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SISE reforça vigilância nacional de 
grupos com ligações a Cabo Delgado

Quinta-feira, 11 de Novembro de 20212 |  zambeze  

as Forças de defesa e segurança encontram-se em alerta 
para a circulação, no Centro e sul do país, de grupos de jo-
vens provenientes de Cabo delgado, de religião muçulmana, 
e que poderão ter ligações aos grupos armados de inspiração 
islâmica activos na província do Norte. o mais recente grupo 
sob vigilância é composto por 15 indivíduos - nove homens, 
três mulheres e três crianças - foi identificado na zona costei-
ra da localidade de maimelane, distrito de inhassoro, pro-
víncia de inhambane, onde a petroquímica sul-africana sasol 
explora gás natural.

A i d e n t i f i c a -
ção dos gru-
pos acontece 
numa altura 
em que as 

autoridades procuram impedir 
que insurgentes em fuga do 
avanço das forças do Ruanda e 
da missão da SADC (SAMIM) 
encontrem refúgio noutras pro-
víncias, tal como aconteceu em 
Setembro, quando um grupo 
de 57 pessoas, que se supõe 
terem ligações à liderança da 
insurgência, voou de Pemba 
para Maputo, seguindo daí 
por via terrestre para Maxixe, 
na província de Inhambane.

Os fluxos populacionais 
a partir de Cabo Delgado são 
intensos, devido ao grande nú-
mero de refugiados. Os contro-
los a nível interno são débeis, 
os agentes da PRM e militares 
facilmente subornáveis, e ao 
nível da cadeia de comando 
das FDS existem suspeitas 
de que os insurgentes possam 
estar a tentar constituir ba-
ses nas matas de Inhambane.

As autoridades dispõem ain-
da de informação de que as des-

pesas do grupo de Maxixe terão 
sido pagas por um comerciante 
de Macomia estabelecido em 
Maputo. A par da exploração 
de madeira, tráfico de drogas e 
de pedras preciosas, o comércio 
é tido como principal fonte de 
financiamento dos insurgentes. 
O grupo mais recentemente 
descoberto em Inhambane tem 
ligações com um indivíduo que 
se identifica como empresário, 
que terá prestado apoio, antes 
de se instalarem em supos-
tos acampamentos de pesca.

Os 15 integrantes do grupo, 
que se identificaram na comuni-
dade de Maimelane como sen-
do pescadores e comerciantes, 
são maioritariamente oriundos 
das localidades de Olumbe e 
Milamba, no distrito de Palma, 
mas também da vila de Palma e 
Pemba, tendo como líder um ci-
dadão de Nampula, conhecido 
como comerciante. Composto 
por jovens com idades entre 20 
e 30 anos, incluindo alguns me-
nores de 10 anos, o grupo já se 
estabeleceu em Inhambane há 
mais de um mês e tem vindo a 
aumentar com novas chegadas.

O grupo minei-
ro brasileiro 
Vale acelerou 
o proces-
so de venda 

da mina de Moatize e pretende 
fechar a operação ainda du-
rante o mês de Novembro. Os 
activos da Vale no negócio do 
carvão resultaram em prejuí-
zos globais de USD 2.000 mi-
lhões no 3º trimestre de 2021. 

No contrato de venda, a Vale 
estaria disponível a assumir a 
gestão da mina de Moatize du-
rante 24 meses para atingir os 
objectivos de produção anual 
de 12 milhões de tonelada. Os 
principais clientes do carvão 
de Moatize a partir do porto 
de Macuse são os mercados 
asiáticos, designadamente Ín-
dia, Japão, China e Tailândia. 

Em Janeiro, a Vale assinou 
um princípio de entendimento 
com a Mitsui para a saída desta da 
mina de carvão de Moatize e do 
Corredor Logístico Integrado de 
Nacala (CLIN) pelo preço sim-
bólico de USD 1 passando para a 
Vale a totalidade do passivo. Esta 

operação foi parte do plano de 
venda da Vale, tendo iniciado os 
primeiros contactos com poten-
ciais compradores em Janeiro. 
Na altura, a Vale pretendia que as 
negociações estivessem fechadas 
no final do 1º trimestre deste ano. 
(África Monitor/Zambeze)

De forma discreta, a PRM, 
o Serviço de Investigação Cri-
minal (SERNIC) e o Serviço 
de Informação e Segurança de 
Estado (SISE) interrogaram na 
semana passada membros do 
grupo, por dois dias, na sequên-
cia de denúncias de populares 
locais. Conforme apurado, o 
grupo mantêm-se sob vigilân-
cia do SISE e PRM, estando 
o respectivo líder obrigado a 
apresentar-se diariamente ao 

comando distrital de Inhassoro.
O SISE tem sido fortemen-

te criticado, incluindo por figu-
ras do regime como o General 
Hama Thai, por não ter desen-
volvido uma estratégia de con-
tra-radicalização por ocasião 
dos primeiros sinais surgidos 
há cerca de 10 anos. O SISE 
não apresentou ainda uma defi-
nição clara do inimigo, fazendo 
com que as FDS, agora apoia-
das por militares ruandeses e 

pela SAMIM, continuem a ope-
rar sem suporte de inteligên-
cia estruturada no combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado.

Pelo grau da resistência 
encontrado nas matas de Ma-
comia, os comandantes da 
SAMIM entendem que parte 
dos insurgentes desalojados 
pelos ruandeses em Mocím-
boa da Praia desceram para o 
sul do rio Messalo, Macomia, 
área atribuída à SADC, e onde 
está actualmente a maior con-
centração de grupos armados. 
Outra parte terá saído da pro-
víncia de Cabo Delgado para 
a vizinha Tanzânia e para as 
províncias vizinhas do Nias-
sa e Nampula, bem como para 
algumas ilhas do arquipélago 
das Quirimbas. A SAMIM en-
tende que a falta de coorde-
nação entre os comandos das 
tropas do Ruanda, de Moçam-
bique e da SADC possibilitou 
a dispersão dos insurgentes e a 
sua concentração na área con-
signada às tropas da SAMIM.

A inexistência de previ-
sibilidade quanto à conclu-
são de operações das forças 
estrangeiras, cujos mandatos 
têm vindo a ser prolongados, 
implica o atraso do processo 
de reconstrução da provín-
cia e a resolução do problema 
dos refugiados internos, cal-
culados em cerca de 800 mil. 
(África Minitor/Zambeze)

Vale acelera saída de Moçambique
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Conselho Nacional da Renamo 
em contexto de crise interna

zambeze  | 3Quinta-feira, 11 de Novembro de 2021

A realização de um Conselho Nacional da Renamo em 
Dezembro, o segundo desde o desaparecimento de Afonso 
dhlakama, é dada como certa por fontes internas. Composto 
por 100 membros eleitos no congresso do partido, o Conselho 
Nacional é um órgão sobretudo deliberativo, mas do qual 
saem novas linhas programáticas, num partido que tem vin-
do a perder apoios e unidade interna desde a morte do líder 
histórico, afonso dhlakama.

Os prazos para 
a convoca-
tória dos 
órgãos inter-
nos da Rena-

mo têm vindo a ser sucessiva-
mente ultrapassados, a pretexto 
da situação de sanitária criada 
pela Covid-19, coincidindo 
com a contestação interna.

O VI Congresso da Rena-
mo, que elegeu Ossufo Mo-
made como presidente do par-
tido, teve lugar em Janeiro de 
2019, meses depois da morte 
de Afonso Dhlakama e a 10 
meses das eleições gerais de 
2019. Elias Dhlakama, irmão 
de Afonso Dhlakama, foi o 
principal candidato derrotado. 
Antes da eleição, e desde Maio 
de 2018, Ossufo Momade as-
sumia o cargo temporário de 
coordenador da Comissão Polí-
tica por indicação dos seus pa-
res, em vez do Secretário-geral, 
como previam os estatutos.

Sem o carisma de Afonso 
Dhlakama, de Ossufo Momade 
esperava-se o desenvolvimento 
de novos recursos de interven-
ção política e de liderança, defi-
nindo uma estratégia de concer-
tação no interior da Renamo e 
não cedendo à centralização. O 
cenário de Elias Dhlakama ocu-
par um lugar de relevo na estru-
tura do partido, chegando então 
a ser apontado a Secretário-
-geral, acabou por não se con-
cretizar por recusa deste. Ele-
mentos da ala do partido mais 
próxima de Afonso Dhlakama, 
como Manuel Bissopo, ex-Se-
cretário Geral, e Ivone Soares, 
ex-líder parlamentar e sobrinha 
de Afonso Dhlakama, acaba-
ram por se afastar, mantendo-
-se apenas como deputados.

A repetição do VI Congres-
so fazia parte das exigências do 
grupo armado (Junta Militar) 
então formado por Mariano 
Nhongo, recentemente abatido 
pelas forças governamentais. 
Mariano Nhongo acusava Os-
sufo Momade de ter usurpado o 
poder e de não ter respeitado o 
compromisso assumido no pri-

meiro Conselho Nacional após 
a morte de Afonso Dhlakama, 
de eleição do presidente do 
partido num universo de dele-
gados constituídos por 50% dos 
militares da Renamo. A Junta 
Militar decidiu então acusar 
internamente Ossufo Momade 
de alta traição, julgando-o à 
revelia por um tribunal militar.

Em finais de 2020, vários 
dirigentes do partido na pro-
víncia de Tete remeteram uma 
missiva a Ossufo Momade de-
fendendo a visita do presidente 
do partido à Gorongosa (que 
não aconteceu), a realização 
de uma conferência nacional 
para debater a situação inter-
na do partido, a adopção de 
medidas de afirmação da Re-
namo ao nível nacional para 
contrariar a ideia de subjuga-
ção à Frelimo e a demissão de 
Ossufo Momade como presi-
dente e consequente criação 
de uma direcção interina até 
um congresso extraordinário.

Vários incidentes têm en-
volvido as estruturas oficiais 
do partido, caso dos delegados 
políticos provinciais e munici-
pais que têm sido expulsos pela 
população sempre que tentam 

reunir ou convocar os habitan-
tes, indiciando um afastamento 
crescente entre as bases e a ac-
tual liderança da Renamo, re-
velado pelos fracos resultados 

eleitorais de Outubro de 2019, 
que o partido alegou serem 
fraudulentos, acabando por as-
sumir os lugares no parlamento.

A renegociação do processo 
de Desarmamento, Desmilita-
rização e Reintegração (DDR) 
tem sido outra das exigências 
da oposição interna, sobretu-
do da ala militar do partido. 
O DDR é considerado uma 
capitulação para a Renamo ao 
prescindir de cotas que garan-
tam a integração dos militares 
da Renamo em postos de co-
mando nas Forças de Defesa e 
Segurança, incluindo o serviço 

de informações (SISE), pro-
víncias e governo e da equi-
valência dos desmobilizados 
da Renamo aos antigos com-
batentes da Frelimo. Esta ideia 

foi rejeitada pela Associação 
de Antigos Combatentes de 
Luta de Libertação Nacional 
(ACLIN), que integra os ve-
teranos da “guerra de liberta-
ção”, um dos principais gru-
pos de influência na Frelimo.

As questões relacionadas 
com as patentes atribuídas aos 
guerrilheiros da RENAMO 
- a de Major são reconheci-
das na integração dos milita-
res da Renamo nas FADM - e 
com as compensações, estão 
por resolver. A inexistência 
de financiamento confirmado 
para todos os desmobiliza-

dos compromete a futura in-
tegração dos guerrilheiros no 
sistema nacional de pensões.

Os elementos a desarmar 
têm de se registar na Comissão 

dos Assuntos Militares (CAM), 
criada em Agosto de 2018. 
Após o registo, os elementos da 
Renamo serão encaminhados 
para centros de acantonamento, 
tendo em vista a sua desmobi-
lização ou integração nas FDS. 
Um CAM inclui grupos técni-
cos conjuntos para o enquadra-
mento nas FDS, para o DDR, 
uma Equipa de Monitoria e Ve-
rificação e o Grupo Internacio-
nal de Contacto. Cada um dos 
grupos é constituído por repre-
sentantes do Governo e Rena-
mo. Este processo de controlo 
causa desconfiança a grande 
parte dos militares da Renamo, 
não tendo sido ratificado pelos 
órgãos do partido, nomeada-
mente pelo Conselho Nacional.

Têm sido reportadas nos úl-
timos anos represálias por parte 
da direcção do partido sobre 
vários opositores internos e a 
actual direcção tem adiado a re-
alização do Conselho Nacional. 
Fontes consultadas consideram 
limitadas as possibilidades de 
reforma do partido com Ossufo 
Momade. A oposição armada 
da Junta Militar perdeu força 
com a morte de Mariano Nhon-
go, apesar de se manter activa 
com um novo líder. A oposição 
política, por sua vez, encontra-
-se desorganizada, sendo enca-
rada como “inconveniente” no 
actual momento do DDR, que a 
comunidade internacional pre-
tende resolver no curto prazo. 
(África Monitor/Zambeze)
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ISPG hospeda primeiro simpósio de 
ciências económicas da lusofonia 

Com colaboração do ISFIC, ISMU e ISCAM

a investigação em ciências económicas e de gestão estará 
exposta no espaço da lusofonia no início de Dezembro pró-
ximo. No evento que será organizado pelo Instituto Superior 
Politécnico de Gaza (ISPG) em colaboração com o Instituto 
Superior de Formação Investigação e ciência (ISFIC) Institu-
to Superior Mutassa (ISMU) e Instituto Superior de Contabi-
lidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM) vão ser expostos 
artigos científicos, teses e dissertações sobre a situação socioe-
conómico dos países envolvidos.

Segundo o di-
rector do ISPG, 
Mário Tauzene, 
o simpósio que 
na sua essência 

passará a ser bienal, tem como 
a sua instituição como anfitrião 
e, para além das intuições de 
ensino superior moçambica-
nas contará com a participa-
ção de universidades de An-
gola, Cabo Verde e Portugal.

“É um simpósio bienal e 
este é o primeiro, o próximo 
será em 2023. Para este even-
to o ISPG vai ser a instituição 
organizadora em colaboração 
com alguns institutos e uni-
versidades, como é o caso do 
ISFIC; ISMU, ISCAM”, co-
meçou por explicar a fonte 

Mário Tauzene acrescentou 
que o evento, na sua essência, 
visa quatro principais objecti-
vos. O primeiro é criar ambien-
te no qual haverá divulgação e 

consolidação das investigações 
feitas nas áreas das ciências 
económicas e de gestão, na 
parte ambiental e na sustenta-
bilidade; o segundo ponto visa 
criar um mecanismo de entro-
samento dos investigadores que 
estejam nas áreas seleccionadas 
nos quantos países. Em terceiro 
visa dar possibilidade de apro-
ximar os povos e instituições 
lusófonas para que haja mobili-
dade de docentes e de estudan-
te; e, por fim espera-se que nes-
te fórum haja uma discussão e 
ponderação que traga o estado 
de arte das ciências sócio-eco-
nomicas a nível desses países.

“Em Angola contamos com 
a Universidade Kimpa Vida, 
Cabo Verde estamos com Uni-
versidade Mindelo e em Por-
tugal a Universidade Portuca-
lense. São estas universidades 
que vamos também magnetizar 
outras unidades sejam elas bra-

sileiras, de Cabo Verde ou de 
Macau. O que nós queremos é 
criar este estado de arte na luso-
fonia para saber até que ponto 
a ciência avançou em termos 
de contribuição na política de 
cada país”, explicou a fonte.

Critérios para o simpósio

Entretanto, não são todos 
os trabalhos científicos que 
vão ser aceites neste simpósio. 
Mário Tauzene disse ao nosso 
jornal que para que o trabalho 
seja aceite, o seu autor deve 
no ser estudante de mestra-

do e por via disso a qualidade 
dos trabalhos está assegurada.

“No mínimo para se inscre-
ver é ser estudante mestrando 
ou quem já concluiu o grau de 
mestrado e também os doutores. 
Também vai contar com projec-
tos de dissertação, teses e artigos 
científicos e resumos. Começa-
mos no dia 25 de Outubro em 
termos de chamada e vamos até 
17 de Novembro. No dia 24 de 
Novembro estaremos a divul-
gar os candidatos aprovados 
para o evento e de 01 a três de 
Dezembro estará a ser realiza-
do o evento em online”, disse.

Acrescentou que nesta pri-
meira edição vai-se explorar esta 
parte Online, mas na segunda será 
um evento híbrido, ou seja, pre-
sencial e online. A outra expec-
tativa avançada neste evento é de 
que os trabalhos científicos bem 
estruturados poderão ser publica-
dos na revista científica do ISPG 
que, segundo ele, tem várias 
publicações de alta qualidade.

“Esperamos que este evento 
crie uma grande quantidade de 
acervo científico no qual poderá 
contribuir, não só para a lusofo-
nia, mas também para outros pa-
íses que possam se interessar em 
estudar os avanços sócios econó-
mico dos nossos países”, disse.

No que diz respeito a esco-
lha das instituições a fonte disse 
que são instituições credíveis, 
com cursos credenciados e ain-
da com prémios internacionais. 
No entanto, a fonte esclareceu 
que a submissão dos trabalhos 
científicos não está vedada ape-
nas para as instituições organi-
zadoras mas para qualquer in-
vestigador com perfil desejado.

“Achamos também que este 
imposição algumas instituições 
nacionais vão se juntar a este 
evento de vário que vamos re-
alizar. Este é o primeiro, mas 
achamos que depois deste vamos 
atingir mais universidades na-
cionais e internacionais”, disse.

Acrescentou que “são insti-
tuições que vinham lidando, com 
uma certa relação em termos de 
cursos, faculdades e divisões. 
Por exemplo, o ISMU é uma ins-
tituição consolidada em ciências 
de gestão. Temos ICAM que tem 
essa característica. Então, em fun-
ção das áreas fomos agregando 
estas universidades”, concluiu. 
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Não houve sabotagem do 
projecto por parte do Governo

Arlindo Ngale desmente António Carlos Do Rosário

em abril de 2013 passa a trabalhar para a proindicus, 
depois de ter sido contactado pelo então pCa da empresa, 
Eugénio Zitha Matlaba, em finais de Março. “Ele informou- 
-me que havia um projecto de monitoria e protecção da Zona 
económica exclusiva. e, na sequência, estava a convidar-me 
a fazer parte do projecto e ajudar na implantação do mesmo. 
Fiz algumas perguntas sobre o projecto, sobretudo o que 
seria necessário para a sua implantação. ele explicou-me 
que havia necessidade de implantação de radares, centro de 
comando e controlo, haveria navios e aeronaves de patrulha”.

Arlindo Ngale 
aceitou fa-
zer parte do 
projecto e 
passou por 

uma entrevista de validação feita 
pelos membros do conselho de 
administração da ProIndicus. Foi 
nomeado director técnico e logís-
tico da ProIndicus e tinha como 
missão criar facilidades e apoiar 
o director do grupo Privinvest na 
sua tarefa implantar o projecto. 

Conta que no dia 25 de Abril 
de 2013 participou de uma reu-
nião onde estiveram os membros 
do conselho de administração da 
ProIndicus e uma equipa da Pri-
vinvest, liderada por Jean Bous-
tani. Nesse encontro foi discutido 
a alteração do contrato de forne-
cimento de equipamentos, con-
cretamente a substituição de duas 
embarcações vigilantes 400 CL52 
por três outras de menor dimen-
são HSI-32; substituição de duas 
aeronaves bimotores de maior 
porte por seis aeronaves mono-
motores de menor dimensão, 
inclusão de 36 embarcações DV-
15 e três embarcações WP-18. 

O declarante disse que pediu 
a palavra para discordar de al-
gumas alterações de meios, pois 
no seu entender as embarcações 
vigilantes 400 CL52 eram maio-
res e apropriados para os desafios 
que se propunham no projecto, 
pois correspondiam às especifi-
cidades do Oceano Índico, cujas 
ondas são de maior dimensão. E 
mais: as embarcações que esta-
vam a ser introduzidas, as HSI-
32, eram menores e não tinham 
capacidade de permanência por 
muito tempo no mar para efeitos 
de dissuasão. As novas embarca-
ções HSI-32 introduzidas tinham 
de fazer viagens constantes da 
base para o mar, representando 
custos acrescidos e tornando o 
projecto e menos sustentável.

 A sua visão é de que uma ae-
ronave de patrulha marítima tem 

que ter um peso aceitável, porque 
o ambiente marítimo tem ventos 
fortes; a aeronave de patrulha 
deve ter dois motores para permi-
tir que sempre que tiver problemas 
num dos motores possa regressar 
à base em segurança. Mas as suas 
recomendações não foram acei-
tes pelo fornecedor, representado 
no encontro por Jean Boustani. 

“Eles diziam que estavam a 
trocar meios alegadamente por-
que a ProIndicus não tinha expe-
riência de operar equipamentos 
grandes. Diziam também que pas-
saríamos a ter muitas embarca-
ções e por serem pequenas Arlin-
do Ngale não  eram mais rápidas”. 
No geral, o declarante considera 
que o projecto da ProIndicus res-
pondia às necessidades básicas 
de segurança da costa moçam-
bicana, mas o contrato de forne-
cimento precisava de ser melho-
rado. “Eu acredito que pode ter 
havido a intervenção da Privin-
vest na elaboração do projecto”. 

Arlindo Ngale disse que não 
houve sabotagem do projecto por 
parte do Governo, uma afirmação 
que contraria das declarações de 
António Carlos do Rosário que 
acusou o Executivo de Filipe 
Nyusi de ter sabotado as três em-

presas (ProIndicus, EMATUM 
e MAM). No dia 29 de Abril, 
diz que foi copiado num email 
cujo anexo era acta de uma reu-
nião entre José Manuel Gopo, 
do grupo Privinvest, e Peter 
Kun, representante da Privinvest. 

A reunião teve lugar no dia 
26 de Abril num hotel e foram 
aprovadas as alterações do con-
trato de fornecimento, ignorando 
todas as recomendações que Ar-
lindo Ngale tinha dado na reunião 
do dia anterior na sede da Monte 
Binga. “Nessa reunião do dia 26, 
eu não participei e nem tomei 
conhecimento. Ainda em 2013, 
Arlindo Ngale integrou uma de-

legação onde se achava Eugénio 
Matlaba (PCA da ProIndicus) e 
António Carlos do Rosário (ad-
ministrador da ProIndicus), que 
viajou para França, Inglaterra 
e Abu Dhabi para verificar as 
embarcações que estavam a ser 
fabricadas para a ProIndicus.

 No Aeroporto Internacional 
de Maputo, o declarante conta 
que teve uma conversa breve 
com António Carlos do Rosário. 
“Ele convidou-me para um café 
e disse-me que o projecto era 
dele, no sentido de que ele é que 
tinha domínio sobre o mesmo. 
Na altura eu não percebi porquê 
é que ele estava a dizer aquilo.” 

Na França, a delegação fez a 
apreciação do projecto de embar-
cação de intercepção HSI32 e o 
declarante disse que aproveitou 
para fazer uma análise entre aque-
le navio com a embarcação de pa-
trulha 400 CL52. A embarcação 
HSI-32 tem 32 metros de compri-
mento, tanques de combustíveis 
com capacidade de 20 toneladas, 
capacidade de providenciar duas 
toneladas de água e uma tonela-
da de alimentos; enquanto o vi-
gilante 400 CL52 tem 54 metros 
de cumprimento, capacidade de 
45 toneladas de combustível, 
capacidade de providenciar 10 
toneladas de água, e duas tone-
ladas de comida. Em termos de 
alcance, o navio HSI-32 tem 800 

milhas náuticas, uma velocidade 
de 45 nós, e três motores; en-
quanto o vigilante 400 CL52 tem 
três mil milhas náuticas, veloci-
dade de 22 nós e dois motores. 

À pergunta do tribunal se o 
grupo Privinvest teria fornecido 
todos os equipamentos, o decla-
rante respondeu afirmativamente. 
“Tudo aquilo que estava prescrito 
no contrato de fornecimento entre 
a ProIndicus e o grupo Privinvest 
parece que chegou a Moçambi-
que. Mas os navios não tinham 
valências letais, isto é, não tra-
ziam armamento. O centro de 
inteligência, o centro de formação 
e treino, o centro de operações 
marítimas e o centro do coman-
do e controlo estão lá na ProIn-
dicus. Os seis aviões monotores 
também chegaram. Também 
recebemos 45 embarcações”.

 O declarante explicou que no 
contrato de fornecimento há uma 
cláusula de aceitação do meio na 
fábrica, isto é, o dono deve acei-
tar o meio ainda na fábrica. Mas 
reconhece que não foi possível 
cumprir com essa cláusula. “Há 
uma embarcação HSI-32 que 
veio com defeito da fábrica, mas 
já estamos a resolver isso. Há 
uma DV – 15 que veio em 2013 e 
o motor gripou. O fornecedor ain-
da estava cá, importou um novo 
motor, mas a embarcação não está 
a funcionar”. (CDD/redacção)
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No nosso 
mundo, 
existem 
c o i s a s 
m u i t o 

estranhas e irónicas, e 
os profissionais da media 
sabem dar cobertura a tais 
coisas de uma forma que 
reforce e apoie a sua tese, 
ainda que esteja errada, 
pois quer parecer que 
foram especificamente 
preparados para esse fim, 
isto é, embelezar o mal, 
de modo a parecer bom e 
belo, e demonizar o bem, 
de modo a parecer mal.

Um destes dias estava 
eu a ver uma emissão 
noticiosa num dos canais 
televisivos apresentados 
na nossa praça, quando 
fo i  apresen tada  uma 
noticia dando conta que 
algures, num zoo de uma 
cidade ocidental ,  um 
hipopótamo parira uma 
cria, tendo o facto sido 
motivo de grande alegria, 
e quiçá, de celebração.

Sempre, quando algum 
animal pare num zoo, 
em cativeiro, tal se torna 
uma ocasião de alegria, 
por exemplo,  quando 
nasce  um panda,  um 
canguru um elefante, um 
leão, ou um rinoceronte. 

E a media dá-nos a 
entender que o nascimento 
d e s s e s  a n i m a i s 

en r iquece  o  mundo .
Mas entretanto, quando 

em África ou na Ásia 
nasce um bebé humano, 
de imediato os “peritos” 
acham,  a l i á s  a lguns 
chegam a afirmar, que tal 
é um momento de grande 
tristeza e que o mundo de 
alguma forma empobrece 
p e l o  n a s c i m e n t o 
d e  c a d a  c r i a n ç a .

De facto, este é um 
mundo muito estranho, em 
que o nascimento de um 
hipopótamo é considerado 
uma bênção, enquanto 
o de um bebé humano é 
considerado um fardo. 
Até  onde  chegamos!

E  t o r n a - s e  a i n d a 
mais estranho quando 
o argumento que nos é 
apresentado é de natureza 
económica, pois vejamos: 
um hipopótamo consome 
diar iamente cerca de 
50 a  60 qui logramas 
de  a l imentos ,  o  que 
c o m p a r a d o  a o ( s ) 
i n s i g n i f i c a n t e ( s ) 
qu i lograma(s )  que  o 
Ser Humano consome, 
é  u m a  e n o r m i d a d e .

A l é m  d i s s o ,  o 
h i p o p ó t a m o  n ã o 
p r o d u z  n e n h u m a  d a 
comida que consome.

Contrar iamente  aos 
S e r e s  H u m a n o s  q u e 
produzem muitas das 
coisas que consomem, 

os leões não produzem 
absolutamente nada, mas 
comem todo o tipo de 
gado, seja o bovino, o 
caprino, o ovino,  e até 
mesmo o Ser Humano. 

A águia come galinhas, 
patos,  perdizes,  etc . , 
e  as pessoas também 
comem. Porém, a águia 
não se dedica à criação 
de galinhas, patos ou 
p e r d i z e s ,  e n q u a n t o 
o Ser Humano o faz.

Portanto, se há algum 
argumento económico 
c o n t r a  u m a  a l e g a d a 
“Explosão Demográfica”, 
en tão  t a l  a rgumento 
dever ia  se r  ap l icado 
a  t odos  o s  an ima i s , 
excepto aos Humanos.

M e s m o  a s s i m ,  h á 
mais  de 50 anos que 
f o i  i n s t a l a d a  u m a 
máquina propagandística 
extremamente forte, que 
defende que o mundo 
encara um problema de 
“Excesso de População”.

Esta teoria não é nova, 
pois já existia antes do 
ressurgimento do Isslam, 
nas sociedades antigas, em 
que as pessoas chegavam 
ao ponto de matar os seus 
próprios filhos para não 
terem que os sustentar.

Ninguém pode pensar 
desta maneira, ao recear 
que ,  com o aumento 
da população irá faltar 

comida. Antes, tudo era 
feito de forma manual, 
ou quando muito, usando 
meios artesanais, e hoje, 
com o desenvolvimento 
d a  c i ê n c i a  e  d a 
tecnologia, a produção 
de  comida  t r ip l icou . 

E os peritos acreditam 
que ,  se  a  tecnologia 
continuar a desenvolver-
se na medida actual , 
será possível alimentar 
dez biliões de pessoas a 
partir da produção obtida 
da mesma parcela de 
terra que actualmente 
é usada na agricultura.

C o m o  é  q u e  u m a 
pessoa que acredita em 
Deus como o Criador, 
o Nutridor e Senhor do 
Universo, pode pensar 
ou aceitar  a ideia de 
limitar o direito que uma 
criança tem, de nascer, 
apenas por medo de ter de 
sustentar mais uma boca?

O Ser  Humano tem 
que utilizar os recursos 
que Deus colocou à sua 
disposição,  de forma 
prudente, e distribui-
l o s  d e  u m a  f o r m a 
justa,  pois  há alguns 
que têm demais, acima 
das suas necessidades, 
quando outros não têm 
nada ,  nem seque r  o 
mínimo para satisfazer 
as  suas  necessidades 
a l imen ta res  bás icas . 

Agindo assim, Deus 
providenciará alimentos 
pa ra  todos  os  Se res 
Humanos, assim como Ele 
promete, pois Ele é o Único 
Sustentador das criaturas.

Um outro fenómeno que 
causa bastante estranheza, 
é ver gente no mundo a 
gastar avultadas somas de 
dinheiro na alimentação 
de cães, gatos e outros 
animais de estimação, em 
detrimento das crianças.

A t é  j á  h á ,  e m 
supermercados, comidas 
especiais, de diferenciados 
s a b o r e s .  Va i - s e  a o 
extremo de se produzirem 
chocolates especiais para 
o deleite dos animais de 
estimação, e até mesmo 
de se instalarem clínicas 
veterinárias especiais para 
estes animais, quando 
vemos tantas crianças a 
morrerem devido à fome 
e à falta dos mais básicos 
c u i d a d o s  d e  s a ú d e .

O Ser Humano, que é a 
melhor criatura de Deus, 
criado à Sua imagem, 
esse merece maior estima.

Será  que  passamos 
a ter mais estima para 
com os animais do que 
para com os Humanos?

M u i t o  e s t r a n h a 
t a l  p o s t u r a !

Como tantas  outras 
c o i s a s  e s t r a n h a s 
n o  n o s s o  m u n d o !

Coisas estranhas!
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O combate à 
sinistralidade 
rodoviár ia 
faz-se com 
ações ativas e 

ações passivas. Consideramos 
ações ativas as que são tomadas 
como medidas deprevenção, 
ou seja, as que previamente 
são adotadas com a finalidade 
de evitar que o acidente 
ocorra. As ações passivas são 
as que são tomadas depois de 
o acidente ter ocorrido para 
minimizar os seus efeitos.

Neste campodas ações 
passivas,importa realçar de 
que no nosso país a capacidade 
de intervenção da Autoridade 
de Proteção Civil no âmbito 
rodoviário é praticamente 
nula, uma vez que não há 
ambulâncias nem técnicos 
de saúde disponíveis para se 
deslocarem de imediato aos 
locais dos sinistros. É por esta 
razão que em Moçambique é 
melhor apostar na Prevenção, 
uma vez  que  preveni r 
é melhor que remediar.

A sinistralidade rodoviária 
em Moçambique tem estado 
a subir de forma galopante 
e assustadora, precisamente 
porque pouco se está a fazer no 
que a prevenção dos acidentes 
diz respeito, apesar de se terem 
realizado muitos estudos 
sobre esta matéria, de já se 
ter até elaborado em 2011um 
PLANO ESTRATÉGICO 
M U L T I S E C T O R I A L 
D E  S E G U R A N Ç A 
RODOVIÁRIAe existir uma 
Política Nacional de Segurança 
Rodoviá r ia .Es te  p lano 
Multisectorial de Segurança 
Rodoviária descreve de forma 
exaustiva todos os passos 
a dar e os procedimentos 
de prevenção que, quando 
implementados, irão contribuir 
para que os acidentes sejam 
reduz idos  pa ra  menor 
número. Porém, este plano 
foi simplesmente arquivado 

nas gavetas dos nossos 
dirigentes, tal como muitos 
outros estudos realizados.

Em nossa opinião, no 
âmbito da Prevenção, que é a 
melhor forma de se combater 
a sinistralidade rodoviária, 
são necessárias, entre outras, 
as seguintes condições:

- O Governo, as instituições 
não-governamentais e a 
sociedade civil, ou seja,as 
entidades que estão direta 
ou indiretamente ligados 
aos assuntos da segurança 
rodoviária, devem começar 
por encarar o combate à 
sinistralidade rodoviária como 
sendo uma das prioridades 
entre as prioridades do País, 
com a mesma dedicação 
e atenção empregada na 
lu ta  contra  a  Malár ia , 
Sida e Covid 19, porque a 
insegurança rodoviária mata 
tanto ou mais do que estes 
males acabados de citar.

- É preciso desmistificar a 
crença de que o combate à 
sinistralidade rodoviária é da 
exclusiva responsabilidade 
da Policia de Trânsito e 
do INATRO porque está 
provado pelos resultados 
que vêm sendo registados de 
que estas duas instituições, 
sozinhas, têm-se revelado 
incompetentes ou insuficientes.

- Não podemos continuar 
a combater a sinistralidade 
rodoviária com ações isoladas, 
por exemplo do INATRO, 
da Policia de Trânsito ou 
do Conselho Municipal 
com algumas palestras, ou 
outras ações educativas em 
algumas escolas e empresas, 
porque este fenómeno da 
insegurança rodoviária 
atingiu uma dimensão que 
exige esforços conjugados 
de várias outras entidades, 
como por exemplo, Ministério 
da Educação, Ministério 
da Saúde, Associação das 
empresas de transporte, ANE, 

entre outras. É preciso nomear 
uma entidade autónoma 
que sejacoordenadora e 
fiscalizadora para controlar 
a implementação das ações 
de combate aos acidentes 
rodoviários por parte de todos 
os organismos envolvidos 
nesta luta.Atualmente, à 
nenhuma entidade específica 
se pede contas sobre a 
insegurança rodoviária 
e nenhuma é obrigada a 
apresentar ou a prestar contas 
sobre os insucessos ou sobre 
os sucessos alcançados.

- É preciso apostar na 
E d u c a ç ã o  R o d o v i á r i a 
que, quanto a nós, a sua 
ausência ajuda a aumentar 
o s  c o m p o r t a m e n t o s 
desviantes dos usuários das 
vias públicas, começando 
por introduzir nas escolas 
primárias, horas dedicadas 
a este tipo de educação para 
os jovens estudantes e para 
que amanhã o nosso futuro 
se possa apresentar com mais 
esperança. Ainda no âmbito 
da educação, é necessário 
reeducar  e  rec ic lar  os 
motoristas prevaricadores. Por 
exemplo, um motoristacomete 
uma transgressão grave, às 
vezes matando e ferindo 
muitas pessoas,maso infrator 
não é submetido a uma ação 
de educação em segurança 
rodoviária para que não volte 
a cometer oerro pelo qual foi 
penalizado, para além de que 
este tipo de medida funcionaria 
como meio de persuasão. 
O infrator apenas paga a 
multa, cumpre a inibição de 
conduzir e depois volta para 
a estrada podendo cometer o 
mesmo tipo de transgressão. 
No entanto, o Código de 
Estrada exige a participação 
deste infrator numa ação 
educativa antes de lhe ser 
devolvida a carta de condução. 
Esta é mais uma de entre 
muitas outras determinações 

do Código da Estrada que não 
passa de letra morta e ninguém 
responde por esta negligência, 
o que não ajuda a combater 
a sinistralidade rodoviária.

- É preciso tomar medidas 
para se conseguir restaurar 
a dignidade, credibilidade e 
eficiência dos nossos agentes 
fiscalizadores porque, nos 
países onde a sua atuação é 
competente, reduz na ordem 
de 70% os comportamentos 
negativos ou desviantes 
dos automobilistas, o que 
se comprova pelo respeito 
dos moçambicanos à ação 
da polícia quando entram 
na Afr ica  do Sul .  Por 
exemplo, como é que se pode 
compreender que estando a 
sinistralidade rodoviária a 
subir drasticamente, 30 a 40% 
dos veículos transitem sem o 
seguro de responsabilidade 
civil obrigatório? Como 
se pode entender que uma 
boa parte dos veículos de 
transporte semi-colectivo, 
a nível do País, circulem 
sem inspeção obrigatória?

-  É urgente  mudar  a 
legislação rodoviária que,em 
alguns casos, em vez de 
combater a sinistralidade 
rodoviária, ajuda a agravá-la.

- É imprescindível estancar 
de uma vez para sempre 
o negócio de venda ilícita 
de cartas de condução. Era 
suposto que, com a introdução 
do Sistema Informático na 
tramitação das cartas de 
condução, este problema 
ficasse resolvido, mas foi 
quando se venderam milhares 
de licenças de condução como 
nunca dantes tinha acontecido.

- Para terminar, com este 
senário todo tão sombrio 
que acabamos de descrever, 
de má formação e educação 
dos condutores e peões, de 
legislação deficiente, de 
fiscalização pouco eficaz ou 
de más estradas e com fraca 

sinalização,todo este conjunto 
de fatores negativosque vai 
levar muito tempo a ser 
resolvido, a pergunta que se 
pode colocar é a seguinte: “qual 
é então o “remédio” imediato 
ou de curto prazo executável 
para ajudar a combater a 
sinistralidade rodoviária”? Em 
nossa opinião, a solução passa 
pela obrigatoriedade deos 
motoristas frequentarem um 
curso de condução defensiva. 
Isto é, devem aprender as 
técnicas, os procedimentos e 
comportamentos que, quando 
aplicados, o condutor não 
provoque acidentes e não se 
deixe envolver em qualquer 
sinistro, mesmo quando os 
outros cometem erros, a 
começar pelos condutores 
dos transportes públicos, de 
transporte de crianças e, para 
dar exemplo, os motoristas 
dos veículos do Estado, 
entre outras prioridades a 
estabelecer. Está provado e 
podemos comprovar que, 
após este tipo de formação, 
as estatísticas revelam, logo 
no 1º ano a seguir, que se 
consegue reduzir o índice de 
sinistralidade na ordem os 70%.

O problema da sinistralidade 
rodoviária é muito sério mas, 
em nossa opinião, não está 
ainda a ser encarado como tal. 
Não basta virconstantemente 
perante o público dizer que nos 
solidarizamos com as famílias 
enlutadas quando acidentes 
gravíssimos ocorrem, porque 
se continuarmos com este 
tipo de comportamento 
ou procedimento pouco 
insensível eindesculpável, 
chacinas nas nossas estradas 
irão continuar,tal como mais 
uma vez aconteceu no último 
fim-de-semana na zona da 
Manhiça, em que morreram 
mais 16 moçambicanos.

*DIRECTOR DA 
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL

Prevenção e combate à 
sinistralidade rodoviária

| opinião |

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário
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maputadasF r a n C i s C o  r o d o L F o

Há “preguiça” no abate às viaturas 
deixando-as apodrecer nos passeios…

Instituições do Estado: 

M
oçambique é um dos 
países com maior liber-
dade de Imprensa!... Os 
rankings podem estar 
a dizer outra coisa, to-
davia, em nosso mo-
desto entender, os cri-
térios de quem elabora 
o relatório lá fora e cá 
dentro (fornece quiçá 
os dados) são, amiuda-
damente, tendenciosos.

Recentemente, a dr.ª 
Emília Moyana, Direc-
tora do Gabinete de In-
formação reuniu, os As-
sessores de Imprensa de 
diversas instituições dos 
ministérios e empresas 
ou instituições públi-
cas, numa das estâncias 
turísticas, para o habi-
tual “balanço anual”.

Gostei da forma como 
é fundamental reunir 
com os “assessores” de 
Imprensa, porque são 
eles que se actuarem à 
velocidade de cruzei-
ro, podem tornar no Go-
verno de Filipe Jacinto 
NYUSI, Presidente da 
República de Moçambi-
que, um exemplo para a 
Região da SADC e para 
o Mundo. Os assessores 
de Imprensa não deviam 
“fazer de reféns” os mi-
nistros, vice-ministros, 
secretários permanentes, 
PCA’s, directores- ge-

rais, directores nacio-
nais e adjuntos e outros 
dirigente, como gover-
nadores e secretários de 
Estado, pois vezes sem 
contam argumentam: 
“o ministro está ocupa-
do”, “envie os assun-
tos por escrito” e coi-
sas de semelhante jaez. 

Isso contrasta com o 
Presidente da República, 
Eng.º Filipe NYUSI, que 
está sempre disponível 
para atender aos jorna-
listas, à Comunicação 
Social, que chama de 
“amigos”, “parceiros”.

Há casos de “asses-
sores” de Imprensa que 
aquando na “renovação 
das assinaturas” dos jor-
nais, quer diários, quer 
hebdomadários e ou-
tros periódicos, demo-
ram “eternamente” a dar 
os necessários “vistos” 
para os Departamen-
tos de Administração 
e Finanças (DAF) pro-
cederem à liquidação.

Ora, os nossos jornais, 
com tiragens limitadas (a 
exemplo, o “Notícias” 
hoje não deve ultrapas-
sar 15 mil exemplares de 
tiragem, enquanto que 
no período colonial, ul-
trapassava 50 a 60 mil 
exemplares). É evidente 
que hoje pela moderni-
dade dos TIC’s os ad-
ministradores distritais, 
por exemplo, podem as-
sinar via electrónica. E 
mesmo os que estão na 

chamada diáspora, em-
baixadas e outros a re-
sidirem no estrangeiro.

Porque os jornais são 
“órfãos” a partir do mo-
mento que extinguiram 
o ministério de Informa-
ção, passando a ter Di-
rectora do Gabinete de 
Informação, que é “Con-
vidada Permanente” nas 
sessões do Conselho de 
Ministros, tem constran-
gimentos que não podem 
ser “dirimidos” pelo Pri-
meiro Ministro, que a sua 
agenda é, amiudadamen-
te, complexa. A Directo-
ra do GABINFO não tem 
“acento” no Conselho de 
Ministro. Na governação 
o dia a dia é que “re-
solve” os problemas…

Ora, se o Estado, o 
Governo do Presidente 
da República Filipe NYU-
SI atrasa pagar a “assina-
tura” dos jornais leva a 
que estes tenham poucas 
tiragens (por não dispor 
de verba) para mais pa-
pel e deixam de cumprir 
com as suas obrigações, 
como o pagamento dos 
salários dos seus pro-
fissionais entre outras.

Se calhar a tal de “Alta 
Autoridade de Comunica-
ção Social”, cuja proposta 
está já na Assembleia da 
República venha a mini-
mizar o problema. Essa 
da “Alta Autoridade” que 
antes do seu parto, já está 
na “célebre” fofoca. Se a 
“agenda” o permitir, já 

que alguns “meninos” e 
“meninas” na “Escolinha 
do Barrulho”, ali na Av. 
24 de Julho têm o be-
neplácito de desviarem 
constantemente da Agen-
da para questões “margi-
nais”, como se a “Casa do 
Povo”, não se regesse de 
“Estatuto de Deputado”.

Mas deixemos a “Li-
berdade da Imprensa” e 
o não pagamento de “as-
sinaturas”, para irmos 
à maka de hoje :insti-
tuições do estado: Há 
“preguiça” no abate às 
viaturas deixando-as 
apodrecer nos passeios…

Recentemente visitei 
alguns distritos e cons-
tante que nalguns locais 
o Estado, deixa instala-
ções a apodrecerem por 
causa da incúria dos fun-
cionários, que não fa-
zem o abate de viaturas, 
deixando-as muitas vezes 
fora das garagens e al-
pendres a apodrecerem.

Se calhar é para “aba-
ter” com menos valor.

Mas já alguém 
me dizia há dias:

- “Alguns dirigentes são 
tão insensíveis que deixam 
tudo a “apodrecer” …”

-Mas se fossem suas 
propriedades nunca o 
fariam… - dizia eu.

-É aquela que tínha-
mos antes da Indepen-
dência! Acrescentava eu: 
Estes SujeitosTem de 
estar abaixo do olho, o 
que significa estado.

Os dirigentes têm 
de terem esta máqui-
na debaixo do olho! 
Auditoria Interna que 
se faz com “Inspecto-
res Competentes” …

Há dias fui à Baixa da 
Cidade, usando a Av. Edu-
ardo Mondlane. Passei 
das “Modas NIZA”, ins-
talações que tinham uma 
maka julgo no Tribunal, 
mas com envolvimento 
das TDM ou Mcel. Estão 
agora a apodrecer, mas 
nem água vai, nem água 
vem, porque é estado.

Na Baixa, apre-
ciei o estado lastimoso 
do Café e Restauran-
te CoNtiNeNtal.

Não espreitei, mas 
tem o letreiro que diz: 
que foi EXECUTADO 
pelo Tribunal ou Exe-
cuções Fiscais, indi-
cando o n.º do proces-
so. Ponto final e basta!

Se calhar: há equi-
pamento a deteriorar, já 
que os trabalhadores po-
dem terem ido para a rua, 
sem se dar cavaco. Sem 
indeminização. Que pro-
blemas sem solução com 
tantos dirigentes e chefes, 
que deviam “decidir”?...

resoluções eter-
nas e deixar “instala-
ções” apodrecerem: o 
caso da “moda NIL-
ZA” e “Café Continen-
tal” …- foi subtítulo 
para chamar a atenção.

Mas para semana MA-
PUTAREMOS mais…

 z Resoluções  eternas e deixar “instalações” apodrecerem: 
o caso da “moda NILZA” e “Café Continental” …
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Editorial
Maputo ( 134 anos) a precisar 

de operação de salvação!Ecoa dos ventos aborrecidos vindos de Glasgow na 
Escócia, na voz de activistas profundamente preo-
cupados com questões climáticas no mundo inteiro. 
Enquanto a COP26 reúne-se para debater o terror 
climático que assola o mundo nos últimos tempos, 

activistas do mundo todo incrédulos ou desacreditados com tal 
pretensão por parte dos dirigentes de seus respectivos países, 
também reuniam-se para uma sedição de pressão aos Estados para 
produção de algum resultado em relação ao aquecimento global.

Pois era só para ser uma grande cimeira de discussão climática 
e acabou sendo marcada evidentemente por uma também grande 
marcha a favor do controlo das mudanças climáticas, tal como para 
conferência a portas fechadas estavam dirigentes de várias nações, 
também ao relento entre sol e chuva intensos, estavam do lado de 
fora, inundando a cidade tal como as águas pluviais, os cidadãos 
activistas protestando contra a forma leviana com que se tem lida-
do com o clima. Para esses cidadãos essa temática nunca passou 
de mais um assunto transversal para s seus governos, tudo que se 
programa a respeito não sai do papel, não surti efeito nenhum, 
é na verdade um plano de e para gasto de recursos e mais nada.

No caso concreto de Moçambique, que estava também presente em 
Glasgow, por dentro, embora não se tenha feito presente do lado de 
fora, mas o clima como agenda nacional, equipara-se a cultura e ao 
desporto, nada relevante. E nem com trágicas visitas do Idai e Ken-
nedy o assunto chegou a ser tratado como uma agenda séria mas sim, 
meras calamidades, cingindo-se apenas na busca de recursos para 
solidariedade e, de tanta corrupção e oportunismo na gestão de tais 
recursos, tudo nunca passou de caridade, é vergonhoso mas é verdade. 
Portanto, seria justo que cidadãos moçambicanos estivessem também 
Glasgow exigindo seriedade para com as mudanças climáticas, enal-
tecendo por esse e tantos outros desleixos o “no more blah blah blah”.

Essa marcha internacional trouxe uma reflexão em relação a lingua-
gem humana, essa vigorosa frase contém uma repetida palavra que em 
sua essência não diz, ou melhor, não devia dizer absolutamente nada, 
visto que, não consta de nenhum dicionário do latim e sendo assim 
doptada de conteúdo nenhum mas não, foi usada na marcha de Glas-
gow muito mais de três vezes, como tem sido hábito, e o mundo in-
teiro percebeu o seu pesado conteúdo, a sua grandiosa utilidade e por 
isso concordamos, em todas as agendas do país, blah blah blah não.

Ver o primeiro-ministro moçambicano em discursos ambien-
talistas em Glasgow chega a ser tão engraçado quando ridículo, 
a questão ambiental no seu país está muito aquém do seu radar, 
pode-se infelizmente dizer que não está nem no radar do seu 
governo, os amigos nacionais do ambiente em seu país, são o 
ambientalista júnior do sociólogo e a sua turma, mais do que isso 
e aliás, o mais caricato, enquanto o ministro discursava em Glas-
gow, a Friends of Earth, organização internacional, denunciava 
judicialmente Moçambique e o Reino Unido, também presente 
na cimeira, por poluição ambiental na exploração do gás natural 
no país da marrabenta, essa organização defende que se invista 
em energias renováveis para o bem-estar do ambiente, tudo isso 
confirma o blah blah blah havido na cimeira e leva-nos a unir 
as forças para um grito ainda mais alto. No more blah blah blah. 

No more 
blá blá blá

Lá diz o velho ditado, mas que se assegura novo para o quo-
tidiano de Maputo. Não há bela sem senão. Pois é. Ontem 
(quarta feira) foi comemorado o aniversário de Maputo, ci-
dade fundada há 134 anos e que atravessa uma fase crucial 
da sua secular existência. A cidade conquistada em 1975 

é hoje uma grande cidade com vastas áreas completamente desordena-
das e outras de tal forma bloqueadas que muito dificilmente têm saída.

Todos reconhecemos a existência de muitos problemas na cidade de Mapu-
to, mas também temos esperança que esses problemas vão ser ultrapassados. 
A cidade tem hoje cada vez mais gente multifacetada, mas as estruturas e 
equipamentos não acompanharam esse número tão elevado de pessoas que 
precisam de habitação, escolas, hospitais, empregos, vias de acesso, água e luz.

Quarta-feira foi dia de festa na cidade, mas também de profunda reflexão. 
Maputo é uma cidade secular que caminha para o meio milénio de existên-
cia. Quem gosta de Maputo fica feliz no dia em que a velha cidade faz mais 
um aniversário. Mas também é preciso mobilizar todos os maputenses e 
maputecos para uma operação de salvação que permita ordenar o que está 
desordenado, desbloquear o que está bloqueado e sobretudo recuperar da 
ruína e da degradação alguns dos marcos mais importantes da sua história.

Maputo está em perigo, porque o casco urbano atingiu um estado de 
degradação preocupante. Nas últimas décadas retrocedemos séculos. Vol-
tamos ao tempo em que a cidade não tinha água potável e o esterco, o 
lixo andavam pelas ruas. Vivemos o tempo em que os esgotos domésticos 
correm a céu aberto devido à pressão humana, mas também por culpa da 
ineficácia confrangedora de serviços técnicos que deviam cuidar da manu-
tenção dos equipamentos sociais e das infra-estruturas básicas da cidade.

Mas também é preciso dizer que provavelmente a maioria dos habitantes de 
Maputo não respeita a sua cidade e tem comportamentos altamente prejudiciais 
que vão desde o vandalismo ao uso indevido dos bens públicos, passando pela 
falta de higiene e limpeza. Mas é animador vermos as autoridades a trabalhar 
no sentido de dar a Maputo condições para que os seus habitantes possam ter 
uma vida com qualidade. Não está a ser tarefa fácil porque enquanto uns fazem, 
recuperam e arranjam, outros destroem e pouco mais fazem do que espalhar lixo. 
Mas há uma grande determinação e disponibilidade para levar a bom porto todos 
os projectos que visam transformar Maputo num lugar agradável para viver.

A melhor prenda que os habitantes de Maputo podem oferecer à sua cidade é 
ajudarem a restaurar o que está destruído, não destruindo mais. É colaborarem na 
limpeza e higiene da cidade, não fazendo das ruas lixeiras que chegam mesmo às 
portas das suas casas. É não partirem os fontanários, não fazerem ligações ilegais 
de água e luz, não destruírem o mobiliário público, desde sinais de trânsito e postes 
de iluminação. A melhor prenda que os maputecos podem dar à sua cidade é con-
duzirem com civismo para evitarem os engarrafamentos de trânsito e acidentes.

Maputo não é um imenso acampamento onde vale tudo. É uma cida-
de centenária que precisa de ser respeitada na sua vertente história, mas 
também na preservação e manutenção das novas centralidades. Que o 
aniversário marque o início de uma nova era para Maputo. Cada mapute-
co tem a responsabilidade de ajudar a mudar o que está mal e sobretudo 
tem o dever de viver a cidade com civismo e respeito pelo que é de todos.

dougLas madjiLa
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O que nos 
move a 
dizer o 
quanto te-
mos vindo 

a dissertar nesta série de ar-
tigos não é nada mais e nada 
menos que a natural e incon-
dicional vontade de mostrar 
que os assuntos de qualquer 
língua são discutidos e deci-
didos pelos donos da língua, 
pelos falantes nativos e ver-
náculos dessa mesma língua, 
obviamente com auxílio de 
especialistas e demais inte-
ressados multidisciplinares. 
Porque o método que está 
sendo usado para decidir e 
estandardizar as ortografias 
das nossas línguas, e sobretu-
do do TXITXOPI, sempre se 
mostrou controverso e impo-
sitivo, o que é muito mau para 
os valores que o nosso Esta-
do persegue: coesão, harmo-
nia, estabilidade e paz social.

Independentemente das 
teorias que possam ser evo-
cadas em relação as Línguas 
Bantu, a Declaração Univer-
sal dos Direitos Linguísticos 
é explicita nos aspectos que 
dizem respeito à autonomia 
e direitos, conforme os ar-
tigos transcritos a seguir: 

Artigo 9.ºTodas as co-
munidades linguísticas têm 
direito a codificar, estandar-
dizar, preservar, desenvolver 
e promover o seu sistema lin-
guístico, sem interferên¬cias 
induzidas ou forçadas; Arti-
go 10.º1. Todas as comuni-

dades linguísticas são iguais 
em direito.2. Esta Declara-
ção considera inadmissíveis 
as discriminações contra as 
co¬munidades linguísticas 
baseadas em critérios como 
o seu grau de sobera¬nia po-
lítica, a sua situação social, 
económica ou qualquer ou-
tra, ou o nível de codifica-
ção, actualização ou moder-
nização alcançado pelas suas 
línguas.3. Em aplicação do 
princípio da igualdade, de-
vem ser tomadas as medidas 
indispensáveis para que esta 
igualdade seja real e efectiva.

Portanto, não é elegante 
nem é decente nem é digno 
de seja quem for aquele que 
promove desunião, instabi-
lidade e descriminações nas 
comunidades linguísticas 
através da escrita e ortografia 
da língua. Ficou claro pelo 
menos no último seminário 
que todos aqueles que escre-
ve com o /TX/ são resistentes 
à mudança, são contrarrevo-
lucionários, avessos à ciên-
cia, são saudosistas da escrita 
religiosa ou dos missionários, 
etc. e tal. Pequenos exemplos 
levam-nos a perceber situa-
ções bem profundas e com-
plexas para os alunos, filhos 
de todos nós. Os filhos dos 
VATXOPI apredem na escola 
o CICOPI, mas quando vão à 
igreja aprendem o TXITXO-
PI. Os professores ensinam 
na escola o CICOPI, mas 
nas catequeses e nas missas 
leem/escrevem TXITXOPI. 

A este respeito importa 
referir que o nosso país é um 
dos poucos senão o único que 
tem uma das suas línguas na-
cionais (o TXITXOPI) com o 
padrão de escrita diferente do 
padrão da Bíblia Sagrada. É 
universalmente sabido que o 
padrão ortográfico usado em 
livros sagrados é o exemplo, 
o espelho da língua vernácula 
do povo, pois estes livros são 
o protótipo de todas as ex-
periências da vida terrena e 
celestial, física e metafísica. 

Vem me à memória o tra-
balho de campo que fiz (no 
âmbito de uma orientação 
académica), para aferir algu-
mas conclusões, e ficou evi-
dente uma realidade, quando 
todos os professores do bilin-
gue entrevistados afirmaram 
que são orientados a ensinar 
escrever/ler CICOPI, porque 
é assim que vem nos manu-
ais, mesmo eles diziam reco-
nhecendo que não devia ser 
assim. Até familiares, ami-
gos e tantos conhecidos que 
frequentaram os IMAPs/IFPs 
(Institutos de Magistério Pri-
mário/Institutos de Formação 
de Professores) e universida-
des dizem ridicularizando a 
palavra [SIKOPI] (tradução 
fonética e natural de SICOPI.

Um contemporâneo meu 
da universidade (especializa-
do em Bantu) disse palavras 
que lembram um pastor de 
Xai-Xai ou algures em Gaza, 
citado no relatório do II Se-
minário, ao afirmar que “den-

tro de poucos anos osque 
apoiam e escrevem o TXI-
TXOPI vão morrer todos, e 
o CICOPI iá prevalecer”;o 
pastor, nessa altura, achava 
que as ortografias podiam 
ser refeitas a todo o custo 
em benefício dos mais no-
vos, que a sua história e a 
da sua geração não devia 
atrapalhar nada. Do rumo 
dos acontecimentos, parece 
que todos os progenitores 
e parentes do CICOPI es-
tão convictos disso, embora 
seja uma simples convicção, 
que não passa disso. Dian-
te disto, não temos dúvidas 
de que estamos diante de 
um assunto muito grave, em 
que há gente, nossos irmãos 
desta mesma pátria, que tor-
ce para que morram todos 
os VATXOPIque escrevem 
o padrão TXITXOPI, para 
poder prevalecer o CICOPI.  

Estas coisas, como dizia 
num dos artigos anteriores, 
dexumam dos fundos do 
passado nojento questões 
socioculturais degradantes e 
modernamente indesejáveis 
e ultrapassadas. Bastava que 
se falasse dos VATXOPI, 
nessa altura, não se estava a 
falar de gente com qualquer 
dignidade;sua língua falada 
em público era um escândalo 
geral. Não há de ser por acaso 
que os VATXOPI receberam 
muitas civilizações, ou seja, 
muitos se acharam no direito 
de civilizar esta comunidade, 
nomeadamente os Portugue-

ses, os Vatswas e os Chan-
ganas, e hoje todos eles, os 
Makondes, os Yaos, os Senas, 
os Nyungwes, os Nyanjas, os 
Makhuwas, os Machuabus, 
os das Universidades, os dos 
Ministérios querem civilizar 
esta comunidade, ensiná-la 
a escrever uma língua que 
não lhes diz respeito algum; 
em legítimas palavras, eles 
todos usurpam um direito 
de outrem, dos VATXOPI.

O Padre Luiz Felicia-
no dos Santos reconheceu 
e todos nós outros sabemos 
que a comunidade dos VA-
TXOPI foi evangelizada por 
Changanas, no sul, e por 
Vatswas, no norte, razão por 
que muitos deles conhecem 
e dominam mais a escrita 
e a ortografia do Tsonga e 
desconhecem a da sua pró-
pria língua, sendo fácil a 
manipulação e interferên-
cia, como está acontecendo.

Porque este assunto é 
legítimo e inalienável, vai 
sempre merecer nossa maior 
atenção e intervenção como 
aconteceu logo após o IV 
Seminário. Na terceira série 
de artigos vamos mostrar os 
passos que se seguiram, por-
que estamos conscientes que 
as línguas são a nossa iden-
tidade colectiva, preserva-las 
e defende-las é o direito de 
todos. São tantas comuni-
dades no mundo que passa-
ram por isso, mas a verdade, 
que não é ilusória nem falsa, 
mais tarde, assou à superfície. 

randuLan i

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

Legislativo Linguístico Nacional? (Concl.)
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a possibilidade de voltar a ouvir ou ouvir com qualidade 
continua uma grande incógnita para centenas de pessoas que 
sofrem de algum tipo de problema de audição. É que dificul-
dades estão a ser enfrentadas na tramitação de processos de 
importação de materiais de otorrino, de forma particular dos 
aparelhos auditivos.

Apesar desta 
r e a l i d a d e , 
a indicação 
que existe é 
que o Minis-

tério da Saúde (MISAU), está a 
fazer todo o esforço necessário 
para garantir que os aparelhos 
cheguem e possam beneficiar 
a quem deles, efectivamente 
necessita, neste momento.  Re-
cebidos, os materiais são poste-
riormente distribuídos a nível 
de todo o território nacional.

A nossa reportagem deslo-
cou-se ao Hospital José Ma-
camo, onde conversou com a 
médica de otorrino Rosa Maria 
Viegas Pires, tendo nos infor-
mado que a audição é essencial 
na vida de qualquer pessoa e de-
sempenha um papel fundamen-
tal na comunicação, portanto, 
todo o esforço deve ser feito 
para garantir que efectivamen-
te, o país tenha disponibilidade 
destes instrumentos de auxílio 
à audição. A perda auditiva é 
cometimento independente de 
idade, sexo ou condição social, 
pelo que é importante não dis-
criminar quem esteja a sofrer 
destes problemas de saúde.

De acordo com Rosa Pires, 
a audição faz parte dos cin-
co órgãos dos nossos sentidos 
como seres humanos, daí a 
importância de se prestar maio-
res cuidados à saúde auditiva. 
Segundo se sabe, quem não 
tem a possibilidade de ouvir, 
também não tem a capacidade 
de falar, pois para falar é pre-
ciso antes ouvir. Quando se 
fala, por exemplo, de surdos-
-mudos, ou seja, pessoas que 
nasceram sem ouvir e sem 
contacto com o som, automa-
ticamente não aprendem falar.

Nesta ordem de ideias, 
quem não ouve mantém-se 
bastante limitado e quase em 
silêncio absoluto, daí a neces-
sidade permanente de apoio, 
incluindo de tradutores de lín-
gua de sinais. Surdo é a pessoa 
que tem uma perda profunda da 
audição e o risco de tornar-se 
muda, pelo facto de os proces-

sos de correcção da deficiência 
auditiva serem bastante com-
plicados em países com baixos 
índices de desenvolvimento. 
Até porque em países desen-
volvidos, as crianças saem da 
maternidade para serviços de 
otorrino, para fazer o teste de 
audição. “Infelizmente, aqui 
em Moçambique, principal-
mente nas unidades sanitárias 
não temos equipamentos para 
fazer rastreamento da deficiên-
cia auditiva ao recém-nascido.

É possível, depois da cirur-
gia, a criança voltar a ouvir”, 
frisou Rosa Viegas e acrescen-
tou que, “em Moçambique não 
temos essa tecnologia” ressal-
vou. Ainda na visão da nossa 
entrevistada, as causas da sur-
dez ou deficiência auditiva po-
dem ser congénita, hereditária, 
ou em resultado de complica-
ções no parto, o que significa 
que a criança pode ter tido as-
fixia ou falta da oxigenação no 
cérebro. Tudo isto, de alguma 
forma, pode provocar lesão no 
ouvido. Rosa Viegas explicou 
ainda que “ há situações em 
que ao longo da gravidez po-
dem ter lugar e que podem re-
sultar na deficiência auditiva.  
Na mulher grávida constam 
questões como doenças ao lon-
go da gravidez, a sifilis, malária 
grave, toma de medicamentos 
da tuberculose. Essas são al-
gumas situações que podem 
resultar em problemas de foro 
auditivo ao recém nascido..

Relação do cérebro e audição

A especialista apontou que 
é importante compreender 
que a questão da audição está, 
como não poderia deixar de ser, 
intimamente ligada ao cérebro. 
Ou seja, é no cérebro onde tudo 
é processado. “Quando as pes-
soas desenvolvem malária ce-
rebral, meningite, a posterior 
pode haver uma alteração a ní-
vel do cérebro, que é responsá-
vel pela audição, pode sim de-
sencadear a perda auditiva para 
quem já nasceu a ouvir”, frisou 

a fonte. No entanto, a nossa 
interlocutora apontou exem-
plos de pessoas que podem 
desenvolver problemas auditi-
vos futuramente, causado por 
factores de actividades diárias. 
Há aqui o caso de serralheiros, 

militares que, trabalhando em 
situações de ruídos e explo-
sões constantes, podem resul-
tar em problemas auditivos.

“O ruído intenso pode de-
senvolver danos na parte interna 
do ouvido e a pessoa perder au-

dição ” – recordou aquela pro-
fissional de saúde, para depois 
dizer que, ”em Moçambique 
não existem estatísticas de pa-
cientes que tenham deficiência 
auditiva”, disse Viegas. Disse 
igualmente que os serviços de 
otorrino do Hospital José Ma-
camo, por exemplo, os serviços 
otorrinos são a terceira causa 
e maior número de consultas.

Segundo aquela especialis-
ta em otorrino, nestes serviços 
os pacientes apresentam-se 
com cenários de  diminuição 
da audição. A posterior é feita 
uma avaliação para diagnos-
ticar a real causa da diminui-
ção da audição. Mas há ve-
zes que o problema até pode 
ser resolvido imediatamente 
com simples, mas profis-
sional limpeza nos ouvidos.

Graus da perda auditiva

Rosa Viegas explicou que, 
“o grau da perda auditiva é 
classificado em ligeiro, mode-
rado, e profundo. Entretanto, 
os três níveis têm diferentes 
causas”. Segundo a fonte que 
temos vindo a citar, é muito 
importante saber o grau da per-
da da audição de cada paciente.

Quando o grau é ligeiro, 
praticamente não interfere 
na vida social. Assim, não há 
muita coisa que se faz, senão 
a lavagem dos ouvidos. En-
tretanto, no grau moderado, 
principalmente em crianças, 
quando a perda da audição in-

Importação de aparelhos auditivos 
traz constrangimentos aos pacientes

Crizalda VilanCulos
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terferir na vida estudantil, re-
comenda-se, em alguns casos, 
o recurso a prótese auditiva.

De acordo com a médica, os 
homens são mais vulnerável à 
perda da audição, por conta do 
trabalho que alguns exercem.

Mas também, acrescen-
tou que, existe certas doenças 
que podem desencadear em 
perda da audição nas mulhe-
res. Uma das causas está as-
sociada a questões hormonais.

Distribuição de aparelhos

Segundo avançou a nos-
sa entrevistada, por conta da 
pandemia que afectou o mun-
do e Moçambique não foge 
à regra, as campanhas para 
a distribuição dos aparelhos 
auditivos foram canceladas.

“O Ministério da Saúde 
está a trabalhar para ver esse 
cenário resolvido, mas sem 
data prevista. Quem depende 
deste material para se comu-
nicar continuará na dificulda-
de” – disse ela, lamentando.

O que, de alguma forma, 
preocupa esta profissional, 
é o facto de alguns pais ne-
gligenciarem algumas infec-
ções, a exemplo de crianças 
que, por qualquer razão, dre-
nam pus a partir dos ouvidos.

De acordo com Rosa Viegas, 
essa infecção acaba afectando a 
parte da audição. Afirma que, 
muitas vezes, quando se chega 
a uma certa idade, maiores são 
as dificuldades auditivas que 
as pessoas vão apresentando.

“Entretanto, quando pro-
curamos saber do histórico 
junto do paciente, diz que 
quando eu era criança, minha 
mãe disse que os meus ouvi-
dos deitavam pus, mas nunca 
me levavam ao hospital por-
que não criava febre. Fazia-se 
tratamento caseiro. Logo per-
cebemos que foi a negligên-
cia dos pais” ressalva e acusa.

A especialista não acon-
selha o uso de medicamentos 
caseiros, porque o ouvido é 
muito sensível, por isso, qual-
quer sinal que interfere na saú-
de auditiva o ideal é procurar 
um profissional especializada.

Saúde mental e auditiva

A fonte diz também que 
a saúde mental afecta a saúde 
auditiva. Apontou o exemplo 
de dificuldade de arranjar em-
prego. Se a pessoa não ouve 
a comunicação torna-se um 
grande problema. Essa situação 
pode, de alguma forma, afec-

tar a saúde mental da pessoa.
“Essas pessoas tem cer-

tas dificuldades para a so-
cialização” – apontou.

Segundo a especialista, 
uma pessoa com saúde auditiva 
comprometida precisa de muita 
atenção, amparo da família e de 
mais pessoas que fazem parte 
da sociedade como um todo.

“Importa frisar que uma 
pessoa com problema auditi-
va afectada, para nos comuni-
car com ele precisamos falar 
de forma pausada, e a olhar 
na cara para ele poder fa-
zer a leitura labial” – anotou.

Rosa Viegas apela a socie-
dade para que não discrimine 
a pessoa com perda auditiva, 
pois todos precisam de uma 
atenção especial como pessoas.

“Quando os aparelhos che-
garem faremos a distribuição 
para aqueles pacientes que 
estão na fila de espera, pois 
temos contactos dos mes-
mos. O Ministério da Saúde 
está em processo de adqui-

rir aparelhos e os mesmos 
serão distribuído nas fases 
das campanhas” – prometeu.

Ela aconselha principal-
mente aos jovens que têm 
hábito de ouvir música com 
volume muito alto, uso de au-
riculares com volume acima do 
recomendado, a evitarem essas 
práticas, tendo em conta os 
riscos que estes comportamen-
tos têm para a saúde auditiva.

Apelo semelhante vai para 
os que trabalham em oficinas, 
que pela especificidade profis-
sional provocam bastante ruí-
do. Aqui o apelo vai no senti-
do de os trabalhadores usarem 
sempre protectores auditivos.

Mais ainda, ela apontou que 
é bastante importante que quais-
quer sinais de problemas auditi-
vos, as pessoas procurem apoio 
junto das unidades sanitárias.

Dilemas e dificuldades
Enquanto os aparelhos 

auditivos não chegam as di-
ficuldades em quem precisa 
deles vão se multiplicando.

O exemplo das dificuldades 
é o adolescente João António, 
de 17 anos de idade, residente 
no bairro da Malanga, na ci-
dade de Maputo. Ele está há 
um ano sem ouvir a voz da 
sua mãe e de outros membros 
da família. Também foi obri-
gado a abandonar a escola por 
conta da sua condição actual.

Segundo contou-nos Ma-
dalena Sozinho, mãe de João 
António, não se sabe ao certo 
o que teria originado a defi-
ciência auditivo do seu filho, 
porque este vivia na cidade 
da Beira, por sinal com a sua 
mãe, que é da terceira idade.

“A minha mãe já é uma 
pessoa crescida. Tenho certe-
za que ela também não sabe o 
que exatamente teria aconteci-
do com o João”, disse a fonte.

Diante deste cenário, vezes 
sem conta visitou as Unida-
des Sanitárias para ver resol-
vida a situação do seu filho.

Segundo avançou a fon-
te, para o seu desagrado foi 
avisada que o problema da 
audição do seu filho não ti-
nha uma solução imediata.

“A médica informou que o 
hospital não tem aparelhos audi-
tivos. Que deveria ficar à espera 
da campanha. Já passam 1 ano, 
que o meu filho não ouve, não 
tenho dinheiro para comprar 
aparelho fora do hospital. Até 
fui perguntar, falaram que está a 
20 mil meticais, ” disse esta mãe 
com lágrimas no canto dos olhos.

Relatou que um dos grandes 
sonhos do João é retornar à es-
cola como estudante normal e 
com audição em condições de 
acompanhar as aulas. Até por-
que a actual realidade do filho 
faz com que doenças de outras 
tipificidades surjam por con-
ta das dificuldades de audição.

A equipa do jornal tentou, de 
alguma forma, falar com o João 
através da leitura labial, mas a 
abordagem foi dificultada pelo 
facto de o menino ter demons-
trado cansaço com facilidade.

Sara Américo, de 20 anos de 
idade residente nos arredores da 
capital Maputo, diz que tem pro-
blemas auditivos há dois anos.

Diz que desenvolveu ma-
lária e posteriormente per-
deu a sua audição. Segundo 
contou-nos, além dela, na fa-
mília existem mais duas pes-
soas na mesma condição.

“Aprendi a língua de sinais. 
Antes de eu perder audição, já 
sofria problemas semelhan-
tes na família. Os meus pais 
são surdos. Nasceram assim, 
enquanto eu não, foi por con-
ta da malária,” disse a fonte. 
Sara Américo termina dizen-
do que a sociedade deve dei-
xar de discriminar as pessoas 
que tem uma certa deficiência, 
pois é uma realidade dolorida.

João antónioMadalena Sozinho
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Com apoio do Banco Mundial e dos Fundos de Estradas
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Edilidade ilumina vias públicas e 
reabilita estradas locais em Gorongosa

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

o Conselho municipal da Vila autarquia de Gorongosa, 
no distrito do mesmo nome, localizado ao longo da estrada 
nacional número um, na província central de sofala, acaba 
de finalizar com um trabalho de iluminação pública que con-
sistiu na colocação de mais de cento e trinta candeeiros para 
a iluminação pública ao longo da estrada nacional e incluin-
do da via que liga da zona do quartel até à estrada nacional 
número um que atravessa aquela vila autárquica.

Segundo Sabiti 
Morais, presi-
dente do con-
selho Munici-
pal da Vila de 

Gorongosa, os trabalhos em 
referência, consistiram na colo-
cação de mais de cento e trinta 
(130) candeeiros na via pública, 
numa extensão de mais de seis 

quilómetros de estrada orçados 
em 1.183.338,00 (Um milhão e 
cento e oitenta e três mi, trezen-
tos e trinta e oito meticais) e que 
foram financiados pelo banco 
Mundial, no âmbito do Projec-
to de Desenvolvimento Urbano 
Local, designado por PDUL. 

E para além desta activida-
de, está em curso também no 
bairro de Mapombue, a cons-
tituição de um novo Centro 
de Saúde municipal de raiz, 
avaliado em 7 847 650,92, 

sendo valores que são pro-
venientes dos Fundos de In-
vestimentos Autárquico-FIA. 

Estão também em curso na 
vila Municipal de Gorongosa, 
os trabalhos de reabilitação e 
de colocação de pavês, numa 
extensão de 0.260Km (duzen-
tos e sessenta metros), que 
parte do cruzamento da N1, 

passando pelo Comando da 
PRM, da administração local, 
até ao campo municipal. Os va-
lores desta obra, estão orçados 
em cerca de 2.190,791,95mt 
(Dois milhões e cento e no-
venta mil e setecentos e no-
venta e um meticais e noventa 
e cinco centavos), provenien-
tes dos Fundos de Estrada. 
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Moçambique continua recipiente 
na importação dos combustíveis

Segundo IMOPETRO, apesar do preço 

a variação actual porque passa, o preço do combustí-
vel a nível mundial, moçambique tem conseguido ser um 
caso de resiliência na importação dos cerca de um milhão 
e quinhentos mil toneladas (1.500,000 Ton) por ano para 
abastecer as mais de vinte e nove gasolineiras registadas na 
importadora moçambicana de petróleos (IMOPETRO).

Dados da 
inst i tuição 
i n d i c a m 
que após 
um período 

num passado em que a PE-
MOTROC por si só era auto-
-suficiente com sua refinaria 
a funcionar, hoje a situação 
mudou dado que com o tem-
po, já não é justificável operar 
com aquela refinaria que até ao 
ano de 1997 quando foi criada 
verificou-se que era mais aces-
sível juntar produtos acabados 
do que importar o crude refi-
nado porque é menos oneroso.

Só a titulo de exemplo, o 
país investe 1.bilião de do-
lares por ano já aquisição de 
combustiveis oriundos, maior 
parte do golfo árabe sobretu-
do da arabia saudita que con-
ta com um dos maiores poços 
petrolíferos a nível mundial.

Na explicação da Importa-
dora Moçambicana dos Petró-
leos que faz um exercício de 

procurnent para que o produto 
chegue a medida do preço em 
vigor num dado mês estabele-
cido pelo Ministério dos Recur-
sos Minerais e Energia (MIRE-
ME), Moçambique abraçou um 
sistema que funciona num regi-
me suspensivo de direitos adu-
aneiros, sendo que os direitos 
aduaneiros não são colocados 
a chegada dos produtos. Mas, 
depois de consumo que flexi-
biliza a sua disponibilização 
aos principais portos do país.

Outrossim, no descarrega-
mento, transporte, inspecção a 
IMOPETRO subcontrata servi-
ços reduzindo o ônus para abas-
tecimento Nacional como as-
segura a qualidade assumindo 
un papel de veículo da colecta 
de directos aduaneiros, o que 
de algum modo contribui para 
a robustez da balança de pa-
gamentos fruto da resiliência. 

“ É preciso notar que Mo-
çambique tem um estatuto 
de grande fluxo para a região 

da África Austral-SADC vai 
dai que países do interland 
tem estado a receber muitas 
quantidades de combustíveis 
a partir do nosso país “ indica 
a IMOPETRO cujas linhas de 
forças tem sido o garante para 
que o custo de combustível 
seja igual nas terminais oceâ-
nicas, o acesso ao produto pe-
los operadores nacionais con-
correram em pé de igualdade 
tudo na perspetiva de garantir 
um processo transparente em 
que os players são selecio-

nados de forma clara e justa.
“Veja que todos processos 

passam por concurso publi-
cos, em que vence a melhor 
proposta é aberto em público, 
na presença dos concorrentes 
ou seja rege-se de princípios 
legais envolvendo a comis-
são de aquisição de combustí-
veis liquidos criada ao abrigo 
do decreto 1/97, bem assim o 
comité interministerial com-
posto pelos Ministérios dos 
Transportes e Comunicações, 
Recursos Minerais e Energia, 

e o Banco de Moçambique.
A grande questão é que o 

governo fixa salvaguardan-
do a especulação que pre-
judica o consumidor final.

Entretanto, a IMOPE-
TRO esclarece que quanto a 
fixação dos preços não tem 
autonomia muito menos com-
petência vai daí que se dis-
tancia de informações sobre 
eventual subida do preço do 
transporte mercê da oscilação 
que o preço do combustível 
assistiu nos últimos dias. eG
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Moçambi-
que e a 
G u i n é -
- B i s s a u 
f o r a m 

excluídos da lista de países 
convidados a participarem na 
Cimeira pela Democracia or-
ganizada pelos Estados Uni-
dos e a realizar-se virtualmen-
te entre 9 e 10 de Dezembro.

O portal Politico.com pu-
blicou a lista de 108 países 
convidados a participarem sen-
do apenas 17 de África. Entre 
eles contam-se Angola, Cabo 
Verde e São Tomé e Príncipe.

Até agora não foi publi-
cada uma lista oficial mas a 
agência de notícias Reuters 
disse ter confirmado a lis-
ta através de “uma fonte fa-
miliarizada com o assunto”.

Uma destacada entidade 
oficial americana envolvida no 

planeamento da cimeira disse à 
Reuters que convites foram en-
viados a países com diferentes 
experiências de democracia 
de todas as regiões do mundo.

“Não se trata de dizer “o seu 
país é uma democracia, o seu 
país não é uma democracia”. 
Isso não foi o processo que foi 
seguido”, disse essa entidade.

Outras fontes envol-
vidas no processo dis-
seram que “houve que 
fazer escolhas” para se asse-
gurar a diversidade regional 
e uma participação alargada.

Essas fontes disseram 
ainda que não foram impos-
tas nenhumas condições mas 
que foram feitos apelos aos 

países convidados a apre-
sentarem compromissos com 
acções a serem tomadas.

“Nunca foi nossa ideia 
prescrever ou ser prescriti-
vo”, disse uma dessas fontes 
acrescentando que em todas 
as comunicações diplomáti-
cas sobre a cimeira “partimos 
de uma posição de humildade 

reconhecendo que nenhuma 
democracia, incluindo a dos 
Estados Unidos, é perfeita”.

Na cimeira deverão par-
ticipar dirigentes governa-
mentais, da sociedade civil 
e do sector privado para se 
discutir meios de fortalecer 
as instituições democráti-
cas, promover eleições li-
vres e justas, proteger os di-
reitos humanos e defender 
a sociedade civil e meios de 
informação independentes.

Face a cepticismo de al-
guns analistas entidades ofi-
ciais americanas disseram que 
a cimeira é apenas “o lança-
mento” de uma conversa mais 
longa sobre a democracia e 
que os países participantes te-
rão que cumprir as reformas 
que prometerem para pode-
rem ser convidados na ci-
meira do próximo ano. Voa

Moçambique excluído da Cimeira pela Democracia
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No leito do grande rio
GOtv Moçambique lança mais 
um novo super pacote

Politécnica em jornadas científicas

Sob o lema “In-
vestigando e 
inovando para 
o desenvolvi-
mento susten-

tável em tempos de Covid-19”, 
a Universidade Politécnica re-
aliza, de 8 e 12 de Novembro 
de 2021, as jornadas científi-
cas estudantis, à escala nacio-
nal, inseridas no âmbito das 
celebrações dos 25 anos da 
primeira instituição privada 
de ensino superior no País.

O evento, organizado em 
conjunto pelas unidades or-
gânicas e estruturantes da ins-
tituição, decorre em formato 
híbrido, devido às restrições 
impostas pela Covid-19 e tem 
por objectivo proporcionar 
oportunidades para o desen-
volvimento de aptidões na elabo-

a Gotv moçambique vai lançou a 8 de Novembro, 
um novo super pacote“GOtv Supa”. A iniciativa, que se 
enquadra no âmbito do início da época festiva, tem como 
objectivo garantir maior acesso ao melhor entretenimento 
a preços acessíveis.

O GOtv Supa 
é composto 
por mais de 
60 canais 
de: despor-

to, infantis, músicas, notícias 
e luta livre. Neste pacote há 
mais conteúdos para crianças, 
telenovelas para os amantes 
de drama e uma diversidade de 
filmes e acção que vão propor-
cionar às famílias moçambica-
nas uma experiência ҅sem igual̓. 
Tem disponível aindacinco 
(5) canais em português: TL 
Novelas, AXN Movies, Boo-
merang, Txillo e Best Brasil. 
Trata-se duma opção fantás-
tica para os assinantes daGO-
tvque pretendem dar upgrade. 

‘’É com prazer enorme eâ-
nimo quelançamos o novo pa-
cote GotvSupa para os nossos 
clientes moçambicanos. Como 
negócio, priorizamos a revisão 
contínua dos nossos pacotes e 
ofertas de conteúdoscom vista 
a garantir maior satisfação dos 

interesses de visualização dos 
nossos subscritores. Colocan-
do sempre os seus interesses 
no centro e com um objectivo 
em mente - deleitar os clientes, 
oferecendo conteúdos que apre-
ciam. O lançamento deste novo 
pacote significa que os nossos 
clientes terão, agora, mais op-
ções de acesso aos canais com 
conteúdos de qualidade a um 
preço mais acessível’’, explicou 
Agnelo Laice, Director Geral 
daMultiChoice Moçambique.

Mais uma boa nova, nesta 
quadra festiva, para os nossos 
assinantes é que a TL Nove-
las será, a partir do dia 8 de 
Novembro corrente, um canal 
exclusivo da GOtv(posição 
13) e DStv(posição 522).Este 
canal apresenta uma diver-
sidade de telenovelas mexi-
canas produzidas pela Tele-
visa. Conheça as telenovelas 
que serão lançadaseste mês: 

Amores com Trapaça-
–é uma telenovela com um 

toque de comédia que o fará 
rir, chorar e descobrir um nú-
mero infinito de confusões, 
conflitos, aventuras, mal-
-entendidos e caso amoroso.

Lágrimas de Amor – Patrí-
cio estuda direito e sonha com 
um futuro próspero. Edmundo 
é um excelente aluno de me-
dicina, porém muito indisci-
plinado. Já Inácio, ao termi-
nar o ensino médio, começou 

a trabalhar como mecânico 
para ajudar sua mãe a pagar 
as contas. … Por isso, acusa 
sua mãe de ser infiel e exige 
que se afaste dele para sempre.

A Que Não Me Deixa–é 
uma história desoladora em que 
o poder, a inveja, o egoísmo e 
o desejo de propriedade mar-
carão tragicamente o profundo 
amor que Paulina e Adrián sen-
tem um pelo outro e que, contra 

todas as probabilidades, luta-
rão pelo seu amor, mesmo que 
isso lhes custe a própria vida.

Um caminho para o des-
tino – Com 18 anos de idade, 
Amélia engravida depois de 
se entregar ao Luís, o homem 
que ama. Ele, um jovem estu-
dante mais ambicioso do que 
maduro, abandona-a para ca-
sar com Marissa, uma mulher 
rica que é dona de um banco.

ração de trabalhos científicos.
Durante os cinco dias se-

rão apresentados trabalhos a 
nível de licenciatura e mes-
trado, totalizando cerca de 
70 trabalhos de pesquisa, que 
vão contribuir positivamente 
para o processo de formação 
profissional dos estudantes.

Intervindo na sessão ple-
nária de abertura das jorna-
das científicas estudantis, o 
reitor da Universidade Po-
litécnica, Narciso Matos, 
referiu que a presente edi-
ção realiza-se num contex-
to particularmente relevante 
para a instituição, marcado 
pela celebração dos 25 anos.

“Na vida, 25 anos é a 
passagem para a fase adulta. 
As jornadas científicas são o 
momento em que o estudan-

te deve ser forçado, no bom 
sentido, a escrever o resul-
tado da sua pesquisa, acom-
panhado pelos seus docen-
tes”, apontou Narciso Matos.

Por sua vez, os mestrandos 
do Programa de Direito Co-
mercial, do Instituto Superior 
de Altos Estudos e Negócios 
(ISAEN), elegeram o “Teletra-
balho em Moçambique: Desa-
fios, vantagens, desvantagens 
para as empresas e para os tra-
balhadores” como o primeiro 
trabalho a ser apresentado.

“Queremos olhar para os 
desafios dos trabalhadores e 
empresas por causa da Co-
vid-19 como uma nova reali-
dade. No período de transição 
houve dificuldades, mas a 
avaliação é positiva. O tele-
trabalho é viável para o al-
cance das metas, mas, alguns 
sectores exigem a presença 
dos colaboradores”, expli-
cou Américo Zimba, em re-
presentação dos estudantes.
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No leito do grande rio

 o instituto de supervisão de seguros de moçambique, 
IP (ISSM, IP), no âmbito da sua Estratégia de Educa-
ção Financeira em Seguros (EFISE) realizou, de 3 a 5 de 
Novembro corrente, a Vii Capacitação em matéria de 
Seguros dirigida à Grupos Profissionais da Província de 
inhambane, cuja cerimónia de abertura foi dirigida pelo 
director de serviço provincial da economia e Finanças, 
Castro Namuaca.

Durante a sua 
l o c u ç ã o , 
o Director 
Castro Na-
muaca re-

feriu que o evento tem como 
foco principal promover o 
desenvolvimento da activida-
de seguradora e incentivar o 
hábito de adesão ao seguro, 
exemplificando o de cobertura 
de riscos de desastres naturaise 
de protecção de investimentos.

O dirigente explicou que, 
um dos desafios é, por um lado, 
a expansão dos operadores de 
seguros em todo território na-
cional e, por outro, tornar esta 
indústria mais inclusiva, com a 
criação de produtos adequados 
para a população de baixa renda.

À margem desta capacita-
ção, o ISSM, IP, reuniu com os 
operadores do sector de seguros 
da província no âmbito da su-
pervisão e fiscalização da acti-

vidade seguradora no País, bem 
como proferiu uma palestra re-
lativa ao Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil Auto-
móvel dirigida aos Agentes da 
Polícia de Trânsito e da Auto-
ridade Tributária da Delegação 
da Província de Inhambane.

No acto de encerramento 
do eventofoi apresentada ape-
ça teatral sobre seguros, criada 
no âmbito do projecto “Aposte 
no Seguro” do ISSM, IP, por 
actores da Escola de Comuni-
cação e Artes da Universidade 
Eduardo Mondlane cujo objec-
tivo é promover a cultura do 
seguro, através de mecanismos 
de maior interacção com o pú-
blico, por via da cultura e arte, 
concorrendo, consequentemen-
te, para a inclusão financeira.

Por sua vez, o Administra-
dor Executivo do ISSM, IP, 
Isaac Chiau, referiu que a ini-
ciativa visa, entre outros ob-

jectivos, transmitir aos Grupos 
Profissionais constituídos por 
funcionários públicos, sector 
privado, órgãos da justiça, as-
sociação dos transportadores 
da província, informações  so-
bre a importância dos seguros.

Importa referir que o pro-
jecto “Aposte no Seguro”  
previu, para além de outras 
iniciativas, a produção de seis 
músicas sobre seguros, dirigi-

das ao público adulto, jovem 
e infantil, cantadas por artistas 
moçambicanos em línguas fa-
ladas nas três regiões do País, 
nomeadamente, Changana, 
Sena e Mácua, para além do 
Português, a serem divulgadas 
em diferentes meios de comu-
nicação social e em actuações.

De referir que durante a 
capacitação foram ministrados  
temas relativos à História da 

Entidade de Supervisão de Se-
guros em Moçambique, Apre-
sentação sobre o Desempenho 
do Mercado de Seguros em 
2020, Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil Auto-
móvel e Outros Seguros Obriga-
tórios, Micro-seguro no âmbito 
da Inclusão Financeira, O papel 
do Corretor na Educação Fi-
nanceira e Seguro - Conceitos, 
Funcionalidade e Importância.

GL Energy Moçambique assina 
acordo de concessão com Governo 

ISSM reúne grupos 
profissionais em Inhambane 

A GL EnergyMo-
çambique fina-
lizou o acordo 
de concessão 
com o Gover-

no de Moçambique para financiar 
e operar uma central eléctrica de 
250MW de GNL, no Distrito de 
Nacala, Província de Nampula, no 
Norte de Moçambique. O acordo 
foi assinado, hoje, em Maputo, 
pelo Ministro dos Recursos Mine-
rais e Energia, Ernesto Max Elias 
Tonela, e pelo Director da GL 
Africa Energy,Michael Kearns.

O acordo sinaliza o início 
de um investimento em três par-
tes por fases. A primeira fase irá 
criar uma capacidade de 50MW, 
no prazo de 16 meses, e as se-
gundas e terceira fases irão adi-

cionar 200MW no total, sendo 
concluídas no prazo de 24 meses.

A GL Energy Moçambique é 
o veículo principal para o negócio. 
A empresa, uma subsidiária da GL 
Africa Energy, irá construir e operar 
a central após a conclusão da cons-
trução. Os termos do projecto e do 
acordo de concessão receberam a 
aprovação necessária pelo Conse-

lho de Ministros de Moçambique no 
dia 7 de Outubro de 2021, antes de 
serem oficialmente assinados hoje.

O negócio foi estruturado 
como uma Parceria Público-Pri-
vada (PPP) de 30 anos. A EDM 
(Electricidade de Moçambique) 
terá o interesse público inicial do 
projecto e será a compradora da 
electricidade produzida. O pro-

jecto é um pilar fundamental da 
estratégia de monetização do gás 
do Governo de Moçambique. 

A nível nacional, a central irá 
melhorar o fornecimento de electri-
cidade num país onde aproximada-
mente 40% da população não tem 
acesso a uma fonte confiável de 
electricidade. A empresa também 
espera que este investimento apoie 
o plano nacional de transformar a 
região num centro comercial viável. 
Mais de 300 trabalhadores serão 
empregados durante a construção.

A solução de GNL da central 
fornece um combustível de passa-
gem quase imediato ao longo das 
próximas duas décadas, reduzindo 
a dependência nos mais poluentes 
OCP, diesel e carvão. Espera-se 
que o GNL desempenhe um papel 

crucial na transição para as ener-
gias renováveis para o país e para 
a região, permitindo uma maior 
penetração das energias renováveis 
no cabaz energético a longo prazo.

 

Mamadou Goumble, CEO do 
Negócio de Energia, JCG 

“Estamos muito satisfeitos por 
dar mais um passo em direcção 
à conclusão da central de GNL 
de Nacala. É um marco histó-
rico para a região. A energia e 
o desenvolvimento andam de 
mãos dadas e estamos muito or-
gulhosos de fazer a nossa par-
te no apoio às comunidades de 
Nacala. Esta central garantirá 
energia confiável para dezenas 
de milhares de empresas e resi-
dências. Isto vai mudar a vida e 
o destino dos moçambicanos.”

“Estamos gratos aos nossos 
parceiros no Governo de Mo-
çambique por apoiarem a nossa 
visão. Isto demonstra o poder da 
colaboração pública e privada. Este 
é apenas o início do nosso compro-
misso de longo prazo com o país.” 
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Deficiente gestão do sector petrolífero 
com efeitos no declínio da Produção 

O estado de “declínio “constante e irreversível” em que, de 
acordo com análises habilitadas, se encontra a indústria petro-
lífera angolana (previsão de 900.000 bpd dentro de um ano, con-
tra 1.600.000, grandeza máxima anterior à crise), é não apenas 
consequência da crise que à escala global atingiu o sector, mas 
também de “factores endógenos”, descritos como agravantes.

Entre os refe-
ridos facto-
res avultam 
os seguin-
tes – enun-

ciados por ordem de im-
portância decrescente:

- Deficiente ges-
tão do sector petrolífero.

- Ausência de reformas 
capazes de estimular inves-
timentos (ainda se impõe a 
participação de “parceiros 
angolanos” nos blocos em-
preiteiros das explorações).

- Persistência de um cli-
ma de falta de transparência 
(corrupção) no exercício de 
operações como a licitação 
de explorações petrolíferas.

A decadência a que a in-
dústria petrolífera está vota-
da, à escala global, é ilustrada 
por evidências como a de-
cisão de importantes fundos 
de pensões, entre os quais o 
do Canadá (USD 100 mil mi-
lhões) e Países Baixos (14 mil 
milhões), haverem retirado 
dos seus portfólios os inves-
timentos petrolíferos – medi-
das com reflexos já palpáveis 
na quebra de investimentos 
ou mesmo no desinvestimen-
to por parte das companhias.

Na perspectiva das refe-
ridas análises, Angola teria 
conveniência em prolongar a 
vida da sua indústria petro-
lífera, de modo a dispor de 
condições (tempo e recursos) 
para animar sectores da sua 
economia com potencial para 
ocupar o lugar do petróleo 
– um propósito considerado 
“ainda longe de alcançar”, 
em razão de factores entre os 
quais a não atracção de in-
vestimento privado externo.

A gestão do sector petrolí-
fero passou em 2019 a ser fei-
ta com base num novo mode-
lo, baseado na criação de uma 
agência do Estado, a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANPG), 
dotada de um estatuto orgâni-
co que na prática deveria ter 
transferido para ela todas as 
vastas competências até en-
tão exercidas pela Sonangol.

Na qualidade ostentada de 
concessionária nacional des-
de a independência do país, 
1975, cabiam à Sonangol 
funções soberanas em maté-
ria de regulamentação/fisca-
lização do sector, promoção 
de concursos para licitação 
de explorações, cobrança e 
arrecadação de bónus de assi-
natura. Por força do novo mo-
delo, a Sonangol ficou reme-
tida à condição de operadora.

O novo modelo, teorica-
mente considerado “perfeito”, 
apresenta, porém, proble-
mas de funcionamento, em 
resultado de “contradições” 
geradoras de perdas de efi-
ciência e de transparência, 
entre as quais as seguintes:

- A ANPG não exerce em 
plenitude as suas funções; 
está exposta a interferências 
do governo, facilitadas pela 
falta de transparência com 
que funciona a administra-
ção pública, em geral, mas 
também pela falta de solidez 
da sua estrutura; a sua inte-
racção com a Sonangol tam-
bém não é isenta de atritos, 
em especial devido à repar-

tição de activos e de pessoal 
a que tiveram de proceder.

- O ministro dos Recursos 
Naturais e do Petróleo, DIA-
MANTINO AZEVEDO, é a 
entidade que detém verdadei-

ra capacidade de influência e 
decisão em assuntos do sec-
tor; o seu papel, considerado 
propício a conflitos de com-
petência, não é alheio à con-
fiança estrita que nele deposi-
ta o PR, JOÃO LOURENÇO 
(JL); é ele que leva a despa-
cho presidencial assuntos do 
sector cujo encaminhamento 
depende da decisão do PR.

No período do anterior PR, 
JOSÉ EDUARDO dos SAN-
TOS, era habitualmente o 
PCA da Sonangol que levava a 
despacho superior os assuntos 
petrolíferos, apesar da exis-
tência na estrutura governati-
va de um Ministério do Petró-
leo. A natureza “majestática” 
da companhia permitia-lhe, 
porém, tomar certas decisões.

A ANPG foi criada para 
transmitir uma aparência de 
“racionalidade” na gestão do 
sector, mas, na verdade, as 
suas competências são, de 
facto, exercidas pelo departa-
mento ministerial. Na prática, 
o novo modelo de gestão do 
sector reforçou o poder de de-
cisão do actual PR, em com-
paração com o seu antecessor.

A deficiente gestão do 

sector, conjugada com “de-
sincentivos ao investimento”, 
estes decorrentes de factores 
como custos de produção, 
desadequação de lei e am-
biente de falta de transpa-

rência, são apontadas como 
“causa agravante” de dois 
insucessos, vistos em meios 
do sector como podendo pre-
judicar o interesse do país 
em “protelar” o declínio da 
sua indústria petrolífera:

- Não despertou o inte-
resse esperado um concurso 
internacional tendo em vis-
ta a licitação de nove blocos 
na bacia do Namibe e um 
na bacia de Benguela; ape-
nas três mereceram propos-
tas (Sonangol, ENI e Total).

- Nenhuma companhia 
internacional de média di-
mensão manifestou interes-
se na exploração de petróleo 
onshore nas bacias do Cuanza 
e Zaire; as empresas pré- se-
lecionadas, algumas das quais 
de direito angolano, são na 
sua maioria desconhecidas e/
ou de duvidosa credibilidade, 
o que deu azo a conjecturas 
segundo as quais se estaria em 
presença de “testas-de-ferro” 
de interesses oligárquicos.

O potencial das reser-
vas petrolíferas da bacia do 
Cuanza é estimado em cer-
ca de 5.000 mil milhões de 
barris (montante não com-

provado). A sua exploração, 
facilitada por menores custos 
de extracção em terra, mas 
complicado pelo facto de se 
tratar de áreas povoadas, foi 
vista como uma maneira de 
compensar a queda acentua-
da da produção of shore, esta 
resultante de dois elementos:

- Esgotamento de reservas 
em exploração nos últimos anos.

- Não reposição das mesmas 
por ausência/insuficiência de 
investimentos das companhias 
em trabalhos de prospecção.

A legislação de 2018 so-
bre Descobertas Marginais 
(antes propriedade da con-
cessionária, Sonangol EP, e 
agora das petrolíferas) con-
fere incentivos à exploração 
de descobertas marginais que 
incluem a amortização das 
despesas de desenvolvimen-
to por prazos maiores; me-
lhores condições no limite 
de petróleo bruto para recu-
peração dos custos; imposto 
sobre o rendimento de petró-
leo mais baixo; e prémios de 
investimento mais atractivos.

A Maersk Oil, no Bloco 16, 
foi das empresas a beneficiar 
mais recentemente destas con-
dições (AM 1249). No mesmo 
sentido, o Ministério dos Petró-
leos transferiu da Sonangol EP 
para a ENI o estatuto de opera-
dor do Bloco 1/14, na bacia do 
Baixo Congo. Também como 
forma de incentivo à explora-
ção, foi formalmente autori-
zada a revisão das condições 
do grupo empreiteiro do Blo-
co 14, liderado pela Chevron.

. Não há sinais de interesse 
das majors norte-americanas 
na privatização da Sonangol. 
Em geral encontram-se todas 
a desinvestir em projectos e/
ou activos ligados à explora-
ção de hidrocarbonetos. En-
tre as companhias europeias 
admite-se que a Total e a ENI 
possam vir a interessar-se pelo 
negócio, tendo em conta facto-
res como a sua mais vasta im-
plantação no sector petrolífero 
angolano. No caso da ENI, na 
construção de refinarias. De-
pois da Total, a ENI é aponta-
da como a petrolífera actual-
mente mais activa em Angola.

O que é dado como “previ-
sível” é o interesse no negócio 
por parte de fundos norte-ame-
ricanos ou de países do Golfo.

(África Monitor/Zambeze)

Angola
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MIMAIP desarticula focos de camarão e 
caranguejo nos mercados e centros de Pescas

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

Mesmo com a veda e defeso em vigor

 Apesar da sensibilização sobre o período de veda e de-
feso em curso, alguns pescadores continuam a ignorar a 
medida procurando artimanhas de explorar espécies como 
camarão e caranguejo de mangal cuja proibição entrou em 
vigor,  no primeiro dia do mês em curso. o director Nacional 
de operações no ministério do mar Águas interiores e pes-
cas, Leonid Chimarizene admite que o sector tem se desdo-
brado por forma a debelar focos de indisciplina que alguns 
pescadores tem estado a cometer para lograr seus intentos.

Em balanço 
preliminar da 
veda e defeso, 
Leonid Chima-
rizene explicou 

que na sequência das activi-
dades de fiscalização, o sector 
realizou uma missão patrulha 
marítima na costa do distrito 
do Búzi, província de Sofala, 
nomeadamente  nos centros de 
pesca de Thungo, Muoedji 1e 2, 

Esta acção resultou  em  inspec-
ções e assistência às descargas 
de 4 embarcações de pesca in-
dustrial de arrasto de camarão, 
todas em conformidade com a 
legislação pesqueira vigente. 

Entretanto ainda no mes-
mo período sector de fiscaliza-
ção afirma ter recolhido redes 
de emalhar achadas no mar 
pela empresa PESCAMAR. 
Estas actividades, resultaram 

na apreensão e destruição de 
7 artes nocivas à pesca que 
incluem a Chicocota e redes 
mosquiteiras. Ainda no con-
texto da fiscalização a fonte 
indicou que foram apreendi-
das um total de 18.504kg de 
camarão, 60kg de carangue-
jo do mangal e 26.830kg de 
Peixe fauna acompanhante.

Ainda no prosseguimen-
to das acções de fiscalização 
no período de defeso e veda, 
a equipa de fiscais das pescas 
escalou o posto de controle de 
Mwepane cruzamento de Me-
tuge, na província de Cabo Del-
gado, onde foram apreendidas 
10kg de caranguejo de mangal 
no mercado de Mieze. Nesse 
processo não foi possível neu-
tralizar os infractores porque, 

com a presença da equipa de 
fiscais, aqueles puseram-se em 

fuga, abandonando o produto.
“ Face a esta situação os 

fiscais procederam com a de-
volução do produto ao seu 
habitat” disse acrescentando 
que tem estado a ser recorren-
te a pesca do caranguejo com 
maior enfoque para a provín-
cia de Sofala. Relativamente a 
provincia Tete, concretamente 
na Albufeira de Cahora Bassa, 
concretamente no distrito de 
Magóe, o sector diz ter apre-
endido um total de 11 redes 
mosquiteiras, 7 redes de arras-
tos, 9 armadilhas que poste-
riormente forma incineradas.
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Cinco árbitros e dois comissários moçambicanos 
com licenças homologadas pela FIBA-África

Maxaquene derrota Ferroviário de 
Maputo como nos “velhos tempos” 
do basquetebol masculino

x

Houve emoção, 
suspense e 
um pouco de 
espectáculo 
no embate 

entre o Maxaquene e o Ferrovi-
ário de Maputo em basquetebol 
sénior masculino. E como nos 
“velhos tempos” em que o do-
mínio era inquestionável para o 
Maxaquene, os “tricolores” aca-
baram por vencer os “locomo-
tivas” por 83-80, num jogo que 
foi decidido no prolongamento.

Na partida mais importante 
da 7ª jornada do Campeonato da 
Cidade o Maxaquene recebeu na 
catedral o primeiro representante 

de Moçambique na Basketball 
África League e não se deixou 
intimidar e no final do primei-
ro quarto já vencia por 28-24. 
No segundo quarto o parcial foi 
de 14-10, o que colocou o re-
sultado ao intervalo em 42-34. 

Na segunda parte, o Fer-
roviário encetou uma recupe-
ração no marcador e no ter-
ceiro quarto anotou 20 pontos 
contra 12 do seu oponente, co-
locando o resultado em 54-54, 
igualdade  que atiçavam o jogo 
para os últimos  dez minutos.

No derradeiro quatro, os jo-
vens “tricolores” ficaram por lar-
gos períodos em vantagem obri-

gando os “locomotivas”, que não 
contaram com o seu treinador Mi-
lagre Macome, a puxar dos seus 
galões e conseguirem o empate 
nos últimos segundos da partida, 
após um parcial de 19 pontos, que 
colocou o resultado 73 para cada 
lado, forçando o prolongamento.

Nos cinco minutos adicionais 
a partida continuou espectacular , 
emocionante e com vencedor in-
certo, até que o Maxaquene con-
seguiu ser mais sereno da linha 
dos lançamentos livres conse-
guindo sair do jogo com uma me-
recida vitória por três pontos de 
diferença, ou seja no final o resul-
tado era de 83-80. (LANCEMZ)

Cinco árbitros e dois comissários viram recentemente as 
suas licenças homologadas pela FiBa-África, o organismo 
máximo do basquetebol continental, após a homologação 
em Setembro último dos resultados dos testes realizados em 
setembro do corrente ano em maputo. as licenças serão vá-
lidas por um período de dois anos, ou seja de 2021 a 2023.

Tratam-se dos 
comis sá r io s 
Carla Pene e 
Guidione Mat-
sinhe e dos 

árbitros Maria Bagnnat, Carlos 
Churrane (ambas com green 
licence), António Emgls Sitoé, 
Edmilson Sequeira Lopes e Nil-
ton Macamo (os três com black 
licence), segundo indica um co-
municado da Federação Moçam-
bicana de Basquetebol (FMB).

Com esta homologação, 
Moçambique pode voltar a ter 
árbitros nomeados para com-
petições internacionais o que 
não tem estado a acontecer 
nos últimos anos. Quanto aos 
Comissários poderão juntar-
-se a Abreu Muhimua e José 

Ferrete que regulamente tem 
sido nomeados para várias 
competições mundiais e afri-
canos, no escalão de senio-
res masculinos e femininos.

Árbitros actualizam 
conhecimentos  antes das 

“poules” de apuramento à Liga 

Entretanto, a Comissão Na-
cional de Árbitros de Basque-
tebol (CNAB) em coordenação 
com a Liga Moçambicana de 
Basquetebol (LMB) vão levar 
acabo acções de actualização 
de regras e estatísticas mas três 
regiões onde decorrerão as as 
“poules” de apuramento à 12ª 
edição da LMB em masculinos.

Com efeito, as acções de 

formação terão lugar nas cida-
des de Nampula (Zona Norte), 
Tete (Zona Centro) e Inhambane 
(Zona Sul), sendo que poderão 
participar nesta actualização to-
dos árbitros e estatísticos nomea-
dos pelas associações provinciais, 
podendo as anfitriãs indicarem  
maior número de interessados.  

Para dirigirem estas for-
O Matchedje de Mocuba, Tex-

táfrica do Chimoio e Desportivo de 
Maputo aceitaram disputar a Ligui-
lha de manutenção no Moçambola, 
o que pressupõe que a edição do 
próximo ano do Campeonato Na-
cional de Futebol terá 12 pontos. 
Este é um volte face em relação à 
posição apresentada pelos três clu-
bes que há dias submeteram à Fe-
deração Moçambicana de Futebol 
uma impugnação do comunicado 
que marcava a disputa desta prova 
que simultaneamente anunciava a 
redução dos clubes participantes na 
principal competição do futebol na-
cional de 14 para 12 colectividades.

Após uma reunião de cerca de 
duas horas em que os clubes esti-
veram reunidos à porta fechada 
com a participação da Liga Mo-
çambicana de Futebol e represen-
tantes das associações provinciais 
de Maputo, Manica e Zambézia, 
os clubes concordaram em parti-
cipar na prova que terá lugar em 
Vilankulo, de 22 a 27 de Novem-
bro próximo e cujo sorteio terá 
lugar na próxima quinta-feira, 11 
de Novembro, na sede da FMF.

Segundo Danilo Liasse, 
Vice-Presidente do Desportivo 
Maputo, falando em represen-
tação os três clubes, este recuou 
acontece após as explicações 
colocadas na mesa pela Federa-
ção Moçambicana de Futebol,

“Analisado aquilo que são só 
fundamentos da FMF e analisa-
do aquilo que é o regulamento da 
competição que é claro que descem 
três clubes e deveriam subir outros 
três se tivesse decorrido a realiza-
ção dos campeonatos provinciais 
o que não aconteceu devido a CO-
VID-19. Depois de uma discussão 

acesa decidimos avançar com esta 
proposta que foi avançada pela 
FMF o que quer dizer que os três 
clubes entraram em consenso com 
a federação para a realização da 
liguilha, decisão tomada em prol 
do futebol”, disse Danilo Liasse.

As três colectividades aceita-
ram o local de realização da prova 
na cidade de Vilankulo tendo em 
conta que em termos de deslocação 
é acessível para todos, bem como 
estão em coordenação com a As-
sociação Provincial de Inhambane 
por forma a minimizar os custos 
de hospedagem e alimentação du-
rante o período em que durar a pro-
va, que não deverá ultrapassar ao 
período máximo de uma semana.

Recordar que na impugnação 
submetida também à Secretaria 
de Estado do Desporto (SED) e 
Liga Moçambicana de Futebol 
(LMF) os clubes alegam que a 
decisão de realização da Liguilha 
foi tomada “foi tomada unilate-
ralmente”, “para além de ser de 
duvidosa legalidade”, acrescentan-
do que “foi adoptada no decurso 
da actual competição, à poucas 
jornadas do término do mesmo, 
sem prévia e profunda consulta ao 
clubes, pior sem qualquer preocu-
pação de mobilizar consensos”.

Por outro lado, os três clu-
bes consideravam que ao impor 
a realização da “Liguilha” em 
Vilanculos, por mais de 15 dias, 
o que definitivamente demonstra 
a falta de sensibilidade pela situ-
ação financeira dos clubes visa-
dos. A não ser que a FMF ainda 
vai informar que vai custear as 
despesas da mesma, desde as de 
locações das equipas, alojamen-
to e alimentação”. (LANCEMZ)

mações foram nomeados pela 
CNAB os seguintes instrutores: 
Zona Sul –  Carla Pene (Co-
missária) e Edmilson Lopes 
(árbitro); Zona Centro – Gui-

dione Matsinhe (Comissário) 
e Guilherme Júnior (árbitro); 
Zona Norte – Beatriz Marques 
(Comissária) e Nilton Maca-
mo (árbitro). (LANCEMZ)

FMF convence Matchedje, Textáfrica e Desportivo a 
disputar liguilha do Moçambola 2022
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Presidente da MAG da Liga de Futebol diz que 
decisão da FMF de reduzir Moçambola para 
12 clubes é ilegal e não tem eficácia jurídica

Comercial

Face a polémica instalada no futebol moçambicano relati-
vo à medida unilateral anunciada pela Federação moçambica-
na de Futebol (FMF) de promover a Liguilha de Manutenção 
para definir os 12 clubes a participar no Moçambola 2022, o 
lancemZ interpelou o presidente da mesa da assembleia Ge-
ral (MAG) da Liga Moçambicana de Futebol (LMF), Moisés 
mabunda, entidade a quem cabe o direito de aprovar mudan-
ças estruturais, ou seja alteração dos regulamentos e número 
de participantes do principal campeonato nacional de futebol.

Mo i s é s 
Mabun-
da, que 
também 
é juris-

ta, começou por dizer que a 
decisão unilateral anunciada 
pela FMF está prenhe de ile-
galidades e constitui uma clara 
usurpação dos poderes atribuí-
dos ao órgão que reúne e deci-
de pelos clubes integrantes na 
Liga Moçambicana de Futebol.

“A decisão da FMF de redu-
ção de clubes do Moçambola de 
14 para 12 participantes não tem 
eficácia jurídica, é manisfestan-
te ilegal, contra os Estatutos da 
LMF e não está prevista em ne-
nhuma circunstância”, come-
çou por dizer Moisés Mabunda.

Qual o procedimento se-
guindo nas anteriores ocasiões 
em que o número de partici-
pantes diminuiu ou aumentou?

Adiante o Presidente da 
MAG da LMF recordou qual 
foi o procedimento seguido 
nas anteriores ocasiões em 
que a Liga aumentou ou re-
duziu o número de clubes 
participantes no Moçambola. 

“Nós já mudamos por vá-
rias vezes o número de partici-
pantes no Moçambola, quando 
a prova começou eram 12 clu-
bes, depois passou para 14 e 
para essa passagem acontecer 
os clubes membros da Liga 
Moçambicana de Futebol reu-
niram-se em Assembleia Geral 
e decidiram pelo aumento do 

número de clubes. Num segun-
do momento quando se decidiu 
pelo aumento de 14 para 16 a 
Assembleia Geral da Liga reu-
niu-se e deliberou que se devia 
aumentar o número de partici-
pantes e não foi a Assembleia 
Geral da FMF. Num outro mo-
mento quando se apercebeu 
que o Campeonato era muito 

oneroso e se decidiu que o Mo-
çambola deveria ser disputado 
por 14 clubes novamente foi a 
AG da LMF a reunir-se e de-
liberou por esta mudança e aí 
não houve nenhuma instrução 
ou decisão fora do órgão, pois 
foi uma decisão e deliberação 
soberana dos clubes da Liga 

Moçambicana de Futebol como 
preconizam os Estatutos”, su-
blinhou Moisés Mabunda.

Instado a interpretar a de-
cisão unilateral da FMF de 
reduzir o número de clubes 
participantes Mabunda es-
tranhou o posicionamento 
federativo sem a devida arti-
culação com o órgão compe-
tente para aprovar alterações 

estruturais no Moçambola.
“Não sabemos o que está 

a acontecer, mas o facto é que 
para haver mudança de 14 
para 12 clubes a Assembleia 
Geral da Liga Moçambicana 
de Futebol tem que se reunir 
e deliberar por esta pretenção, 
não é a Federação quem impõe 

que se deve aumentar ou dimi-
nuir o número de participantes, 
mas sim são os clubes filiados 
na LMF que vão deliberar por 
esta pretensão, até podem op-
tar por reduzir para 12, vis-
to que não há nada que possa 
imperar, mas tem que ser uma 
decisão tomada em fórum pró-
prio que é a Assembleia Geral 
da Liga Moçambicana de Fute-

bol”, frisou Moisés Mabunda. 
Referir que na Assembleia 

Geral da LMF realizada em 
Dezembro de 2020, os 14 clu-
bes que militam no Moçambola 
rejeitaram as ideias contidas no 
regulamento da prova propos-
to pela FMF que indicava que 
no final do campeonato iriam 

descer cinco clubes, de modo 
a que o Campeonato Nacional 
seguinte fosse disputado por 
12 participantes, conforme pre-
tensão da Federação Moçam-
bicana de Futebol (FMF) que 
apresentou esta ideia na magna 
reunião da LMF, numa carti-
lha sustentada por um discurso 
de 25 minutos proferido por 
Feizal Sidat. (LANCEMZ).
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Exposição de fotografia
(Corpos que vivem outros tempos)

Claúdia Freitas (Setúbal, 1967) vive e trabalha em 
setúbal. o seu interesse enquanto artista é criar obras 
que exijam a participação e desenvolvimento do pú-
blico na reflexão sobre o que vemos, como vemos e 
como isso pode moldar nossa compreensao do mundo. 

Para si, a foto-
grafia é o meio 
que utiliza para 
descobrir e 
compreender os 

lugares e as suas relações com 
a vida contemporânea. Sendo a 
fotografia o midea mais utiliza-
do, ultimamente tem explorado 
processos mais experimentais 
que funfem a fotografia com 
outras técnicas ou práticas 
comno o desenho, a colagem 
e sobreposição de imagens. 

A fundação Fernando Lei-
te Couto, deu lugar na última 
quarta˗feira (03 de Novembro) 
ainauguração e exposição de 
fotografias da artista Claúdia 
Freitas, que estarão disponíveis 
até ao final do mês em curso. 

Claúdia Freitas estudou 
fotografia no Instituto Portu-
guês de Fotografia em Lisboa 
(2010˗2012), tendo concluído 
a pós-graduação em curadoria 
da arte na FCSH da Universi-
dade Nova de Lisboa (2019). 

Freitas descobre a paixão 
pela fotografia na tenra idade, 
o que a levou a fazer formação 
em fotografia e a partir desse 
momento começou a fotogra-
far em fotowork, usando téc-
nicas especificas em fotografia. 

“Há dois mundos distan-
tes: o que depende do relógio 
e o que vive o tempo, o que 
discute temas sofosticados 
como a inteligência artificial, 
robótica, máquinas que apren-
dem e substituem os humanos 
em actividades rotineiras e, o 
que preenche o dia com tare-
fas simples como transportar 
água, carregar lenha, lavar 
roupa ou pescar no ria, ven-
der na rua, brincar e conviver. 
Uns ditos ricos e com quali-
dade de vida, outros pobres e 
vulneráveis, uns são importan-
tes, os outros são esquecidos”. 

“Parti de um conjunto de 
fotografias que sinalizam ce-
nas quotidianas, intervim sobre 
elas, raspei as figuras humanas 
até não as identificar, evidencio 
assim a figura, a pose, a expres-
são corporal e a emoção, num 
discurso que contorna a lin-
guagem formal da fotografia”.

Ao suspender˗lhes a iden-

tidade elas tornam-se símbolos 
de milhões de pessoas pelas 
quais nãohá grande preocupa-
ção. Representam pequenas 
vidas de comunidades isola-
das, regidas por regras dis-
tantes dos padrões sofistica-
dos das sociedades modernas 
ociedentais, explica Freitas.

Este imaginário, concebi-
do para estabelecerrelações 
afectivas e emocionais entre 
o observador e as imagens, 
convida à auto-reflexão sobre 
o que vemos, como vemos e 
como isso pode moldar a nos-

sa compreensão do mundo. 
Com figuras esvaziadas 

de preconceitos, entre a fic-
ção e realidade, o apareci-
mento e o desaparecimen-
to, onde nãohá antes nem 
depois, há vidas para serem 
reescritas, sublinha a artista. 

“O meu objectivo princi-
pal é que a pessoa chegue e 
ao ver as fotografias imaginar 
o que quiser, ou seja, as pes-
soas vem o ambiente e a vida 
dessas pessoas. Para mim não 
era importante mostrar que 
era o senhor Joaquim, senho-

ra Antónia e não queria que 
as pessoas ao olharem para as 
fotografias sentissem pena das 
pessoas que protoganizavam 
as fotos, por isso,usei o recorte 
nas imagens das pessoas. Con-
sidero também uma forma di-
ferente de fazer a minha arte”. 

O seu trabalho tem sido mos-
trado e divulgado através da in-
ternet, da publicação de edições 
de autor e de exposições. Mas 
é a primeira vez que apresenta 
um trabalho deste género em 
Moçambique e o que ela consi-
dera de fotografias em recorte.

“Eu percebi que as pessoas 
tinham uma vida diferente do 
povo ocidental, então, eu que-
ria mostrar isso de uma forma 
diferente e que as pessoas que 
apreciassem as minhas fotos 

não sentissem pena das per-
sonagens, dai a minha ideia 
de não os identificar e essas 
pessoas representam um con-
junto de situações que as mes-
mas vivem no seu cotidiano”. 

Claúdia considera-se uma 
artista independente, fazendo 
assim o uso de meios próprios 
para trazer a realidade da vida 
cotidiana de uma determina-
da cultura ou povo. Para si, 
apesar de se encontrar em um 
contexto diferente, acha impor-
tante trazer atona esta realida-
de que muitos desconhecem. 

Para ela, este tempo de con-
finamento, permitiu que tra-
balhasse mais nesse projecto, 
apesar que as secções de fotos 
foram feitas antes da pande-
mia, ou seja, a pandemia per-
mitiu que a artista trabalhasse 
na parte final do trabalho, que 
é o recorte das personagens. 

O seu trabalho tem sido 
mostrado e divulgado através da 
internet, da publicação de edi-
ções de autor e de exposições. 

Este é o seu primeiro tra-
balho de exposições feitas em 
Moçambique Maputo, com 
o intuito de trazer uma nova 
roupagem a sua forma de fa-
zer fotografia, trazendo assim 
o abstrato ou aquilo que con-
siderou figuras esvaziadas de 
preconceitos das personagens, 
que permite a cada um fazer a 
sua interpretação das imagens. 

silVino miranda

“Há dois mundos distantes: 
o que depende do relógio e 
o que vive o tempo, o que 
discute temas sofosticados 
como a inteligência artifi-
cial, robótica, máquinas que 
aprendem e substituem os 
humanos em actividades 
rotineiras e, o que preenche 
o dia com tarefas simples 
como transportar água, car-
regar lenha, lavar roupa ou 
pescar no ria, vender na rua, 
brincar e conviver. Uns ditos 
ricos e com qualidade de 
vida, outros pobres e vulne-
ráveis, uns são importantes, 
os outros são esquecidos”. 

“Parti de um conjunto 
de fotografias que sina-
lizam cenas quotidianas, 
intervim sobre elas, ras-
pei as figuras humanas 
até não as identificar, 
evidencio assim a figura, 
a pose, a expressão cor-
poral e a emoção, num 
discurso que contorna 
a linguagem formal da 
fotografia”.
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Djindjiritana E Quixotes plásticos: Uma 
“Intersecção de Universos” entre Moçambique e Espanha      

A embaixada da Espanha realizou ontem um evento de 
networking e arte no contexto da exposição “Djindjiritana 
Quixotes plásticos” da artista plástica Nália agostinho , que é 
uma ponte que liga moçambique e espanha, através da arte. 

A c e r i m ó n i a 
contou com 
a presen-
ça devários 
embaixado-

res, artistas e o secretário de 
Estado da Cidade de Mapu-
to, que por sua vez também 
apoia a cultura moçambicana. 

Este projecto surge no âm-
bito do festival Gala˗Gala, 
onde algumas embaixadas 
e centros culturais unem-se 
para criar uma semana cultu-
ral, onde se promove varias 
estilos culturais e nesse âm-
bito a Embaixada da Espanha 
convidou o artista Stewart 
Sukuma a fazer selecção de 
jovens artistas moçambicanos 
a fazerem parte deste projecto 
e Nália foi convidada a fazer 
parte do projecto Gala˗Gala 
representado as artes plásticas. 

Trata-se de uma exposição 
composta por nove telas, que 
cujos títulos são inspirados na 
obra do Dom Quixote de La 
Mancha, obra de Miguel Cer-
vantes, um escritor espanhol e 
num pássaro, “Djindjiritana”. 

As obras expressam os 
Djindjiritanas as crianças os 
sonhos, a inocência, e as brin-
cadeiras de infância e os ideias 
de Dom Quixote que represen-
tam os ideais da fase adulta, 

neste caso sobre as vestes de 
mulher das suas lutas para al-
cançar os seus sonhos e objec-
tivos, apesar das adversidades. 

“Trata-se de buscar a cura 
e ter coragem para ir atrás do 
que se quer, de sermos mais 
humildes, solidários uns com 
os outros e de Ter coragem 
de sermos nós mesmos, sem 
nos deixarmos perder  tentan-
do agradar a sociedade e para 
que busquemos sempre uma 
ligação com a espiritualida-
de.”, referiu Nália Agostinho. 

Nália Agostinho que fala-
va na ultima quinta-feira na 
Liah Art3 Studio l Gallery, 
seu estúdio e galeria de arte, 
recentemente inaugurada. 

“Eu pinto aquilo que sinto, 
aquilo que vejo, porque a mi-
nha inspiraçãosão as pessoas 
que me circundam. E por ser 
uma artista muito jovem, acre-
dito que o que pinto agora não-
será oque hei de pintar daqui a 
10 anos, mas o conceito mulher 
é muito bonito, nãosó pela luta 
pela igualdade, mas porque 
mulher é poesia, mulheres ins-
piram mulheres e homens”. 

Nálianão retrata somente o 
lado mulher protectora, mulher 
guerreira, porque uma das telas 
que mais chama atenção foi pin-
tada em conjunto com crianças 

moçambicanas e espanholas, da 
Mafalala e da Urbe Maputense. 

Nália Agostinho, partilha a 
sua particular visão da união da 
figura de Djindjiritana e Dom 
Quixote e seus ideias, vestindo 
essa personagem na vertente 
feminina e transfigurando-a e 
transportando-a para o seu ha-
bitat particular com a ajuda de 
entre os 10 e 14 anos de idade. 

“São crianças que vivem re-
alidades totalmente diferentes, 
que partilharam o que sabem 
sobre Djindjiritana e Dom Qui-
xote e coloriram o seu enten-
dimento sobre esta temática”. 

“A arte é um bom meio 
nãosó para celebrar a cultura, 
mas também certos protestos, 
certas criticas sociais e poli-
ticas. A arte é aqueleterreno 
em que a guerra não chega”. 

“A arte nos acalma. Durante 
as batalhas em toda a parte do 
mundo, os soldados vão sentar 
na fogueira e lá tocam e cantam 
e é como encontram o conforto 
e forças para continuar”, diz.

Antes de fazer cada obra, 
a artista passa por um proces-
so criativo que é organizar as 
ideias, fazer muita reflexão, es-
tudar muito do que deve fazer e 
é o que faz que a cada exposição 
ou temática, traga de um certo 
modo mensagens diferentes. 

“Nas minhas obras gosto 
de representar o ser humano, 
independentemente de que 
forma possa expressar-me e 
como artista gostava que mais 
jovens pudessem ver nas artes 
uma carreira, seja ela qual for”. 

Para Nália, apesar dos 
tempos de incerteza que vi-
vemos é sempre possível fa-
zer alguma coisa. No meio 
de uma crise, existe sempre 
uma solução ou uma oportu-
nidade para criar algo e neste 
momento, considera-se resul-
tado desta crise, porque teve 
mais tempo para analisar o 
que queria e dedicar a alguma 
que realmente amava fazer. 

“Tive mais tempo para ex-
perimentar e dar este salto no 
desconhecido, mas era real-
mente aquilo que estou destina-
da a fazer e sempre fiz deste pe-
quena e sempre tive medo, mas 
acho que este período de pande-
mia é um período de oportuni-
dades, existe sempre uma jane-
la aberta num edifício fechado, 
então para mim, este período é 
um período de oportunidade”. 

O evento contou com apoio 
da Embaixada da Espanha em 
Maputo. A embaixada apoiou 
a exposição individual, após 
a artista participar no festi-
val Gala-gala, em Setembro. 
O embaixador espanhol em 
Moçambique Alberto Ce-
rezo, disse que é a primeira 
vez que a entidade realiza ac-
tividade do género no país. 

“A Nália trabalhou no 
mês de Agosto naquilo que 
são as “Quixotas”, para abor-
dar sobre mulheres que lu-
tam pelos seus ideias apesar 
das dificuldades”, comentou. 

Por seu turno, o secretário 
de Estado da Cidade de Ma-
puto, Vicente Joaquim, disse 

na cerimónia que a abertura da 
exposição em tempo de pan-
demia, com todas as medidas 
de prevenção, mostra que a 
cidade tem vontade de man-
ter viva a indústria cultural. 

O secretário de Estado da 
Cidade de Maputo, acrescen-
ta ainda que Nália Agostinho é 
uma promessa na industria cul-
tural e encoraja a jovem artista 
para continuar a promover a 
cultura, não obstante, acrescenta 
que são exemplos que os outros 
artistas devem levar consigo. 

“Acreditamos que com o 
alivio de algumas medidas de 
restrição, gradualmente volta-
remos para o normal, mas tam-
bém que outros artistas façam 
o mesmo, assim estaremos a 
preparar-nos para uma possí-
vel quarta vaga. Mas este tipo 
de exposição pode nos ajudar 
a ver os próximos momentos 
de uma forma muito diferente, 
não um fecho na totalidade, mas 
também sempre acontecendo 
um e outro trabalho, obedecen-
do todas as medidas de pre-
venção”, diz Vicente Joaquim. 

“Nessa exposição sentimos 
que para além do que é patente 
nas telas é possível também co-
lher também a sua perspectiva 
porque olha para o mundo de uma 
forma diferente”, comentou. 

“Para aquilo que é paten-
te mostra que a arte não tem 
limites. Não tem fronteiras.

Ao trazer na mesma tela 
sentimento de crianças de Mo-
çambique e Espanha é algo que 
nos encoraja”, acrescentou.

silVino miranda
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CHINA – EUA
Escalada político-económica

Num livro 
que acabo 
de publicar 

(Hegemonia:SeteDuelos pelo 
Poder Global, Crítica, Planeta, 
Setembro de 2021) procurei fa-
zer uma abordagem objectiva 
e fundamentada, ao nascente 
conflito entre os Estados Uni-
dos, actual potência dominante 
e a República Popular da Chi-
na (RPC), o poder ascendente.

Esta tensão tem vindo a 
crescer, nos últimos anos, e 
não se interrompeu ou abran-
dou, na transição de Trump 
para Biden. A Covid 19 e a 
polémica sobre as suas ori-
gens - naturais ou laboratoriais 
- juntou estopa ao fogo, mas 
também criou uma conjun-
tura favorável para Pequim 

acelerar o processo do silen-
ciamento das oposições e inte-
gração de Hong Kong na RPC.

A QUESTÃO DA ECONOMIA 
VERDE

Neste momento, há no-
vidades importantes: por 
um lado, no plano econó-
mico-financeiro, múltiplas 
análises apontam para uma 
contracção do ritmo de cres-
cimento da economia da 
RPC, referindo-se a crise 
no sector imobiliário e das 
tecnologias.Em relação à 
“economia verde” é grande 
o desfasamento entre os pro-
pósitos enunciados e a práti-
ca possível numa economia 
industrial, que depende es-
sencialmente do carvão.Sig-
nificativamente o Presidente 

XiJinping não foi aGlasgow.
Como declarou em Abril 

em afirmações transcri-
tas pelo GuardianWeekly, 
um alto funcionário de Pe-
quim, SuWei: “A estrutu-
ra da energia da China está 
dominada pelo carvão.Esta 
é uma realidade objectiva.”

É na província de Xhan-
xi no Noroeste da China que 
se situa a maior produção de 
carvão da RPC, o carvão con-
tinua a ser a principal fonte 
energética da economia.Ali, 
a cidade de Luliang, com cer-
ca de três milhões e meio de 
habitantes é também um pon-
to crítico dos efeitos da polui-
ção.Há planos de longo prazo 
para a “agenda verde” mas, 
por agora a realidade impõe-
-se aos grandes projectos.

AQuestão de Taiwan

Mas, tudo isto levado em 
conta, as preocupações mais 
imediatas colocam-se em re-
lação a qualquer precipitação 
no calendário em relação a 
Taiwan.Equaciona-se a tenta-
ção de Pequim, perante uns Es-
tados Unidos divididos inter-
namente e com um Presidente 
com uma forte queda de po-
pularidade, senão haverá uma 
tentação de testar a vontade 
de Washington,considerando 
plausível a relutância da Amé-
rica de ir para uma confron-
tação por causa de Taiwan.

Uma das possibilidades 
intermédias seria uma açção-
-teste contra as pequenas ilhas 
de Quemoy e Matsu, perten-
centes a Taiwan, e situadas 
no estreito que separa a ilha 

do continente e que deram 
origem a várias “crises” em 
1954-55, 1958-59 em 1995-
96.Até porque a“ambiguidade 
estratégica”da relação Estados 
Unidos - Taiwan está a dissi-
par-se e, segundo um inqué-
rito publicado pelo Chicago 
Council of Global  Affairs, em 
Agosto de 2021, pela primeira 
vez há uma maioria de norte-
-americanos que são a favor da 
independência de Taiwan, da 
sua admissão em organizações 
internacionais e da assinatu-
ra de um Acordo de Comér-
cio Livre Washington-Taipé.

Também há, pela pri-
meira vez em 40 anos, uma 
ligeira maioria (52%) de 
americanos que apoia a in-
tervenção de tropas america-
nas para defender Taiwan em 
caso de invasão pela RPC.

O mais interessante no in-
quérito é a mudança de posição 
verificada nos últimos anos em 
que se deu a subida do apoio 
a Taiwan – paralelo a um au-
mento do receio da China.Será 
que estamos aqui, num caso de 
armadilha de Tucídides, o tema 
do livro de Graham Allison? 
“Destined for war: can Ameri-
ca and China escape Thucydi-
des Trap?” O que Allison 
concluiu é que é muito difícil 
a potência dominante assistir 
impávida e serena à ascensão 
do seu rival mais próximo.

Mas, para já, a contenção 
é essencialmente político-eco-
nómica e os Estados Unidos 
já começaram a dizer aos alia-
dos, sobretudo aos europeus, 
que terão que escolher. Espe-
remos, para bem do mundo, 
que as coisas fiquem por aqui.


