o assunto das uniões prematuras”, disse Lurdes Lindo.
O secretario de Estado
da província de Manica, Edson Macuacua reconhece o
parlamento infantil é lugar
de formação do homem e da
mulher do amanha, pois configura um espaço de exercício
da cidadania e de participação activa das crianças não
como objectos de politicas
e de governação, mas como
sujeitos activos no processo.
“As crianças estão no centro das atenções do governo e
do Estado. Todo trabalho que
o governo e o Estado realizam,
tem como fim último garantir
crescimento integral da personalidade da criança, assegurar o
bem-estar para criança, por isso
que o Estado adotou um conjunto de medidas legais, politicas,
institucionais com vista aproteger e promover os direitos
da criança”, disse Macuacua.
Em suma Edson Macuacua afirma que o Estado
mostra o sentimento de satisfação face ao desempenho
do parlamento infantil, pois
este órgão é barómetro sobre
impacto da acção governativa nas crianças em termos de
implementação das políticas
públicas de protecção e promoção dos direitos da criança.

