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“Operação de charme” de Max Tonela pode não 
ser suficiente para salvar DFI da Exxon Mobil

Petrolíferas Chinesas em prontidão

o envolvimento da exxon mobil no projecto de gás na-
tural da Área 4 em Cabo delgado tem vindo a ser crescente-
mente posto em causa a nível da administração do grupo. as 
perspectivas divergentes a nível interno quanto à estratégia 
de investimentos, somadas ao adiamento da decisão Final de 
investimento (Fid), estão a contribuir para o avolumar de 
dúvidas sobre o futuro do próprio projecto.

Segundo fontes 
locais, um dos 
membros do 
conselho de ad-
ministração da 

Exxon Mobil, que detém 25% 
do consórcio, chega a Maputo 
esta semana para conversações 
com o Presidente da República, 
Filipe Nyusi e com o governo.

O novo conselho de ad-
ministração da Exxon Mo-
bil, recomposto em Maio de 
2021, é apontado como cres-
centemente inclinado a aban-
donar projectos anteriormen-
te considerados estratégicos, 
sendo referenciados os casos 
do Vietname e Moçambique.

As pressões do mercado 
para a redução da produção de 
combustíveis fósseis para limi-
tar as emissões poluentes de 
carbono têm-se reflectido nos 
investidores que detêm fatias 
significativas das acções das 
multinacionais como a Exxon 
Mobil. O objectivo de redução 
gradual das emissões carbó-
nicas nas operações do grupo 
para 0, em 2050, compromete 
projectos como o moçambi-
cano, que envolve projecções 
anuais de emissões de carbo-
no das mais altas do grupo. 
Entre os principais accionistas 
favoráveis à redução drásti-
ca de investimentos com este 
perfil estão Engine nº1, Bla-
ckrock Inc. e Vanguard Group.

Agências estatais como o 
US Eximbank e o UK Export 
Finance estão entre os princi-
pais financiadores do consórcio 
da Área 1, liderado pela To-
tal, e de cujo desenvolvimen-
to depende a Área 4, liderada 
pela ExxonMobil e ENI, atra-
vés do acordo de partilha do 
“site” de GNL em Afungi. O 
financiamento do UK Export 
Finance abarca a totalidade do 
projecto: of shore, nearshore 
(porto e MOF) e a construção 
das infraestruturas  onshore 
(reservatórios, aeroporto, tur-
binas, áreas residenciais, etc) e 
totaliza os USD 1.150 milhões.

O facto de o Reino Uni-
do receber a cimeira da ONU 

sobre alterações climáticas 
(COP26), e defender metas 
ambiciosas, tem colocado o 
projecto de GNL em Moçam-
bique no centro das campanhas 
de várias organizações ambien-
talistas que apontam incongru-
ências entre a política oficial e 
o financiamento do projecto.

O prazo para o retorno do 
investimento nesses projectos 
é igualmente entendido como 
demasiado lato, implicando 
riscos acrescidos com a actu-
al volatilidade dos mercados. 
Com a revisão do plano quin-
quenal de investimentos da 
Exxon Mobil em curso, pode-
rão também ser decisivas op-
ções internas como a priorida-
de do pagamento da dívida e 
de dividendos aos accionistas.

“Não sabemos a data 
(para a decisão final de in-
vestimento) agora, mas não 
há alteração e o que foi noti-
ciado pela imprensa america-
na não estava correcto) terá 
dito vice-presidente sénior da 
Exxon Mobile, Neil Chapman. 

A carência de infraestrutu-
ras e a situação de insegurança 
em Cabo Delgado, que se reflec-
tem na lentidão do desenvolvi-
mento do projecto partilhado 

(onshore e nearshore) com os 
parceiros da Área 1, são apon-
tados como favoráveis ao aban-
dono do projecto do Rovuma.

O novo calendário do pro-
jecto de GNL da Área 1, lidera-
da pela Total, sujeito à evolução 

da situação de segurança, prevê 
a retoma das obras de cons-
trução do site de Afungi na 1º 
semestre de 2022. Mantêm-se 
contactos entre responsáveis 
do consórcio, empresas sub-
contratadas e o governo, a fim 
de serem redefinidos os prazos 
para a retoma do projecto de 
construção do site de Afungi.

O consórcio da Área 4 
aguarda confirmação dos ca-
lendários da Total, face à par-
tilha futura de parte do com-
plexo de gás em Afungi na 
área comum (produção e lo-
gística), mas as expectativas 
são optimistas. A suspensão do 
projecto da Área 1 em Março 
resultou igualmente no arras-
tamento do projecto da Área 4.

O ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Ernesto 
Max Tonela, desencadeou re-
centemente uma “operação de 
charme” para mostrar a viabi-
lidade do GNL de Cabo Del-
gado, face ao restabelecimento 
de segurança nas zonas de im-
plantação do projecto. Ernesto 
Max Tonela entende que não 
há garantias quanto à data da 
retoma de actividades, pela To-
tal, também devido ao aumento 
de pressão internacional para o 

abandono das energias fósseis.
Ainda como parte da es-

tratégia para promover o GNL 
de Cabo Delgado, Ernesto 
Max Tonela pretende difundir 
junto de media internacionais 
que o Governo vai “descar-

bonizar” os projectos, para 
reduzir os níveis de poluição.

O consórcio Mozambique 
Rovuma Venture S.p.A.  - de-
tido pela ExxonMobil (35,7%), 
ENI (35,7%) e CNPC (28,6%), 
que controla 70% da conces-
são de exploração e produção, 
e a GALP, KOGAS e Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH, pública) que detêm 10% 
cada - fechou em 2017 a FID 
relativa à construção de uma 
plataforma de extracção flutu-
ante (Coral Sul), mas ainda não 
formalizou a FID relativamen-
te ao projecto Rovuma LNG, 
mantendo a margem de decisão 
para se adaptar às novas cir-
cunstâncias do mercado inter-
nacional do GNL ou até recuar.

O processo de optimização 
do investimento tem estado no 
centro das prioridades do con-
sórcio, tendo por objectivo bai-
xar custos e definir um quadro 
mais realista e aproximado so-
bre as tendências mundiais de 
preços do gás natural a partir 
de 2024/ 2025. Este processo 
deveria ter decorrido até mea-
dos de 2021, para se partir en-
tão para a assinatura da FID. O 
curso da pandemia e os factores 
internos à Exxon Mobil vieram 

reforçar a tendência de desvalo-
rização do projecto do Rovuma.

Esta incerteza contrasta 
com o segundo projecto do 
consórcio. Segundo apurado, 
a plataforma flutuante a utili-
zar no “drilling” no projecto 
Coral Sul FLNG (cerca de  ¼ 
da produção estimada do Ro-
vuma LNG), construída na 
Coreia do Sul (Samsung), está 
praticamente concluída e ini-
ciará a sua rota em direcção 
a Moçambique em 16 de No-
vembro estando assim confir-
mado o início de produção em 
2022, sob a responsabilidade 
da ENI. Este calendário con-
firma o anteriormente previsto.

Fontes do sector dão como 
certa a continuidade do pro-
jecto de Afungi a cargo dos 
consórcios da Área 1 e Área 
4, considerando que o estádio 
actual de desenvolvimento da 
construção e do financiamento 
já não permite recuos no pro-
jecto em curso em Cabo Del-
gado, embora possa afectar 
os novos projectos do grupo.

A posição da Exxon Mobil, 
no entanto, não é dada como 
segura. Uma possibilidade 
adiantada será a venda da par-
ticipação pela Exxon Mobil 
no Mozambique Rovuma Ven-
ture S.p.A. (MRV), sobretudo 
num contexto em que, apesar 
de melhoradas, as condições 
de segurança em Cabo Delga-
do persistem incertas, desva-
lorizando os activos do con-
sórcio, à semelhança do que 
acontece com a Área 1, cujo 
desenvolvimento em Afungi 
está suspenso até estarem reu-
nidas condições para a reto-
ma - provavelmente em 2022.

Um cenário de desinvesti-
mento e venda de participações 
da Exxon Mobil implicaria a 
entrada de um operador com 
capacidade financeira suficien-
te, situação que é vista como 
apenas possível por parte de 
operadores chineses do sector 
dos hidrocarbonetos. A China 
National Petroleum Corpora-
tion (CNPC), já presente no 
consórcio como terceiro maior 
accionista, SINOPEC, CNOOC 
e Shaanxi Yanchang Petroleum 
são consideradas potenciais in-
teressadas nas participações da 
Exxon Mobil. A CNPC tornar-
-se-ia, neste caso, no principal 
accionista e operador na Área 
4. (África monitor/Zambeze)
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Acções de recrutamento das FDS em 
Cabo Delgado para colmatar falham operacionais

a polícia (prm) e as Forças armadas (Fadm) estão a 
recrutar, de forma descrita como apressada, jovens adultos 
em Cabo delgado, com o objectivo de colmatar a falta de 
pessoal nas duas forças e de limitar as possibilidades de ade-
rirem às fileiras dos grupos armados de inspiração islâmica, 
como aconteceu nos últimos anos. a população da província 
de Cabo delgado, que se deverá aproximar dos 3 milhões, 
é maioritariamente jovem - perto de 44% tem menos de 15 
anos e a idade média na província é de 18,3 anos. 

Fontes apontam 
para mais de 
4.000 recruta-
mentos até ago-
ra, dos quais a 

maioria é proveniente dos cam-
pos de deslocados internos em 
Cabo Delgado. Diversas acções 
de recrutamento têm vindo a ter 
lugar em diferentes pontos da 
província onde existem campos 
de deslocados que aguardam 
há mais de um ano o regres-
so aos seus locais de origem.

Outra das razões prende-
-se com as dificuldades de co-
municação entre soldados e 
polícias destacados em Cabo 
Delgado, provenientes do Cen-
tro e Sul do país, e as popula-
ções do Norte sem filiações 
linguísticas e culturais com os 
elementos das Forças de De-
fesa e Segurança aí colocados.

A língua mais usada em 
Cabo Delgado é o emakhuwa, 
cerca de 66% da popula-
ção, seguido do shimakonde, 
mais falado no planalto, com 
22%, e em terceiro lugar, o 
kinwani, mais falada no lito-
ral, com 6%. Outras línguas 
faladas, incluem o português, 
o swahili, este sobretudo na 

região de fronteira com a Tan-
zânia, e ajaua, mais comum 
junto à província do Niassa.

O povo mwani, que habita 

sobretudo o Nordeste do terri-
tório, tem sido o mais afectado 
pela instabilidade. Nos últimos 
10 anos, foram assinaladas al-
gumas alterações do carácter 
geralmente pacífico dos po-
vos mais antigos da região, 
resultantes do aliciamento de 

jovens por parte de “entidades 
estrangeiras” que posterior-
mente promoveram a sua fre-
quência em escolas corânicas 
de linha wahabita, provenien-
tes de países como o Quénia, 
Somália e Arábia Saudita.

O fenómeno contribuiu 
para a politização gradu-
al dos jovens, sustentada 
na falta de perspectivas e 
acompanhada por processos 
graduais de radicalização islâ-
mica, à margem do islão oficial.

Foram reportadas sucessi-
vamente motivações crescen-
tes anti-Frelimo, identificada 
com o Estado, nas acções de 
radicalização e de violência 
encetadas pelas células in-
surgentes em diversos pontos 
da província. Os chefes das 

aldeias atacadas eram geral-
mente identificados como 
“colaboradores” da Frelimo.

Os mwanis identificam os 
macondes, seus vizinhos não 
muçulmanos e ancestrais ini-
migos, com o partido-Estado e 
sentem-se vítimas de abusos e 
excessos contra os seus direi-
tos e tradições por empresas 
de mineração activas na área, 
percepção que se estendeu aos 
projectos de gás natural em 
desenvolvimento em Palma.

Os interesses económicos 
“estrangeiros” são conotados 
com generais de origem ma-
conde (no passado comandan-
tes da Frelimo) enquanto os 
locais se consideram margi-
nalizados na distribuição de 
benefícios económicos e so-

ciais decorrentes dos investi-
mentos estrangeiros na região.

Da natureza diferencia-
da dos macondes em relação 
às etnias autóctones resultou 
a criação de milícias locais 
pro-governo em diversas vi-
las de Cabo Delgado, na sua 
maioria constituídas por an-
tigos combatentes ou mem-
bros das suas famílias, de et-
nia maconde. Estas milícias 
confirmaram a sua intenção 
de prosseguir as acções para-
militares em Cabo Delgado.

O recrutamento em curso 
poderá aumentar as fileiras das 
FADM, actualmente com cerca 
de 12.000, e da PRM, com cer-
ca de 3.000 polícias, em 25%, 
com efeitos directos sobre a 
província. Apesar disso, entre 
o processo administrativo de 
selecção e formação e o empe-
nhamento dos novos elemen-
tos no terreno, subsiste um pe-
ríodo considerado demasiado 
extenso para que os efeitos se 
venham a sentir no curto prazo.

O Serviço de Informação 
e Segurança de Estado (SISE) 
tem sido fortemente criticado, 
incluindo por figuras do re-
gime como o General Hama 
Thai, por não ter desenvolvi-
do uma estratégia de contra-
-radicalização por ocasião dos 
primeiros sinais surgidos há 
cerca de 10 anos, continuando 
concentrado em agendas polí-
ticas ao serviço da FRELIMO.

O SISE não apresentou 
ainda uma definição clara do 
inimigo, fazendo com que as 
FDS, agora apoiadas por mi-
litares ruandeses e pela for-
ça regional da Comunidade 
para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC - SA-
MIM), continuem a operar 
sem suporte de inteligência 
estruturada no combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado.

As acções agora enceta-
das são vistas em meios da 
área de segurança como ne-
cessárias, mas tardias. Per-
sistem igualmente dúvidas 
sobre a segurança deste tipo 
de recrutamentos, tendo em 
conta que já estão confirma-
das quebras de segurança ao 
nível de fugas de informação 
a favor dos grupos armados 
activos na região. O recruta-
mento de locais e a aposta na 
proximidade constitui, se feita 
apressadamente, um factor que 
poderá potenciar estes riscos. 

(África monitor/Zambeze)
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Declarantes desmontam conversa 
do “super” PCA para boi dormir

Julgamento das dívidas ocultas

durante a sua audição o réu antónio Carlos do rosário, 
que foi o “super” presidente do Conselho de administração 
(pCa) das empresas envolvidas no calote que desgraçou o 
país, nomeadamente, proindicus, ematUm e mam puxou 
os galões e disse em tribunal que como director da inteligên-
cia económica, do serviço de informação e segurança do 
estado (sise), foi ele que concebeu todo projecto de protec-
ção da Zona económica exclusiva de moçambique e conse-
quentemente criação da proindicus.

António Carlos 
Do Rosário 
disse ainda 
em tribunal 
que no pro-

jecto que ele desenhou, como 
coordenador do SIMP (Sistema 
Integrado de Monitoria e Protec-
ção) incluía a criação, para além 
da ProIndicus, das empresas 
EMATUM e MAM que seriam 
“veículos” disfarçados do SISE 
nas suas operações em mar. Ali-
ás, Rosário negou a participação 
de do co-réu Teófilo Nhangume-
le, bem como do Cipriano Muto-
ta, na paternidade do ProIndicus.

Igualmente, António Car-
los Do Rosário disse que como 
PCA das três empresas não re-
cebia salários, tendo na ocasião 
dito que o banco “martelou”, 
ou seja, falsificou os extractos 
bancários que lhe foi confron-
tado pelo Ministério Público.

  Entretanto, com a audi-
ção de declarantes algumas 
das narrativas trazidas por An-
tónio Carlos Do Rosário co-
meçam a cair. Desde logo da 
ideia da criação da ProIndicus.

Victor Bernardo, à data dos 
factos PCA da Monte Binga 
(empresa tutelada pelo Minis-
tério da Defesa Nacional), foi o 
primeiro declarante a ser ouvido 
pelo tribunal. Contou que em 
Dezembro de 2012, e a convi-
te do então Ministro da Defesa 
Nacional (Filipe Nyusi), parti-
cipou de uma reunião na quali-
dade de PCA do Monte Binga. 

Participaram da reunião o en-
tão Ministro do Interior (Alberto 
Mondlane) e o então Director-
-geral do SISE (Gregório Leão), 
todos acompanhados pelas res-
pectivas equipas técnicas. O ob-
jectivo da reunião era discutir a 
criação de uma empresa vocacio-
nada na protecção e monitoria da 
Zona Económica Exclusiva de 
Moçambique. E a Monte Binga 
devia emprestar a sua experiên-
cia para a constituição e implan-
tação da empresa, que mais tarde 
viria a chamar-se ProIndicus.

“Depois da retirada dos Mi-
nistros e do Director-geral do 
SISE perguntei aos proponentes 
(serviços secretos) se já tinha 
sido organizado o processo de 
reserva de nome e a elaboração 
dos estatutos da empresa.  A res-
posta foi que sim, já estava tudo 
feito. O passo a seguir era ir ao 
notário para formalizar a criação 
da empresa. Saí do Ministério da 
Defesa Nacional e fui à Monte 
Binga reunir o conselho de ad-
ministração para deliberar sobre 
a subscrição da escritura pública 
da ProIndicus. Ficou decidido 
que, nesse acto, a Monte Binga 
seria representada pelo PCA, 
eu próprio, e um administrador, 
Guido M´Ponha Machipissa. A 
assinatura da escritura pública 
foi a 21 de Dezembro de 2012, 
no Cartório Privativo do Minis-
tério das Finanças. Ficou acor-
dado que a subscrição do capital 
da Monte Binga na ProIndicus 
seria tratado pelo proponen-
te do projecto (SISE) na fase 
de implantação da empresa”. 

O declarante confirmou que 
Teófilo Nhangumele teve par-
ticipação activa na criação da 
ProIndicus tendo dito que ele 
tinha estado no encontro reali-
zado no Ministério da Defesa 
Nacional na qualidade de in-
tegrante da equipa do SISE.

“Semanas depois do acto de 
subscrição, recebi uma chamada 
de Teófilo Nhangumele a solici-
tar um encontro na Monte Binga 
para assinar a proposta do acordo 
sobre os termos e condições de 
financiamento do projecto. No 
encontro, Teófilo Nhangumele 
veio acompanhado por alguém de 
proveniência do Médio Oriente. 
Fez a apresentação do projecto 
de forma detalhada e o mesmo 
pressupunha a aquisição de diver-
so material para a realização de 
operações em terra, mar e ar. Eu 
entendi que Teófilo Nhangume-
le estava a representar o SISE”.

Ainda sobre a proposta do 
acordo sobre termos e condições 
de financiamento entre a ProIn-
dicus e o Credit Suisse no valor 
de 372 milhões de dólares, o de-
clarante disse que ficou atento 
em relação à taxa de juro e aos 
períodos de maturidade e de gra-
ça, pois estava convencido que o 
empréstimo seria concessional.

“Naquela altura eu não era 
detentor de informação actuali-
zada sobre os rácios de taxas de 
juro os períodos de maturidade 
e de graça de créditos comer-
ciais. Não assinei o acordo e re-
comendei que procurassem se 
informar junto do Ministério das 

Finanças. Teófilo Nhangumele 
entendeu a minha preocupação 
e disse que se iria ocupar das 
questões que haviam suscitado 
as minhas reservas”. Dias depois, 
Teófilo Nhangumele voltou a 
contactar o PCA da Monte Binga, 
solicitando um novo encontro. 

“Teófilo trazia um documento 
sobre termos indicativos e condi-
ções de financiamento já com duas 
assinaturas, uma da Directora Na-
cional do Tesouro (Maria Isaltina 
Lucas) e outra do representante 
da empresa fornecedora dos equi-
pamentos (Privinvest). Faltava a 
minha assinatura como represen-
tante da Monte Binga. Assinei o 
documento porque as minhas dú-
vidas já tinham sido esclarecidas, 
mas chamei atenção para o facto 
de que no lugar onde eu devia 
assinar, vinha ProIndicus e não 
representante da Monte Binga”.

ProIndicus era integrado 
e os meios que tinha eram 

suficientes

O segundo declarante do dia 
foi Eugénio Matlaba. De Feverei-
ro de 2013 a Fevereiro de 2014 
foi PCA da ProIndicus. Durante 
o tempo em que trabalhou como 
PCA ProIndicus, Eugénio Zitha 

Matlaba disse que nunca ninguém 
lhe falou da EMATUM e MAM. 

“Mesmo em contacto 
com os meus superiores hie-
rárquicos e colegas, nunca fui 
abordado sobre EMATUM e 
MAM. Só mais tarde ouvi fa-
lar da EMATUM na imprensa”.

 Perguntado se tomou conhe-
cimento do Sistema Integrado de 
Monitoria e Protecção (SIMP), 
um projecto que englobava três 
empresas (ProIndicus, EMA-
TUM e MAM), o declarante disse 
que só ouviu falar no julgamento. 

“O SIMP que eu tenho co-
nhecimento foi concebido no 
âmbito do estatuto da ProIndi-
cus. Sugerimos ao Ministério da 
Defesa Nacional para que fossem 
contactados outras instituições 
públicas para contribuírem na 
elaboração do SIMP, que viria 
a ser aprovado em Dezembro 
de 2013. O SIMP tinha aerona-
ves, barcos de patrulha, radares 
e satélites para a recolha de in-
formações em tempo real que 
eram canalizadas para um centro 
de comando e controlo em terra. 

O projecto da ProIndicus 
era integrado e os meios que a 
empresa tinha eram suficientes 
para realizar o seu objecto”. So-
bre a sua indicação para o cargo 
de PCA da ProIndicus, o decla-
rante confirmou que recebeu 
instruções do então Ministro da 
Defesa Nacional, Filipe Nyu-
si, para apresentar-se ao SISE 
a fim de receber uma missão. 

“No SISE fui recebido por 
António Carlos doRosário. Ele 
disse que tinha instruções supe-
riores para informar-me que tinha 
sido indicado para dirigir o pro-
jecto de monitoria e protecção”. 
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Roque Silva pula com a 
“seringa presa no rabo”

Notificação de Nyusi em Londres não é assunto na Frelimo

o secretário-geral do partido Frelimo, roque silva diz 
desconhecer a recente notificação pelo tribunal de Londres 
ao presidente daquele partido, Filipe Nyusi razão pela qual, 
a Frelimo não tem nenhum posicionamento sobre o assunto. 
roque silva recusou ainda comentar informações dando con-
ta que o partido Frelimo teria recebido cerca de dez milhões 
de dólares para o financiamento da campanha eleitoral de 
2014, que levou a vitória do seu candidato presidencial, Filipe 
Nyusi.

Quando o as-
sunto das 
dívidas foi 
despoletado 
Roque Sil-

va foi “capitão” dos que defen-
diam que as dívidas soberanas 
foram para o interesse do país, 
tendo acrescentado que ou-
tros tantos países, incluindo os 
mais desenvolvidos, têm dívi-
das mas ninguém fala disso.

Mas, os factos que são reve-
lados em instâncias internacionais 
comprometem tanto o presidente 
Nyusi assim como o próprio 
partido Frelimo. No julgamento 
de Jean Bustani (calote em Mo-
çambique), em Nova York, este 
revelou ter pago a campanha 
eleitoral de Nyusi e do partido 
Frelimo nas eleições de 2014. 
Além do arquitecto do calote em 
Moçambique os investigadores 
americanos demonstraram em 
tribunal transacção bancária que 
prova o recebimento na canta 
do partido Frelimo uma quantia 
de 10 milhões de dólares pro-
veniente do grupo Privinvest.

Em comunicado que o nosso 
semanário teve acesso divulgado 
na última semana atesta que a, 
“A Privinvest confirma que, em 
19 de Outubro de 2021, o Pre-
sidente Nyusi foi notificado em 
Moçambique das acções judiciais 
da Privinvest contra ele no High 
Court em Londres.  A notifica-
ção 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 Wa-
les. 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 Presidente 
Nyusi no litígio de Londres (in-
cluindo no julgamento em 2023).

“As reivindicações da Privin-
vest contra o Presidente Nyusi 
referem-se a pagamentos feitos 
em seu benefício, incluindo para 
financiar a sua campanha eleito-

ral presidencial em 2014, e dado 
que ele esteve no centro da cria-
ção 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.

Entretanto, mesmo com a 
divulgação do assunto na im-
prensa, o secretário-geral da 
Frelimo, Roque Silva sempre 
manteve, tal como quando eclo-

diu as dividas ocultas a posição 
de negação. “ Não sei. Nunca 
vi tal documento nem posso 
comentar”, refutou Roque Sil-
va afirmando que os jornalis-
tas não tinham outra coisa por 
questionar, tendo na mesma 
hora, visivelmente agastado 
e com nervos a flor da pele, 
se introduzido na sua viatura. 

O secretário-geral do parti-
do Frelimo foi-se embora mas 
as dívidas e as acusações estão 

intactas. O seu partido e o seu 
candidato presidencial em 2014, 
terão de explicar sobre a sua par-
ticipação no calote que desgra-
çou o país que, até hoje, os mo-
çambicanos estão a pagar, com a 
subida generalizada dos preços 
dos produtos da primeira ne-
cessidade, combustíveis e com 
agravante de ameaças concretas 
no incremento do preço de pas-
sagem nos transportes públicos.

 É preciso soluções que possam 
aliviar dificuldades 

Entretanto, o partido Frelimo 
é do entendimento que não está 
alheio as preocupações relati-
vas ao custo de vida de que os 
cidadãos se debatem mormente 
da subida do preço do combus-
tível. Roque Silva ressalvou 
que o partido Frelimo sempre 
defendeu por caminhos que vão 
ao encontro de soluções econó-
micas integradas e não isoladas.

“Pude acompanhar a expli-
cação do ministro da Economia 
e Finanças sobre as razões que 
ditaram esse agravamento. O 
mais importante aqui e conti-
nuarmos a trabalhar porque o 
impacto desta subida recai mais 
sobre os cidadãos”, disse acres-
centando que é preciso que os 
cidadãos continuem a traba-
lhar como tem feito de manei-
ras a gerar o seu contributo no 
processo de desenvolvimento.

No dia 21 de Fevereiro de 2013, 
realizou-se a primeira sessão ex-
traordinária da ProIndicus, onde 
foram eleitos os órgãos sociais 
da empresa. Na mesma sessão, 
foram validados alguns actos an-
teriormente praticados em nome 
da ProIndicus, nomeadamente os 
Termos e condições do acordo de 
financiamento do projecto assi-
nados a 15 de Janeiro de 2013 e 
o Contrato de fornecimento dos 
equipamentos e elementos do 
sistema que tinha sido assinado 
entre a ProIndicus e o grupo Pri-
vinvest no 18 de Janeiro de 2013.

 

Membros do conselho de 
administração da EMATUM 

180 mil meticais líquidos

O terceiro declarante, Hen-
riques Gamito que chegou a 
EMATUM pela mão do então 
ministro das Finanças, Manuel 
Chang, também enterrou ain-
da mais o António Carlos Do 
Rosário. Segundo o declaran-
te, os membros do conselho de 
administração da EMATUM 
tinham uma remuneração men-
sal de 180 mil meticais líqui-
dos, incluídos os subsídios de 
representação e de combustíveis.

 Os salários eram pagos 
através de fundos que a EMA-
TUM recebeu do exterior, 
nomeadamente do grupo Pri-
vinvest. O declarante disse 
que todos os membros do con-
selho de administração rece-
biam salários, mas não sabe se 

aqueles que eram simultane-
amente funcionários públicos 

recebiam outras remunerações. 
Além da revelação feita por 

Henrique Álvaro Gamito de que 
todos os membros do conselho 
de administração da EMATUM 
recebiam um salário líquido de 
180 mil meticais, na segunda-
-feira o também declarante Eu-
génio Matlaba revelou que os 
membros do conselho de admi-
nistração da ProIndicus tinham 
salários mensais que variaram 
entre 200 e 300 mil meticais. 

Henrique Álvaro Gamito con-
firmou que durante o funciona-
mento da EMATUM foi constata-
do que o estudo de viabilidade que 
tinha servido de base para a cons-
tituição da empresa estava desen-
quadrado da realidade, além de 
que não tinha sido feita uma boa 

preparação para a implementação 
do projecto. “O pessoal envolvido 
na faina foi formado a posterior, 
o preço do atum no mercado in-
ternacional estava aquém do esti-
mado no estudo de viabilidade, os 
equipamentos para a pesca che-
garam com atraso e com defici-
ências operacionais que exigiram 
que fossem submetidos à adequa-
ção”. Mas fez notar que não eram 
precisos grandes intervenções, 
tanto é que as reparações foram 
feitas dentro do país sem neces-
sidade de recorrer ao fabricante.

 “Quando os eram fabri-
cados havia fiscalização. Mas 
quando chegaram a Maputo, 
detectou-se a necessidade de 
acrescentar algum equipamento, 
como camas”.(redacção/Cdd)
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Qu a n d o 
se fala 
de mo-
bil idade, 
refere-se 

à capacidade ou condições 
de as pessoas se movimen-
tarem de um lado para ou-
tro numa determinada área 
ou espaço geográfico. Este 
é um assunto actual que de-
via muito preocupar os di-
rigentes e, principalmente, 
o cidadão comum, este que 
mais sente o problema e o 
enfrenta no seu dia-a-dia.

Têm vindo a ser tomadas 
algumas medidas públicas 
no sentido de minorar os 
grandes problemas ineren-
tes à mobilidade dos cida-
dãos. Uma das provas pode 
ser constatada num plano do 
Governo que já existe, para 
aumentar o número de au-
tocarros, projecto este que 
foi designado “Plano Mil”, 
se a memória não nos falha.

A percepção que temos, 
sobre este assunto, é a de que 
a mobilidade urbana está a 
ser encarada de uma forma 
inversa, ou seja, estão a ser 
tomadas medidas suposta-
mente para melhorar as con-
dições de movimentação das 
pessoas sem, emprimeiro lu-
gar, ter sido criada uma Polí-
tica Nacional de Mobilidade 
Urbana. Qual é a vantagem 
de se elaborar e aprovar, em 
primeira posição, uma Polí-
tica Nacional de Mobilidade 
antes de se implementarem 

certas decisões? É que este 
tipo de Política estabelece 
directrizes básicas para se 
trabalhar neste âmbito, posi-
cionando o interesse da po-
pulação sempre em primeiro 
lugar. Todos os órgãos ou 
instituições ligados à pro-
blemática da mobilidade, 
por exemplo, os Conselhos 
Municipais, o INATRO, a 
ANE, entre outros, quando 
adotassem certas medidas 
teriam de as aplicar no âmbi-
to de uma Política Nacional 
de Mobilidade Urbana, que 
terá sido traçada de modo 
a que todas as iniciativas 
convergissem a um mesmo 
fim e se complementassem.

Até agora, pelo que temos 
vindo a observar, parece-nos 
que, as acções tomadas, quer 
no âmbito das legislações, 
quer nos meios circulantes e 
quer ainda nas infra-estrutu-
ras, restringem-se às iniciati-
vas e obras de carácter rodo-
viário, privilegiando apenas 
os automobilistas. Porém, os 
problemas da mobilidade das 
pessoas são de uma abran-
gência maior, onde os interes-
ses dos pedestres edos ciclis-
tas, por exemplo, deviam ter 
sidotambém contemplados. 
Basta lembrar que 30 40% 
dos trabalhadores deslocam-
-se casa/serviço/casa, a pé, 
e não de autocarros, por não 
poderem suportar o custo dos 
transportes públicos que lhes 
consome entre 25 a 30%.Se 
tivéssemos uma Política Na-

cional de Mobilidade Urbana 
adequada, ela contemplaria 
ou incentivaria, por exemplo:

_ A melhoria dos passeios 
para a circulação de peões; 
A criação de ciclovias; A 
criação, nas vias públicas 
existentes ou a construir, de 
filas de trânsito reservadas 
aos transportes públicos, 
permitindo fluidez de tráfe-
go para os autocarros, táxis 
e ambulâncias; A diversifi-
cação de horários de início 
de actividades laborais nas 
instituições e empresas(em 
vez de todos iniciarem o 
trabalho às 8 horas); A des-
centralização dos Serviços 
Públicos (Finanças, Postos 
de Saúde, Notários), o que 
evitaria a deslocação para o 
centro da cidade à busca des-
tes serviços; O aumento de 
transportes regulares usando 
linhas férreas, por exemplo, 
comboios e eléctricos, estes 
últimos que, nas zonas ur-
banas, fariam a ligação entre 
os respectivos bairros (Alto-
-maé, Xipamanine, Malhan-
galene, Aeroporto,etc), que 
actualmente só se pode fazer 
usando táxis ou“chopelas” 
para quem dispõe de capa-
cidade financeira para tal.

Precisamos de ter uma 
Política Nacional de Mo-
bilidade Urbana que esta-
beleça linhas ou balizas de 
orientação no que se refere a:

Planeamento urbano; 
Transporte colectivo e indi-
vidual; Políticas públicas que 

façam, por exemplo, a con-
jugaçãode serviços a presta-
rem às populações por parte 
dos vários tipos de transpor-
tes públicos e privados, oua 
criação de passes sociais 
para minimizar o custo dos 
transportes; Uso de tecnolo-
gia avançadana organização 
da mobilidade de pessoas; 
Formação de técnicos es-
pecializados, uma vez que, 
de nada servirá a tecnologia 
disponível se não a souberem 
usar e se não existir um qua-
dro técnico capacitado para 
analisar e gerir os fenóme-
nos ligados à mobilidade das 
pessoas;Sistema de avaliação 
e actualização periódicas dos 
planos traçados com base 
em políticas estabelecidas.

Quando nos referimos à 
importância de se criar, em 
primeiro lugar, uma Política 
Nacional de Mobilidade Urba-
na e uma estratégia de imple-
mentação, antes deavançar-se 
com certos empreendimen-
tos, era para serem evitadas 
situações como as seguintes:

_Parece não fazer sen-
tido a divulgação por parte 
do Conselho Municipal de 
Maputo, quando anunciou 
a criação de um aplicativo 
para horários dos transpor-
tes públicos nos diferentes 
destinos, se antes não se ga-
rantirque haverá fluidez de 
trânsito nos transportes pú-
blicos para que possam cum-
prir os tais horários divulga-
dos pelo referido aplicativo;

_ Parece não fazer sentido 
que as pessoas desalojadas 
das cidades, para permitir a 
construção de estradas e ou-
tras obras de arte, sejam co-
locadas em locais longínquos, 
sem garantir postos de saúde, 
escolas, e principalmente sem 
infra-estruturas rodoviárias e 
transporte, uma vez que tal 
procedimento contraria o 
princípio de facilitar a mo-
bilidade para as populações.

_Parece não fazer senti-
do ter-se alargado a Estrada 
Nacional nº 1 para permitir 
acesso ou saída facilitada 
à cidade de Maputo, bem 
como ter-se reabilitado a 
Av. da Marginale, nestas 
estradas, não se ter con-
templado uma fila de trân-
sito reservada aos transpor-
tes públicos para garantir 
maior fluidez dos mesmos.

_ Parece não fazer senti-
do continuar a melhorar so-
mente os transportes e pouco 
ou nada fazer para melhorar 
a mobilidade dos peões, que 
já nem sequer podem usar 
os passeios por terem sido 
apropriados pelos carros;

Esta é a nossa análise, 
visão e contribuição em re-
lação ao tema deste escrito, 
que certamente vale o que 
vale, uma vez que reconhe-
cemos que a Mobilidade Ur-
bana para os cidadãos é um 
assunto muito complexo.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL

Política Nacional 
de Mobilidade Urbana

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário
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Todos nós sabemos 
que foi Deus 
quem nos criou, 
e não temos 
opção na nossa 

criação, nem na nossa morte.
C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 

C a p .  9 5 ,  Ve r s .  4 :
“Sem dúvida, criamos 

o  H o m e m  n a  m a i s 
p e r f e i t a  f i s i o n o m i a ” .

No Mundo existem inúmeras 
criaturas de Deus, cujo número 
e fisionomias com que se 
apresentam desconhecemos 
em absoluto. E cada criatura 
de Deus é distinta da outra.

Sem dúvidas que o progresso 
humano é de uma dimensão 
enormíssima. Todavia, não se 
deve ligar ou relacionar esse 
progresso com o Homem, 
pois quando dizemos que 
o Ser Humano progrediu 
muito, imediatamente surge 
a questão: quem criou o 
Ser Humano? É claro que a 
resposta é: Deus! Portanto, 
deve-se também relacionar o 
progresso com Deus, porque 
o Homem é criatura de Deus.

Será possível, com o actual 
progresso científico, criarmos 
uma única asa de mosca 
ou mosquito? Claramente 
que a  resposta  é  não!

Deus criou a pessoa na mais 
perfeita fisionomia, tanto na 
aparência externa como na 
interna. Contemplemos os 
nossos olhos, as nossas pestanas, 
a nossa testa, os nossos lábios, 
o nosso pescoço, assim como 
as restantes partes do nosso 
corpo da cabeça aos pés, e 
então encontraremos a mais 

bela e perfeita criação divina. A 
beleza e o equilíbrio colocados 
na pessoa não existem em 
nenhuma outra criatura.

Nós Seres Humanos não 
somos as únicas criaturas de 
Deus, pois existem à nossa 
volta milhares de outras 
criaturas, muitas delas de 
uma beleza impressionante, 
e com uma conjugação de 
cores e tonalidades que 
reduzem à insignificância 
o mais conceituado pintor.

No aspecto interno, não 
encontramos por exemplo, 
as grandes belezas que Deus 
colocou no Ser Humano, no 
camelo, no boi, ou em qualquer 
outra criatura. A sua força 
interna é admiravelmente 
tão possante, que lhe permite 
em apenas alguns instantes 
encontrar-se com o seu Criador, 
o que já não encontramos 
em nenhuma outra criatura. 

O Homem é maior que o 
Universo. Se fecharmos os 
olhos e colocarmos as mãos 
nalgum objecto, em fracções 
de segundo recebemos uma 
mensagem informando-nos 
sobre o objecto sobre o qual 
pusemos as mãos, seja pedra, 
madeira, roupa, metal, carpete, 
etc. Isto para as pessoas que não 
têm nenhuma deficiência visual, 
pois os invisuais são dotados 
de uma maior capacidade 
de identificar objectos.

Portanto, Deus criou o Ser 
Humano da melhor forma 
no seu aspecto aparente, e 
nenhuma outra criatura 
se se lhe assemelha, nem 
de perto. E dotou-o de um 

sistema interno incomparável.
Diz-se que vivemos hoje a era 

dos computadores, mas estes 
não se comparam com a mente 
humana, pois quem utiliza esses 
computadores também é o 
Homem, já que o computador 
por si só não funciona.

Imaginemos que estamos a 
passar por um local, ou nele nos 
sentamos, ou então ouvimos a 
voz de alguém, ou o nosso olfato 
capta alguma fragrância. Assim 
que passamos ou nos sentamos 
nesse sítio, ou ouvimos a voz 
dessa pessoa, ou sentimos 
o aroma de um perfume, tal 
local, voz ou aroma, levam-
nos a revisitar um passado 
que pode ser longínquo, 
seja de trinta, quarenta, 
cinquenta ou até mesmo de 
mais anos, lembrando-nos 
factos ou incidentes ocorridos, 
relacionados ao local, à voz ou ao 
odor, decorridas muitas décadas. 

Que computador, por mais 
potente que possa ser, é capaz 
de nos fazer recuar no tempo, 
e trazer-nos à memória factos 
ocorridos há muitos anos?

O Ser Humano deve reflectir 
no potencial de memória de 
que foi dotado, nos olhos, na 
língua, esta que na realidade é 
um pedaço de carne, mas que 
é dotada de uma capacidade de 
em alguns instantes detectar e 
informar sobre o paladar a que é 
submetida, seja insonsa, salgada, 
doce, azeda, picante, etc.

Q u e m  c r i o u  e s s a s 
qualidades nesses órgãos?

Devemos reflectir sobre 
nós próprios, como Deus 
nos deu as pernas, as mãos, 

o coração, os rins enfim, 
todo este sistema formidável.

Só nos apercebemos do 
valor dos órgãos com que 
fomos dotados quando ficamos 
doentes. Perguntemos a quem 
tem problemas cardíacos 
ou de insuficiência renal ou 
respiratória. Só quem padece 
desse tipo de enfermidades 
sabe o valor desses órgãos.

Quem perdeu algum órgão do 
seu corpo (perna, braço, mão, 
etc.) num acidente, sabe bem 
qual o valor do órgão perdido. 

Deus deu-nos tudo isso 
gratuitamente, mas só quando 
adoecemos e vemo-nos 
obrigados a gastar avultadas 
somas em hospitais e clínicas 
é que nos apercebemos 
do valor de tudo isso.

Deus diz no Qur ’án, 
Cap. 82, Vers. 6, 7 e 8:

“ Ó  H o m e m !  O  q u e 
te enganou a cerca do 
teu Senhor, o Generoso;

Aquele que te criou, te 
modelou (proporcionalmente) 
e  t e  a j u s t o u ?

E te  compôs  em ta l 
forma que (Ele) quis”?

Deus já criou biliões e biliões 
de pessoas no Mundo, mas 
até hoje não apareceram duas 
pessoas que sejam iguais.

A aparência de cada uma é 
diferente da aparência da outra, 
mesmo em irmãos do mesmo 
pai e mesma mãe, e até mesmo 
em gémeos. Cada pessoa 
tem as suas particularidades 
que a distinguem da outra.

Imagine-se que todos no 
Mundo tivessem sido criados 
iguaizinhos. Seria um enorme 

caos na Terra, e não se poderia 
distinguir entre mãe, filha, 
irmã, esposa, pai, irmão, etc.

A criação de Deus é tão 
perfeita que até os sinais 
digitais nos dedos de cada um 
são diferentes, o que ajuda a 
polícia e os serviços de cadastro 
criminal a detectar criminosos.

Por um grande objectivo 
Deus manteve estas finas 
diferenças entre nós, pois cada 
um terá que prestar contas 
no Dia da Ressurreição, de 
tudo aquilo que fez nesta vida.

Se todos fossemos iguais na 
aparência, os acusados de algum 
crime teriam uma desculpa 
ou um pretexto para não se 
declararem culpados dos 
crimes cometidos, alegando 
confusão na aparência.

Por exemplo, num aviário 
não há diferença entre os 
frangos porque eles não 
têm que prestar contas.

Apesar  de  tudo is to , 
o Ser Humano continua 
a rejeitar a existência de 
Deus e o Dia do Julgamento.

Saibamos que o que separa 
a vida actual da futura, é 
somente  a  resp i ração , 
e enquanto esta existir, 
estamos cá, e quando parar 
definitivamente já estaremos 
lá. O Dia do Julgamento está 
prestes a chegar. Será o dia em 
que toda a Humanidade será 
reunida, e então retribuída 
conforme o bem ou o mal 
que cada um tiver praticado.

O  S e r  H u m a n o  n ã o 
se deve esquecer, nem se 
deve esquivar do objectivo 
p e l o  q u a l  f o i  c r i a d o .

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O homem! A perfeita criação!
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maputadasF r a n C i s C o  r o d o L F o

Assembleia da República deve adoptar 
medidas assertivas em legislação apropriada 

para acabar com o mal…

Violência contra os idosos instigados por “charlatães”: 

A propos-
ta das 
leis, na 
R e p ú -
blica de 

Moçambique, são da 
iniciativa da Assem-
bleia da República, do 
Conselho de Ministros, 
entre outros – assim 
reza a nossa “Consti-
tuição da República”.

No caso concreto de 
Moçambique, a inicia-
tiva das leis vem das 
Bancadas Parlamen-
tares, nomeadamente 
da FRELIMO, da RE-
NAMO e do MDM.

Todavia, a maior par-
te das leis são, no caso 
do nosso Parlamento, a 
Assembleia da Repúbli-
ca, da iniciativa do Con-
selho de Ministros, isto 
é, do Executivo, o que 
quero dizer – já que estas 
mapUtadas vão para 
ser lido por todos extra-
tos da sociedade - doGo-
verno de Moçambique.

Todos nós verificamos 
e ficamos atónito, com a 
violência praticada con-
tra a pessoa idosa e não 
só, em todas as provín-
cias, todavia, a Província 
de Inhambane é quase 
campeã, não escapando 
as Província de Maputo, 
Cidade de Maputo e pro-
víncias da Zona Centro.

Os casos relatados 
pelos órgãos de Co-
municação Social, so-
bretudo pela RM (Rá-
dio Moçambique) 
arrepiam os cabelos.

- “Matamos o nos-

so pai, porque ele tem 
70 anos, está velho, 
mas não morre!...” – 
quando o repórter ques-
tiona, mas porquê?

A resposta não se 
faz de rogada: “Con-
sultamos um curandei-
ro, que nos disse…”

- “Matamos a nos-
sa avó, porque ela está 
velha, mas não morre! 
Fomos a um curandei-
ro, que nos disse que 
a nossa vida não anda 
bem por causa dela…” 
– quando o repórter 
questiona, acrescen-
tam: “nós não temos 
trabalho e as nossas 
vidas não andam bem 
(sem trabalho)  e esta-
mos sempre doentes!...”

- “A nossa velha não 
morre, para nos deixar 
com a casa…”– são es-
tas e outras “estórias ve-
rídicas” que nos vem da 
“Terra da Boa Gente”, da-
quele mosaico cultural.

Depois de anunciados 
os casos, a Polícia da 
República, de Bernardi-
no Rafael, Comandante 
Geral da Polícia e do Mi-
nistro do Interior, Amade 
Miquidade, prende o cri-
minoso ou os criminosos 
(nalguns casos a crimi-
nosa ou as criminosas) 
e vai à barra da justiça.

Os criminosos, são le-
vados ao Tribunal, sem 
que a SERNIC (Serviço 
Nacional de Investiga-
ção Criminal), amiúde, 
tenha ido às últimas con-
sequências: ver no caso 
vertente, quem é o curan-

deiro ou curandeira, que 
aconselhou “matar o ido-
so”, em troca do dinheiro.

Durante todo este 
tempo, a Sociedade Ci-
vil, lamenta sempre o 
sucedido, bem como 
outros organismos, que 
estão vocacionados 
para a luta contra a vio-
lência doméstica, in-
cluindo esta dos idosos.

A violência contra os 
idosos na nossa “Pátria 
Amada” é provocada na 
sua maioria, por jovens 
e familiares, que após à 
morte de um dos conju-
gues se querem apropriar 
dos bens deixados pelo 
falecido ou pela falecida: 
casas, terrenos, bens ma-
teriais (recheios da casa), 
carro, gado, machambas, 
entre outros. Muitas ve-
zes não querem saber 
dos descendentes…

Em nosso modesto en-
tender a Sociedade e as 
instituições (aqui incluiu 
o excelente trabalho que 
está a ser desenvolvida 
pela Primeira Dama, Dr.ª 
Isaura Ferrão Nhusy) na 
sua qualidade de espo-
sa de Presidente da Re-
pública, bem como pela 
FDC (Fundação para De-
fesa da Comunidade) da 
Dra.  Graça Machel, bem 
como intervenientes, 
como Nyelete Mondla-
ne, ministra da Género, 
Criança e Acção Social 
(subtendemos Governo) 
e outras organizações.

Para nós, isto não 
basta, quando chega os 
dias comemorativos as 

palestras são tantas, de 
“sensibilização”, mas as 
sociedades não podem 
ser “geridas”, só “sen-
sibilizações”. Torna-se, 
pois, urgente, em nosso 
entender, tomar-se medi-
das adequadas, incluindo 
a mudança da legisla-
ção e a alocação de mais 
meios à PRM para seguir 
estes casos até ao fim, 
às últimas consequên-
cias. Divulgar a sen-
tença através da media.

Mata-se o pai, avó ou 
tia porque o curandeiro – 
curandeiro traz remédios 
e cura – mas o “charla-
tão” diz que a tua vida não 
anda bem (mas quando é 
preguiçoso e não imagi-
na, quão sacrifícios con-
sentiram os pais, avós, 
os tios, para ele crescer).

Vivemos num Pais 
com muitas instituições 
e com toneladas e tone-
ladas de doutores, que as 
nossas “universidades” 
estão a pariranualmen-
te, (juristas, psicólogos) 
entre outros, sem citar 
a máquina do Ministé-
rio Público, os formados 
na ACIPOL (Academia 
de Ciências Policias), 
mas que deixam este 
arrastar de problemas.

Aí o saudoso Alcân-
tara Santos ministro dos 
Transportes e Comu-
nicações, sentenciava: 
“Este País não anda, 
porque SÓ há duas pes-
soas que trabalham: o 
servente e o ministro”.

Quer dizer: desde que 
entra o expediente, tudo 

vai ser decidido pelo mi-
nistro, daí que se tudo é 
com ministro, “todo ex-
pediente é com ministro, 
para decidir.” Há uma 
pessoa que acumula todos 
os assuntos, porque quan-
do chegam o expedien-
te todos escrevem: “À 
consideração Superior”.

Parece a estória do 
falso Engenheiro dos Ca-
minhos de Ferro, que só 
tinhaa 4ª Classe, todavia 
foi descoberto que tinha 
falsificado o diploma em 
Portugal, quando foi obri-
gado a fazer relatório de 
um desastre ferroviário, 
mas apresentou relatório, 
até com erros de con-
cordância, isso nos anos 
sessenta, quando o autor 
estava como repórter no 
“Diário de Moçambique”, 
com Ilídio Rocha, Mota 
Lopes, Abel Faife, Cipria-
no Caldeira e Kok Nam, 
aí no Prédio Santos Gil 
(mas isso virá no Livro 
deMemórias, já prometi-
do ao Dr.Didier Malunga).

A Assembleia da Re-
pública tem de ser mais 
produtiva, porque todos 
os dias os Deputados da 
Assembleia da República 
(pagos ao preço de ouro, 
mas ninharia em relação 
aos colegas da Região 
da SADC), estão a fa-
zer campanha, em vez 
de irem directos ao as-
sunto para poderem ter 
mais tempo, a fim de 
produzirem mais leis.

Voltaremos a esta ma-
téria proximamente nas 

tuas MAPUTADAS.
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Editorial
Ganho ilícito em 
maus cobertores!Justo nós, que sabemos da notabilíssima dificuldade quan-

do o assunto é gestão sanitária, não pela incompetência, 
de jeito nenhum, não só pela corrupção, desleixo e falta 
de empatia notáveis em boa parte do pessoal técnico de 
saúde, mas e principalmente pela deficiência genético-

-administrativa da nossa realidade, ou seja, o coxear nacional 
para além da saúde. Esses e mais aspectos que contribuem para 
a fragilidade dos nossos serviços deviam, à uma altura dessas, 
forçar-nos para uma maior preocupação com tudo que poderá ad-
vir do que ecoa pelo mundo afora em relação a mais nova gripe.

Quando tudo isso começou, tratou-se de maneira tão leviana que a 
sua chegada acabou sendo tão brutal e desastrosa que o seu controlo 
acabou totalmente descontrolado pois, acreditava-se numa teoria 
absurda de que podíamos ser inatingíveis, fosse pelas altas tempe-
raturas que podemos agora dizer que beneficiamos, à estulta teoria 
da cor da pele, mas a gripe chegou e num peso tal que denunciou a 
nossa incapacidade sanitária agressivamente. Todavia, com as demais 
vicissitudes, cá estamos nós gerindo a doença na medida em que nos 
é possível porém, aproximam-se novamente tempos em que possivel-
mente, tenhamos de recorrer aos impossíveis para resistir a isto tudo.

Portanto diante dessa maldosa previsão, estamos a galgar muito 
vagarosamente rumo a defesa, pela experiência adquirida com as va-
gas passadas, devíamos já estar ocupados em minimizar os desastres 
respiratórios que se avizinham. Na verdade é hora de organizar o mo-
delo domiciliar e laboral com que devemos enfrentar a quarta vaga.

Essa vaga vai-nos obrigar com certeza a cumprir com algum tipo 
de quarentena, este seria então o momento de preparar tal fase, 
isto é, temos que saber desde já, quais de nós e em que momentos, 
com o pico da próxima vaga, deveremos nos encontrar, é, ainda 
que não pareça, urgente delinear a estratégia para encarar essa 
fase. A falar-se dos meses festivos por exemplo, com certeza a 
quarta vaga far-nos-á desastrosos desastres, por tanto é imperioso 
que nos organizemos para evitar males ainda maiores. Os estu-
dantes, alunos, trabalhadores como e aonde queremos que estejam 
ordenados nesses meses, porque é preciso admitir que o período 
festivo é o mais perigoso mas, é também o melhor para que se gira 
essa situação, ou melhor, um momento equilibrado para a gestão 
desta calamidade, o turismo, que na verdade não devia parar e 
a volta dos emigrantes, que é também inevitável, batem-se de 
igual forma como critérios a serem geridos, aliás e tantos outros.  

De um modo resumido, o que está aqui em causa é a feliz 
infelicidade de ter-se de planificar ou calendarizar os ventos 
carregados do vírus, pois seremos bastante infelizes ao ignorar-
mos essa previsão e esperarmos a desgraça chegar para tomar 
medidas, portanto, relaxar em demasia pode criar-nos problemas 
que jamais nos permitirão a relaxar. o certo é desde já apertar 
as medidas não para já, mas sim para o tal período em que far-
-se-á sentir a dita quarta vaga e, por essa quarta vaga, enquan-
to o tempo ainda nos permite ao menos pensar, mãos à obra. 

Relaxados, à espera 
da quarta vaga

Dizem as boas línguas que o património de um país está na sua 
imagem. Ora bem, isto não é mais do que simbolizar que uma 
nação que não cuida de si mesma corre o risco de se guindar 
nos píncaros dos maus da fita. E quer queiramos quer não, esta 
é a dura realidade que respiramos em Moçambique, vitimados 

pela ganância incarnada na corrupção. Moçambicanos e moçambicanas, é 
cada vez mais notório o impacto negativo da corrupção, factor que afecta já 
os direitos fundamentais, daí que o nosso apelo aos novos governantes é que 
estes labutem sob o signo da transparência, para evitar dúvidas e dívidas. O 
que se vive hoje nas tendas da BO é de uma vergonha do tamanho do céu, 
um acto macabro capaz de assustar o próprio diabo. As dívidas ocultas que 
já não são mais ocultas depois de terem alimentado vigorosamente algumas 
barrigas, no final do julgamento e punição dos implicados, trarão desgraça ao 
seio de famílias da elite, uma vez que por ora, quem sente o efeito negativo 
é o povo. No julgamento da BO estão a ser ouvidas coisas feias em demons-
tração clássica de que os nossos gestores públicos são ou foram autênticas 
víboras na delapidação de fundos, servindo de exemplos de cabritos à solta.

Temos para nόs que urge equipar a justiça nacional com armas de arre-
messo que ajudem a combater e consequentemente minimizar o impacto 
da corrupção sobre os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. 

Filipe Nyusi decidiu pôr o travão, incentivando o combate à trapaça. 
Com o atrevimento do PR houve realmente um momento no qual o país 
parou e viu desfilar a banda de malfeitores das contas públicas passar 
para o outro lado das grades. Este atrevimento político inibiu um modus 
vivendi que já ganhava território, afigurando-se como uma maneira de 
ser e de estar das elites políticas e económicas. Deste nosso lado, a nobre 
missão foi de incentivar este desafio no sentido que quem de direito pu-
desse tomar a peito, com alguma independência, o combate à corrupção.

Não restam dúvidas que esta ferida (a corrupção) é um dos males que mais 
enfermam às economias a nível mundial com designações que variam de trapaça, 
velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, falsificação, espólio, fraude, suborno, 
peculato, extorsão, nepotismo e outros. Em Moçambique, os gatunos juntaram 
todas estas definições numa só e petiscaram deixando os cofres desnudos. Sim. 
Vazios, porque o que se seguiu foi uma crise financeira de que não há igual.

Apenas para colorir podemos destacar que dentre os factores que impul-
sionaram a corrupção vai o eclodir da guerra dos dezasseis anos que enri-
queceu algumas elites políticas A má distribuição da renda, fazendo com que 
o fosso entre ricos e pobres fosse abismal, a economia desestruturada, a má 
remuneração dos funcionários públicos, a burocracia excessiva no funciona-
lismo público a má governação, a falta de transparência na gestão do erário 
público os baixos níveis de educação e formação da população e a falta de 
responsabilização dos gestores públicos e privados. E as consequências são 
por demais sentidas nas entranhas. Atraso ou baixas taxas de crescimento e 
desenvolvimento do país, o aumento das taxas de desemprego da população, 
a evasão fiscal, as elevadas taxas de pobreza, ao aumento das desigualda-
des na distribuição da riqueza e por último a redução da esperança de vida.

Moçambicanos, a luta contra a corrupção deve deixar de ser dema-
gógica e tornar-se pragmática. A cultura da impunidade deve ser ul-
trapassada e previamente combatida e a justiça deve ser tempestiva. 

dougLas madjiLa
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Há mais cer-
tezas do 
que dúvidas 
de que nas 
anteriores 

sessões, dos seminários pre-
cedentes, tenha sido um pou-
co o que vi, vivi e testemunho 
sobre o IV, uma autêntica la-
vagem da verdade científica; 
devia ser vergonhoso e motivo 
de remorsos para quem votou 
e apelou votar em questões 
impróprias e em assuntos 
alheios. De tudo quanto pre-
senciei naquele seminário, só 
se fez jus aos resultados de 
um estudo que fiz nos anos 
2010 e 2012, enquadrado no 
âmbito de estudos de pós-
-graduação, que tinha em vis-
ta aferir a implementação da 
Proposta Padronizada da Orto-
grafia do CICOPI/ TXITXO-
PI e as motivações por trás 
da rejeição de certos símbo-
los ortográficos desta língua.

Desde o início, constou-
-me, os representantes desta 
língua nunca se identificaram 
com o símbolo /C/, fundamen-
ta-se que ele não deve fazer 
parte da ortografia da língua 
porque induz ao falante/leitor 
bilingue, condição natural de 
muitos moçambicanos, a pa-
lavras obscenas e absurdas; 
nos artigos anteriores apre-
sentamos vários exemplos, 
e talvez muitos, que pouco 
entendem desta língua, não 
estejam a perceber a situa-
ção, mas seria interessante se 
lessem a bíblia escrita nesta 

língua como padrão CICOPI 
para se ter a dimensão do equí-
voco, dos embaraços e cons-
trangimentos que o CICOPI 
causa nos falantes vernáculos. 

Há uma verdade cristalina 
que deve aqui ser destacada, 
as demais línguas moçambi-
canas não têm muitos[tʃ]/TXs 
como o TXITXOPI tem, e os 
progenitores do CICOPIe to-
dos os seus pares têm a razão 
de não perceber.Alguns não 
imaginam as sensibilidades 
ético-morais subjacentes que 
se violentam e se estrangu-
lam, pois, as ortografias não 
são simples desenhos gráficos, 
mas sobretudo símbolos que 
impregnam valores histórico-
-culturais; mas muitos fazem 
vista grossa por motivos in-
confessos. Os [tʃ]/TXs no 
TXITXOPI são como os /X/s 
no TSONGA (Xitswa, Chan-
gana e Rhonga), tudo é /X/ 
aqui, /X/ ali e /X/ que não aca-
bam: Xikwembu, Xihari, Xi-
khoxana, Xamina, Xayala, Xi-
kwihi… (Deus, animal, velho, 
minha, recusar-se, onde está).

Portanto, percebe-se que 
se está fazendo um exercício 
incaracterístico de pessoas al-
tamente alfabetizadas e cons-
cientes da verdade científica, 
visto que ninguém apanhou o 
/C/ em tudo que se escreveu 
sobre o TXITXOPI, em todo 
o período anterior ao primeiro 
seminário sobre a padroniza-
ção das línguas moçambica-
nas, salvo desconhecidas ex-
cepções. Como dizia num dos 

anteriores artigos, muitos do 
que que defendem o CICOPI 
fazem-no com outros interes-
ses e não os linguísticos, têm 
consciência disso, e têm-na de 
que o projecto CICOPI não tem 
sustentabilidade nenhuma, um 
dia todos ficarão clarividentes. 

É que se verificam incon-
gruências até em manuais pro-
duzidos por ilustres doutores 
de línguas com dados difíceis 
de digerir; foi publicado re-
centemente um manual de-
signado “Manual de Línguas 
Moçambicanas” pelo Minis-
tério da Educação e Desen-
volvimento Humano e a As-
sociação Progresso. Para além 
de ser um livro terrivelmente 
complexo para ser usado para 
uma compreensão efectiva 
do que se pretende, ensinar, 
em um ano e meio ou mesmo 
dois anos, um futuro professor 
a saber os conceitos e regras 
básicas de dezoito línguas, é 
no mínimo ilusório. E mais, 
está lá escrito, na página 23 
desse manual, que existe uma 
variante Xikhambani e outra 
Cikhambani, em “Citshwa e 
Cicopi” respectivamente;se 
isto está bom, então nada 
está errado no mundo, ou o 
Citshwa é Xitshwa.Como um 
professor explica esta diferen-
ça ao seu aluno exigente(?)

Mas vamos aquilo que é 
interpretado como não ciência, 
como missionarismo ou gnos-
ticismo, isto é, aquilo que não 
é digno de ser aceite pela ci-
ência moderna moçambicana, 

de padronização ortográfica. 
Entretanto, os prefácios das 
duas bíblias sagradas escritas 
em TXITXOPI, a versão cató-
lica e a cristã, apresentam uma 
linha cronológica da evolução 
da escrita desta língua, carac-
terizada pela publicação dos 
livros sagrados desde o ano 
1931 e 1953 com a publicação 
do Evangélio de São Mateus. 
Em 1976 constituição de equi-
pas de trabalho para prosse-
guir com as traduções, e em 
1982 foram traduzidos os qua-
tro Evangélios (Mateus, Mar-
cos, Lucas e João); em 1987 
traduzidos os Actos dos Após-
tolos; em 2000 traduzido todo 
o Novo testamento; em 2011 
traduzido o Novo Testamento 
e Salmos de David; e 2012 e 
2016 traduzida Bíblia Sagrada 
na íntegra, versões católica e 
protestante respectivamente.

No banco de escola é isto 
que todos aprendemos, CO-
ERÊNCIA, porque a ciência 
é feita disso. Uma simples 
observação permite perceber 
que o padrão dos anos trinta 
e quarenta difere dos anos ul-
teriores. Os padres, todo mun-
do sabe, não são tão leigos em 
línguas como se pode imagi-
nar, aliás, até os precursores da 
bantuística,Malcolm Guthrie 
e Wilhelm Bleek, foram mis-
sionários, tendo estudado teo-
logia e línguas da antiguidade 
clássicas, o hebraico, o grego, 
o latim, como outros tantos mis-
sionários, incluindo os padres 
que introduziram a ortografia 

do TXITXOPI, os Padres Feli-
ciano dos Santos e Crisóstomo 
Borges. Guthrie e Bleek, no seu 
serviço missionário em África, 
interessaram-se com as línguas 
africanas e fizeram o belíssimo 
trabalho que fizeram, da mes-
ma maneira que Dos Santos e 
Borges, e mais tarde os Padres 
Maheme e Nhangumbe, fizeram 
o trabalho que fizeram com es-
mero. Por isso, esconder interes-
ses obscuros na ciência mancha 
o bom trabalho que todos nós 
apreciamos, escrever as nossas 
línguas como nós queremos.

Veja-se até onde este exercí-
cio de imposições, este carácter 
ditatorial da ciência da padro-
nização chegou, na tal sessão 
planária do IV Seminário, de-
pois da votação esmagadora 
de gente que nada entende do 
TXITXOPI, a jovem profes-
sora primária, numa escola em 
Chidenguele, desatou a recitar 
“Seniya! Seniya seniya seniya. 
Seniya a Revolução ya famba” 
para uma explosão de vozes re-
petindo orefrão revolucionário 
dos finais de setenta e princípios 
de oitenta. Os únicos indiferen-
tes da celebração triunfal foram 
os verdadeiros VATXOPI, ti-
dos como os contrarrevolucio-
nários, que não querem mu-
danças; e até houve (docente) 
quemperdeu a humanidade na 
euforia e disse “Já morreu o 
vosso Padre”, numa clara alu-
são ao Padre António Fonseca 
Maheme, o homem que sem-
pre soube defender a ortografia 
da sua língua, o TXITXOPI.

randuLan i

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

Legislativo Linguístico Nacional? (5)   
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Vitória Diogo insta estudantes a
pensarem globalmente e agir localmente 

Remarcado congresso da OJM

a secretária de estado na província de maputo, Vitória 
diogo instou os estudantes a terem uma visão ampla sobre 
a vida e o mundo em que estão inseridos, tornando-se mais 
úteis sem se deixar limitar pelas fronteiras, a pensarem 
globalmente e agir localmente, apostando sobretudo na 
qualidade, pois, segundo defende,   numa era de economia de 
mercado, as entidades empregadoras buscam colaboradores 
com qualidade de pensamento, análise, produtividade e com 
habilidades para vida e não simples trabalhadores.

Falando numa 
palestra profe-
rida à comu-
nidade acadé-
mica sobre a 

temática: Ensino, Pesquisa e  
Extensão, em Tempos de Re-
adaptação Social, no âmbito 
das VII Jornadas Científicas 
promovidas pela Universida-
de Wutivi (UniTiva), Vitória 
Dias Diogo, chamou a atenção 
dos estudante, para que estes 
não sejam consumidores da 
sapiência do docente, e sim 
que façam uso do saber ba-
seado na pesquisa e métodos 
científicos, ligando a teoria e 
a prática, para resolver as ne-
cessidades e preocupações da 
população de modo contribu-
írem para a melhoria da qua-
lidade de vida da comunidade.

Durante os três dias das 
VII Jornadas Científicas, que 
juntaram cerca de duzentos es-
tudantes da UniTiva e não só, 
e que decorrerem sob o lema 

“Ensino, Pesquisa e Extensão 
em tempos de Readaptação 
Social”, para além das apre-
sentações realizadas pelos es-
tudantes, o evento contou com 
a participação de docentes na-
cionais e internacionais atra-
vés da realização de palestras e 
mesas redondas, uma das me-
sas redondas foi realizada pela 
UniTiva e a Empresa Nacional 
de Parques de Ciência e Tec-
nologia sobre a operacionali-
zação de parcerias de pesquisa.

Na ocasião, o Conselho 
dos Serviços de Representa-
ção do Estado na Província 
de Maputo e a Uni Tiva as-
sinam memorando de enten-
dimento visando a busca de 
soluções a partir da pesquisa.

Sobre o memorando, a Se-
cretária de Estado defendeu 
que  a missão da academia 
só é legitimada se esta tiver 
as suas actividades voltadas 
aos anseios da comunidade, 
baseada na tríade “Ensino, 

Pesquisa e Extensão”, pois, 
segundo a governante, para 
além da produção do conheci-
mento, do saber, concorre para 
a formatação do ser humano 
e bem-estar da comunidade.

Frisou  que a parceria ora 
firmada está alinhada com 
o PQG2020-2024, que tem 
como uma das suas priori-
dades o desenvolvimento 
do capital humano e social.

“Portanto, é vital  e im-
prescindível  associar-se a 
academia na busca de soluções 
a partir da pesquisa, para ela-

boração e materialização de 
programas comuns em bene-
fício das comunidades, sobre 
diversos problemática como é 
o consumo de drogas e álcool, 
violência doméstica, impacto 
da exploração de inertes, in-
dustrialização na província, 
capacitação de gestores de 
instituições do ensino técni-
co profissional, entre outros”.

Para o reitor da UniTiva, 
Nelson Chacha, os trabalhos 
apresentados durante as jor-
nadas científicas demons-
traram o interesse dos es-

tudantes pela investigação 
científica e pelo uso da ciên-
cia na identificação e resolu-
ção de problemas concretos 
que afectam as comunidades.  

“Tivemos intercâmbio 
científico cultural com o sector 
público e privado com a pre-
sença da Empresa Nacional de 
Parques de Ciência e Tecnolo-
gia, o sector de estado através 
do Conselho de Serviços de 
Representação de Estado na 
Província do Maputo e dos 
Serviços Provinciais de Acção 
Social. Teremos mais campos 
de estágio pré-profissional 
no maior parque industrial de 
Moçambique, encubação de 
estudantes, acrescentando valo 
à empregabilidade e empre-
endedorismo dos estudantes 
da UniTiva”, disse para de-
pois acrescentar que “tivemos 
intercâmbio técnico cultural 
e científico com brasileiros, 
também nossos parceiros para 
a internacionalização que nos 
brindaram com valorosos te-
mas dentre os quais destaco: 
“Como criar startup a partir 
de um projecto académico” 
e “Conexões da academia 
para o mundo de negócio”.

O evento serviu ainda 
para premiar trabalhos apre-
sentados por alguns estudan-
tes em diversas categorias.

O congresso da 
Organização 
da Juventude 

Moçambicana(OJM) que inicial-
mente havia sido marcada para 
o mês de Dezembro, na provin-
cía de Nampula é remarcado 
devido as medidas, mormente 
a prevenção da covid19. A Se-
cretária Geral da OJM, Anchia 
Talapa acrescentou que já há da-
tas para o evento, que de entre 
vários instrumentos irá eleger os 
novo Secretário-Geral daquele 
braço social do partido Frelimo. 

Falando no final da sessão ex-
traordinária do comité central da 
OJM, que decorreu na última se-
mana na Escola Central do Partido 
dos camaradas,  a Secretária-Geral 
da OJM explicou em jeito de balan-
ço que a sessão aprovou  os docu-
mentos que servirão de  orientação 

as eleições internas dos delegados, 
directiva eleitoral, e  código de 
conduta daquele orgão juvenil.

Anchia Talapa refiriu  que 
a sessão extraordinária da 
OJM  apreciou ainda o infor-
me do gabinete central de pre-
paração do segundo congresso. 

“O congresso que inicialmen-
te estava marcado para Dezembro 

do ano em curso foi remarcado, 
devido a situação da pandemia da 
covid19 que impunha as restrições 
relativas ao número de pessoas 
e realização de grandes evento.

Outrossim que leva a re-
marcação das datas é que não 
tinham sido aprovados, segun-
do Talapa documentos que irão 
nortear as eleições internas tendo 

já sido ultrapassado com a ses-
são realizada na última semana.

A fonte lembrou o segundo 
congresso da OJM  será de 30 de 
Março e 2 de Abril do próximo 
ano, na provincía de Nampula.

 Talapa esclareceu que o con-
gresso será antecidido pela eleição 
dos delegados, processo que terá 
seu inicio no dia 5 de Dezembro 
para os comités de zona, mês de ja-
neiro abrangindo os distritos e para 
fevereiro, os comités provinciais.

Entretanto, falando no acto de 
abertura da sessão extraordinária, 
o secretário geral do partido, Ro-
que Silva lembrou aos presentes 
que a juventude continua ser prio-
ridade no seio do partido Frelimo.

 Para Roque Silva o segun-
do congresso da OJM deve ser 
um momento de festa e de re-
flexão sobre o papel da juven-
tude face aos problemas que 
enfermam o país com particu-

lar enfoque ao emprego
Os jovens ,segundo o 

secretário geral da Frelimo 
não devem abdicar do seu 
papel, uma vez que as di-
nâmicas dos países em via 
de desenvolvimento(PVD) 
incluindo Moçambique re-
querem um esforço conti-
nuo, porque a solução nem 
sempre, de acordo com 
palvaras do Roque Silva, 
está ao virar da esquina. 

“Estas soluções confor-
me sustentou Silva devem 
abrangir a todos jovens 
independente da sua filia-
ção partidária” ressalvou

 Porque a covid19 é o 
assunto do momento Ro-
que Silva convida a todos 
actores da sociedade a 
continuarem a dessiminar 
mensagens de prevenção 
de modo que o quadro 
epidemiológico conti-
nue a decrescer e conse-
quentemente retomar-se 
a algumas actividades 
de desenvolvimento.eG
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PRODEM: uma nova abordagem 
na dignificação do sector informal 

“Precisamos de espalhar esta abordagem dignificante e 
sustentável de apoio às famílias, cujo sustento depende do 
chamado sector informal” - recomendou Júlio parruque, 
Governador da província de maputo, numa cerimónia de en-
trega de DUATS e concessão de financiamento realizada dia 
28 de Outubro  último, no Município de Boane, no âmbito da 
implementação do programa de desenvolvimento de merca-
dos (prodem).

Parruque saudou 
a iniciativa do 
Presidente do 
Município de 
Boane, Jacinto 

Loureiro, em criar o mercado 
de Umpala e organizá-lo à luz 
de uma estratégia concebida 
pela Gapi para reestruturar os 
mercados informais periurba-
nos e, dessa forma, melhorar as 
condições de trabalho e protec-
ção sanitária dos micro empre-
sários e utentes desses espaços.

O mercado de Umpala, em 
Boane, é um dos três espaços 
onde a Gapi está a implemen-
tar o PRODEM de uma forma 
piloto, com apoio da Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT) e financiamento do 
Governo da Suécia. Os outros 

dois pilotos estão a decorrer em 
Xiquelene, Cidade de Maputo 
e Mercado Novo de Vilankulo.

“A Gapi, ao disponibili-
zar não só recursos financei-
ros, mas também assistência 
técnica na gestão para que os 
empresários possam ter mais 
sucesso nos seus negócios, 
consolida uma visão digni-
ficante para as famílias, cuja 
subsistência depende desta 
actividade”- disse Parruque.

O Município de Boane tem 
facilitado as condições para que 
esses empresários tenham aces-
so a DUATs (Direito de Uso e 
Acesso à Terra), reforçando as-
sim a sua capacidade de endivi-
damento e obtenção de créditos.

Na cerimónia, o Governa-
dor de Maputo e o Presidente 

do Município de Boane en-
tregaram simbolicamente seis 
DUATs, enquanto a Gapi emi-
tiu quatro cheques com valores 
entre 50 a 250 mil Meticais. O 
Município já aprovou 24 DU-
Ats e a Gapi já realizou várias 
actividades de formação e con-
cedeu 44 créditos num mon-
tante total de 6,4 milhões de 
Meticais. Nos três projectos-
-pilotos, a Gapi já disponibili-
zou 14,5 milhões de Meticais 

a um total de 352 operadores.
“Este mercado, com mais 

de 600 espaços de micros e pe-
quenos negócios é um exemplo 
a seguir.  A Gapi está convidada 
a trabalhar com o Governo da 
Província de Maputo, para levar 
esta experiência às várias vilas 
e cidades emergentes que en-
frentam problemas de um sec-
tor, dito informal que é mal-en-
tendido e está desenquadrado” 
– acrescentou Júlio Parruque.

O Presidente da Comissão 
Executiva da Gapi, Adolfo 
Muholove, reafirmou o com-
promisso da Gapi em prosse-
guir a mobilização de com-
petências e meios para que os 
projetos piloto agora em curso, 
e em particular o de Boane, se 
consolidem e se implementem 
em todos os distritos e muni-
cípios de Moçambique, cujas 
lideranças assim o solicitem.

“O nosso projecto mais 
completo inclui entre outros 
aspectos um módulo de di-
gitalização que vai permitir 
acesso local à informação dos 
produtos disponíveis, preços, 
procura por parte dos clien-
tes, aquilo que se designa 
por ‘e-comerce”. Além dis-
so, tal como fizemos em 
Ribaué, montamos redes 
locais para que os operado-
res, particularmente jovens 
e mulheres tenham acesso 
à internet e acedam a pro-
gramas de formação educa-
tivos e, em breve, a siste-
mas de pagamentos digitais” 
- informou o PCE da Gapi.

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

É um espaço onde vários investigadores de países lusófonos dedicam-se a apresentação e dis-
cussão 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.

Objectivos

Oferecer oportunidade aos investigadores das áreas de Economia, Gestão, Finanças, Contabil-
idade, 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 textoMicrosoftOfficeWord):

Projectos de Teses de Doutoramento;
Projectos de Dissertações de mestrados;
Artigos científicos;
Resumos

Instituições organizadoras

Estrutura do trabalho

O trabalho a ser apresentado deve ser digitado no editor de textoMicrosoft OfficeWord e enviado
por correio electrónico, obedecendo a seguinte estrutura:

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.)

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 10minutos para fazer a sua comunicação. Em seguida serão concedidos
cerca de 20 minutos para a apresentação de dúvidas e debate.

Datas importantes

Actividades Data
Submissão dos trabalhos (Resumos) 25/10/2021 a 17/11/2021
Divulgação dos trabalhos aceites Até 24/11/2021
Realização do evento 01/12/2021 a 03/12/2021
Publicação dos anais 2022

Contactos

Todos os trabalhos (resumos) devem ser enviados para o endereço electrónico da comissão orga-
nizadora - 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 supe-
rior (graduação e pós-graduação), docentes, investigadores, gestores/funcionários das instituições
públicas/privadas e a sociedade no geral.

Instituições organizadoras

Primeiro Simpósio - 2021

Comercial
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No leito do grande rio

TotalEnergies Marketing Moçambique 
procura terceira geração de talentos

TVCABO eleita melhor internet de Moçambique pelo sétimo ano consecutivo

No ano em 
que celebra 
25 anos, a 
T V C A B O 
Moçambique 

voltou a ser distinguida como 
o melhor “Provedor de Serviço 
de Internet” do País, recebendo 
o mais elevado galardão do seu 
sector de actividade, o Diamond 
Arrow Award. Atribuído pela 
PMR África, a qual premeia 
anualmente as melhores marcas 
que actuam no mercado moçam-
bicano, o Arrow Award contem-
pla quatro níveis de distinção - 
Diamond, Gold, Silver e Bronze. 
Com este prémio, o mais elevado 
de todos, a TVCABO consolida 
a sua posição de melhor “Pro-
vedor de Serviço de internet” de 
Moçambique, ao somar já oito 
Diamond Arrow Awards, sete 
deles consecutivos desde 2015.

Este Diamond ArrowAward, 
além de celebrar o serviço de 

excelência resultante do empe-
nho de uma equipa de profis-

sob lema, “ideias necessitam de energia para crescer!” 
foi lançado na passada sexta feira em maputo, o concurso 
Desafio Startupper do Ano, desenvolvido anualmente pela 
total energies marketing, empresa subsidiária da petrolí-
fera francesa total, que se dedica a operações de comercia-
lização de energias à escala global.

O desafio é pro-
posto a em-
preendedores 
do continen-
te africano 

e visa desenvolver o potencial 
inovador em prol saúde pública, 
segurança, educação, acessibi-
lidade ou outras questões que 
afectem as comunidades locais.

O concurso obedece a duas 
fases, sendo uma nacional, cujos 
vencedores, representarão o 
país na corrida continental, que 
prevê a participação de 32 paí-
ses, para encontrar o vencedor 
da terceira edição da inciati-
va da gigante Total Energies.

Na edição passada, em Mo-
çambique aTotal Energies Ma-
rketing Moçambique, S.A. pre-
miou na fase nacional, Sebastião 
Coana e a sua iniciativa ECO 
PLANET MOZAMBIQUE 
LDA, que tem como objectivoo 
desenvolvimento sustentável da 

nossa economia, através da cria-
ção de produtos ecológicos com 
base em matéria prima local, pro-
moção do emprego e equilíbrio 
de género na força de trabalho. 

Emelito Changadeia com a 
resposta Água Potável Para Todos, 
para enfrentar a problemática qua-
se global da falta de água potável 
na maioria das vilas municipais 
em Moçambique, o seu projecto 
foi parte integrante na solução da 
falta de água em algumas zonas. 

Edson Nhancale apresentou 
a ideia Vegetais protegidos-Casa 
Verde para garantir a disponi-
bilidade de hortícolas frescas 
e de qualidade durante todo 
ano,através de práticas para res-
ponder as mudanças climáticas.

Marta Uetela e a sua startu-
pperMinimal LivingBox Minimal 
LivingBox que dedicam-se ao de-
senho e construção modular com 
base em contentores e perfis me-
tálicos, de habitações, escritórios 

e instalações minimalistas para 
desenvolvimento de negócios.

De acordo com  Fanny Canet, 
Directora Geral da Total Energie 
Marketing Moçambique, “Acima 
do espírito empreendedor, esta 
3ªedição do Desafio Startupper do 
Ano, reafirma o compromisso da 
Total Enegies em apoiar o desen-
volvimento socioeconómico dos 
países, nos quais a Empresa opera 
em África.Contribui localmente 
para o fortalecimento do tecido so-
cial, apoiando os empreendedores 
mais inovadores na realização de 
seus projectos.” Tendo acrescen-

tado que este ano. O prémio “me-
lhor empreendedora” é uma novi-
dade da 3ª edição para encorajar 
o empreendedorismo feminino.

Por seu turno, Luísa Diogo, 
Madrinha do projecto, afirmou 
que a visão de desenvolvimento 
requer a inclusão rural e urbana, 
tendo realçado que o papel do 
sector privado é preponderante 
para assegurar esse processo de 
aceleração da riqueza nacional 
e que as PME’s devem trazer as 
soluções para os desafios do país.

Os candidatos às três catego-
rias do Desafio, designadamente, 

O “melhor projecto de criação 
de negócio’’,  O ‘’melhor startup 
com menos de 3 anos’’, A ‘’me-
lhor empreendedora’’ serão ava-
liados por um juri local compos-
to por especialistas, pessoas do 
mundo das startups, gestores de 
empresas que avaliarão a relevân-
cia dos projectos com base na sua 
resposta aos desafios de desenvol-
vimento sustentável, seu carácter 
inovador e bem como a viabilida-
de e potencial desenvolvimento.

Para o prémio “melhor em-
preendedora”, candidatas femini-
nas serão avaliadas na sua habili-
dade de desenvolver acções para 
promover o empreendedorismo 
feminino e melhorar o quotidiano 
de mulheres na sua comunidade 
para além dos critérios acima.

Seguido a nomeação de 3 
vencedores por país, um júri 
internacional irá reunir-se para 
seleccionar 3 “Grandes Ven-
cedores” para o continente.

O registo será aberto no dia 
4 de Novembro, 2021 e será 
acessível directamente online na 
http://startupper.totalenergies.
com/. Os candidatos terão até o 
dia 23 de Dezembro, 2021 para 
submeter as suas candidaturas.

Desafio Startupper do Ano 

sionais dedicados, vem também 
reconhecer, uma vez mais, o 
contributo da TVCABOpara o 
crescimento económico e social 
de Moçambique. Ao colocar te-
lecomunicações de qualidade 
superior ao serviço das popula-
ções e, por esta via, promover a 
sua inclusão tecnológica, a TV-
CABO tem contribuído, desde 
1996, para o desenvolvimento 
social e o crescimento econó-
mico sustentável e inclusivo 
de Moçambique rumo a uma 
sociedade do conhecimento.

Enquanto fornecedora e ope-
radora de serviços de telecomu-
nicações, a TVCABO tem um 
conhecimento sólido do mercado 
moçambicano de telecomuni-
cações, assente em 25 anos de 
experiência e introdução contí-
nua de inovações tecnológicas. 
Designadamente com o lança-

mento do projecto de rede em 
fibra óptica (FTTH) em 2011, 
pioneiro em África e que nunca 
cessou de evoluir e crescer desde 
então, com a expansão do acesso 
a banda larga para as províncias. 

Além de proporcionar uma 
moderna infra-estrutura de rede 
em fibra óptica e em expansão 
contínua, serviços de teleco-
municações de excelência e um 
sistema de gestão da qualidade 
certificado, a TVCABO é tam-
bém o único distribuidor Tri-
ple Play de Net+TV+VOZ do 
mercado moçambicano. Conti-
nuamente presente na vida dos 
profissionais e das famílias, a 
TVCABO constitui-se, assim, 
como uma janela para o mun-
do, a ligação que mantém os 
seus Clientes próximos de quem 
mais gostam, e um parceiro com 
o qual podem sempre contar.
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No leito do grande rio

a Vale moçambique e o Governo de moatize lançaram, 
no sábado, 23 de outubro, a primeira pedra para a cons-
trução de mais de 160casas convencionais,para as comu-
nidades de N’tchenga e m’padwe, no distrito de moatize, 
província de tete. para além das casas, a cidadela a ser 
construída terá infra-estruturas sociais como hospital, es-
cola, esquadra e locais de culto. por outro lado, o projecto 
inclui locais para recreação, zona verde, para o plantio de 
árvores e área para a prática de agricultura e pecuária.

Os beneficiários 
são famílias 
que residem 
no perímetro 
da zona de 

Concessão da Mina de Moatize. 
As casas estão a ser construídas 
na Nova Vila de Reassentamento, 
em Nhamitsatsi, Distrito de Moa-
tize, e serão entregues a igual nú-
mero de famílias que, para além 
de beneficiarem de maior segu-
rança e comodidade, vão contar 
com várias infra-estruturas sociais 
e programas sociais importan-
tes para o desenvolvimento dos 
meios devida das comunidades.

Durante a cerimónia de lan-

çamento da construção da casa-
-modelo, o Administrador de 
Moatize, Eugénio Muchanga, 
destacou a edificação de infra-es-
truturas públicas de saúde, edução 
e segurança e casas do tipo três, 
como sendo os principais ganhos 
que resultarão deste projecto de 
reassentamento. “Daqui a pou-
co vocês estarão a viver numa 
cidadela e as condições de vida 
vão melhorar. Terão um posto 
de saúde, escola para as crianças 
e muitas outras infraestruturas 
que serão feitas aqui. Como go-
verno, vamos também trabalhar 
para trazer energia para aqui”.

Representando a comunida-

de de Ntchenga (contemplada 
no projecto), Pinto Massuvula, 
líder comunitário, mostrou-se 
satisfeito com o arranque das 
obras de construção da casa-
-modelo, garantindo que fará 
tudo o que estiver ao seu alcan-
ce para que a população preser-
ve as infra-estruturas. “Estamos 

Access Bank junta-se à campanha 
mundial de sensibilização contra o 
cancro da mama e colo do útero

Vale vai construir cidadela com 
mais de 160 casas em Moatize 

Durante o mês 
de Outubro, o 
Access Bank 
M o z a m b i -
que juntou-

-se à campanha mundial de 
sensibilização contra o cancro 
da mama e do colo do útero. 

A campanha pretende aler-
tar a sociedade para esta reali-
dade e prestar solidariedade às 
vítimas com o objectivo de an-
gariar fundos para apoio à cau-
sa, nomeadamente no que toca 
a tratamentos e medicamentos.

O banco tem vindo a rea-
lizar várias iniciativas de sen-
sibilização como a divulgação 
de informação sobre a doença, 
a distribuição de laços cor-de-
-rosa por todos os colaboradores, 
o convite aos colaboradores a 
vestirem-se de cor-de-rosa, às 
sextas-feiras, para chamar a aten-
ção para uma luta que é de todos.

Em parceria com a Associação 
Renascer, realizou também, no dia 
21, uma palestra que abordou te-
máticas como a prevenção, apoios 
à doença, auto-estima e superação.

A palestra teve como objectivo 
informar e divulgar a doença de 
forma a mudar a atitude e o com-
portamento da sociedade. Foram 

oradoras Carolina Araújo, médi-
ca especialista em Ginecologia e 
Obstetricia;Marisa Martins e Olga 
Sousa, ambas activistas. As espe-
cialistas abordaram, sem tabus, 
as diversas temáticas associadas 
ao cancro. Neste encontro partici-
param também algumas pessoas 
que, tal como as palestrantes, já 
foram vítimas da doença (homens 
e mulheres), tendo superado o can-
cro e reconstruído as suas vidas.

Com o apoio dos seus par-
ceiros, nomeadamente o projec-
to Renascer e a clínica Thula-
-Thula, o Access Bank fez do 
mês de Outubro um período de 
consciencialização do cancro 
da mama e do colo do útero, 
alertando para as várias formas 

da doença e para a importân-
cia de um diagnóstico precoce.

Estasacções enquadram-se 
no ‘W- Initiative’, um progra-
ma do Access Bank que apoia a 
Mulher a vários níveis, incluin-
do na saúde, educação e em-
preendedorismo, entre outros. 

Dados oficiais partilhados pe-
las autoridades moçambicanas de 
saúde indicam que 17 mil pessoas 
morreram vítimas de cancro da 
mama no último ano. Uma estatís-
tica que, gradualmente, aumenta 
no país. A informação desperta a 
necessidade contínua da união de 
todos no combate a este mal. En-
quanto banco socialmente respon-
sável, o Access Bank junta-se tam-
bém a esta causa que é de todos.

ansiosos para vir para cá viver. 
Vamos pedir à empresa para 
acelerar o processo de cons-
trução para que a comunidade 
se instale o mais rápido possí-
vel neste local”, acrescentou.

Segundo Horácio Gervásio, 

representante da Vale na ceri-
mónia, a identificação do local 
de reassentamento foi feita em 
colaboração com o governo e as 
comunidades abrangidas. “Lan-
çámos a primeira pedra para 
a construção da casa modelo 
justamente para permitir que as 
famílias beneficiárias tenham a 

oportunidade de ver como vai 
ser o seu futuro lar. É tirar do 
papel para a realidade. Estamos 
felizes por notar que todos estão 
envolvidos e satisfeitos com o ar-
ranque do projecto”, sublinhou.

Para a Vale Moçambique, 

garantir que as comunida-
des residam em zonas segu-
ras e com melhores condições 
de habitabilidade é um dos 
seus maiores objectivos, en-
quanto empresa socialmente 
responsável, de forma a ga-
rantir o bem-estar das comuni-
dades nas regiões onde opera.

A Revista Índico, revista de 
bordo da LAM – Linhas Aéreas 
de Moçambique, produzida pela 
Executive Moçambique, venceu, 
pelo segundo ano consecutivo, o 
prémio da melhor revista de bordo 
das companhias aéreas africanas. 

Esta distinção é fruto da vota-
ção feita pelos leitores e aprecia-
dores, de onde constam os passa-
geiros da companhia, profissionais 
da indústria de aviação e turismo. 

Em comentário ao anúncio do 
vencedor, feito no dia 21 de Ou-
tubro corrente, o director geral da 
LAM, João Carlos Pó Jorge, ma-
nifestou gratidão pela preferência 
expressa por todos que votaram na 
revista: “Estamos encantados por 
este valioso feedback ao traba-
lho que temos desenvolvido para 
tornar a revista sempre atractiva. 
O reconhecimento, através de vo-
tação no World Travel Awards, 
demonstra que a revista é apre-
ciada e está chegar a mais gen-
te, em diversas demografias que 
viajam nas nossas aeronaves ou 
visitam o nosso  site www.lam.
co.mz, onde a mesma está dispo-
nível, o que nos renova a respon-
sabilidade de ter, em cada edição, 
uma melhor revista”, afirmou.

Por seu turno, a directora geral 
da Executive Moçambique, Mia 
Temporário, regozijou-se com o 
segundo prémio consecutivo, em 
cinco anos de produção da revis-
ta Índico: “É gratificante perceber 

que o público leitor está atento e 
aprecia a essência daquilo que fa-
zemos para apresentar o País como 
um destino aprazível, através de um 
trabalho requintado de narrativas, 
fotografias, designer gráfico apura-
do, entre outros factores que tornam 
a revista num projecto único”, disse.

Por via da conquista, pela se-
gunda vez seguida, do prémio 
de melhor revista de bordo das 
companhias aéreas africanas, a 
ÍNDICO foi nomeada para o pré-
mio global de melhor revista de 
bordo do mundo (World’s Lea-
ding Inflight Magazine 2021). 

O primeiro prémio na catego-
ria de melhor revista africana de 
bordo foi atribuído à ÍNDICO em 
2020. Em Moçambique, a revista 
foi distinguida com o Prémio de 
Melhor Parceiro do Turismo, atri-
buído pela AVITUM – Associação 
dos Agentes de Viagens e Opera-
dores Turísticos de Moçambique.

Revista Índico é, de novo, a 
melhor revista de bordo de África
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Covid-19 acentua exploração infantil 

Nas últimas década foram dados passos significativos na 
luta contra o trabalho infantil, no entanto, a pandemia da 
Covid-19 trouxe retrocesso. são muitas incertezas em relação 
ao verdadeiro impacto e duração da crise, assim como a 
adaptação das populações. 

Neste caso, a 
p a n d e m i a 
continua au-
m e n t a n d o 
a insegu-

rança económica, provocan-
do uma profunda disrupção 
das cadeias de abastecimen-
to e interrupção na produção.

Entretanto, certas crianças 
podem ser forçadas a trabalhos 
perigosos e acabam se tornando 
crianças obsessivas a este tipo 
de trabalho e futuramente depen-
dente deste tipo de actividade.

Diante deste cenário, em 
qualquer canto dos países verifi-
ca-se casos de violação dos dire-
tos das crianças. Sem esquecer da 
violência doméstica que os mes-
mos passam no seio da família.

Neste contexto, o que se 
vive nos mercados do país, pre-
cisamente na cidade de Mapu-
to mais de 60 dos vendedores 
ambulantes são crianças dos 
8 a 16anos de idade, e com 
nível baixo deescolaridade. 

De salientar que,o trabalho 
infantil refere-se ao emprego 
de crianças em qualquer traba-
lho que priva-as da sua infância, 
interfere na capacidade de fre-
quentar a escola regularmente 
e é considerado mentalmente, 
fisicamente, socialmente ou mo-
ralmente perigoso e prejudicial.

Nesta edição o jornal trás 

história de crianças que tra-
balham horas e horas faça 
chuva ou calor estão na rua 
para buscar do seu sustento.

“Sonhando com um futuro 
próspero”

Este é pensamento de Ma-
nuel vicente de 10 anos de idade, 
frequenta a quarta classe, uma 
criança que dia após dia se faz 
as ruas da capital Maputo, com 
intuito de ganhar o seu sustento 
e dos seus três irmãos menos de 
idade. Contou ao nosso jornal que 
se viu obrigado a ir nas ruas para 
vender saco plástico a mando da 
sua tia por sinal irmã do seu pai.

Entretanto, com lágrimas 

nos olhos este petiz contou que 
a sua mãe viajou para a ter-
ra do rand, para poder mudar 
a situação triste que estes vi-
vem, mas desde que a sua mãe 
viajou nunca mas deu caras.

“Não sei porque mamã não 
voltou disse que só ficaria três me-
ses, mas já vão os dois anos que 
mamã não dá caras e muito menos 
ligar,” frisou o pequeno Manuel.

Encontramos o pequeno 
Manuel no mercado do zim-
peto onde exercea sua ativida-
de juntamente com seus dois 
amigos, por volta das 10 ho-
ras, carregava consigo um pau 
onde espetou os seus plásticos.

Manuel Vicente, sabe do ce-
nário actual que o país está atra-
vessar, por isso traz consigo uma 
máscara de protecção facial e um 
frasco que contém o álcool gel.

Ele contou-nos também, que 
os mesmos dependem da venda 
de plásticos para puderem se sus-
tentar, acrescentou também que 
além de vender plásticos, tem aju-

dado a carregar os produtos algu-
mas senhoras e por recompensas 
lhe dão de dez a vinte meticais.

Entretanto, mesmos com os 
apelos ditados pelas autorida-
des sanitárias e pelo governo, 
que as crianças fiquem em casa, 
a rotina deste petiz é de quem 
leva uma vida normal, pois le-
vanta da cama todos do dias as 
5 horas da manhã para o mer-
cado grossista de zimpeto, para 
vender os plásticos que a sua 
tia adquiriu noutros mercados.

Os casos de contágios pelo 
novo coronavírus vão diminuí-
dos progressivamente nos últi-
mos dias, onde já não se regista 
casos de contágios alarmantes 
de crianças contaminadas. 

Outra menor de idade que 
exerce trabalho no mesmo local 
que Manuel vicente, é Paito de 
11 anos de idade, disse ao nosso 
jornal que não tem outra coisa a 
fazer além de vender bolos para 
ajudar a sua mãe que esta perdeu 
emprego por conta da pandemia.

“Meu pai morreu e minha mãe 
não tem marido e perdeu emprego 
trabalhava como domestica, ”dis-
se Paito com lagrimas nos olhos.

Segundo contou, além dele 
que vende bolos no mercado zim-
peto outro seu irmão vende pão de 
bajias nas ruas de capital Maputo.

Opinião pública sobre trabalho 
infantil

Isabel Carmona, de 30 anos de 
idade, diz a nossa equipa que traba-
lho infantil é bastante preocupante 
no seio da população moçambi-
cana e não só pelo mundo fora.

Porém, disse que é importan-
te que os adultos protejam essas 
crianças do trabalho infantil, con-
tou-nos que esta mesma criança 
que entra neste trabalho forçado 
dificilmente irá auxiliar estudos.  

É verdade que a pandemia 
trouxe desemprego para alguns 
agregados familiares. Mas tam-
bém, com isso não podemos usar 
as crianças para trabalho forçado 
ou seja, esta criança esta psico-
logicamente preparada para o 
mundo do negócio, certo que, 
muitas delas não percebem o 
mundo em que entram, mas pelo 
facto de esta ser obrigada a exer-
cer essa função, torna-se algo fre-
quente e parte do seu dia-a-dia. 

A fonte vai mais além, dizen-
do que algumas crianças ao longo 
do seu exercício, não tem nada 
para comer. Acrescenta igualmen-
te que os direitos desta criança es-
tão à ser violada, porque os seus 
pais é que os mandam a rua e elas 
ficam privadas dos seus direitos, 
como a educação, diversão infan-
til, convívio com demais crianças 
no seu bairro e por vezes a insegu-
rança instalada nesse tipo de meio. 

Este tema segundo Isabel 
Carmona, é bastante preocu-
pante, diz que o cenário que 
se vive nos mercados e triste. 

“As crianças vão atrás de 
senhoras a pedir carregar sacos, 
e muitas vezes o saco é maior 
que a própria criança. Eu não 
aceito esse pedido me colco no 
lugar de mãe dessa criança”.

“Apesar dos avanços na luta 
contra o trabalho infantil, ainda 
persiste este dilema no nosso país”

A fonte diz que e fundamen-
tal aumentar a mobilização e 
atenção sobre a importância da 
prevenção do trabalho infantil. 

Carmona apontou a exem-
plo de haver programas que fala 
desse tema, de modo a persua-
dir a mente da sociedade a evi-
tar e diminuir trabalho infantil.

Contudo, a fonte apela impor-
tânciade proteger as crianças para 
que tenham um futuro melhor, 
porque eles e um futuro da manhã.

CRizaLda ViLanCuLos
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COTUR recebe prémio Diamond Arrow 2021

Através da Startup appload

a Cotur é a maior e mais premiada agência de viagens de mo-
çambique e uma das mais prestigiadas de África.  Cotur voltou 
a ser distinguida com a  “diamond arrow 2021”com o prémio de 
primeiro lugar no sector das viagens e turismo em moçambique”.  

De c o r -
reu nes-
ta  Quarta 
feira, 27 
de Ou-

tubro, a cerimónia de atri-
buição dos prémios PMR 
África de Moçambique, que 
teve lugar em Maputo.  Nes-
ta prestigiada cerimónia 
que distingue a excelência 
no ambiente de negócios, a 
COTUR  ficou em primeiro 
lugar no sector das viagens 
e turismo em Moçambique.

 Este prémio  distingue 
a COTUR como a que mais 
contribui neste sector para 
o crescimento e desenvolvi-
mento económico do nosso 
país.  Este é um prémio para 
todos em Moçambique, mais 
um grande feito para o nosso 
País para o sector do turismo.

 Com a atribuição des-
te prémio,  a COTUR vê 
reconhecidos os seus tra-
balhos de qualidade, com 
normativos internacionais, 

o que lhe confere maior 
competitividade no merca-
do nacional e internacional.

 Para o presidente da CO-
TUR, “a atribuição deste pré-
mio é um reconhecimento do 
trabalho realizado pela em-
presa e os seus colaboradores 
na implementação de proces-
sos e procedimentos de ges-
tão de excelência, modelos de 
negócios transparentes, foca-
dos na eficiência e na cria-
ção de valor para os nossos 
Clientes e Colaboradores”. 

 Com mais de 27 anos 
de experiência no mercado 
de trabalho nacional e in-
ternacional, a COTUR tem 
realizado um forte investi-
mento no desenvolvimento 
do seu portfólio de serviços, 
posicionando-se hoje como 
uma oferta global de solu-
ções de agências de viagens. 
O objectivo da empresa é 
continuar a contribuir activa-
mente para a dinamização do 
mercado de turismo  em Mo-

çambique e além fronteira. 
“Reconhecimento de ár-

duo trabalho e resiliência  em 
tempos de uma grande  crise  
no sector, a COTUR  man-
teve  toda a sua estrutura  e 

A startup mo-
ç a m b i c a n a 
appload vai 
r ep resen ta r 
o país num 

evento anual que reúne star-
tups, investidores e fun-
dos de investimento de 
todo o continente africano.

 A VC4A e o African Busi-
ness Angels Network (ABAN), 
entidades responsáveis pelo 
evento, anunciaram esta se-
mana as 16 startups que par-
ticiparão no evento, o Africa 
Early Stage Investor Summit. 
Após um processo de selec-
ção entre cerca de mil can-
didaturas, as startups foram 
divididas em duas categorias, 
consoante o seu estágio e ne-
cessidades de investimento.

A primeira categoria, de-
nominada Seed, incluiu star-
tups com necessidades entre 
os 400 mil e 8 milhões de dó-
lares americanos e a segunda, 
Série A, compreende startups 
com necessidades de inves-

timento entre os 1.5 e 10 mi-
lhões de dólares americanos.

A appload, que está en-
tre as 16 startups na categoria 
Seed, é um aplicativo baseado 
em Moçambique que estabele-
ce a ligação entre clientes que 
necessitam de transporte de 
carga e transportadores, con-
tribuindo desta forma para a 
eficiência de custo e transpa-
rência no sector logístico. A 
appload actua nos mercados 
doméstico e transfronteiriço.

As startups seleccionadas 
participarão neste fórum de 
investimento virtual, que irá 
ocorrer nos dias 4 e 5 de No-
vembro. Durante o mês de 
Outubro, os fundadores da ap-
pload terão acesso a sessões 
de formação de investidores 
renomados, mentoria em di-
versos tópicos de investimen-
to, palestras com oradores e 
a oportunidade de interagir 
com fundos de capital de risco 
estabelecidos no continente.

Moçambique representado no 
Africa Early Stage Investor Summit

está a trabalhar  na retoma  
com toda a sua capacidade,” 
disse Muhammad Abdullah 
Hassan, CEO da Cotur.

Segundo o CEO da Cotur, 
“ A pandemia veio tornar-
-nos mais fortes,aprender a 
reinventar se sobre força de 
necessidade  de sobrevivên-
cia, quem  sobreviver  vol-
tará mais forte com certeza 
essa é a nossa  visão e temos  
trabalhado nesse sentido. Es-
tamos cada vez  mais orga-
nizados,  criar serviços ino-
vadores e que  acompanham 
a dinâmica actual  e desen-
volver  cada vez  mais  tec-
nologicamente  a empresa” 
defendeu Muhammad Hassan.

 “O prémio que ganha-
mos foi de primeiro lugar 
no sector das viagens e tu-
rismo em Moçambique. 
Muito obrigado  a todos os 
nossos clientes e colabora-
dores”,   agradeceu Hassan.

Cidadãos na província mo-
çambicana da Zambézia estão pre-
ocupados com o recente aumento 
do preço dos combustíveis no país 
quando já se nota o encarecimen-
to de alguns produtos alimentares.

    A subida de preço do combus-
tível no passado dia 21 de Outubro 
apanhou de surpresa muitos cida-
dãos em Moçambique. O aumento 
varia entre 7% a 22%, de acordo 
com a região, conforme anuncia-
do pelo Governo há duas semanas.

Em Quelimane, capital provin-
cial da Zambézia, o litro da gasolina 
passou de 63 meticais para 73 meti-
cais, cerca de um euro e 2 cêntimos.

Os impactos deste aumento já se 
fazem sentir e prejudicam os cida-
dãos, como, por exemplo, o residen-
te em Morrumbala, Vasco Sozinho.

“A vida esta caótica, os nossos 
avós confiavam muito na agricul-
tura. Agora, na agricultura, se não 
tens dinheiro não fazes nada. Para 
teres boa machamba dependes do 
trator, o trator depende do combus-
tível e o combustível agora está a 
subir e o dono do trator vai aumen-
tar preço”, desabafa o morador.

Transportes afetados

Mas o impacto do aumento 
dos combustíveis promete tam-
bém afetar outros setores. Na área 
dos transportes, a maioria dos 
transportadores de passageiros 
de muitas rotas rodoviárias para 
o interior da província ameaça 
agravar dentro de poucos dias o 
preço das tarifas por causa da su-
bida do preço do combustível.

“Daqui a Mopeia são 250 meti-
cais, o equivalente a 4 euros. Por dia 
conseguimos sair com três carros. 
O combustível sobe e vamos ver se 
também subimos para 300 meticais 
por cada passageiro ou então o ne-
gocio não rende. Óleo de travão, de 
motor e os pneus estão a subir”, ex-
plica o transportador Afonso Victor.

Uma previsão também feita por 
Bernardo Mário. “Estamos à espera 
da associação dos transportes que 
está a negociar [com o Governo]. A 
nossa taxa de Mopeia a Quelimane 
é de 250 meticais, se subisse pelo 
menos para 300 iria nos ajudar. Com 
esta subida de combustível o negó-
cio não rende, só trabalhamos para 
comprar combustível”, lamenta.

Alimentos mais caros

No entanto, alguns produ-
tos alimentares já estão também 
mais caros. O litro de óleo de co-
zinha, por exemplo, que custava 
120 meticais, agora está a 180 
meticais (2,50 euros) em al-
guns estabelecimentos. Ou, por 
exemplo, 25 kgs de arroz esta-
va a 1.250 meticais e hoje pas-
sou a 1.350, cerca de 20 euros.

Uma situação que preocupa 
o residente Vasco Sozinho. “Os 
preços estão a rebentar muito, to-
dos os produtos estão a subir. Se 
falamos também de cerveja, pior, 
que é o produto mais consumido 
na província. A subida de com-
bustível piorou a situação, o Go-
verno deveria analisar isso. Eles 
não compram nada, comem a favor 
do impostos da população.dW

Subida do preço do combustível 
preocupa população na Zambézia
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Regime desagradado com 
abertura diplomática à oposição

a abertura à oposição partidária que as embaixadas oci-
dentais em luanda têm vindo a revelar no quadro da aten-
ção que prestam à situação política no país, vem dando azo 
a reacções de incomodidade do regime do mpla. o caso 
mais sentido foi o de um almoço oferecido na embaixada dos 
eUa por Nina maria Fite, actual embaixadora, a adalberto 
Costa Júnior, abel Chivukuvuku e Filomeno Vieira lopes.

Para breve está mar-
cado um almoço 
para o qual a repre-
sentante da União 
Europeia, Jeannet-

te Seppen, convidou a Adalberto 
Costa Júnior, Abel Chivukuvuku e 
Filomeno Vieira Lopes, na quali-
dade de líderes da Frente Patriótica 
Unida (FPU). Tal como verificado 
num anterior almoço da represen-
tante apenas com Filomeno Vieira 
Lopes, embaixadores de vários 
países da UE estarão presentes. 
A embaixadora britânica, Jessica 
Hand, foi também convidada para 
o almoço na embaixada dos EUA.

O propósito deduzido dos di-
plomatas é, a par de se informaram 
acerca das posições da oposição re-
lativamente ao actual momento po-
lítico, o de protagonizarem um ges-
to de “compreensão” relativamente 
à pressão com que o regime denota 
estar aplicado em fragilizar a UNI-
TA e, por via disso, a oposição. 
Foi da iniciativa do embaixador 
da Bélgica a divulgação pública de 
um encontro com Adalberto Cos-
ta Júnior, ilustrada com uma foto.

Há elementos considerados 

consistentes de que o embaraço 
do regime ante o “diálogo” com a 
oposição mantido pelas embaixa-
das ocidentais é prenúncio de que 
a imagem externa do regime, in-
cluindo a de João Lourenço pode 
vir a ser afectada devido à sua 
conduta em relação à oposição – 
UNITA em particular, Adalberto 
Costa Júnior em especial. Entre as 
razões do obscurecimento da repu-
tação de João Lourenço nos EUA 
, é apontado o chamado “retroces-
so democrático” do seu regime.

O sinal de “compreensão” 
em relação à oposição que os re-
presentantes diplomáticos oci-
dentais aparentam pretender 
promover é influenciado por 
argumentos como os seguintes:

- O enfraquecimento da opo-
sição pretendido pelo regime do 
MPLA visa a sua “subordinação”. 

- A boa governação do país, 
incluindo o respeito pelos direitos 
humanos, requer a existência de 
uma oposição autónoma e activa.

 - A inexistência em Angola de 
um estado de direito democrático 
confere vantagens a países como 
a Rússia, China e outros na sua 

competição com países ocidentais
Diferentes reports com enfo-

que na situação política do país 
coincidem na previsão de que a 
campanha do regime contra Adal-
berto Costa Júnior vai prosseguir, 
desta feita através de uma “cam-
panha polivalente” (segurança, 
imprensa, justiça), destinada a 
apresentar a UNITA como uma 
organização dividida e a ligar a 
“ala” de Adalberto Costa Júnior 
a propósitos ilícitos ou imorais.

A primeira reunião do mais 
representativo órgão de direc-
ção da UNITA, Comissão Polí-
tica, realizada no seguimento do 
afastamento de Adalberto Costa 
Júnior, demonstrou um clima de 
unidade interna – ilustrado na vo-
tação a favor da rápida realização 

de um congresso. O desfecho da 
reunião desfeiteou “projecções” 
do regime (SINSE) no sentido da 
ocorrência de choques capazes 
de minar a sua unidade interna.

Na óptica do regime, uma 
campanha pública, destinada a 
apresentar a UNITA como uma 
organização dividida e Adalberto 
Costa Júnior como internamente 
isolado, tenderá a fomentar um tal 
clima, bastando apenas que seja 
persuasiva e eficaz. As “vanta-
gens especiais” de que o regime 
julga dispor são o domínio do 
Estado, o uso da comunicação 
social e o acesso a recursos ma-
teriais para acções de aliciamento.

O objectivo imediato da 
campanha do regime visa criar/
multiplicar pontos de clivagem 

Angola

Comercial

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

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

para mas informação, contacte: patrícia dias, +351 936 307 183 (tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

entre Adalberto Costa Júnior e 
Isaías Samakuva, nomeadamen-
te através de “acções encober-
tas” ou dissimulações calculadas 
para “acirrar” sentimentos de 
rivalidade e desconfiança mútua 
entre ambos, de modo a asso-
ciar a cada um “alas internas” 
em choque uma com a outra. 
Fizeram parte desse esforço epi-
sódios registados nos últimos 
dias, entre os quais os seguintes:

- Isaías Samakuva foi convi-
dado para dar entrevistas à TPA 
e TV ZIMBO logo após o seu 
regresso à liderança da UNITA: 
Adalberto Costa Júnior, em cerca 
de dois anos de mandato, nunca 
foi convidado para o mesmo fim.

 - O Conselho da República 
foi convocado por João Louren-
ço cerca de duas semanas após o 
afastamento de Adalberto Costa 
Júnior; a “trivialidade” da agen-
da foi vista como confirmação de 
que a convocação do Conselho 
da República serviu desígnios 
políticos: exonerar Adalberto 
Costa Júnior, que como líder da 
UNITA fazia parte do Conselho 
da República, e nomear Isaías 
Samakuva em seu lugar; o Con-
selho da República raramente 
reuniu enquanto Adalberto Cos-
ta Júnior fez parte do mesmo. 

- João Lourenço, num dis-
curso proferido na cerimónia de 
posse de Isaías Samakuva como 
membro do Conselho da Repú-
blica, disse esperar um regresso 
duradouro do mesmo – uma fi-
gura contraditória com a próxima 
realização de um congresso da 
UNITA destinado a eleger novo 
presidente; a declaração foi consi-
derada “estudada” (não um desli-
ze), tendo em vista contribuir para 
um anuviamento das relações en-
tre IS e Adalberto Costa Júnior.

(África monitor/Zambeze)
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Título é fruto do trabalho colectivo e depois 
de festejar pensaremos no projecto africano

Junaid Lalgy:

Comercial

Junaid lalgy era o homem mais feliz que se encontrava no 
ainda em edificação Complexo Desportivo de Tchumene, pois 
celebrava um dos frutos do seu investimento e aposta pessoal 
no projecto associação desportiva Black Bulls que em me-
nos de cinco anos de actividade na alta competição conquis-
tava o seu primeiro título de Campeão Nacional de Futebol, 
conquistando a taça mais cobiçada no futebol moçambicano.

Foi necessário 
arrancá-lo dos 
braços dos jo-
gadores dos 
“ touros”para 

ouvir as primeiras palavras 
do patrono do projecto Black 
Bulls que tratou de clarificar 
que a conquista do Moçambo-
la era fruto de um trabalho em 
equipa que envolve desde os 
cozinheiros, o tratador da rel-
va, os dirigentes, equipa téc-
nica e os jogadores que desde 
a primeira hora prometeram 
lutar pela conquista do tro-
féu e acabaram conseguindo.

“Isto é o culminar de um 

grande trabalho, de um esfor-
ço de todos que estão envol-
vidos no projecto, por isso é 
um título especial na medida 
em que todos nós comprome-
temos para este grande feito, 
tenho que frisar que no iní-
cio da época quando pergun-
tei aos jogadores sobre o que 
pretendiam e eles responde-
ram que iriam lutar pelo títu-
lo e garanti que teriam todo o 
meu apoio e foi o que se viu 
foi uma entrega total desde o 
primeiro dia, isto é o culminar 
dos grande trabalho e grande 
esforço feito por todos nós”, 
começou por dizer Lalgy.

Quando questionado so-
bre o segredo ou fórmula em 
volta do sucesso em tão pou-
co tempo, Lalgy escusou-se 

a revelá-los afirmando que 
“ainda bem que diz que é um 
segredo, pois se o revelasse 
os adversários tomariam pos-

se disso, mas tudo resume-se 
à entrega total, comprometi-
mento para com o projecto”.

Com a conquista, a Bla-
ck Bulls ganha o direito de 
representar Moçambique na 
fase de qualificação da Liga 
dos Campeões Africanos, 
sendo que Lalgy diz ser ain-
da muito cedo para abordar 
o projecto em torno da par-
ticipação nas competições 
africanas. Porém, Lalgy 
prometeu em breve pronun-
ciar-se sobre esse projecto.

“Por ora deixem-nos feste-
jar, em momento próprio fala-
remos sobre isso. Gostaríamos 
de agradecer a todos que nos 
apoiaram, mesmo os nossos 
inimigos agradeço-os porque 
isso deu-nos mais força para 
conseguirmos os nossos ob-
jectivos”, rematou o patrono 
da Black Bulls. (laNCemZ)
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“Ecos de Resiliência” chancelada pela 
Editora Ntxuva(Brevemente)

o escritor HeltonUbisse (escrevedouro resiliente) de 
23 anos, residente na província de Gaza, prepara o lança-
mento do livro “ecos de resiliência”chancelada pela edi-
tora Ntxuva. ecos de resiliência são as marcas, vestígios ou 
sinais de persistência, superação, optimismo e criatividade.

O lançamen-
to será fei-
to no dia 
21 de No-
vembro de 

2021, de forma virtual num 
grupo de WhatsApp “Sala Vir-
tual”, da editora criado para 
o efeito, poderá ser acompa-
nhado também pelo Facebook 
da Editora  Ntxuva Editora.

O livro de génerocrónica, 
contém textos que retratam o 
dia-a-dia dos homens da nossa 
pérola do Índico que se desdo-
bram dia e noite, para manter 
o brio no seu horizonte, para 
que o sorriso não abandone os 
seus rostos e o sol da esperan-
ça nunca decline na sua vida. 

Ecos de Resiliência retra-
tam também os valores do afri-
cano em geral, moçambicano 
em particular, seja do campo 
ou da cidade. É a tensão de 
sempre, os valores que preci-
sam ser mantidas pois fazem 
parte da nossa identidade, mas 
também  precisam se abrir para 
que se enriqueçam, sob pena 
de se tornarem retrógrados.

São histórias da radiogra-
fia da crise existencial vivida 
pelo nosso País e pelo mundo, 
aquando da chegada da Pan-
demia, que abalou o sistema 
sanitário, educativo, moral e 
económico. Transparecem em 
cada texto desafios, quedas e 
superações. São dramas vividas 
pelas família na quarentena, 
desde alguns chefes de famí-
lia que perderam emprego, no 
âmbito das medidas da conten-
ção da doença e tiveram que se 
reinventar; estudantes que com 
as aulas suspensas tiveram que 
lidar: primeiro, com a experi-
ência de ficar sem ocupação em 
casa, por muito tempo e depois, 
com as aulas virtuais e as suas 
exigências, experiências novas 
e desafiantes, mas vividas com 
heroísmo; os parceiros que tive-
ram que lidar ou com o tédio de 
ficar mais tempo juntos ou com 
distância incerta, mas o amor 
manteve-lhes sempre firmes; o 
drama vivido pelos irmãos do 
norte de país devido aos ata-
ques e muito mais histórias, em 
que a humanidade foi provada 

e soube resistir firmemente.
A Editora Ntxuva tem fei-

to os seus trabalhos ainda de 
forma virtual. E trabalha a 
avaliação dos livros, emissão 
de pareceres, registo da obra, 
preparação e lançamentos.

“A fonte de inspiração do 
livro foi a experiência passada 
no momento em que estamos 
vivendo, onde o desespero 
generalizado parece ter cons-
truído uma tenda na mente de 
muita gente, onde a violência, 
a desgraça, e o negativismo 
parecem ter mais imprensa, 
como se esse fossem o único 
lado da vida. O Ecos de resi-
liência veio mostrar que há, 
não obstante, essas intempéries 
uma luz no fundo no túnel”.

“Tem esse nome pelo con-
teúdo que traz que é de supera-
ção, perseverança e esperança. 
Afinal de contas ser Resilien-
te é saber que os infortúnios 

fazem parte da nossa vida, 
como escreveu José Descalzo, 
“quem não conhece as horas 
escuras, pouco sabe da vida. E 
quem não aceita que são ine-
vitáveis é porque não é muito 
compreensivo. “Os momentos 
difíceis existem para testar a 

nossa capacidade de resistir. O 
homem precisa dessas experi-

ências para que possa crescer. 
Elas surgem independente-
mente da nossa anuência, mas 
render-se a elas ou enfrenta-
-las, cabe a cada um de nós”.

Publicar um livro em tem-

pos de Pandemia é um de-
safio.  Como todo o mundo 
sabe, está-se em momento de 
crise, em quase todas as ver-
tentes da vida, mas sobretudo 
na económica, o que dificulta 
algumas etapas e barra alguns 
sonhos que poderiam ser rea-

lizados como o financiamento 
disponível. Mas, também é ca-
tivante porque a espectativa de 
leitores é maior, uma vez que 
a paixão pela leitura é maior 
quando se está em tempos de 
quarentena, afirma o escritor. 

HeltonUbisse afirma que 
o lançamento do livro será 
feito de forma virtual. “Cria-
mos anúncios, publicamos e 
partilhamos nos plataformas 
virtuais, na conta oficial da 
editora e nas contas priva-
das”. Não obstante, o plano é 
posteriormente lançar a obra 
em formato físico, assim que 
forem criadas as condições.

Os trabalhos com a Editora 
começaram aquando do lança-
mento oficial da mesma com 
a Antologia Poética Melodias 
do Silêncio da qual faço par-
te, tendo contribuído com um 
texto. Depois desse proces-
so foi nascendo uma relação 

natural, de modo que quando 
pensei em lançar a presente 
obra, comuniquei aos repre-
sentantes da Editora e acolhe-
ram a notícia favoravelmente.

“Trabalhar com esta Edi-
tora tem sido uma honra. Ela 
é composta por membros 
simples e competentes, flexí-
veis e que se abrem a quais-
quer propostas, sem imposi-
ção. Vale apena apostarnela”.

Bom! Como em todos os 
escritos meus eu espero  que o 
livro transforme vidas e mun-
do para o melhor. E, tratando-
-se de um momento em que 
estamos atravessando uma 
crise existencial, espero que 
nos meus textos os leitores 
possam se identificar e encon-
trar motivos para continuar a 
viver, sonhar e buscar o senti-
do da vida, dizHeltonUbisse. 

O artista afirma que não é 
uma escolha lançar o livro em 
formato digital a principio. O 
sonho em princípio era lançar 
a obra em formato físico. Mas, 
como as condições não permi-
tiram, e tendo em conta que 
estamos na era “lite” ou digital 
aproveitou esta a oportunidade 
para juntar o útil ao agradável.

Acha que o Ministé-
rio da Cultura e Turismo 
tem contribuído para a difu-
são dos artistas emergentes?

O Ministério da Cultura e 
Turismo tem feito a sua parte. 
De facto, é preciso reconhecer 
que se não fosse pelo Minis-
tério  da Cultura e Turismo, 
talvez nem teríamos espaço 
para nos expressar. No entanto, 
podia fazer mais. Seria muito 
bom que o ministério crias-
se condições de se aproximar 
mais aos utentes, agora na épo-
ca digital é mais fácil, poderia 
criar plataformas para fazer 
chegar os seus serviços, so-
bretudo, aqueles escritores que 
apenas têm sonhos, mas não têm 
meios para a sua materialização

Por fim, Ubisse agradece ao 
Jornal Zambeze, em nome do 
Miranda, pelo seu engajamen-
to pela cultura e pela oportuni-
dade que tem dado aos jovens 
para se fazerem ao mundo.

De seguida, convidar a todos 
a aderirem aos plataformas digi-
tais do Ntxuva Editora para se 
manterem actualizados acerca 
do Lançamento desta e das de-
mais obras. E encorajar a todos 
para que sejam mais resilientes, 
resilientes e resilientes, até eco-
ar a sua resiliência. Obrigado.

siLVino MiRanda

“Trabalhar com 
esta Editora tem 
sido uma honra. 
Ela é composta por 
membros simples 
e competentes, 
flexíveis e que se 
abrem a quaisquer 
propostas, sem im-
posição. Vale apena 
apostarnela”
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A criação artística em tempos de pandemia
(calamidade pública) pela perspectiva poética      

Conforme moçambique encontra-se em situação de 
calamidade pública, multiplicaram-se as facetas e as 
formas com que os artistasadaptam-se face a esta si-
tuação, deixando assim várias recomendações e a for-
ma com que trabalham neste momento de isolamento. 

A arte é sin-
gular, como 
seus proces-
sos durante o 
novo normal 

que estamos a viver, portan-
to, é de se esperar que o fazer 
artístico apresente as diferen-
tes subjectividades daqueles 
que os produze, apresentando 
maiores ou menores mudan-
ças, facilidades e dificuldades. 

Assim o jornal Zambeze 
entrevistou o poeta e escritor 
ElísioFranque, para saber como 
tem sido a sua adaptação frente 
a este inimigo invisível que tem 
assolado a todos e restringido 
os fazedores de arte ao seu con-
tacto com o público. O poeta e 
escritor compartilha suas expe-
riências com a criação artística 
em tempos Covid˗19 (calami-
dade pública) em Moçambique. 

Olhando para o contex-
to actual, em que a literatura 
foi severamente afectada pela 
Covid-19, pese embora os es-
critores escrevam no silêncio. 
Aliás, o escritor está sempre 
em confinamento com o mun-
do externo, mas a partilha do 
seu conhecimento não é feita 
de forma isolada. No entanto, 
ficou claro que estamos em 
tempos onde o espaço da litera-
tura é no meio das tecnologias 
de informação, através das di-
versas plataformas de comuni-
cação, visto que em tempos de 
pandemia houve a necessidade 
de se discutir a literatura atra-
vés das diversas plataformas 
sociais e de informação, como 
televisão, rádio, jornais, etc, 
mas não podemos negar que a 
vida literária deve ter a sua raiz 
em nossas casas, com nossas 
famílias, no aprendizado do 
dia-a-dia, estende-se também 
a academia, onde é o epicentro 
do conhecimento, podemos as-
sim dizer. Embora o contacto 
físico com outras pessoas seja 
importante, mas, no memen-
to, temos que estar confina-
dos para a não propagação da 
doença, afirma ElísioFranque. 

Ele conta que este novo ce-
nário levou os artistas a enten-
der que a literatura é um veícu-
lo importante que tem trazido 

novos elementos para ajudar 
a difusão de conhecimento, de 
informações e regras a seguir 
na contenção da pandemia e, 
saber como seguir com a vida 
no modo “Novo Normal”. 
Como se sabe, esta não é a 
primeira pandemia no mundo, 
já houveram outras, e ficaram 
registadas através de literatu-
ras, que são estas que serviram 
como base de estudo científico 
para gerir a pandemia actual.

“A busca para o aprimora-
mento da arte em tempos de 
pandemia tem sido incessante, 
fomos obrigados a ser mais 
dinâmicos e proactivos em ex-
plorar da melhor forma as fa-
cilidades que temos acesso em 
benefício da arte, onde a comu-
nicação de forma associada com 
outros fazedores da arte se tor-
nou imprescindível, para con-
jugar uma visão futurista sobre 
o nosso destino como atores”. 

ElísioFranque afirma que 
nos últimos tempos, por causa 

mesmo da pandemia, pouco di-
fundiu o seu trabalho, porque a 
RM Tete era um dos parceiros 
para a difusão da poesia, mas 
quando necessário pública um 
e outro texto poético na em 
conta do facebook, instagram, 
não só, a Rede dos Clubes de 
Livro, que foram criados pelo 
Dr. Nataniel Ngomane em Tete, 
também tem sido um momento 
de convivência poética, de con-

tos, crónicas, etc,  para além 
da leitura apenas. O Jornal 
Zambeze também tem colabo-
rado na publicação de matérias 
culturais que tem “rabiscado”.

Para si, o papel das redes so-
ciais é fulcral para a publicação 
e divulgação dos seus traba-
lhos. É assim que tem sido ul-
timamente, o poeta faz a publi-
cação de alguns vídeos curtos 
no youtube, as vezes no tiktok, 
instagram, nos grupos de What-
sApp, de canções que têm feito, 
poesias também. Assim, as pes-
soas passam a saber um pouco 
dos artistas e dos seus trabalho. 

Não se pode nos dias de 
hoje esperar-se publicar os 
trabalhos apenas em televi-
são e rádio. Com um pouco 
de megas no meu android 
posso fazer a minha arte che-
gar longe.Eh, eh... como eu 
disse no princípio o escritor, 
por natureza já vive um isola-
mento em si, ressalta o poeta. 

É engraçado que nesta épo-
ca da pandemia, dos vários 
poemas que nasceram há um 
apropriado, com o título “Olhos 
mascarados”. É um poema mis-
to, é nostálgico, é prudente, é es-
perançoso... em atravessarmos 

esta pandemia e vivermos mo-
mentos seguros, diz Franque. 

“Bom, pode se esperar de 
um Elísio com planos para o 
desenvolvimento da poesia na 
Província de Tete, através da 
APPT - Associação Provin-
cial dos Poetas de Tete, que 
de forma silenciosa temos 
trabalhado para divulgar a 
poesia ao mais alto nível. Fa-
remos o que estiver ao nosso 
alcance para o bem da arte”.

 A lição que podemos tirar 
neste novo cenário, no mundo 
artístico, na sua óptica, é que 
devem, como artistas, procurar 
explorar ao máximo, de forma 
positiva e produtiva as tecnolo-
gias de informação, para a di-
vulgação e venda dos produtos 
artísticos-culturais. Ficou claro 
que durante a pandemia houve 
uma necessidade muito grande 
de, até se trabalhar através das 
plataformas como o zoom e ou-
tras. Então, a arte também deve 
ser inserida neste meio tecno-
lógico diversificado, de forma 
que gere renda para os faze-
dores. Hoje, as pessoas fazem 
as suas vendas através do face-
book, WhatsApp, como as mais 
fáceis de aceder. Portanto, mui-

tas vezes, acaba sendo a melhor 
saída explorar o mais fácil e 
acessível, que o difícil e caro.

Como agente cultural, o 
que nos pode dizer e acon-
selhar sobre como ultrapas-
sar algumas dificuldades em 
tempos de pandemia e a meio 
de uma situação de calamida-
de pública no nosso País¬¬?

Esta é uma questão que 
precisa de uma análise muito 
profunda de todos e não seria 
fácil este exercício. Com a pan-
demia deu para cada sector tirar 
algumas lições que obrigaram a 
sua reinvenção em resposta a 
doença, para que os serviços 
ao público não parassem. Na 
produção cultural não seria 
diferente, por se tratar de uma 
indústria cultural e criativa, 
onde os fazedores da arte tem 
a arte como profissão e vivem 
dela, porque até o Ministério da 
Cultura e Turismo tem exorta-
do aos artistas a se inscreverem 
no INSS, para garantir a sua 
reforma, embora neste sector 
cultural produtivo as vendas 
sejam variadas, influencian-
do no ganho diário ou mensal.

No cômputo geral, é preciso 
abraçar as facilidades que há ao 
nosso redor e vender da forma 
mais ousada os nossos produtos 
artístico-culturais, de modo que 
os consumidores possam sen-
tir-se cada vez mais atraídos.

Em jeito de considerações 
finais é preciso que se compre-
enda que os fazedores da arte 
não devem olhar a pandemia 
como o fim, pelo contrário, mas 
sim como uma forma de como 
devemos ser dinâmicos e cria-
tivos sob ponto de vista de um 
pensamento de uma economia 
cultural robusta e sólida, para 
responder a situações como 
estas em que estamos a viver 
agora. Não deve se esperar 
que apenas o governo o faça, 
mas também é preciso que nós 
como artistas possamos tra-
zer propostas de soluções dos 
problemas que enfrentamos.

“De mim pode se esperar 
mais trabalhos em prol da cul-
tura. A poesia sempre irá nascer 
em mim, seja ela bonita ou não. 
E a minha vida, naturalmente, 
é feita de letras. É assim que 
honro o meu “Eu”, escreven-
do. Espero que um dia nasçam 
livros de poesia das várias co-
lectâneas que tenho, de con-
tos e de diversas matérias que 
mantenho em meus registos e 
parar nas mãos dos leitores”.

siLVino MiRanda

“De mim pode se es-
perar mais trabalhos 
em prol da cultura. A 
poesia sempre irá nascer 
em mim, seja ela bo-
nita ou não. E a minha 
vida, naturalmente, é 
feita de letras. É assim 
que honro o meu “Eu”, 
escrevendo. Espero que 
um dia nasçam livros 
de poesia das várias 
colectâneas que tenho, 
de contos e de diversas 
matérias que mante-
nho em meus registos 
e parar nas mãos dos 
leitores”
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O Brexit deve 
ter servi-
do de li-
ção a uma 
União Eu-

ropeia que pretende, pro-
gressivamente, invadir o 
domínio da soberania nacio-
nal dos Estados membros.

Mas parece que não.Nas 
últimas semanas Bruxelas tem 
vindo a escalar o confronto 
com Varsóvia e abriu clara-
mente uma linha de chanta-
gem financeira impondo uma 
multa de um milhão de Euros 
diáriosàPolónia.À superfí-
cie estão questões jurídico-
-processuais, mas a verdade 
dascoisas é a tentativa da 
Comissão Europeia de impor 
a todos os países membros 
uma Agenda Woke, ou LGBT.

Quer a Polónia, quera 
Hungria, quer outros países 
do chamado Grupo de Vise-
grado, com populações de 

fortes e coerentes convicções 
cristãs,reagem a esta imposi-
ção do politicamente correcto, 
que pretende fazê-los aceitar 
os chamados “novos direitos 
humanos”, nomeadamente a 
propaganda à ideologia de gé-
nero e a apologia e direitos es-
peciais para os grupos LGBT.

Não se trata de proteger 
estes grupos contra a dis-
criminação, mas sim de os 
favorecer através de uma 
discriminação positiva.

Ora quera Hungria que-
ra Polónia são nações que, 
ao longo da sua História, 
enfrentaram agressões, ocu-
pações, tiranias, perderam 
a liberdade e independên-
cia às mãos de vizinhos.

Desta vez Bruxelas ame-
aça com a arma dos novos 
imperialistas multilaterais 
- a sanção ou chantagem 
económica. Em 11 de Outu-
bro, a Hungria e a Polónia 

apresentaram, no Tribunal 
de Justiça da União Euro-
peia (TJUE)no Luxemburgo 
um recurso contra a preten-
são da UE de os privar dos 
fundos europeus sob o pre-
texto de “Ofensa aos princí-
pios do Estado de Direito”.

Mas a decisão do Tribu-
nal do Luxemburgo vai de-
morar meses.Por outro lado, 
há pressões do Parlamento 
Europeu, dividido quanto à 
questão, mas onde os inimi-
gos de Varsóvia e Budapeste 
têm maioria,pressões sobre 
a Comissão para que actue 
contra o governo nacional-
-conservadorda Polónia, 
forçando-o a reconhecer a su-
premacia do direito europeu 
sobre o direito interno polaco.

Para além da discussão 
jurídica, o que está verdadei-
ramente em jogo é o conceito 
político do que são “valores 
europeus” e qual a fronteira 

das competências entre a Co-
missão de Bruxelas e a sobe-
rania dos Estados membros.

A União Europeia é, como 
alguém disse num momento 
de humor, “um objecto polí-
tico não identificado”.Fun-
cionou bem como Mercado 
Comum, e satisfatoriamente 
enquanto se dedicou às áre-
as económico-financeiras.
Quando começou a ter pre-
tensões políticas e quando 
começou a pretender invadir 
o domínio reservado dos Es-
tados membros, vieram os 
conflitos.Que no caso do Rei-
no Unido levaram ao Brexit.

Aliás, foi clara a rejeição 
dos povos quando foi sujeita a 
referendos nacionais a chama-
da “Constituição Europeia”, 
assinada em Roma em Outu-
bro de 2004.No ano seguinte 
a França, em 29 de Maio, e os 
Países Baixos, em 1 de Junho, 
rejeitaram a Constituição.E 

a partir daí, os federalistas 
recuaram. Até agora quando 
voltam ao ataque em força.

A questão hoje é particu-
larmente sensível no que diz 
respeito a Estados nacionais, 
com séculos de existência, e 
que sabem ver que a União 
é um clube em que uns são 
mais iguais que os outros.A 
Alemanha e a França deram-
-se várias vezes ao luxo de 
enfrentar Bruxelas e não se 
viu o encarniçamento na Co-
missão que agora se vê em 
relação à Polónia e à Hungria.

Sobretudo, parece proble-
mático invocar os “valores 
europeus”, como sinónimo de 
uma Agenda radical em ma-
téria de família e costumes.
OCardeal alemão Gerhard-
Muller, Prefeito Emérito da 
Congregação para a Doutrina 
da Fé, não deixou de decla-
rar, a propósito, que esta crí-
tica de Bruxelas à Polónia e à 
Hungria era “uma farsa trági-
ca”, sobretudo quando invo-
cava os “valores europeus”, 
para defender o aborto ou 
a mudança de género.Lem-
brou também que a Polónia 
tinha um longo passado, nos 
últimos dois séculos, de de-
fesa da liberdade, da demo-
cracia e do império da lei.E, 
em definitivo, condenou “a 
chantagem financeira” da 
UE, pretendendo condicio-
nar os fundos de recupera-
ção, à aceitação pelo governo 
e pelo povo polacosde uma 
agenda que nada tem a ver 
com os “valores europeus”.

A Hungria, a Polónia e 
a maioria dos países da Eu-
ropa Oriental, que estive-
ram sujeitos a Moscovo, 
conservaram os princípios 
religiosos e morais do Cris-
tianismo, mais e melhor que 
os ocidentais que sofreram 
a influência libertária a par-
tir dos Anos 60.Esta é uma 
outra fractura da Europa, que 
devemos seguir com atenção.

O duelo Varsóvia-Bruxelas


