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Aviso de Nyusi aos novos ministros

Encarar com rigor os
desafios da actualidade
PCE recebia 400 mil e pescador 8 mil

EMATUM capoeira
pública dos patos
predadores
Aposta de José Domingos à liderança do MDM

Trazer de volta ao poleiro
os galos desistentes
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PCE recebia 400 mil e pescador 8 mil

EMATUM era capoeira pública
dos altos dirigentes do Estado
-Em 100 anos não era possível pagar a divida da EMATM
Que a Empresa Moçambicana de Atum (EMATUM) foi
criada apenas para roubar o dinheiro do Estado e engordar
as contas dos seus “progenitores” ficou claro durante a audição do antigo Presidente de Conselho de Administração, António Carlos do Rosário, no julgamento do caso das “dívidas
ocultas” que decorre na BO. Entretanto, com a audição dos
declarantes no processo, fica evidente que a EMATUM, uma
empresa que na verdade nunca existiu, era uma “capoeira
pública” que vários altos dirigentes do Estado encheram seus
bolsos, com salários de balúrdio que serviram para incrementar ainda mais o fosso entre o pobre e o rico.

S

ão escandalosas, revoltantes
e humilhantes
as revelações
que saem da
tenda da BO. A EMATUM foi
uma empresa que nasceu com
dificuldades de vária ordem,
desde deficiência dos barcos à
gestão danosa. A empresa não
tinha dinheiro para manter os
barcos no mar, no entanto, os
seus dirigentes recebiam mensalmente entre 180 mil a 400
mil meticais por mês. O pescador, aquele que ia ao mar ficar
quase 20 dias na faina ganhava
uns míseros 8 mil meticais. Assim era a vida na EMATUM!
Declarantes com perfil
duvidoso

Recorda-se que há um processo de pedido de responsabilização financeira que deu
entrada no Tribunal Administrativo em 2018, para a responsabilização financeira dos
antigos gestores da EMATUM
mas até hoje este órgão ainda
não se pronunciou sobre o assunto. Da lista dos 16 gestores
visados pelo pedido da PGR,
apenas dois (Gregório Leão e
António Carlos do Rosário) estão a responder em processo judicial (Processo nº 18/2019-C).
Concretamente, a PGR pediu a responsabilização financeira dos gestores envolvidos
na autorização e emissão de
garantias de Estado sem nenhuma base legal, nomeadamente
Manuel Chang, então Ministro
das Finanças, Ernesto Gove,
na altura Governador do Banco
de Moçambique, Maria Isaltina
Lucas, antiga Directora Nacional do Tesouro, Piedade Maca-

mo, antiga Directora Nacional
Adjunta do Tesouro, Gregório
Leão, à época Director-Geral
do Serviço de Informação e
Segurança do Estado (SISE),
e António Carlos do Rosário,
ex-Director Nacional de Inteligência Económica do SISE
e Presidente dos Conselhos de
Administração das empresas
ProIndicus, MAM e EMATUM.
Pelo exercício simultâneo
de funções no Estado e nas
empresas beneficiárias dos empréstimos ilegais, em violação
do regulamento do Sistema de
Administração Financeira do
Estado, o Ministério Público
pediu ao Tribunal Administrativo que responsabilize financeiramente António Carlos do
Rosário, Maria Isaltina Lucas
e Henriques Álvaro Gamito, à
data Assessor do Ministro das
Finanças. E pela gestão de fundos provenientes das dívidas
ilegais, a PGR solicitou que
sejam responsabilizados Victor
Bernardo, PCA da ProIndicus,
Eugénio Henrique Matlhaba,

Raúfo Ismael Irá, António Carlos do Rosário e José Manuel
Gopo, todos da ProIndicus; na
EMATUM, a PGR pediu que
sejam responsabilizados financeiramente Maria Isaltina
Lucas e Ivone Lichucha, Administradoras Não Executivas;
Agi Anluaé, Henriques Álvaro
Gamito e Hermínio Lima Alberto Tembe, Administradores
Executivos, Felisberto Manuel,

Presidente da Comissão Executiva, Cristina Alice Valente
Matavel, Directora-Geral, e
António Carlos do Rosário,
PCA. Dos gestores da MAM,
a PGR pede a responsabilização do PCA António Carlos
do Rosário, do Director Executivo Nazir Felizardo Passades Aboobacar, e dos Administradores
Executivos
Raúfo Ismael Irá e Agi Anlaué.
Etapas importantes foram
sacrificadas

Manuel Chang

Ernesto Gove

Entretanto, a EMATUM
esteve nos últimos dias no centro das atenções no julgamento do caso das dividas ocultas.
O declarante Hermínio Tembe
disse que quando se apresentou
à EMATUM em Setembro de
2015, foi recebido pelo então
PCA António Carlos do Rosário.
Foi nessa ocasião que Hermínio
Tembe ficou a saber que a empresa, além da pesca e processamento do atum, tinha a componente de defesa e segurança.
“Por causa da natureza classificada do sistema em que se

enquadrava a EMATUM, o
processo da sua criação teria
sido conduzido de forma não
muito comum. Algumas etapas
importantes foram sacrificadas
e havia consciência de que isso
teria consequências no futuro”.
Por exemplo, o projecto de
construção de embarcações não
foi submetido à aprovação das
autoridades competentes, incluindo o Ministério das Pescas.
“A construção de embarcações
não foi acompanhada pelas autoridades marítimas, por isso
quando chegou o primeiro lote
de barcos houve necessidade de
fazer trabalho de adequação”.
PCA António Carlos do Rosário, que a empresa tinha, nos
seus activos, embarcações que
não fazia parte do lote de pesca,
nomeadamente os Ocean Eagles.
Mas em termos práticos e concretos, não constatou nada que indicasse que a empresa tinha a componente de defesa e segurança.
Explicou que quando chegou à EMATUM, encontrou a
empresa com dificuldades para
operar, uma vez que se encontrava em situação de falência
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técnica. “A empresa apresentava nas suas contas capitais próprios negativos, muito acima
dos limites estabelecidos no Código Comercial. Ou seja, o passivo é constituído por 500 milhões
de dólares que se serem da componente da defesa e segurança e
não representavam nenhum activo da empresa, além de três embarcações patrulha Ocean Eagle e
o respectivo equipamento, igualmente contrários ao seu objecto”.
Havia necessidade de reestruturar a empresa e foi feito um
novo plano de negócios que expurgava a componente de defesa
e segurança. “Nesse novo ensaio
de plano de negócios foi expurgava a componente de defesa e segurança e a dívida da EMATUM
ficava em 96 milhões de dólares.
Subscrevi o ensaio, mas não com
total conforto”. E explica as razões: “O método de exclusão de
partes usado para determinado o
valor dos activos não era normal.
O normal seria contratar peritos
credenciados para fazer a avaliação dos activos da empresa, de
modo a aferir o valor comercial
de cada embarcação. Em função
das constatações desenhar-se-ia
um plano realístico de negócios”.
O declarante disse que nunca
teve a oportunidade de trabalhar
com o estudo de viabilidade da
EMATUM e diz que o mesmo
foi concebido apenas para conseguir o financiamento bancário. “É praticamente impossível,
com 24 embarcações, pescar
e vender atum para pagar 850
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Maria Isaltina Lucas

Eugénio Henrique Matlhaba

milhões de dólares de dívida.
A vida útil dos barcosé de 25
anos e pode riam sair das operações antes de recuperação do
investimento. Como gestor, as
minhas atenções estavam focadas no plano de negócios da empresa”. Quando cheguei à empresa em 2015 operavam apenas
duas embarcações, e mais tarde
o número subiu para cinco. Mas
a estrutura que estava montada
na empresa, incluindo a mão-de-obra, era para 24 embarcações.
“Havia uma estrutura pesada de custos porque a maioria das embarcações estava
atracada.
As
embarcações
que iam à faina tinham avarias constantes, o que afectava
a produtividade da empresa”.
A primeira exportação da
EMATUM foi para Uruguai e

União Europeia. Durante o período em que esteve a operar, de
Dezembro de 2014 a Abril de
2016, a empresa exportou 240
toneladas de atum para diversos países, tendo obtido receitas no valor de 500 mil euros.
A nível doméstico, a empresa
vendeu 97 toneladas de atum e
facturou 12 milhões de meticais.
A uma pergunta do Ministério Público, o declarante disse
que em 2015 a área financeira
da empresa, sem coordenar com
o pelouro das operações, importou 25 toneladas de carapau
para servir de isca para a pesca
do atum. “Foi um grande erro.
Carapau nunca serviu como isca
apropriada para a pesca do atum.
Como pelouro das operações não
fomos ouvidos, nem o pessoal
do procurement foi envolvido. O

normal seria o pelouro das operações fazer a solicitação e naquela
altura a empresa tinha conhecimento de que o carapau não era
a isca apropriada. Isso deixou-me muito revoltado. Comprar
carapau para servir de isca do
atum é jogar o dinheiro fora”.
O declarante disse que não
sabe qual foi o destino dado às 25
toneladas de carapau. Economista com especialização em pescas,
Hermínio Tembe disse que a pesca de atum é um grande negócio:
“É um grande negócio que vale
a pena apostar. Mas tem de ser
feito com rigor e disciplina para
evitar situações como esta em
que nos encontramos hoje”. O
declarante explicou que a costa
moçambicana é uma das principais zonas de ocorrência do atum
em todo o Oceano Índico. Anual-

Gregório Leão
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mente, perto de 150 embarcações
estrangeiras são licenciadas para
pescar o atum em Moçambique.
“Se não tivéssemos muito atum em Moçambique não
teriam tantos barcos licenciados. A maioria frota é da União
Europeia, depois vem o Japão.
Anualmente perdemos cerca de 60 milhões de dólares
com a pesca ilegal do atum”.
Hermínio Tembe começou como administrador de
recursos humanos e mais tarde passou a acumular com as
funções de administrador do
pelouro de operações. Em Maio
de 2019, quando foi dissolvido o conselho de administração
da EMATUM, foi nomeado
director-geral da empresa e os
accionistas passaram a assumir
as funções de conselho de administração e de assembleia-geral.
Confirmou que quando
passou para a trabalhar para a
EMATUM continuou a recebeu
o salário do Ministério do Mar,
Águas Interiores e Pescas por
quatro ou cinco meses. Ou seja,
o declarante recebia da empresa
e do Estado. E justifica: “Quando
foi destacado para a EMATUM,
o Ministro pediu-me que continuasse a liderar a equipa que
estava a reestruturar o Ministério pois, além de pescas, passava a englobar as componentes
de mar e águas interiores. Era
preciso definir novas competências”. Na EMATUM, Hermínio
Tembe tem um salário mensal
líquido de 313 mil meticais.

Barco da EMATUM custa cerca de quatro milhões de dólares
O declarante Felisberto Manuel, desempenhou as
funções de Presidente da Comissão Executiva (PCE) da
EMATUM entre 2016 e 2018.
Felisberto Manuel era director-geral da PESCAMAR,
a empresa de pesca baseada
na Beira que em Dezembro de
2010 viu uma das suas embarcações, o Vega 5, sequestrada
por piratas somalis. “Perdemos
o contacto com a embarcação
na manhã do dia 28 ou 29 de
Dezembro de 2010. Todos os
dias, no período da manhã, a
direcção da empresa deve entrar em contacto com as embarcações. Naquele dia não
conseguimos estabelecer contacto com o Vega 5. Depois
de várias tentativas, começamos a fazer buscas, usando
meios aéreos a partir das cidades da Beira e de Maputo”.
A partir do quarto ou quinto, a PESCAMAR decidiu fazer uma operação de buscas
mais alargada, cobrindo toda
a costa moçambicana. “Alugamos aviões na África do Sul
e um deles veio a localizar a

embarcação a navegar entre
Angoche e Nacala nas mãos
de piratas. Posteriormente,
levaram a embarcação até Somália, onde foi sujeito a obras
de modificação. Depois voltou ao mar para servir como
barco mãe de operações de pirataria. Mais tarde a embarcação foi localizada e afundada
no golfo arábico em Março de
2011 pela Marinha de Guerra Indiana. Nessa operação
nós perdemos 11 tripulantes”.

O declarante disse que
os piratas estavam baseados na Somália e agiam a
mando de senhores de guerra que comandavam o sequestro das embarcações
e depois exigiam resgate.
“No caso do Vega 5, eles
não exigiram resgate. Uma vez
que a embarcação tinha grande autonomia, eles usavam-na para transportar lanchas
rápidas de ataque a navios”.
A PESCAMAR é uma

empresa detida pelo Estado
moçambicano e por uma empresa espanhola denominada
PESCANOVA. Foi esta empresa que adquiriu lanchas rápidas e forneceu à Marinha de
Guerra de Moçambique para
garantir a protecção de embarcações, o que permitiu que
a tripulação voltasse a operar.
“Na altura, o Serviço de
Informação e Segurança do
Estado (SISE) foi até Beira
onde fez um trabalho de pe-

rícia com o veleiro malgaxe
que transportou os piratas
até ao Vega 5. Eles apresentaram-se e interrogaram-me”.
À uma pergunta da defesa,
o declarante confirmou que
já participou em vários processos de compra de barcos
de pesca. A última vez foi na
PESCAMAR, empresa onde
se encontra a trabalhar actualmente como director-geral.
“Diferentemente das embarcações da EMATUM que
são palangreiros de 23 metros,
os barcos que compramos
para PESCAMAR eram arrastões de 32 metros e levavam
uma fábrica a bordo. Tem uma
sala de processamento, placas
de congelação e um porão
para conservar o produto congelado. Pescamos camarão
e embalamos no barco. Este
tipo de embarcação custa cerca de quatro milhões de dólares”. No primeiro dia da sua
audição, Felisberto Manuel
disse que não entendia como
é que os barcos da EMATUM
tinham custado 22 milhões de
dólares cada. (CDD/Redacção)
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Nyusi com apoio de doadores para
pacificação de Cabo Delgado
A situação geral de segurança da província de Cabo Delgado é classificada como estável pelo Governo e pelas forças
estrangeiras que intervêm desde Julho contra os grupos
armados de inspiração islâmica. Nos sete distritos do nordeste da província, outrora epicentro da insurgência, (Nangade,
Palma, Mocímboa da Praia, Muidumbe, Mueda, Macomia,
Quissanga) há uma redução significativa de ataques, persistindo, no entanto, algumas bolsas de resistência nos distritos
de Nangade, junto à fronteira com a Tanzânia, e Macomia,
junto à costa.

N

o final da
semana passada registou-se um
alerta para
possíveis ataques no distrito de
Palma, o mais protegido pelas
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) devido aos projectos de
Gás Natural Liquefeito (GNL)
na baía de Afungi. O alerta levou à mobilização de forças ruandesas e FDS para reforçar a
segurança junto à vila de Palma.
Apesar dos focos ainda activos, a situação é considerada
sob controlo, permitindo que,
materialmente, se possa passar da actual fase de operações
ofensivas de combate conduzidas junto das bases dos insurgentes para operações de pacificação, que envolvam mais
actividade da polícia (PRM)
no restabelecimento da ordem
nas zonas recuperadas, reconstrução das zonas destruídas e
acção social focada no regresso gradual dos deslocados.
Iniciada em Novembro e
devendo prolongar-se até final
de Fevereiro início de Marça, a
época das chuvas deverá ter um
impacto maior nas forças governamentais e nos contingentes do Ruanda e da força militar
da SADC (SAMIM), dificultando a movimentação no terreno,
grande parte do qual composto
por florestas tropicais densas e
carente de infraestruturas (estradas e pontes) para a mobilidade das tropas convencionais
terrestres. Do lado dos insurgentes, as chuvas dificultam
a realização de ataques, mas
podem servir para os grupos
ganharem tempo e terreno para
se reagruparem e planearem
novos ataques coordenados
em 2022, tal como sucedeu em
Mocímboa da Praia, Quissanga, Namacande (Março – Abril
de 2020) e Palma (Março).
Para suprir a desarticulação
identificada, os comandantes
das FDS, SAMIM e Ruanda
(RDF) têm vindo a reforçar a

coordenação de operações, ao
nível da partilha de informação
e realização de reuniões mensais entre os comandantes de
topo das três forças, e que passarão a incluir comandantes da
Missão de Formação Militar da
União Europeia para Moçambique (EUTM), formalmente
activa desde 03 de Novembro.
Outra preocupação das forças militares é a possibilidade
de utilização de dispositivos
explosivos improvisados (IED)
pelos insurgentes, temendo-se
a aquisição da capacidade de
fabrico de engenhos a ser detonados em espaços públicos
urbanos, numa transição da insurgência do tipo guerrilha para
terrorismo urbano. A dispersão
pelo território de grupos provenientes de Cabo Delgado é
um risco adicional identificado.
Para a próxima fase da pacificação de Cabo Delgado, os
principais doadores ocidentais
mostram-se dispostos a financiar os projectos do governo de
Filipe Nyusi. O primeiro projecto é o Plano de Reconstrução de Cabo Delgado (PRCD),
desenhado para os distritos de
Nangade, Palma, Mocímboa
da Praia e Muidumbe. O plano
é de dois anos (2021-2024) e
este subdivide-se em Assistência Humanitária, Recuperação
de Infraestruturas e Actividade Económica e Financeira.
Está orçado em cerca de USD
300 milhões, a serem desembolsados pelos doadores, principalmente União Europeia
(UE) e Banco Mundial (BM).
O segundo projecto é de dimensão regional, para todas as
três províncias do Norte (Niassa, Nampula e Cabo Delgado).
É uma estratégia do desenvolvimento do Norte que está a
ser desenhada pelo Governo,
com apoio directo do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), BM e
UE. É um projecto de quatro
anos (2022-2026) com orçamento de até USD 1000 mi-

lhões, financiados por PNUD,
UE, BM e outros doadores.
A estratégia deverá ser implementada pela Agência do

Desenvolvimento
Integrado
do Norte, liderada por Celso
Correia, homem de confiança
do Presidente da República.

O terceiro projecto é exógeno, desenhado pelo Governo dos EUA para beneficiar
cinco países da África Austral
e Oriental em situação de instabilidade, sendo Moçambique
um dos principais candidatos a beneficiar. Este projecto
deverá ser anunciado dentro
de c. dois meses pelo PR dos
EUA, Joe Biden, e terá duração de cerca de 10 anos, com
valores na ordem de centenas de milhões de dólares.
No seu conjunto, estes programas poderão efectivar-se
no primeiro semestre de 2022,
constituindo um “balão de oxigénio” para o governo da Frelimo liderado por Filipe Nyusi,
dadas as actuais dificuldades
financeiras e perspectivas de
atraso dos principais projectos
de gás natural em Cabo Delgado. Depois de ter iniciado o
mandato com a descoberta das
“dívidas ocultas”, que levou a
cortes no Orçamento do Estado
e “default”, sem acesso a crédito externo, o regime da Frelimo
vem dando sinais, nomeadamente através de acções de propaganda de Celso Correia, de
aproveitar os apoios externos às
províncias do norte para mostrar
“obra” antes dos próximos actos
eleitorais, reforçando também,
perante os parceiros externos,
a sua condição de “mal necessário”, na ausência de alternativa política credível no país.
(África Monitor/Zambeze)

Centro de Operações
Humanitárias da SADC em Nacala

E

stá em curso a
implementação do Centro
de Operações
Humanitárias e de Emergência (SHOC)
da Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral (SADC) em Nacala,
na província de Nampula.
O centro será responsável
pela coordenação da intervenção prévia da SADC em
desastres naturais na região.
Moçambique, Comores, Madagáscar, Malawi, África do
Sul, Tanzânia e Zimbabwe têm

sido os países da região mais
afectados nos últimos anos por
fenómenos naturais extremos.
O governo de Maputo já
reservou o terreno para o efeito e irá proceder à construção
das instalações para albergar
o SHOC quando a maioria de
2/3 dos Estados membros da
SADC aprovar o projecto e
as regras de financiamento
do centro através de um memorando de entendimento.
A oferta de Maputo data
de MAR., através de Verónica Macamo, ministra
dos Negócios Estrangei-

ros e Cooperação. Caberá ao Instituto Nacional de
Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)
operacionalizar o projecto.
O INGD está a antecipar
o seu envolvimento no futuro
centro regional, tendo contratado recentemente a Intellica,
empresa de consultoria detida
por Celso Correia, ministro
da Agricultura e Desenvolvimento Rural e braço-direito
do Filipe Nyusi, para a gestão
do sistema de contabilidade
do Fundo de Gestão de Calamidades, a cargo do INGD.
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Segundo secretário-geral e candidato a lider do MDM:

Futuro da oposição depende
da organização da mesma
Elton da Graça
O Secretário-Geral do partido Movimento Democrático
de Moçambique (MDM) José Domingos cuja sua candidatura a presidência daquela formação política, submeteu nas
vésperas do mês de Setembro a comissão eleitoral aponta,
dentre vários desafios a consolidação da democracia interna
no seio daquela formação política que já se mostra uma realidade, o resgate de membros que devido a circunstância a que
considerou desconhecidas desistiram de militar no partido,
assim como a organização da oposição, sendo que é o futuro
de Mocambique, no poder.

O

congresso
do
Movimento Democrático de
Mocambique (MDM) está marcado para
o dia 3 a 5 do mês de Dezembro. É nesse contexto da realização do congresso do MDM
que José Domingos secretário-geral e candidato a presidência
afirma que vai de cabeça erguida, tendo em conta que sua candidatura basea-se na confiança
depositada por membros daquele partido, por lhe achar capaz de corrigir aspectos que nos
últimos tempos tem concorrido
na fragilização daquela formação política que um dia provou
ser capaz de quebrar a tradição
bipolar na política moçambicana conquistando municipios e
tranformando os mesmos para
o bem dos seus municipes.
“Temos que recordar que
foi o MDM que provou que
é possivel com base nos recursos pagos pelos municipes
alocar servicos para o bem
dos mesmos, o exemplo veio
da Beira, Nampula , Gurué e
Quelimane” recordou o candidato que apontou a necessidade de resgate desse perfil para
um Mocambique para todos.
José Domingos que aponta
alguns pontos por se corrigir
diz dispor de linhas mestres do seu manifesto eleitoral
como a consolidação da democracia interna, alias José
Domingos ressalvou que essa
ideia de democracia interna
tem se destacado dentro do
partido, sendo que para o congresso de Dezembro três candidatos nomeadamente: Silvério
Rounguane , Lutero Simango
incluindo ele vão esgrimindo
seus argumentos aos actores

que farão parte do congresso.
José Domingos cujo seu
político é marcado pela passagem no partido Renamo,
tendo posteriormente integrado parte dos fundadores do
partido MDM onde veio a ser
membro da comissão política
do partido e mais do que isso
ocupou o cargo de vereador
no municipio da Beira, província de Sofala considerado
bastião daquele partido em relação a governação municipal.
A sua proximidade em relação ao falecido lider,Daviz Simango assegurou uma popularidade no seio do partido MDM
vai dai que José Domingos
acredita na continuidade do projecto deixado pelo então líder.
“Há necessidade de cumprimento de vários assuntos,
a começar pelo gênero. Por
exemplo a nossa bancada na
assembleia da República, o
gênero não tem muita expressão e precisamos corrigir este
cenário elevando ao expoente
máximo essa oportunidade “
começou por dizer José Domingos secretário geral que
ao mesmo tempo comcorre a
presidência do partido do galo.

No entender do candidato Domingos existem varios aspectos que precisam
de estruturação a começar do
topo a base. Contudo, tudo
está mercê da organização
interna para sua concretização obedecendo os timings.
O partido é de todos por
isso o lema do MDM continua
sendo Moçambique para Todos, por isso segundo Domingos há um trabalho de fundo
por forma a consolidar este
lema sendo que o partido já

está implantado. Mas, é preciso representar todos membros e acredita: são coisas que
no dia dia podemos corrigir.
Outrossim José Domingos
esclarece que a consolidação
da política externaé assimido
como objectivo,pois pretende
com isso ajudar a relançar as
representações do partido fora
do país. “ É uma ofensiva diplomática nas maiores praças
eleitorais da diáspora” disse
José Domingos acrescentou ainda que concorre ao
partido confiante na vitoria e
reconhece que já há membros
a trabalharem na divulgação
daquilo que são as linhas mestres que irão nortear sua governação caso se saia vitorioso no
congresso de dezembr,tendo
ainda aproveitado a oportunidade para apelar muita calma pois o comgresso deve
servir do momento de festa.
A oposição é o futuro de
Moçambique. Mas, deve ela
estar organizada por forma a
alcançar o poder que almeja,
salientou José Domingos acrescentando que é tradição do
MDM sempre foi ,primar pela

união quando pretende alcançar
o objectivo apesar de em algum
momento ser incompreendido
como aquando da aprovação da
lei dos órgãos descentralizados.
Neste contexto, José Domingos que já mantém conversações com os partidos
extra-parlamentares de modo a
discutir os problemas que enfermam o país bem como desenhar
soluções para o próximo século.
Sobre os últimos acontecimentos que marcaram o
país o politico ressalvou que
o país há várias luas que deixou de prover segurança aos
seus cidadãos por isso crimes
como sequestros e baleamentos dos refugiados ruandeses
têm estado no dia dia a ganhar terreno e curiosamente
não tem tido esclarecimento o que aumenta cada vez
mais a insegurança de todos.
“ Em que nível chegamos?
Que tipo de segurança pensa
que o país dispõe com o envolvimento de alguns agentes”
questionou aconselhando para
quem de direito a tomar uma
atitude perante um problema
que perdura já há alguns anos
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A poluição ambiental é
um enorme perigo!

Senhor dos
p l a n e t a s
estabeleceu com
grande equilíbrio
o sistema do
nosso Globo, para que o verdadeiro
diamante deste belo espaço onde
vivemos - o Ser Humano - não
enfrentasse quaisquer perigos.
Em todas as coisas do Universo
foi estabelecido um equilíbrio.
Por exemplo, se a distância entre
o Sol e a Terra sofresse alguma
alteração para mais ou para
menos, seria impossível imaginar
a vida na superfície da Terra.
Em 24 horas a Terra gira na
sua própria órbita, completando
um círculo. Se em vez de 24
horas o ciclo de rotação fosse de
30 horas, ocorreriam ventos tão
fortes que as pessoas poderiam
pensar estar a tratar-se de algum
castigo divino. E se fosse de
apenas 20 horas, tal constituiria
um perigo para as plantas.
Da mesma maneira que há um
equilíbrio real no Cosmos, existe
também um equilíbrio nas questões
ambientais no planeta Terra.
E um ambiente puro,
limpo de poluição, é uma
grande graça de Deus.
É de admirar que o ambiente
puro e limpo do qual depende
a vida do Ser Humano, esteja
a ser poluído e destruído pelo
próprio Ser Humano, esquecendonos que a destruição da vida
humana sob qualquer que seja
a forma, é um acto condenável.
Neste momento a poluição
ambiental tornou-se um problema
global. E todo o Mundo está
preocupado com isso, razão pela
qual este assunto tem um lugar
cativo na agenda das Nações Unidas.

FICHA TÉCNICA
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Para termos noção da gravidade
da poluição ambiental, basta que
nos debrucemos nas matérias
abordadas em conferências
internacionais que desde há mais
de três décadas estão sendo
realizadas sob a supervisão
das Nações Unidas e outras
organizações internacionais.
Foram já organizadas várias
conferências internacionais
em diferentes países, nas quais
participaram Chefes de Estado
e cientistas peritos na área da
poluição ambiental. Nelas foram
apresentadas resoluções para
a tomada imediata de medidas
para conter a degradação
do ambiente, para além de se
discutir o aquecimento global
e as mudanças climáticas.
Da mesma forma que todos
os países do Mundo condenam
o terrorismo e a perda de vidas
humanas daí resultantes, e aliás este
tem sido actualmente o principal
tópico nos debates, nos encontros
de Chefes de Estado, bem como nas
várias vertentes da comunicação
social, também se deve condenar
a destruição de vidas humanas
por via da poluição ambiental.
Segundo estatísticas, milhões
de pessoas morrem devido a
doenças decorrentes da poluição
ambiental. E alguns analistas
acham até, que o número de
mortes causadas pela poluição
ambiental possa ser superior ao
de pessoas que morrem devido a
outras doenças mortíferas como a
malária, a sida e a tuberculose, que
geralmente ocorre não só em países
pobres do chamado III Mundo mas
também em países emergentes.
A poluição ambiental que causa
a morte, decorre em grande medida
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da emissão de gases emitidos por
grandes fábricas que lançam para
a atmosfera substâncias nocivas,
mas também pelos meios de
transporte movidos a combustíveis
fósseis, daí a degradação da
qualidade do ar que respiramos,
principalmente nos meios urbanos.
Associa-se-lhe também a água
poluída pela incúria humana,
bem como a poluição nos locais
de trabalho ao se despejar para os
rios, lagos e mares, substâncias
nocivas à saúde humana.
Devido à poluição ambiental
morre anualmente mais gente do
que devido a desastres naturais.
Para além disso o Mundo enfrenta
elevados prejuízos económicos
devido a práticas nocivas ao
ambiente, cifrando-se tais prejuízos
em largos milhões de dólares.
Isto é na verdade um
grande problema mundial que
afecta não apenas a saúde,
mas também muitas outras
componentes da vida humana.
A poluição tem muito a ver
com a pobreza, com as doenças,
e com os prejuízos económicos.
Ela periga os Direitos Humanos
básicos como por exemplo o direito
à vida, à saúde, principalmente
por via do cancro dos pulmões,
e à protecção das crianças e dos
fracos, sendo a causadora de
muitas outras doenças mortíferas.
É importante que haja ar puro para
a sobrevivência do Ser Humano,
pois quando fica poluído, cada vez
que uma porção de ar envenenado
é inspirada causa várias doenças
como o cancro, as perturbações
cardíacas e respiratórias, etc. Isto
já para não falarmos dos seus
efeitos nefastos na economia.
A poluição assemelha-se ao

demónio que com a boca aberta
ameaça engolir o Mundo inteiro.
É por causa da poluição que
surgem profundas alterações
climáticas como o aquecimento
global e outros perigos.
As montanhas e os glaciares
desempenham um papel
importantíssimo, já que contribuem
para que tenhamos água fresca
e uma temperatura ambiente
amena. Nas últimas décadas,
devido ao aquecimento global
registou-se uma grande diminuição
de massas de gelo. E cientistas
afirmam que as montanhas de
gelo no Polo Norte estão a derreter.
Nos últimos anos, um pouco
por todo o Mundo, ocorrem
crises alimentares, o que decorre
da seca severa que por sua vez
decorre do degelo em muitas
regiões onde sempre existiram
grandes massas de gelo.
Fala-se agora na escassez
de água em várias regiões do
Mundo, o que poderá no futuro
ser um outro grande problema.
O derretimento de grandes
massas de gelo acarreta consigo
o perigo do aumento de nível das
águas do mar, o que por sua vez
pode causar tempestades e cheias,
pondo em perigo muitas cidades,
vilas e povoações costeiras.
Apesar de todos estes perigos e
estragos causados pela poluição
ambiental, o Mundo hoje, na busca
do desenvolvimento industrial
faz ouvidos moucos aos apelos
à preservação do meio ambiente.
Lançam-se anualmente para
a atmosfera, para os mares,
rios e lagos, milhares de
toneladas de resíduos e outros
materiais tóxicos. Os menos
despudorados enviam milhares

de toneladas de resíduos para os
países pobres. Poluem os mares
e oceanos causando a morte
e extinção de muitas espécies
marinhas que contribuem
para o equilíbrio ecológico.
Grandes reservas florestais
estão a desaparecer devido à
ganância desmedida, o que
contribui para a desertificação
e empobrecimento dos solos,
e consequentemente à fome
e escassez de água potável.
Mas será que perante todo
este cenário ainda não chegou
a hora de o Ser Humano tomar
consciência? Muito se fala acerca
dos problemas ambientais, mas
na prática muito pouco se tem
estado a fazer. Morre mais gente
no Mundo devido à agressão ao
ambiente, do que ao terrorismo!
Fábricas poluentes e
carros de modelos antigos
circulando nas estradas lançam
para a atmosfera enormes
quantidades de gases poluentes.
O Isslam ensina-nos a
preservar o ambiente e a não
poluirmos as reservas e fontes
de água. Encoraja a plantação
de árvores, proibindo o seu abate
indiscriminado, particularmente
as de fruta. Proíbe-nos todos os
actos susceptíveis de perigar a
saúde humana. É importante
que protejamos as florestas.
S o m o s t o d o s chamados
a reflectir no que o Qur’án
diz no Cap. 30, Vers. 41:
“O estrago apareceu na terra e
no mar pelo (mal) que as mãos
das pessoas adquiriram, a fim
de que Deus lhes faça provar (a
consequência, e) algo daquilo
que praticaram, para que eles
possam retornar (à rectidão)”.
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O seguro automóvel
obrigatório

evido às
constatações
descritas no
Relatório da
Comissão
de Inquérito Independente
e Multidisciplinar que foi
nomeada para apurar as causas
do acidente de Maluana, decidi
voltar a falar da importância

e da obrigatoriedade de
todos os veículos que
circulam nas vias públicas
terem um seguro de
responsabilidade civil.
O seguro automóvel
foi criado com o intuito
de garantir que os
lesados em situação de
acidente rodoviário
serão compensados dos
prejuízos sofridos, tendo
como base o princípio
geral da responsabilidade
estabelecida no Código
Civil que diz o seguinte:
“Aquele que, com dolo
ou mera culpa, violar
ilicitamente o direito
de outrem ou qualquer
disposição legal destinada a
proteger interesses alheios
fica obrigado a indemnizar
o lesado pelos danos
resultantes da violação”.
Este princípio geral
acabado de mencionar é
secundado pelo que está
estabelecido também no
Código Civil no que se
refere à responsabilidade
dos condutores e
proprietários de veículos
e animais que diz o
seguinte: “Todo o acidente
causado por veículo ou
animal em trânsito nas
vias públicas que atinja
qualquer pessoa na sua
integridade física ou no seu
património dá ao lesado
direito a indemnização

pelos prejuízos ou danos
recebidos, excepto quando
seja imputável ao lesado
ou a terceiro ou resulta de
força maior estranha ao
funcionamento do veículo”.
O Código da Estrada
publicado em 20/5/1954
que vigorou até ao ano
de 2011 sobre o seguro
de responsabilidade civil
automóvel, no nº1 do
artº 57 dizia o seguinte:
“As pessoas ou entidades
civilmente responsáveis
pelos acidentes de trânsito
poderão transferir esta
responsabilidade para
quaisquer companhias
de seguros devidamente
autorizadas”. Como se
pode verificar pela redacção
deste artigo, o seguro não
era obrigatório, uma vez que
dizia que os responsáveis
pelos acidentes
“poderão” transferir esta
responsabilidade para
quaisquer companhias
de seguros. Também não
estabelecia nenhuma
multa. Posteriormente,
para garantir que os
lesados por consequência
de um acidente causado
por um veículo serão
indemnizados, foi
publicada a Lei 2/2003
de 21 de Janeiro, com o
objectivo de fazer uma
revisão do Código da
Estrada nessa altura em
vigor (Código da Estrada
de 1954), de modo a
adequa-lo à realidade,
estabelecendo desde então
o seguro obrigatório de
responsabilidade civil
automóvel. Foi esta Lei
que na altura estabeleceu
uma multa, conforme

consta no seu artº 6, que
diz o seguinte: “Constitui
infracção punida com
multa correspondente a
dois salários mínimos,
a colocação ou mero
consentimento dado pelo
sujeito sobre o qual impede
a obrigação de segurar, para
a circulação do veículo
não coberto por seguro
obrigatório previsto na
presente Lei”. Acontece
que o Código da Estrada de
1954 foi revogado quando
entrou em vigor o actual no
ano de 2011 (Decreto-Lei
nº1/2011), este que passou
a ser omisso quanto à multa
a aplicar por falta de seguro.
Realmente, o actual
Código da Estrada não
estabelece uma multa por
ausência de seguro e, no
seu artº 157, apenas diz
o seguinte: “Os veículos
a motor e seus reboques,
nos termos a serem
regulamentados, só podem
transitar na via pública
desde que seja efectuado
seguro de responsabilidade
civil, nos termos da
legislação específica”. A
única espécie de sanção
no Código da Estrada
por não ter seguro, está
estabelecido no artº 162
nº 1 alínea f) que diz o
seguinte: “ O veículo deve
ser apreendido quando
tenha dado causa a um
acidente sem o seguro
de responsabilidade
civil nos termos da lei”.
Tudo parece indicar que
actualmente, com base
no Código da Estrada, a
penalização por ausência
de seguro automóvel
só se aplica quando o

veículo se envolveu num
acidente, penalização
esta que corresponde na
apreensão do veículo.
Pelo facto de o actual
Código da Estrada não
mencionar uma multa
por ausência de seguro
de responsabilidade
civil automóvel, que
funcionaria como uma
medida de persuasão, pode
estar a contribuir também
para não desenvolver no
cidadão moçambicano a
cultura do seguro, uma
vez que faz acreditar que
ainda não foi estabelecida
uma sanção monetária
por ausência de seguro,
o que não corresponde
a verdade, uma vez que
continua a vigorar a multa
correspondente a dois
salários mínimos, conforme
o que está estabelecido na
Lei 2/2003, já mencionada
neste escrito. Numa
estatística publicada, anos
atrás, ficamos a saber que
aproximadamente 30% dos
veículos que circulam nas
estradas do nosso país não
possuem seguro ou está
caducado, uma constatação
que devia merecer grande
preocupação por parte
de quem de direito.
Importa esclarecer de
que a obrigação de segurar
recai sobre o proprietário
do veículo, exceptuandose os casos de usufruto,
venda com reserva de
propriedade e regime de
locação financeira, em
que a referida obrigação
recai, respectivamente,
sobre o usufrutuário,
adquirente ou locatário).
Sobre as vantagens de

fazer um seguro, interessa
realçar o seguinte. Ao fazer
um seguro de automóvel
de responsabilidade civil,
para além de o cidadão
cumprir com a Lei,
está a garantir que, em
caso de acidente, sendo
responsável por indemnizar
os prejuízos causados a
terceiros, haverá condição
de o fazer uma vez que a
companhia de seguradora
representa o segurado
nestas situações. Por outro
lado, o custo de um seguro
normal contra terceiros
ronda aproximadamente
3600,00Mts por ano, ou
seja, 300 meticais por
mês. Assim sendo, não
se justifica que muitos
proprietários de veículos
optem por não fazer o seguro
automóvel, o que pode
causar muitos dissabores
quando ocorre um
acidente, sendo necessário
ressarcir os prejuízos
causados a terceiros.
Entendo que as
companhias de seguros,
por serem parte interessada
no assunto, deviam
também fazer pressão ao
INATTER para se fazer
constar no Código da
Estrada uma multa para
quem não possua um
seguro. A mesma pressão
devia ser exercida para que
os agentes fiscalizadores
sejam mais pró-activos na
exigência do seguro e na
penalização dos infractores.
*DIRECTOR DA
ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL
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M aputadas

Para minimizar as causas da
carnificina nas estradas:
zz “Conselho Nacional de Viação”: Precisa-se!

R

ecentemente
escrevemos
nestas
tuas MAPUTADAS, no
teu ZAMBEZE, depois
de duas viagens no semi-colectivo de passageiros, aqueles que vão acoplados com um pequeno
atrelado atrás, para a bagagem dos passageiros.
Indicaramos nos no
trajecto
Maputo/Maxixe e vice-versa onde
e a que horas os motoristas pararam para pagar “saguate” aos PT
(Polícias de Transito).
Os subornos são feitos
à luz de dia não se preocupando os PT de verificar seja o que fosse com o
estado das viaturas, uma
pergunta aos passageiros
“como estão a viajar” e
outras, como é seu dever.
Depois do “saguate”
no bolso voltam ao seu
posto, sem verificarem
seja o que for, no que à
segurança rodoviária diz
respeito: pneus carecas,
iluminação, triângulo,
lotação, excesso de velocidade, entre outras.
Depois das nossas
MAPUTADAS verificaram-se acidentes de viação na Manhiça, o que
levou o Governador Provincial, Júlio Paruque
com o seu elenco, pois
15 mortos no local é noticia para abrir os noticiários de todo o mundo.
O Governador Jú-

lio Paruque promoveu
reuniões in loco na vila
Sede da Manhiça e encontrou algumas soluções localmente, a mais
importante, o reforço das
Brigadas de Fiscalização
(foram criadas novas) e
o tapamento de buracos.
Só que as medidas
tomadas na Província
de Maputo, não são extensivas à toda Zona ao
Sul do Rio Save, na EN1
(Estrada Nacional n.º
1), como Maputo Cidade, Gaza e Inhambane.
Depois do acidente
da Manhiça, o Conselho
de Ministros, de acordo
com o porta-voz, Filimão
Suaze tem um plano para
minimizar a problemática dos acidentes de viação. Não deu detalhes…
Depois disso, nos
momentos que escrevemos estas tuas MAPUTADAS os órgãos
de comunicação deram
conta de um acidente
de viação em Chongola, distrito de Inharrime,
com mortes e feridos
graves (que o número
de óbitos está a subir).
Outro na Massinga…
Dada a gravidade dos
feridos, muitos dos acidentados não terão vida
normal. Não vamos aqui
pedir que as autoridades
nos digam se as viaturas
envolvidas tinham seguros contra todos os riscos,
no sentido de salvaguardar possíveis danos. Porque essa é outra estória.

Por isso, em nossa
modesta opinião, o Governo de Moçambique,
deveria voltar a pôr o
“Conselho Nacional de
Viação” a funcionar,
porque numa atitude de
diminuir os custos, foram tomadas medidas
pelo Conselho de Ministros, de acabar com as
diversas “Comissões”.
Só que no meio da
medida, foi incluído o
“Conselho Nacional de
Viação”, que em termos de despesas quase
não tinham nenhumas,
já que o seu Secretariado era de acordo com o
Decreto, garantido pela
INATTER
(Instituto
Nacional dos Transportes Terrestres), que tinha
Conselho de Administração não executivo,
presidido pelo General
Alfiado Sitoi, extinto
recentemente e criado
o INATRO (Instituto
Nacional dos Transportes
Rodoviários),
com um CAexecutivo, sem Direção Geral.
Porquê defendemos
a existência do Conselho Nacional de Viação?
Este órgão era composto na altura da sua criação pelos Ministros dos
Transportes e Comunicações que era Presidente, porque é o Sector
dos Transportes quando
há desastre de viação (já
que as viaturas, circulam nas estradas que são
de diversas entidades,

ANE, Conselhos Municipais e particulares).
Do Conselho, faziam
parte: o Ministro do Interior (Vice-Presidente),
por causa da indisciplina dos seus PT’s;
o Ministro das Obras
Públicas, por causa da
via, as fragilidades das
estradas, em caso de
acidentes nos mesmos
locais, pois, era este
órgão que determinava
superiormente a análise e correção em tempo
atempado e oportuno;
o Ministro de Defesa,
este mistério tem frotas
de viaturas, escolas de
condução entre outras;
o Ministro de Saúde,
que é aquele que depois
dos acidentes fica com
“batata quente” (mortes
nas morgues, doentes ligeiros e graves, sendo
estes últimos “clientes”
permanentes do ministro
Doutor Armindo Tiago,
pois estão sempre em
tratamento permanente,
devido às sequelas provenientes dos acidentes.
Este ministro, no
Conselho Nacional de
Viação poderia colocar
o drama que é vivido no
seu Sector, com maior
sensibilidade, do que
os ministros dos Transportes e Comunicações
e das Obras Publicas e
RecursosHídricos, que
removida as viaturas,
volta à sua rotina. Armindo Tiago arca com a
maka, por exemplo das

próteses, de carrinhas
de rodas, de óculos, etc.
que poderiam no Conselho Nacional de Viação propor ao Conselho
de Ministros, a isenção
de impostos de tudo que
diz respeito aos afectados (acidentados): desde
operações especializadas, isenção de imposto dos auriculares para
surdos, carrinhas, etc.
Provavelmente
o
Conselho de Ministros
deve tomar medidas
para estancar o mal, todavia, o modelo que
funcionava (ou deveria funcionar) deve ser
equacionado. Pois foi
fruto de varias análise e
seminários no passado.
Há que referir que,
se o Conselho Nacional
de Viação for reativado,
com Secretariado próprio (poderia funcionar
no INATRO) poderia
pressionar que os Conselhos Provinciais de Viaçãofuncionassem e estas
presididas pelos Governadores
Provinciais).
Porque depois de
pronto estas MAPUTADAS foram anunciadas
dois acidentes em Inharrime, em Chongola e outro
no distrito de Massinga,
com mortos e feridos, voltaremos ao assunto na próxima crónica, pois, achamos no dever de contribuir
para os órgãos decisores
das políticas de transporte e estradas, o Governo de Moçambique.
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Política de números
enxovalha a evolução
mental das crianças

C

ertamente as crianças de outrora não são as mesmas que as de hoje, até há alguns anos bastava
aos petizes considera-los como flores que jamais
murcham, e a única obrigação dos adultos dessa
época era simplesmente tomar conta dessas flores,
nesses cuidados constava o dever de educa-las formalmente, isso
num contexto nacional do programa samoriano, claro incluso no
das Nações Unidas, nesse âmbito de dar as crianças o que é delas
por direito, a questão da educação formal tornou-se uma agenda
incontornável, constituindo-se a partir de tudo isto um plano para
erradicação do analfabetismo e eis que até hoje, a luta continua.
Nessa continuidade de fazer com que todo cidadão saiba no
mínimo ler e escrever, os canos acabaram todos apontados para
os números, desde os tempos de lá a educação vem gerindo isso,
matricular o máximo possível e mesmo por causa da gestão do
espaço escolar, aprovar o máximo possível, nesse contexto a educação em Moçambique tem se cingido apenas no alcance numérico.
Mas, mudam-se os tempos e com os tempos mudam-se os objectivos. A educação debate-se agora com novos problemas, discute-se a
torto e a direito a questão da qualidade de ensino e nessa discussão
o fulcro problemático tem sido sempre a questão numérica, é muito
aluno para muito pouca sala de aula. Esse debate está até a transbordar de tanto se encher o ouvido da sociedade moçambicana e mesmo
assim não existe capacidade para resolve-lo, aliás tende a piorar. Pois
a sociedade cresce junto a ela crescem as necessidades e os planos a
passos largos do feito muito pouco, ou então nada feito, e o resultado
é uma nação até ridícula de retrógrada. Mas a biologia que já atingiu
o seu estágio cómodo e se quer depende de vontades para fazer valer
a sua existência, nem se importa até em se deixar avançar na taxa
de natalidade e tais indivíduos carentes de alfabetização, crescem
efusivamente afogando planos da educação na sua desfocada agenda.
Os dias são outros, as crianças são muitas e também outras mas,
as entidades governativas para além de correr com o número de
escolas a passo de camaleão, não estão a olhar por estratégias saudáveis para educar, nem a aproveitar a evolução mental das novas
crianças, estão no sentido inverso, ao invés de se aproveitar está-se mas é a atacar as capacidades dos novos meninos. A cada dia,
em todo mundo, incluindo Moçambique, com o desenvolvimento
das tecnologias as crianças demonstram uma evolução mental alucinante que se podia aproveitar bastante no seu desenvolvimento
cognitivo em processos de ensino, porém, Moçambique na sua
miserável educação baseada apenas em números e na numeração,
já entalado com a falta de escolas que não consegue construi-las em
quantidade necessária desde a abolição do antigo colonialismo, o
ministério da educação continua a gerir números e desta, de forma
tão ridícula, que deixa clarividente a regressão de todo um sistema
nacional de educação, o adiantamento da idade escolar numa altura
em que as crianças demonstram-se mais habilidosas e curiosas,
capazes de explorar coisas novas, Filipe Nyusi, Conceita Sortane
e Manuel Bazo aplicam-nos uma estulta vacina de pendura-las
por mais tempo a espera de engrenar para aprendizagem oficial.
O pico desse estulto acto é o desequilíbrio etário para o qual
esses dirigentes nem ligam, isto é, com a nova lei, crianças nascidas no mesmo ano entraram para escola em anos diferentes, ou
seja, pela diferença de meses, uns começam a hora certa e outros
um ano mais tarde, tudo isso para gerir números que inundaram
as escolas pela falta delas. Se faz favor dirijam com algum sentimento patriótico, acreditando que o país depende dessa educação.

zambeze

|9

Editorial
Moçambique precisa
de uma luz no fundo
da escuridão

M

oçambique navega no meio de um turbilhão de dificuldades, mas apesar desta síndrome, a vontade de vencer
não tem mãos a medir.Com o país literalmente a saque
em todas as direcções, e com milhares de gente a passar
das mais bizarras dificuldades, não mexer palha seria
assinar um certificado de incompetência ao Governo. Não dar dignidade
as pessoas e piscar o olho seria o mesmo que pactuar com a desgraça deste
majestoso povo, que nunca ou dificilmente conhece a paz séria e duradoira.
É de saudar o ambiente que se vive actualmente no sentido de contornar os
índices da criminalidade, da corrupção, dos acidentes de viação e da guerra que
nos é movida de fora e internamente. E isto não é tarefa fácil. Exige seriedade
do Governo, e sobretudo requer que o Presidente da República esteja atento
a todas e quaisquer manobras de diversão que possam por ventura e aventura
surgir. Não se pode, de forma alguma, desviar as atenções a este combate,
pois isso seria defender o roubo descarado, protagonizado por facínoras sem
vergonha na cara que pululam nas instituições deste país. A PGR, por exemplo, ao ter aberto processos contra os cabritos do EMATUM e outros já deu
meio passo no sentido de proteger os interesses da Nação, pecando apenas
pelo atraso na incriminação de outros parceiros do tacho do famigerado atum.
Com a visível penalização destes abutres, o Estado moçambicano
está a dar um sinal claro de combate à impunidade, e lança ao mesmo
tempo um aviso à navegação de que ninguém está acima da lei, de que
quem procurar tirar para si o que é de todos terá a mão pesada da Lei.
As riquezas do país devem servir aos que a criam com trabalho e suor. As
famílias e todos aqueles que o escolheram para viver devem encontrar um país de
justiça social, que dê a todos segundo o seu trabalho honesto. Que ninguém mais
se aproveite do cargo que ocupa no Aparelho do Estado ou do tráfico de influências para o enriquecimento ilícito. Que a riqueza seja fruto do trabalho honesto.
As forças políticas, necessárias para o desenvolvimento da nossa jovem democracia, são também aqui chamadas a apoiar o actual combate à corrupção e
à impunidade, porque quem se sente verdadeiramente patriota tem a obrigação
ética e moral de ajudar a construir um país melhor para todos. Um país de
homens íntegros e solidários. Pena que os nossos deputados o sejam, apenas
pelo umbigo, pois, na nossa óptica estes deviam juntar sinergias para projectar um país de justiça social, virado para a solução dos problemas do povo.
A guerra que nos é movida pelos nossos irmãos no Norte já há muito devia
ter deixado de existir. Não faz sentido! Lutarmos entre irmãos não lembra
ao diabo. Há mais coisas e desafios pela frente, pelo que todos os esforços
deviam ser pensados e repensados para que possamos sentir o calor da terra
que é de todos, e juntos enveredarmos por um caminho que nos leva à paz
duradoira. São de saudar os esforços, apesar de ténues, nesse sentido. É
de saudar a abnegação de Filipe Nyusi. Os países amigos já o disseram. É
preciso ajudar Moçambique porque o que se passa é de lastimar e de bradar
aos céus. Afinal quem financia esta guerra? Quem com a mesma enriquece?
O país precisa de sossego. Político. Económico e social. O resto é cantiga!

10 |

zambeze

| opinião |

Quinta-feira, 18 de Novembro de 2021

RANDU L ANI

Investigações Científicas Descobriram o /C/ como
Grafema que representa Um Som de Fala de uma língua, o
TXITXOPI,ou “ Debaixo de boa palavra, aí está o engano”(1)

D

epois de
tudo aquilo,
houve quem
m e s m o
se agastou com a situação e
decidiu, junto de entidades
competentes, em defesa e preservação do seu património
histórico-cultural e linguístico, expor todo o conjunto
de procedimentos adoptados
para decidir símbolos grafémicos para representar os
sons de fala do TXITXOPI e
de outras línguas moçambicanas do grupo Bantu. Juntaram-se membros nativos da
comunidade dos VATXOPI,
uns de Chidenguele (Manjakaze), outros de Inharrime
e Zavala, de entre estudiosos,
clérigos, professores e outros
que se sensibilizaram com
esta situação e redigiram à
Comissão de Petições, Queixas e Reclamações da Assembleia da República uma
missiva, a solicitar um posicionamento daquele órgão
sobre o real sentido da legislação e demais comandos legais vigentes e vinculativos,
nacionais e internacionais,
nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos
Linguísticos e subsidiariamente o Plano Estratégico
da Cultura, 2012-2022, bem
como uma brochura sobre a
política Linguística, do extinto Ministério da Cultura.
A 8º Comissão fez o seu
trabalho, à moda moderna,
ouvindo os envolvidos nes-

te processo, nomeadamente os sectores da Cultura e
Educação, a Universidade
Eduardo Mondlane, a extinta Direcção da Educação
da Cidade de Maputo e os
peticionários, e apresentou
o seu relatório à IX Sessão
Ordinária da Assembleia da
República para debate e posicionamento concludente. O
caro leitor deve estar imaginando o resto, por meio da
lógica; se o sector da cultura
nunca se assumiu como fiel
guardião dos valores identitários, incluindo as línguas,
ele aparece sempre como
convidado nestes e em outros
assuntos patrimoniais, não
seria desta vez que ia aparecer a posicionar-se do lado
do legítimo, do inerente ao
povo e sua cultura e história.
Estas coisas todas têm
origem na Universidade Eduardo Mondlane sempre em
coordenação com o sector da
Educação, principalmente,o
da Cultura tem sido um mero
assistente, quando devia ser
o patrono desta maratona. A
8º Comissão certamente sabia que ia confirmar o que os
peticionários expuseram e,
por uma questão de razoabilidade político-governativa,
também sabia que não iria
contrariar aquelas argumentações todas, com rótulos
duma tal cientificidade que
se está a tornar um dogma
pior que as doutrinas expurgadas. E isto só nos lembra
um ditado popular que diz

que “por muito que o engano se cobre, ele mesmo se
descobre”, e para qualquer
um, tenha sentado num banco duma universidade ou
não, está claro que a ciência
está sendo usada debalde,
e todos eles sabem disso.
Muitos de nós sentamos
durante décadas em bancos
de escolas de todos os níveis a aprender a tal ciência
e pouquíssimos conhecem
uma ciência, com objectivos e métodos, que investiga
símbolos gráficos para representar sons. Todos sabemos que nesse domínio há
simples e unicamente Convenções, Consensos que se
estabelecem entre membros
da mesma comunidade linguística. Uma simples observação do padrão proposto
para as línguas moçambicanas, percebe-se total ausência da ciência, no mínimo de
coerência e racionalidade:
os símbolos B/Bh, D/Dh,
V/Vh, só para citar alguns
exemplos, são, no dizer do
autor de “Uma Gramática
do TXITXOPI”, monstruosidades ortográficas, porque
é um erro grande tentarmos
fazer uma abstração inconveniente, de fazer de contas
que não estamos enraizados
nas línguas europeias, o Português para o nosso caso.
Portanto, convenciona-se dizer que esta letra se
pronuncia assim e significa
isto doravante, porque assim
disse Saussure, o pai da lin-

guística e conceptor da Arbitrariedade do Signo Linguístico. Quem se dá o tempo de
ler escritos anteriores a esta
proposta, vai perceber a lógica dos outros, que para distinguir o B do actual Bh, o D
do Dh, e o V do Vh, bastava
colocar um acento circunflexo ou outro em cima ou em
baixo duma dessas letras; era
aquela a forma encontrada
para diferenciar o som brando/suave ou leve do mais forte/agudo (como se se estivesse a pronunciar estas letras
em Português). A argumentação da cientificidade do
/C/ apenas convém a alguns
neste momento, porque muitos só lá estão na onda por
conta de outras coisas que
nos declinamos mencionar.
Vamos então falar do
trabalho da 8º Comissão da
VIII Legislatura daquele ano
2019, das auscultações levadas a cabo junto dos intervenientes. Segundo o informe
desta, anexo à resposta formulada ao grupo peticionário, todos eles convergem na
cientificidade, nas investigações científicas que geraram
todos os símbolos, incluindo
o /C/; um falou até do Alfabeto Fonético Internacional,
que foi usado como base da
proposta padrão, outro falou
e falou mais de dados estatísticos, de tantas crianças
que aprendem em CICOPI,
de centenas de professores
que ensinam em CICOPI,
de milhares de livros escri-

tos em CICOPI, etc. e tal.
Estas argumentações todas
apenas confirmam uma ideia
óbvia, de reconhecimento do grande equívoco, e é
como diz este ditado popular
“Pôr carroça na frente dos
bois” e, de facto, colocou-se uma carroça na frente
dos bois, e se pensa que é
melhor assim continuarmos
porque a situação é tida
como normal por muitos.
É como sempre dissemos, adoptou-se uma estratégia errada, uma metodologia inconveniente, uns
procedimentos inaplicáveis,
tudo por conta de uma ideia
enganadora, de que as línguas bantu são inteligíveis
e por isso o seu padrão ortográfico deve ser o mesmo;
mas todos nós que temos um
simples conhecimento de
línguas no mundo sabemos
que há tantos grupos e famílias de línguas inteligíveis
mais que as nossas, entretanto cada língua tem o seu
padrão ortográfico, porque
a questão de codificação e
padronização ortográfica diz
respeito aos donos da língua,
aos falantes nativos e vernáculos, e esse direito não se
delega, por isso os VATXOPI escrevem de acordo com
a sua própria convenção e em
conformidade com a deliberação da Assembleia da República – O Povo Txopi deve
continuar a escrever com
(TX), como reconhecimento
de independência e liberdade.
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Transporte de passageiros, segurança rodoviária e protecção dos direitos humanos em Moçambique

Um Estado distraído perante a
garantia do direito à vida dos cidadãos

Há muito que os cidadãos moçambicanos reclamam a
melhoria das condições de transporte terrestre e segurança
rodoviária, o que passa não só pela reabilitação das estradas e respectiva sinalização e iluminação, mas também por
garantir que na via pública só circulem os transportes ou
viaturas em condições, incluindo as mecânicas.

S

ão recorrentes
os
acidentes
de viação que
ceifam
vidas
nas
estradas,
seja devido à cultura de má
condução, ou à condução sob
o efeito de álcool, o que já se
mostra enraizado em Moçambique, seja devido à circulação
de várias viaturas em péssimas
condições, seja devido à corrupção que cria espaço para
que as pessoas que não estão
habilitadas a conduzir conduzam, ou para que os cidadãos
queiram carta de condução
sem frequentar a escola de
condução e que sejam admitidas pelo mérito e não pelo dinheiro que pagam para a aquisição da carta de condução.
Importa aqui lembrar que

o Centro de Integridade Pública (CIP) levou a cabo um
trabalho de investigação que
culminou com a denúncia do
esquema de corrupção para
a obtenção de carta de condução no INATTER, actual
INATRO. Trata-se, pois, de
uma evidência de como os acidentes que ceifam várias vidas
são alimentados pela prática
da corrupção nas instituições
de transporte em Moçambique. Outrossim, as principais
estradas do País, com destaque para a N1 que liga o sul
ao norte de Moçambique, bem
como as estradas das cidades
capitais estão praticamente
danificadas, esburacadas, com
deficiente sistema de sinalização e iluminação, senão quase inexistente, para além da

existência de um corrupto e
precário sistema de fiscalização rodoviária que em muitas
situações está preocupada em
verificar a carta de condução e
o livrete da viatura senão uma
outra documentação da viatura
ou pequenos aspectos que permitam a cobrança do refresco.
Aliás, relativamente ao controlo da velocidade, a Polícia
de Trânsito (PT) não encara
esta fiscalização como um acto
transparente e de dissuasão de
condução à alta velocidade e
fora dos parâmetros permitidos
pelo Código de Estrada, mas
sim como uma actividade para
ganhar dinheiro pela prática
da corrupção uma vez que os
agentes da PT procuram a todo
o custo se esconder para que
não sejam vistos pelos condutores ou automobilistas que
estejam a conduzir a uma velocidade fora dos limites permitidos pelas normas de trânsito.
Não são claros ou conhecidos os planos e estratégias para a reabilitação das

estradas, cuja degradação é
lastimável e nos dias chuvosos o risco de acidente é uma
certeza uma vez que não é
possível identificar a parte
da estrada asfaltada da parte
completamente
esburacada.
Política pública de transporte e segurança rodoviária
A Política pública de transporte e de segurança rodoviária, a existir, não é conhecida
pelos cidadãos, nem é eficaz
uma vez que os acidentes são
recorrentes e fundamentalmente pelas mesmas causas.
Um aspecto particular nesta
matéria é que os transportes
públicos ou semi-colectivos
de passageiros, bem assim os
transportes de mercadoria, são
permitidos circular em estado
de sobrelotação dada a escassez de transporte, e em más
condições mecânicas e de conservação e muitas vezes com
deficiente iluminação, independentemente do período do
dia. Não que seja permitido
circular à luz do dia com es-

sas deficiências, mas durante
a noite torna-se mais perigoso
a circulação de uma viatura
sem iluminação. Mais grave
ainda, é que o Estado preteriu o investimento no sistema
de transporte de tal sorte que
abriu espaço para que os cidadãos sejam transportados em
viaturas de caixa aberta como
se de mercadoria se tratasse.
Todas as viaturas, sobretudo os transportes públicos
e semi-colectivos de passageiros, bem como os camiões
ou carinhas de transporte de
mercadorias passam diariamente por diferentes postos
de controlo, sem condições
mínimas de circulação segura e a Polícia de Trânsito faz
vista grossa, acumulando o
dinheiro da corrupção que recebe para essa permissão. Em
boa verdade, essas viaturas em
mau estado de conservação,
com problemas mecânicos e
de outra natureza, recebem o
carimbo ou vinheta de aprovação pelos Centros de Ins-
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pecção de Veículos existentes
no País, num esquema de negócios da máfia da corrupção.
Os programas de consciencialização dos automobilistas
são feitos de forma ad hoc e
esporádica, sobretudo quando houve um acidente grave
muito, cujas críticas são generalizadas. Ou seja, não existe
um programa devidamente
estudado e implementado sobre a consciencialização dos
cidadãos em geral, e dos automobilistas e agentes da PT em
particular, sobre a segurança
rodoviária. O Estado também
aparenta não ter o controlo
ou fiscalização das inúmeras
escolas de condução existente
no País, nem das qualificações
dos respectivos instrutores.
Uma autêntica República das
Bananas, num sector de extrema relevância para a preservação da vida e saúde dos
cidadãos. O Estado permite a
venda e publicidade de bebidas
alcoólicas ao longo da estrada,
particularmente nos passeios
que acompanham a estrada,
nas bombas de combustível
e nas paragens dos transporte
público de passageiros como
se de um incentivo ao consumo de álcool aos condutores
ou automobilistas se tratasse.
. Responsabilidade do
Estado
pela
insegurança rodoviária e denegação
do direito humano à vida
Falta uma transparente
prestação de contas relativamente à canalização dos nossos impostos para a reabilitação das estradas e introdução
de diversos mecanismos eficazes para a efectiva garantia
da segurança rodoviária, de tal
modo que os cidadãos não têm
real conhecimento do que o
Estado está a fazer nas estradas
para minimizar a problemáticas dos acidentes de viação
que tiram a vida de inúmeros
cidadãos e os colocam numa
situação de invalidez parcial

ou completa. Não se percebe
a razão pela qual o Presidente
da República nomeou para o
cargo de Ministro dos Transportes e Telecomunicações alguém que já demonstrou claramente não perceber do sector
e de matéria de governação e
não se percebe ainda porquê
o mantém no pelouro. Não se
percebe a razão pela qual o Estado e/ou Governo não levada
a cabo uma profunda e séria
reforma no sector dos transportes, atendendo a gestão e
funcionalidade da Administração Nacional de Estradas
(ANE), o Instituto Nacional
de Transportes Rodoviários –
INATRO, a gestão, formação
e funcionalidade da PT, bem
como dos Centros de Inspecção de Veículos e da gestão e
funcionalidade das escolas de
condução. Ademais, é importante que se estabeleça uma
eficaz colaboração destas instituições entre si e com as vereações de transportes municipais.
O fracasso dessas reformas e a deficiente fiscalização
rodoviária num contexto de
inúmeros acidentes, tendo em
conta as condições das estradas, a perda das vidas e dos
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bem materiais, deve ser imputado ao Estado porque é ele
quem está a falhar no respeito
e implementação das suas responsabilidades. O direito ao

garantia do direito à vida plasmada no artigo 40 da Constituição da República e nos vários instrumentos de protecção
dos direitos humanos de que
Moçambique é parte, com destaque para a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
a Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos e o Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos. Negligenciar
a existência de um sistema
de transporte temestre e segurança rodoviária é denegar
o direito à vida e a saúde dos
cidadãos vítimas de acidentes
de viação pela deficiente segurança rodoviária, entanto que
responsabilidade do Estado.
As autoridades no sector do transporte continuam
a comportar-se como se não
houvesse crise de transporte
e de segurança rodoviária que
urge solucionar. É uma realidade clara aos olhos de qual-

necessidades de uma minoria
que detém condições sociais e
económicas adequadas e status
social aceitável, em detrimento do cidadão pacato e pobre
que constitui o grosso do povo
moçambicano. A falta de resposta eficaz das autoridades
públicas (Governo e os Municípios) relativamente à actual
crise de transporte e segurança
rodoviária constitui violação a
dignidade humana e do direito
à vida acima de tudo. A correcta administração e organização
deste sector mostra-se pertinente e urgente à luz da protecção
dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Acabar com
a crise de transporte e minimizar a sinistralidade rodoviária é
uma grande oportunidade para
o gozo de outros direitos conexos ao acesso ao transporte e
para a credibilização do Estado aos olhos do cidadão. Aliás,
pode aliviar o sofrimento em

acesso ao transporte seguro ou
à circulação rodoviária segura
integra o leque dos direitos sociais essenciais das sociedades
modernas e garantia de um sistema rodoviário seguro e uma
das formas de efectivação da

quer pessoa de diligência média que as estruturas do poder
público reflectem uma séria
desconexão de comunicação
entre si e com o povo. O Governo demonstra sinais de estar fechado aos problemas ou

massa dos utentes dos transportes públicos e semi-colectivos
de passageiros (os chapas) e de
diferentes automobilistas que
se fazem à estrada. O Governo
necessita de ouvir mais o seu
povo e resolver os problemas
básicos dos grupos vulneráveis, bem como garantir que
sector chave, como o de transporte, seja gerido por pessoas
qualificadas e competentes.
Urge ainda um estudo aprofundado sobre as várias responsabilidades do Estado no que
respeita ao sector transporte e
segurança rodoviária e o nível
de prestação de contas sobre a
actividade do Estado neste sector. Nos casos de fracasso do
Estado no cumprimento das
suas obrigações que tem como
consequência a perda de vidas
por acidentes de viação devido à insegurança rodoviária, é
preciso por em prática os competentes processos de responsabilização do Estado e indemnização das vítimas. (CIP)
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Campanha Anti- Adalberto Costa Júnior ofusca Lourenço

Impedir congresso da UNITA foco actual

A campanha que o regime do MPLA vem movendo contra Adalberto Costa Júnior, com o fim deduzido
de comprometer a sua apresentação às eleições gerais de
2022 como “cabeça de lista” da UNITA, é apontada por
fontes consultadas como o elemento que em mais elevada escala tem contribuído para desgastar internamente a imagem/credibilidade do Presidente João Lourenço.

N

os
últimos
dias, a campanha tem vindo
notoriamente
a passar por
um “forcing”. O propósito da evidência, conforme interpretações/
percepções abalizadas, é o de contrariar/impedir a realização, 03-04
de Dezembro, de um congresso
da UNITA. Atentas as circunstâncias especiais que levaram à sua
convocação, o congresso, a ocorrer, culminará com a “reposição”
de Adalberto Costa Júnior no
cargo de presidente da UNITA.
De acordo com informações
consistentes, o referido “forcing”,
cujo lançamento coincidiu temporalmente com o regresso de
João Lourenço de uma viagem
ao estrangeiro, foi determinado
por si próprio. As acções postas
em marcha, em geral dissimulações, visam desestabilizar/dividir
internamente o partido (ou promover tal aparência) de modo
a inviabilizar o seu congresso.
A narrativa em que a campanha assenta apresenta a UNITA
como um partido dividido em
duas alas – uma definição considerada exagerada. Uma das

referidas alas, a que contesta
Adalberto Costa Júnior, é constituída por um diminuto grupo de
indivíduos supostamente “instrumentalizados”. A exploração
mediática e propagandística que
o regime faz do seu protagonismo
visa criar um clima psico-político desfavorável ao congresso.
O “forcing” actual é também
visto como “recurso” imposto pelos “insuficientes” efeitos produzidos na unidade interna da UNITA
pelo acórdão do Tribunal Constitucional (TC) que afastou coercivamente a direcção de Adalberto
Costa Júnior. A tranquilidade que
a UNITA deixou transparecer
ante a “emergência” desfeiteou
diferentes expectativas do regime – razão do referido “recurso”.
A participação descrita
como “preponderante” de João
Lourenço na campanha contra Adalberto Costa Júnior vem
do antecedente e está ilustrada
em episódios cuja veracidade
é garantida por meios com capacidade de acompanhamento
do “inside” da política interna:
- Em 2019, uma semana
depois da eleição de Adalberto Costa Júnior, teve lugar uma

reunião do BP/MPLA na qual
João Lourenço, de forma considerada “empenhada” se referiu a
tal desfecho; como algo que não
servia “os interesses do partido”;
muito fora feito para o contrariar,
conforme referiu, incluindo iniciativas por ele próprio conduzidas junto de figuras da UNITA.
- Em Outubro, esteve na origem de “diligências” que levaram à produção do acórdão do
TC, neste caso influenciado pelo
chefe do SINSE, Fernando Miala,
para o qual a criação da Frente Patriótica Unida (FPU) visava preparar o derrube do regime, razão
que obrigava a agir celeremente.
O temor especial em relação
à FPU é alimentado pela ideia
de que a sua natureza de plataforma alargada a toda a oposição ao regime, tendesse a vir
suscitar a adesão não apenas de
partes da sociedade tradicionalmente conotadas com o MPLA,
e agora descontentes em relação
a João Lourenço, mas também
de franjas do próprio regime (fenómeno de que têm vindo a manifestar-se sinais concludentes).
Supostamente ciente de que
a campanha contra Adalberto
Costa Júnior estaria a afectar a
sua imagem interna e externa,
em especial devido aos meios e
métodos usados, João Lourenço
tentou, através de um mensageiro,
aproximar-se do líder da UNITA,
mas na condição de que o mesmo
fizesse cessar os “ataques” à sua

pessoa e à sua acção. O temor que
João Lourenço deixa transparecer
em relação a Adalberto Costa Júnior como seu adversário político,
reside, em especial, na sua popularidade interna – de dimensão considerada ajustada a um aglutinador de toda a oposição ao regime.
O afastamento de Adalberto
Costa Júnior da presidência da
UNITA ocorreu por efeito de uma
operação de “lawfare” – uma modalidade então usada pela primeira
vez na campanha contra o mesmo.
Com base numa fundamentação
considerada “frouxa e incoerente” o TC anulou o congresso do
partido de 2019 que o elegeu,
o que, supletivamente, provocou o seu afastamento do cargo.
Os danos que a campanha
contra Adalberto Costa Júnior
tem infligido a JL são considerados resultado da conjugação
de três factores, entre outros:
- É visto como “mentor” da campanha (de moto
próprio ou agindo a conselho do chefe do SINSE, FM).
- Considera-se que revela fraqueza e falta de confiança
em si próprio para se bater com
um adversário político contra o
qual apresenta meios desiguais.
- A persistência e duração
da campanha converteu Adalberto Costa Júnior em “vítima” – um dos factores da sua
elevada popularidade interna.
A acção de “lawfare” representada pelo acórdão do TC, es-

pecialmente usada para minar
a FPU, foi a primeira do género
usada em toda a campanha. É corrente a ideia de que prejudicou a
credibilidade da justiça angolana,
como demonstração da capacidade de interferência do poder político no sistema judiciário. A desinformação mediática ou por via
das redes sociais e de alguns sites
que difundem informação falsa,
e até alguns meios de comunicação, é o género mais recorrente.
A presente fase da campanha contra Adalberto Costa
Júnior é avaliada como mais
intensa que outras, anteriores. Na perspectiva do regime,
a realização próxima de um
congresso da UNITA em condições de reeleger Adalberto
Costa Júnior para a presidência, tendencialmente por uma
maior ainda mais substancial
que em 2019, representaria um
revés a que não deve expor-se.
A ideia generalizada do
envolvimento de João Lourenço na campanha faria com
que um tal resultado (vitória
de Adalberto Costa Júnior) o
fragilizasse pessoalmente ante
o congresso do MPLA, marcado para uma semana depois. O
cenário de uma acrescida contestação interna a si próprio, em
geral baseada em argumentos
que põem em causa as suas aptidões como líder do partido, tenderia, nesse caso, a avolumar-se.
(África Monitor/Zambeze)

| nacional |

Quinta-feira, 18 de Novembro de 2021

zambeze

| 15

Vencedores do “Prémio Ciência Aberta” no contexto
da celebração do Dia Mundial da Ciência

O

anúncio dos vencedores do ‘Prémio Ciência Aberta’ aconteceu
ma manhã de 10 de Novembro,
por sinal Dia Mundial da Ciência; assinalado anualmente desde
2001 por iniciativa da UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura”. Em Moçambique, as cerimónias centrais do
Dia Mundial da Ciência evoluíram no IFPQ (Instituto de Formação de Professores, Quelimane),
na Cidade de Quelimane, Província da Zambézia.
O Acto de atribuição do ‘Prémio Ciência Aberta’ foi honrado pela presença da Secretária de
Estado na Província da Zambézia, Judith Mussákula Faria; pela Directora Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Eugénia Flora Cossa;
e pelo Director dos Serviços Provinciais de Assuntos Sociais da Zambézia (SPAS-Z), Ramadane Carlos José; e ainda por demais Individualidades do panorama político, social, académico,
municipal e escolar da Província da Zambézia.
Foi presenciada por uma larga audiência composta por pessoas ligadas à investigação, docência
universitária, inovação, vida estudantil e escolar,
e segurança e ordem pública; e que estavam dispostas como um mosaico de elementos “fixados”
de forma-afastada no interior da enorme Sala de
Convívio do IFPQ. Foram, assim, consideradas e
executadas medidas de prevenção da COVID-19,
ao se ter inicialmente interceptado todos os participantes, à-entrada do IFPQ, com o dispositivo de
medição da temperatura corporal, passando-se pela
desinfecção das mãos e se concluindo com o alerta de tomada da atitude de cada participante manter
o uso da máscara e o distanciamento interpessoal.
Ao ‘Prémio Ciência Aberta’ concorreram seis (6)
investigadores académicos; os quatro melhores classificados e vencedores do “Prémio Ciência Aberta
2021 na Zambézia” foram os seguintes: Prof. Doutor Ali Salimo Omar Muadica, da Universidade Licungo (UniLicungo) e que se saldou em primeiro
lugar. Em segundo lugar fixou-se o Prof. Doutor
David Silvestre Chabai Mudzenquerere, também
da UniLicungo. O Prof. Doutor Calisto Manuel
Máquina, da Universidade Zambeze (UniZambeze), quedou-se em terceiro lugar. Em quarto lugar
ficou o Doutor Horácio Luís Respeito, da Escola

Superior de Ciências Marinhas e
Costeiras (ESCMC) da Universidade Eduardo Mondlane (UEM).
O Júri do concurso ‘Prémio
Ciência Aberta’ foi presidido pelo
Prof. Doutor António Honguane
que asseverou o facto de a competição em torno da Ciência Aberta
ter, por um lado, visado “enaltecer o Papel da Ciência na promoção do desenvolvimento e bem-estar da população” e, por outro,
“inspirar o Gosto pela Ciência nas
gerações mais novas e engrandecer o Papel dos cientistas, investigadores e inovadores na promoção
da ciência, tecnologia e inovação”.
O Prof. António Honguane revelou que um dos factores que nortearam a realização do ‘Prémio Ciência
Aberta’ na Província da Zambézia
foi o de, em pleno 10 de Novembro, Dia Mundial da Ciência, “Desafiar os cientistas a se empenharem
Comercial

cada vez mais na busca de soluções
para os desafios actuais que o País
enfrenta” e “Consciencializar a sociedade sobre a importância da ciência e educação científica para as
gerações futuras”, a começar por
“jovens motivados a seguir a carreira de investigação científica”.
O Acto de consagração dos vencedores do ‘Prémio Ciência Aberta’
efectivou-se no âmbito das celebrações centrais do Dia Mundial
da Ciência na Cidade de Quelimane, Província da Zambézia, apoiadas pela UNESCO e organizadas
e promovidas pelo Conselho dos
Serviços de Representação do Estado (CSRE) na Província da Zambézia, através do SPAS-Z (Serviço
Provincial de Assuntos Sociais da
Zambézia) e do Departamento de
Ciência, Tecnologia e Inovação
(DCTI), sob o lema “Construir Comunidades Prontas para o Clima”.
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Moçambique e Indonésia
estabelecem ponte comercial
Como ponto mais alto da celebração dos 30 anos da
chancelaria diplomática entre Moçambique e Indonésia,
foi ontem, quinta-feira lançada a Câmara de Comércio
Moçambique – Indonésia, com objectivo de alavancar as
relações comerciais entre os dois países.

S

ituado
entre
Ásia e Oceania,
o Arquipélago
da Indonésia é o
quinto território
mais povoado do mundo, com
uma economia que regista um
PIB de cerca de um trilhão de
dólares americanos, como fruto do proveito que este país tira
da sua localização geo-estratégica e do seu capital humano.
Com projecção para ocupar
a posição de quinta maior economia mundial é um atractivo
para o empresariado moçambicano, que poderá ser potencial fornecedor de matéria
prima para produtos Made in
Indonésia, o que incentivou a
criação da Câmara de Comércio entre as duas economias.
Para Fernando Bilale, Primeiro Presidente da Câmara
Moçambique-Indonésia, é necessário que os empresários
nacionais aproveitem a cartei-

ra de negócios da agremiação
por forma a ampliar a escalabilidade dos seus negócios.
Para sustentar, Bilale,
afirmou que, “Actualmente, as trocas comercias ente
os dois países é estimada em
sessenta milhões de dólares
anuais e com a Câmara, pretendemos atingir cerca de
600 milhões por ano, através dos sectores de Recursos
Minerais, Energia, Telecomunicações, Comércio, Agricultura, Pescas, Imobiliária e
Saúde.” Concluiu o timoneiro.
No seu discurso de ocasião, Herry Sudradjat, Embaixador da Indonésia em
Moçambique, referiu que a
Câmara de Comércio é uma
oportunidade para empresários moçambicanos do sector
primário entrarem para cadeia
produtiva do seu país e que já
existe um acordo comercial
para taxas preferências na ex-

portação entre ambos países.
Já o Embaixador de Moçambique na Indonésia, Belmiro Malate felicitou os promotores da criação da câmara, tendo
sublinhado que “aparece num
momento em que o nosso governo se multiplica em esforços para
aprofundar e diversificar as rela-

ções económicas e comerciais
com os países amigos, em especial no continente asiático, com
vista a atrair cada vez mais investidores assim como capitalizar o
mercado que elas oferecem.”
O
evento
de
lançamento teve lugar no Hotel Glória e contou com a

participação de empresários moçambicanos e indonésios, para
alémderepresentantesdogoverno.
A cerimónia foi caracterizada pela exposição do potencial económico e cultural da
Indonésia que também é um
destino turístico e que se evidencia pela sua biodiversidade.

Vale atinge recorde de 1 milhão
de toneladas de carvão em Outubro

A

produção
de
carvão
na Mina de
Moatize ultrapassou 1
milhão de toneladas no último
mês de Outubro, um resultado significativo que já não era
alcançado há mais de 3 anos.
Assim, Outubro ficou marcado por um forte desempenho operacional da actividade mineira com a produção
a ultrapassar, só num mês,
mais de 1 milhão de toneladas processadas de carvão
metalúrgico e carvão térmico.
Segundo Leonardo Xerin-

da, Gerente Executivo da Operação da Mina, “este é o resultado do empenho das equipas
e do trabalho de revitalização
das usinas”. Leonardo Xerinda
realça a segurança operacional como um elemento-chave
sendo importante“ garantir
sempre que estamos a operar
de forma segura e que cada um
se supera no seu ramo de actuação, pois só assim teremos
resultados que ultrapassam
a nossa expectativa”, aponta ainda Leonardo Xerinda.
Todo o esforço e investimento empreendidos para
atingir o marco de 1 mi-

lhão de toneladas reforça
o compromisso em manter
uma operação competitiva e garantir a continuidade operacional da indústria
do carvão em Moçambique.
Em linha com o seu pilar
estratégico do Novo Pacto
com a Sociedade e enquanto
procura conduzir um processo
responsável de identificação
de interessados no negócio de
carvão, a Vale manterá todos
os seus compromissos com a
sociedade e os stakeholders,
incluindo obrigações assumidas relativamente a colaboradores e comunidades.
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Custas judiciais dificultam acesso à justiça
Um estudo publicado pela Associação Moçambicana de
Juízes (AMJ) revela que a complexidade do regime jurídico das custas judiciais e a sua consequente imprevisibilidade influenciam negativamente no acesso à justiça, por
parte dos cidadãos e das empresas.

E

laborado
em
parceria com o
Centro de Estudos Sociais da
Universidade
de Coimbra e financiado pela
Fundação para a Melhoria do
Ambiente de Negócios (FAN),
o estudo, denominado “Justiça
e Ambiente de Negócios: Uma
Reflexão sobre os Tribunais e os
Litígios Relacionados com o Comércio e as Empresas”, aponta
como fraco o domínio, no seio
dos mandatários judiciais e demais funcionários dos cartórios
dos tribunais, das fórmulas usadas no cálculo dos preparos e na
determinação do valor de imposto em diferentes tipos de acções.
Apesar de estas constatações
fazerem jus a várias correntes
da sociedade que consideram
que as custas judiciais são um
impedimento para o acesso à
justiça, o presidente da AMJ,
Carlos Mondlane, diz que tal
não constitui verdade, e explica:
“O problema que se coloca
não tem tanto a ver com o facto
de as custas serem ou não elevadas, mas sim com a complexidade da legislação, que é da década
de 60 do século passado, que traz
critérios muito difíceis, o que torna complexo o cálculo das custas
judiciais. Hoje, em Moçambique,

a maior parte dos que reclamam,
principalmente os que reclamam da carestia das custas, não
sabe fazer as contas”, sublinhou.
Para justificar o seu posicionamento, Carlos Mondlane referiu que, neste momento, “Moçambique tem as custas judiciais
mais baixas, se comparado com
o universo da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral), PALOP (Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e UA (União Africana)”.
Ainda que as pessoas não
tenham condições ou recursos,
acrescentou o presidente da AMJ,
“o Estado não pode impedi-las
de aceder à justiça por causa da
questão dos custos. Há outros
mecanismos alternativos à justiça, até porque a Constituição da
República estabelece o princípio
do pluralismo jurídico, e a mais-valia deste estudo resulta, também, do facto de apontar as fontes alternativas à justiça formal”.
O deputado e presidente da
Comissão do Plano e Orçamento, António Niquice, disse que
a justiça e economia não podem
ser vistas como entidades inconciliáveis, muito pelo contrário:
“Forma-se um círculo virtuoso
em que uma sustenta a outra.
Uma justiça célere, oportuna
e transparente é garante de um

ambiente de negócios saudável”.
Afirmou, ainda, que “O Estado
vê na arrecadação de impostos e
taxas a sua fonte de subsistência
e, para tal, os tribunais também,
em contrapartida da prestação de
serviços judiciários, contribuirão para o erário público. É este
valor que serve para a expansão
da rede de tribunais, alocação de
mais recursos humanos, materiais
e tecnológicos ao sector. Importa,
fundamentalmente, garantir que
ninguém fique prejudicado de
aceder à justiça por ser pobre”.
Na ocasião, o ministro da
Indústria e Comércio, Carlos
Mesquita, frisou que o estudo
confirma a relevância das áreas
de reforma prioritárias definidas pelo Governo e sector privado, no quadro da melhoria do

ambiente de negócios, pois vai
contribuir para o aprimoramento da legislação e eficiência da
actuação do judiciário, com destaque para a vertente comercial.
“O diagnóstico feito pelo estudo traz elementos substanciais
e relevantes, que nos encorajam
a prosseguir com reformas mais
eficazes na área comercial, uma
área crucial e determinante para
o desenvolvimento económico do
País, que está inserido num contexto regional e continental altamente competitivo. (…) A análise
ao funcionamento do sistema judicial (em matéria civil e comercial) e os pontos de intervenção
apresentados pelo estudo acarretam desafios nos quais o Governo
se revê, nomeadamente a disseminação dos regimes aprovados, ca-

Politécnica gradua estudantes

A

Universidade
Politécnica,
a
primeira
instituição
privada
de
ensino superior, no país, realiza este sábado, 20 de Novembro, em Maputo, no âmbito
das celebrações dos 25 anos
da sua existência, a XXII cerimónia de graduação de 560
estudantes formados em diversas áreas do saber fazer.
Trata-se de estudantes das
áreas de Administração Pública, Auditoria, Contabilidade,
Fiscalidade e Finanças Empresarias, Direito Empresarial, Estratégia e Desenvolvimento de
Negócios, Formação de Formadores, Gestão e Administração
em Saúde, Gestão Empresarial,
Gestão Estratégica de Recursos

Humanos, Gestão Social e Desenvolvimento Local e Saúde
Pública e Medicina Tropical.

Fazem, ainda, parte deste
grupo graduados em Administração e Gestão de Empresas,

Ciências da Educação, Ciências Jurídicas, Engenharia Civil, Engenharia Informática e

pacitação dos actores relevantes,
envolvimento dos grupos-alvo
da legislação nas acções de identificação de reformas, entre outros”, sublinhou Carlos Mesquita.
Por seu turno, o director
executivo da FAN, Nuno Remane, afirmou que este estudo
vai permitir a reavaliação (das
fórmulas de cálculo) das custas
judiciais, e, por essa via, tornar
a justiça mais acessível aos cidadãos e o ambiente de negócios mais fluído e desenvolvido.
“A celeridade da administração da justiça em Moçambique
constitui um factor que pode ser
impeditivo ou não para a captação
de novos fundos ou investidores,
e até para a harmonia entre os
diversos intervenientes no ambiente de negócios”, concluiu.

de Telecomunicações, Gestão
Financeira e Bancária, Psicologia, Turismo e Gestão de Empresas Turísticas, entre outros.
Dentre as três unidades orgânicas e estruturantes da Universidade Politécnica, o Instituto Superior de Gestão, Ciências
e Tecnologias (ISGCT) vai lançar para o mercado de emprego 314 quadros, dos quais 132
são homens e 182 mulheres.
O Instituto Superior Aberto (ISA) contribui para a cerimónia com 144 formandos,
dos quais 48 homens e 96
mulheres, e o Instituto Superior de Altos Estudos e Negócios (ISAEN) com 102
profissionais, dos quais 49
são homens e 53 mulheres.
Importa referir que está
prevista na cerimómia a presença do ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, e do
clérigo Dom Dinis Sengulane, entres outros convidados.
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Defende vice-presidente da AECMA

É preciso medidas acutilantes para
salvar os empreiteiros nacionais

A

retirada das garantias bancárias no regime
de contratação das obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao
estado constitui um alento aos empreiteiros
nacionais, pois vai reduzir o sufoco da classe
dos construtores que durante anos esteve sujeita. Quem
assim, o diz é o vice-presidente da Associação dos Empreiteiros da Cidade de Maputo (AECMA), Bento Machaila que
acrescenta, que as garantias bancárias “sassiavam” os bancos
em prejuízo do Estado que em nada ganhava nesse processo
contribuindo negativamente para a participação dos nacionais em obras promovidas pelo estado. Bento Machaila aborda sobre a necessidade de estratificar as classes de alvarás em
função dos limites orçamentais previstos na lei como forma
de evitar que empreiteiros com musculatura sufoquem os menos capazes durante a participação nos concursos públicos.
Acompanhe nas entrelinhas deste semanário a conversa com
o número dois da Associação dos Empreiteiros da Cidade de
Maputo (AECMA).
JP-O governo procedeu
com a eliminação das garantias como forma de aliviar
os encargos e permitir uma
participação dos empreiteiros nacionais nos concursos
públicos. Qual é o posicionamento da AECMA em torno
dessa medida?
BM- Bom no meu entendimento, o assunto das garantias
bancárias vem sendo discutido há
décadas e não se vislumbravam
soluções até que o actual ministro
das Obras Publicas Habitação e
Recursos Hídricos, João Machatine depois de várias consultas
aos empreiteiros através das associações tomou a coragem, tendo
decidido pela revisão pontual do
decreto 5/2016 de 8 de Março que
Aprova o Regulamento de contratação de empreitada de obras
Públicas, fornecimento de
bens e prestação de serviços ao
estado. É de louvar a iniciativa e que continuemos assim.
JP- O que vai mudar?
BM- No meu entendimento
muda muito, uma vez que vai reduzir os encargos a que estávamos
sujeitos desde o momento que
entrou em vigor tal medida. Contudo, uma coisa que, a mim me
inquieta é o acesso a obras mesmo assim não podemos deixar de
congratular essa grande medida
ou seja é um meio caminho andado para aliviar os empreiteiros
das garantias que quanto a mim
não faziam sentido. Exemplo,
quando o empreiteiro concorre a
uma obra pública, concorre ciente
de que terá um benefício- dinhei-

ro, entretanto não percebia o de
porquê o mesmo dinheiro deve
ser dado aos bancos comerciais?
JP- Quando diz que tem
dúvidas sobre acesso a obra
que mensagem pretende
deixar?
BM- O acesso a obras nos
dias que corre tem sido desafiante devido ao contexto económico
que o país atravessa ou seja o que
quero dizer é que de algum tempo a esta parte houveram muitos
concursos lançados e a preferência doméstica algo já patente no
próprio decreto não era dada vai
dai que maioria dos empreiteiros
ficavam ausentes desses concursos, aliás até o ministro do pelouro reconheceu isso num encontro
organizado há meses que visava
a auscultação dos problemas e
propostas – soluções para reduzir
a ausência nossa em concursos.
Foi um debate construtivo
em que tivemos a oportunidade
de exprimir aquilo que era a nossa
dor e também propor soluções
de modo a ultrapassar essa problemática de ausências. Um
dos problemas mais levantados
nesse debate cingia-se na eliminação das garantias provisorias

entidade competente ou seja
nestes aspectos não se dá o
poder as entidades contratantes de promover os concursos e preferir os empreiteiros
nacionais. Outro aspecto a se
ter em conta nesse processo é
que os alvarás estão distribuídos em classes que começam
de primeira a sétima até aqui
tudo bem. Contudo, sucede que
quando se promove um concurso, a exigência começa de
quarta, quinta até sétima classes prejudicando a primeira,
segunda e terceira que acabam
ficando para atrás e amputados
devido a pujança dos grandes.
JP-E qual o problema
nisso?

e não tardou, aconteceu. Por outro lado levantamos situações
de empresas estrangeiras que
de forma recorrente ganham
os concursos para execução de
obras de altos volumes monetários que mesmo assim não
fazem a subcontratação do nacional como forma de repartir o
bolo. Continuando, eu acho que
o Ministériodas Obras Públicas
Habitação e Recursos Hídricos
(MORPH)deve fazer muito
mais para melhorar a vida dos
empreiteiros nacionais que se
sentem cada vez ameaçados
devidoao privilégioque se tem
sido dado a alguns empreiteiros
estrangeiros. Reconhecemos
também que estamosnum período de dificuldades de vária
ordem em decorrência da crise
económica que se abala no país
desde 2015 e isso teve consequências directas não só no
sector das obras, em todos, só
que o sector de obras que contribui muito para a empregabilidade dos jovens está enfrentar
dificuldades mormente a redução de volume de obras dai que

o meu entendimento é que se
imprima medidas acutilantes
como forma de salvar a classe.
JP-Não estão a favor dos
empreiteiros estrangeiros a
disputar com os nacionais?
BM- Não estamos contra
os empreiteiros estrangeiros até
porque temos estado a conviver
de forma pacífica. O que precisamos é acarinhamento e esse
acarinhar não se circunscreve
apenas em dar obra ao empreiteiro. Exemplo, os empreiteiros
temestado a acumular prejuízos,
esses prejuízos muitas vezes derivam do atraso na amortização
das facturas pelas entidades contratantes, depois que concluem
as obras veem-se obrigadas a
esperar e são juros bancários que
não param de acumular, dívidas
com fornecedores e trabalhadores. São esses e outros aspectos
que no meu entender devemos
ultrapassar, alias esse decreto
estão la patentes alguns pontos
que quanto a mim precisam ser
bem aprofundados tendo que em
conta as lacunas prevalecentes.
JP-Quais os aspectos a
rever?
BM- A preferência doméstica deve se tornar realidade,
ou seja o decreto é ambíguo
quanto a esseponto de margem
de preferência que no seu artigo 28 define cotas para cada
um dos casos. Porém noto algumas lacunas, é que decreto
só dá prerrogativa mediante a

BM- O problema é que a cada
classe de alvará está lá patente os
seus limites orçamentais, isto é
um alvará primeira classe o seu
limite orçamental é de até dois
milhões de meticais, segunda vai
aos três milhões e quatrocentos e
a terceira dez milhões, só que há
um imbróglio que muita das vezes não se percebe. É o seguinte:
lança-se um concurso públicocom limites até três milhões de
meticais e a entidade contratante
exige alvará quarta classe, a pergunta é, o que vai fazer o alvará
primeira, segunda e terceiras classes no meio de empreiteiros com
musculatura pesada quer em termos de maquinaria assim como o
pessoal. Maior parte empreiteiros
nacionais dispõe de alvará quarta
e quinta classe, o que de algum
modo é um problema tendo que
em conta que as classes superiores concorrem em pé de desigualdade com as três primeiras.
JP-Porquê?
BM- Devido ao volume de
obras como disse anteriormente. Os empreiteiros de quarta
classe disputam uma obra que
devia se privilegiar ao empreiteiro de alvará segunda classe, isso porque ainda não há
estratificação e assim evitar a
disputa entre os grandes e pequenos empreiteiros que acabam ficando para se sentindo
desvalorizados, aliás sou do
entendimento que as entidades
contratantes tenham o domínio
dos limites orçamentais de cada
alvará exigidas num concurso
para execução de obras. EM
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Plataforma flutuante de produção
de gás entregue a Moçambique
O Presidente da República recebeu, há dias a plataforma
de produção de gás natural do projecto Coral Sul, produzido
pela divisão industrial da Samsung, na Coreia do Sul. A plataforma, chamada Coral Sul, partiu a 16 de Novembro para
Cabo Delgado e vai levar 60 dias até chegar a Moçambique.

O

Consórcio
Concessionário da
Área 4 da
Bacia
do
Rovuma, na parte offshore, registou um dos mais históricos
momentos do seu projecto de
exploração de gás natural em
Cabo Delgado: a entrega oficial
da plataforma que vai produzir
3.4 milhões de toneladas anuais a partir do próximo ano.
Trata-se de uma infra-estrutura que pesa 220 mil
toneladas, tem 432 metros de

cumprimento, 66 de largura e
38.5 metros de profundidade. É
a primeira plataforma flutuante
na nossa região e tem a torre
interna mais profunda do mundo. É a plataforma flutuante de
gás natural que mais fundo vai
do mundo. A nível da divisão
industrial da Samsung, esta é
a unidade naval número 2235.
O Presidente da República, no seu discurso, falou da
importância deste passo para
a exploração do gás natural de
Moçambique e, consequentemente, para a economia do país.

“De um pequeno produtor,
Moçambique passará a ser um
actor relevante de gás natural liquefeito. Esperamos que
num futuro próximo, sejam
estimulados investimentos na
infra-estrutura nacional, mais
empregos e disponibilidade
de uma fonte de combustível
para a geração de energia doméstica e industrialização de
Moçambique, a petroquímica
e outros produtos, resultando
num novo dinamismo na economia que a queremos diver-

sificada e robusta”, considerou
o Presidente da República.
Num momento em que o
mundo debate a necessidade
de reduzir a emissão do carbono, o Presidente da República
Coreana, Moon Jae-in, destacou que o uso de gás natural
é o melhor caminho para a
tão falada transição energética. “O gás natural liquefeito é o meio de produção de
energia que menos emite carbono para a atmosfera, quando comparado com o carvão

e o petróleo”, disse Jae-in.
O momento da entrega foi
marcado pelo lançamento de
fogos de artifícios, em uma
celebração do que é a virada
da história de Moçambique
e coube à Primeira-dama de
Moçambique, Isaura Nyusi,
a missão de ser madrinha da
plataforma. Nessa qualidade, ela fez votos solenes para
que a unidade fabril tenha
produção que se espera e que
não tenha sobressaltos ao longo dos seus 25 anos de vida.
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É preciso práticas sustentáveis
para o aumento da produção agrária

A Governadora da província de Gaza, Margarida Mapandzene defende a adopção de práticas sustentáveis e adequadas
às condições de solo e clima predominante naquela província
bem como a preservação do recurso água e terra. A chefe do
executivo de Gaza aconselhou também aos agricultores a evitarem queimadas descontroladas, uma vez que degradam os solos
e inviabilizam prática de agricultura em condições desejadas.

A

chefe
do
executivo
de Gaza que
falava na última semana
durante o lançamento da campanha agrária 2021/22, cujas
cerimónias de réplica decorreram no distrito de Mabalane,
zona central daquela província
indicou que a província sofre
ciclicamente os efeitos das mudanças climáticas vai daí que o
prognóstico do clima para a presente campanha agrária será realizado num quadro de regimes
de chuvas, com um índice moderado de satisfação das necessidades hídricas das culturas.
A chefe do executivo de
Gaza exigiu a assistência aos
produtores através da rede de
extensão, investimento em insumos agrícolas e meios de
produção por via da linha de financiamento e do fomento produtivo do programa Sustenta.
Mapandzene
explicou

ainda que para o sucesso da
campanha agrária tudo está
assente nas boas práticas agrícolas evitando queimadas

descontroladas que em nada
abonam para o aumento da
produção e produtividade.
Margarida
Mapandzene
lembrou ainda que os resultados da campanha agrária 2021 foram condicionados pela
ocorrência de pragas e doenças,
nomeadamente a lagarta do funil de milho e a tua absoluta no
tomate, bem como a ocorrência
de inundações, que afectaram a

produção em cerca de 60.400.
Apesar desse facto, Mapandzene afirmou que a agricultura
cresceu em 1,2% na produção
total, sendo auto suficiente na
produção de milho, tomate, cebola, batata-doce e mandioca.
“ Na componente produção
agrária, houve um crescimento
de 2,1% bovinos e, 7,1% pequenos ruminantes, 11,4% suínos e
8,2% de frangos”disse a fonte

realçando que a extensão agrária recrutou mais de 191 extensionistas passando a contar
com 349,facto que permitiu o
aumento de número de famílias
assistidas de 68,437 em 2020
para 80.184 no presente ano.
Entretanto, o director provincial da agricultura em Gaza,
Dalilo Latifo é do entendimento que as condições para
o alcance das metas para a
presente campanha lançada
estão criadas através do programa Sustenta e os extensionistas contratados e equipados. Dalilo Latifo diz que a
entrega de viatura vai ajudar
na assistência aos agricultores ao nível dos distritos.
“Estamos preparados para
o alcance das metas e o distrito
de Mabalane traga resultados
para que a segurança alimentar seja garantida e traga o
auto sustento que consequentemente vai dar a fome zero
dentro das metas previstas”
disse acrescentando que os
desafios tendo em conta que
a agricultura é uma habilidade que depende da queda da
precipitação e quando chove
de forma excessiva traz consequências severas e quando
não há efeitos. O lançamento
da campanha agrária 21/22
num contexto de muito calor.
O aumento de temperatura
traga melhoria em termos de
precipitação e a campanha decorra sem sobressaltos”salientou
para quem o sector conta com sementes adquiridas
através do conselho executivo provincial e as sementes
apoio do programa Sustenta
Existem mais de 60.000
toneladas de sementes e arrancar com a campanha. Há
esforços
envidados
para
que todos produtores emergentes
sejam
integrados.
A previsão é de produzir em uma área estimada em
580.000 hectares de área de
produção. Porém quando as
condições tornam-se favoráveis as comunidades aumentam a área de produção.
Diferente da campanha
agrária passada, Dalilo Latifo aponta um crescimento de
5.8% daquilo que foi o planificado para este ano e a melhoria das condições de precipitação vai ditar o aumento
ou redução da produção. A
cultura de bandeira para província de Gaza é do arroz.
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Mambas vencem e salvam a honra
A selecção nacional de futebol, Mambas, recebeu em sua
casa emprestada em Cotonou, no Benin, e derrotou a sua congénere do Malawi por uma bola sem concorrência, em jogo
a contar para a sexta e última jornada do Grupo D, da fase
qualificação ao Campeonato do Mundo – Qatar 2022. A primeira vitória de Chiquinho Conde como seleccionador dos
Mambas foi graças a um auto-golo apontado por Limbikani
Nzava que permitiu que Moçambique terminasse esta etapa de apuramento na terceira posição com quatro pontos,
mais um que os Flames, porém ambas selecções falharam
o “play-off” de qualificação ao Mundial, sendo que a única vaga ser disputada pelos Camarões e Costa do Marfim.

P

ara o jogo desta
terça-feira disputado no Stade
de l’Amitie General Mathieu
Kérékou, que foi o quartel-general dos Mambas devido
a indisponibilidade do Estádio
Nacional do Zimpeto, Chiquinho Conde promoveu cinco
alterações no seu 11, quando
comparado com a partida disputada no sábado último na
qual Moçambique perdeu para
a Costa do Marfim por 3-0.
Numa assentada, Conde lançou de início os jogadores Sidique e Edmilson, na defesa,
Shaquile, no meio-campo, e
Clésio e Reginaldo, no ataque.
Os Mambas ganharam
maior posse de bole, com Dominguez a gerir a equipa e a
alimentar as acções ofensivas,

de modo a que no minuto 14
surgiu a primeira oportunidade de golo, com Witi a rematar
ao ferro da baliza malawiana.
Ao longo da primeira parte, Moçambique conseguiu
ter maior domínio territorial,
graças à maior posse de bola,
mas não conseguiu transformar em golo, esta ligeira
vantagem que vinha tendo na
partida que estava a ser disputada numa toada morna.
Na segunda parte veio o golo
dos Mambas. Foi ao minuto 51,
depois de uma cobrança de um
livre, após falta sobre Dominguez, aparentemente inofensivo, o defesa Limbikani Nzava
(ameaçado por Reginaldo) tenta fazer um atraso de cabeça ao
guarda-redes malawiano que
se encontrava fora dos postes
e a bola foi caprichosamente

anichar-se no fundo das redes
para o gáudio da equipa moçambicana que conseguia assim o golo que tanto procurou.
Os Flames reagiram procurando o golo de igualdade,
mas encontraram uma pronta
resposta da defensiva moçambicana que conseguiu limpar
a sua área, dando mais tranquilidade ao guardião Hernâni que não foi chamado a ter
intervenções de grande vulto.
Os pupilos de Chiquinho

Conde conseguiram segurar
a vitória por escassa vantagem, mas suficiente para alcançar a sua primeira e única
vitória nesta etapa de qualificação, naquela que é o 11º
triunfo em 24 confrontos
directos com o Malawi que
venceram 9, enquanto cinco
partidas entre estes países vizinhos terminaram empatadas.
FICHA TÉCNICA
Moçambique: Hernâni,

Sidique, Zainadine Júnior,
Edmilson, Reinildo, Kambala (Geraldo, 67’), Shaquile
(Geny Catamo, 76’), Witi
(Telinho, 63’), Dominguez,
Clésio (Luís Miquissone, 63’)
e Reginaldo (Dayo António
76’).
Auto-golo: Limbikani
Nzava (51’)
Acção Disciplinar: cartão
amarelo para Reginaldo (48’),
Shaquile (53’), Hernâni (80’)
(LANCEMZ)

“Dominguez jogou que nem uma criança”

C

hiquinho
Conde chegou a sua primeira vitória
enquanto treinador dos Mambas, após dois
jogos em que se estreou como
timoneiro da selecção nacional
de futebol. No final do jogo em
que Moçambique venceu por
1-0 ao Malawi, com auto-golo
de Limbikani Nzava, Conde
mostrou-se maravilhado com

Comercial

a exibição dos seus jogadores
e considerou que Dominguez
(aos 38 anos celebrados no diaa
11 de Novembro) jogou “que
nem uma criança”, considerando que o “futuro é risonho”.
Distribuindo sorrisos de
“orelha em orelha”, Chiquinho
Conde começou por dizer aos
microfones da RM Desporto
que “quando se ganha a cara de
quem ganha não é a mesma de
quem perde”, sublinhando que

“mais do que isso o importante
foi ver esses rapazes a interpretarem as nossas ideias em
tão pouco tempo de uma forma fantástica, claro que ainda faltam algumas situações
por trabalhar e por assimilar”.
Sem ser futurologista,
Conde perspectivou que o “futuro é risonho, não por ter ganho, se bem que disse que era
importante ganhar por nós os
30 milhões de moçambicanos

estávamos havidos da vitória,
certo que foi um auto-golo,
mas serve para os três pontos”.
O seleccionador (que na
sua apresentação disse que
no seu 11 seria Dominguez
mais 10 jogadores) confessou
ser “fã de todos jogadores”
para mais adiante destacar
que “aquele que me enche
as medidas é o Dominguez,
pelo facto de estar a jogar que
nem uma criança, isso é pra-

zeroso e contagia a toda gente e o miúdo Shaquile Nangy
foi fantástico, mas sublinhar
que todos eles encheram-me as medidas, tenho muito gosto de estar com eles”.
Após esta estreia, Chiquinho Conde vai iniciar os
trabalhos de preparação dos
Mambas para as eliminatórias de qualificação ao CAN2023 que terá lugar na Costa
do Marfim. (LANCEMZ)
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A igualdade na valorização da arte
em todas escalas culturais
SILVINO MIRANDA
Wilson Brites Feliciano Eduardo (pseudónimo Kay One).
Nascido em Cabo Delgado-Pemba, de 24 anos de idade), actualmente reside em Montepuez, fazendo a sua faculdade, jovem
músico do género Rap. Primeiro, devemos educar o almo através
da música e, a seguir, o corpo através da ginástica”, disse Platão.

P

ortanto, a música para si, é
bastante
importante,
na
medida
em
que educa a sociedade com as
mensagens contidas dentro de
uma determinada música, quer
dizer, não só olhamos para o
ritmo, mas também a mensagem, apesar de que o ritmo
nos movimenta, mas a mensagem é mais importante, pois
ela contribui para o desenvolvimento cultural, isto é, através de uma crítica que levará
um certo comportamento desviado á uma reflexão melhora.
“A música nos ajuda a nos
distrair, a eliminar alguns estreses, nos a ajuda a acalmar
em dias de muita perturbação”
Na verdade, a situação da
pandemia, nos deixa enlutados,
é meio complicado para ele,
assim como para todos. Com
a situação em que nos encontramos, encontra-se parado em
termos de publicação de músicas, mas sim fazendo projectos que servirão futuramente.
No entanto, é preciso agradecer a Deus, visto que a nível
nacional assim como mundial,
me parece que não existem
muitos casos positivos. Isso
quer dizer, que algo estudando, sendo assim, retomaremos
a nossas actividades sem nenhum problema, diz Kay One.
“Despertei muito cedo para
a música acreditado eu, se a
memória não me falha, desde 2008, onde um dia acordei
e uns dois amigos chegaram
em minha pra sairmos dando
umas brincadeiras, na verdade levaram-me a um estúdio
e quando lá chegamos deram-me uma parte cantar e eu humildemente nem se quer sabia
ler, tinha de ler e eu decorrer. E
foi nesse dia que a minha vida
ou o meu ser se uniu a música, loucamente apaixonou-se
pela essa arte até hoje. E os
tais amigos hoje seguiram outros rumos e eu ainda continuo
com isto, porque amo-a, ela
faz parte de mim, faço a música porque amor de verdade”.
O amor que sinto pela mú-

sica, eis um dos motivos que
me motiva a fazer mais vezes sem parar por nada, apesar de que há muita falta de
oportunidades de construir o
nosso próprio.Mas desde que
a saúde esteja sempre, a fé
existira também, que um dia
tudo vai mudar.Sempre digo:
“Onde há esperança também
há vida” (Kay One, 21) “
KayOne conta com álbum
já disponível no mercado intitulado “Amor, lágrimas e
suor”, que teve o seu lançamento no Dia 01 de Maio no
blogue:
Nellcy-so9dades.
Numa de suas faixas, que é
“ Eu e tu”, fala de uma mulher,
que está fora a estudar, a trabalhar e fica lá por muito tempo e
talvez ela tenha ideia de que o
que deixou pra trás deve ficar
atrás e nessa faixa repudia esse
pensamento e diz que ainda
estamos juntos, ainda te espero, na verdade tu és a escolhiDespertei muito cedo
para a música acreditado
eu, se a memória não me
falha, desde 2008, onde
um dia acordei e uns
dois amigos chegaram
em minha pra sairmos
dando umas brincadeiras,
na verdade levaram-me
a um estúdio e quando
lá chegamos deram-me
uma parte cantar e eu humildemente nem se quer
sabia ler, tinha de ler e eu
decorrer.
da, a mulher que eu pretendo.
Na outra faixa: “Não está
bom” O enigma ainda continua mulher, cujo ela se distancia, quer dizer, rompe o
relacionamento,
deixando
tudo para trás inclusive filhos.
No seu entender, o Ministério da Cultura e Turismo tem
apoiado os jovens artistas, mas
não a todos níveis.Na verdade,
em Moçambique há escassez
de oportunidades para a newschool, ou melhor, não olham
com dois olhos para o Rap,
mas sim outros géneros musicais, o que torna mais difícil

Por ser arte, deveriam
valorizar aqueles que
têm boa vontade para
o desenvolvimento da
cultura moçambicana,
sem excepções. As vezes
dedicamo-nosa música
e quando nunca chega a
oportunidade de mostrar o que somos acabamos desistindo porque
não temos apoio moral
do próprio governo moçambicano, sublinha

para a progressão daquele que
esta em baixo e quer progredir.
“Olhando para essa questão, eu acho que as oportunidades deveriam ser iguais
para ambos, independente da idade, género, e raça.
A igualdade na valorização conta muito para os artistas, aqueles que agradam
os ouvidos dos telespectadores e trás reflexões através
das músicas para o desenvolvimento da nossa cultura.
Por ser arte, deveriam valorizar aqueles que têm boa vontade para o desenvolvimento
da cultura moçambicana, sem
excepções. As vezes dedicamo-nosa música e quando
nunca chega a oportunidade de
mostrar o que somos acabamos
desistindo porque não temos
apoio moral do próprio governo moçambicano, sublinha.
O cenário de Moçambique,
apesar da pandemia, os artistas
nunca param visto que existem
portais digitais, os músicos se
interagem através dos mesmos
e também, não existem tantos
casos como antes, isso faz
com que haja ou se faça um
show pelo menos um reduzido obedecendo a pandemia.
Deus em primeiro lugar,
através dele espero mais forças em minha vida como artista, e espero que tenha ajudando em algumas palavras
para contribuir sobre alguns
aspectos culturais. Dedico
sucesso a aqueles que empenham o seu tempo trabalhando duro, pois eu agradeço a
todos aqueles que directos
ou indirectamente estão presentes em minha, em minhas
acções sejam elas de vitória ou perda, não importa.
O que importa que são fiéis
a mim e as minhas músicas.
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Quebrar poético: O papel da resistência
poética em tempos de incerteza
SILVINO MIRANDA
O poema falado, escrito ou decalamado tem sido uma estratégia que os artistas usam como forma de enfrentamento
do confinamento imposto pela pandemia da Covid˗19, visando
ao acolhimento a aderência da comunidade ao meio artístico
através dos meios digitais, bem como a prevenção da doença.

A

arte e a reinvenção
em
tempos difíceis como os
que vivemos
sao considerados processos individuais e cada artista tende
a trazer a sua visão deste processo, portanto, é de se esperar
que o fazer artístico apresente
determinadas subjectividade na
sua produção e apresentação.
Marco de Andrade poeta, escritor e declamador
moçambicano partilha a sua
experiencia sobre o contexto
actual da cultura moçambicana tendo em conta o cenário de incerteza que se tem
vivido nos ultimos tempos.
“O espaço da literatura em tempos de dúvida e
incerteza é vasto e importante, porque muita gente
passou para confinamento,
isolamento e distanciamento
social”, diz Marco de Andrade.
Ao mesmo tempo que surgem varias questões, que na
sua ópticasão respondidas
através da arte, ou seja, a arte
trás um calor que neste tempo de distanciamento acautela e ampara muitas pessoas.
“A literatura tem o poder de
acompanhar, distrair e divertir,
razão pela qual as redes sociais
tem sido um dos caminhos para
que as pessoas encontrem o entretenimento artístico. Vários
artistas que não haviam aderido
as redes sociais, percebeu˗se
que muitos artistas investiram
fortemente nas redes sociais”,
sublinha Marco de Andrade.
Marco de Andrade, diz que
os países de língua portuguesa
viram-se obrigados a abrirem
as plataformas digitais para
poderem partilhar os seus conteúdos e dentro dessas, foram
partilhados conhecimentos, experiencias, o que tornou mais
próximo a vida dos artistas moçambicanos e internacionais.
Trata-seentão de uma literatura que trás uma mensagem de sensibilizaçãoa
comunidade, vários textos
foram escritos neste sentido.
Os artistas têm representando
e transmitindo mensagens de

determinadas formas artistas.
Marco de Andrade que falou na nossa entrevista que a
busca pelo aprimoramento da
arte neste tempo tem sido árdua, porque tem aprendido com
outros artistas a melhorar forma
de fazer arte e aprender mais.
“É uma fase em que todos estão abertos, antigamente entrar
em contacto com um escritor,
poeta ou declamador, impunhamváriascondições, que dificultavam a aprendizagem e a troca
de experiencias, portanto, com
o advento da pandemia, temos
a oportunidade de trocar ideias
e conhecimento”, sublinha.
Percebe-seentão que os
escritores são elos livres,
mas a pandemia serviu para
unir os elos livres e tornarem-se em uma única corrente. Corrente considerada protegida e indestrutível.
De Andrade sublinha firmimente que o papel das redes
sociais na vida dos artistas é
importantíssimo, porque serviram de ferramenta para continuarem juntos e a trabalhar.
As redes sociais trouxeram
para os artistas a forma de fazer diferente e expor as artes.
“Sem querer exagerar, sem
redes sociais estariamos mudos
e encheriamos a nossas salas de
rascunhos e estaríamos estagnados, porque os meios de comunicação social nãodispõem
de muito tempo para artistas,
hámuita coisa que tem que
passar e esses meios não conseguem abraçar a todos, mas as
redes sociais, vieram quebrar
esse silêncio. Recorremos a
elas desde a entrada de medidas
de confinamento”, comentou.
Com o isolamento social os
artistas tornaram-se mais nostálgicos, portanto, Marco de
Andrade neste tempo trabalhou
em três obras, uma de poesia e
duas de romance. A obra poéticaencontrasse neste momento
nas maos da editora, mas pelas recomendações que teve,
achou importante trabalhar
mais em alguns aspectos e assim, prevista o seu lançamento
para meados do próximo ano.
Neste tempo de confina-

mento, De Andrade assume ter-se aventurado em outros génerosliterários, tendo mergulhado
na prosa e preparando uma colectânea. Agora com a abertura
de algumas galerias virão mais
apresentações e numa primeira
fase, serãoapresentaçõesgrátis, junto ao clube de livro em
Tete, como forma de acordar
os instintos literários. Respeitando sempre as medidas de
prevenção contra a Covid˗19.
Marco de Andrade acrescenta que neste tempo de incerteza a lição que se pode
tirar é que os artistas devem
ser empreendedores, principalmente os artistas que sobreviviam da arte. Este foi
o momento para os artistas
despertarem e empreenderem, porque o futuro é incerto.
“Todo mundo foi surpreendido com este novo cenário e aprendemos muito com
isso, mas a lição é de acordo
com as dificuldades que enfrentamos, logo para os artistas que olham simplesmente
para arte como seu ganha-pão,
devem mudar a sua visão e

serem empreendedores e explorar outras habilidades”.
Para Marco de Andrade uma
das coisas que falhou desde os
tempos é a falta de intercâmbio cultural. Não existe união
entre osprópriosmoçambicanos e os internacionais, porque
só assim é possível transportar a culturas além fronteiras.
“Acredito que a interacção
com outras culturas e o aprendizado, nós estaríamos em
outro nível na cultura moçambicana, em particular a literaratura, mas perdemos mais tempo
a fazer amizade, ao invés de ir
para o concreto”, acrescenta.
Em Moçambique existe dificuldades de se relacionar com
outros países para criar esse
intercâmbio cultural, mas existe a necessidade de incentivar
este processo porque ajuda na
ascensão do artista e da cultura
moçambicana, diz de Andrade.
“Acredito que com a chega da vacina e as imunizações
em massa, teremos mais chances de brevemente podermos
partilhar as nossas ideias junto das pessoas e aconselho a

todos a aderirem em massa a
campanha de vacinação, não
se esquecendo das medidas de
prevenção. Agora com a abetura gradual de algumas galerias,
poderemos criar algum intercâmbio a nível nacional, mesmo sabendo que ainda existam
províncias que ainda não se
encontram em um bom momento e as actividades culturais
ainda decorrem a meio gás”.
“Épossível sim, retomamos
aos espectáculos, aos saraus, as
exposições, mesmo que de forma faseada, porque os artistas
sabem que de onde vem cumpriu com todas as medidas de
prevenção e se todos seguirmos
com a campanha de vacinação,
teremos rapidamente a abertura e o espaço para compartilhar o calor com o público”.
Ao trazer essas ideias, é
preciso não deixar de lado as
medidas de prevencao, distancimento, uso correcto da
mascara facial, condiçõessanitárias do local que vai
acolher ao evento, assim podemos prevenir o alastramento da doença, acrescentou.
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Nyusi insta novos ministros a
imprimirem mais dinâmica na governação
Tomaram posse na semana passada o major general Cristóvão Chume como ministro da Defesa, em substituição de Jaime
Neto, Arsénia Felicidade Félix Massingue, como ministra do
Interior, pasta que era ocupada por Amade Miquidade, e Constantino Alberto Bacela ministro na Presidência para Assuntos
da Casa Civil, em substituição de Adelaide Anchia Amurane.

N

a hora de
tomada de
posse o chefe de Estado
moçambicano chamou atenção aos
novos integrados do governo
a emprestar sua força e saber
em prol do Estado. Segundo o estadista moçambicano
no sector da defesa afirma-se
a forja da unidade nacional,
garante o desenvolvimento
humano económico e social.
Segundo Nyusi, na actual conjuntura da implementação do
plano económico-social do
governo o Ministério da Defesa Nacional é um dos pilares para a prevalência de um
ambiente de paz, harmonia e

berania e na consolidação da
paz”, disse o chefe de Estado.
Relativamente a nova ministra do Interior, a primeira
mulher a ocupar o cargo em
Moçambique, Nyusi começou
por explicar que ela não ocupa
o cargo simplesmente por ser
mulher mas sim por merecer.
“Trata-se de um quadro
cujo percurso na PRM é consideravelmente rico, fazendo
parte das primeiras mulheres
generais e inclui missões e
funções de comando e direcção policial nas província de
Nampula, Manica e Inhambene. A sua passagem pela
direcção geral de migração
deu grande contributo para
encarar os desafios da ac-

Cristóvão Chume

tranquilidade no nosso país.
“Ao sector da defesa cabe
igualmente a missão perena de
defender a independência, a
soberania e a integridade territorial de Moçambique. Numa
altura em que o nosso país
enfrenta o flagelo do terrorismo e extremismo violento, em
alguns distritos da província
de Cabo Delgado, o Ministério da Defesa assume como
instrumento na defesa da so-

tualidade”, explicou Nyusi.
O Comandante Chefe das
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) acrescentou que para
além das missões comuns que
instrui ao ministro da Defesa
Nacional, juntamente com a
sua equipa e em articulação e
sintonia com os titulares das
restantes, FDS a nossa ministra deverá colocar os seus
conhecimentos e saberes e
experiencias ao serviço do

país tendo sendo em presente
a transparência, ética, respeito pelas leis e normas vigentes e uma tolerância zero a
eventuais actos de corrupção.
“Como órgão central do
Aparelho de Estado que planifica, coordena dirige e desenvolve actividades nas áreas,
primeiro da ordem e segurança e tranquilidade públicas,
segundo, na identificação dos
cidadãos nacionais e estrangeiros, terceiro, no controlo
migratório, quarto na assistência aos refugiados e requerente
de asilo, quinto, na prevenção
de riscos queimadas e incêndios, sexto, no acampamento e salvamento de pessoas
e bens em caso de incêndios
e calamidades”, disse Nyusi.

qualificou-o como um quadro comprovas dadas na gestão de coisa pública, oriente
a sua acção com vista a auxiliar o chefe do Estado na realização das suas actividades.
“Neste sentido cabe a responsabilidade de orientar e
supervisionar toda actividade
do gabinete do Presidente da
República, da Casa Civil e das
instituições subordinadas, garantido a execução plena das
suas funções. E ainda a sua função de assegurar a relação entre
a Presidência da Republica e o

A presidência deve ser modelo
no seu funcionamento

Falando para Constantino
Bacela, indicado como ministro
na Presidência para Assuntos
da Casa Civil Nyusi começou
por explicar que a presidência
é um órgão Central do Estado
de assistência ao Presidente
da República no serviço das
suas funções constitucionais.
Sendo assim, o novo ministro ao assumir ao convite
formulado, aquém o ministro

Constantino Bacela

Governo e entre a Presidência
e outras instituições do Estado
a nível central e local”, disse o presidente da República.
Acrescentou que a missão é
fazer uma gestão criteriosa dos
recursos humanos, materiais
e financeiros desta instituição
tendo em conta a contenção
de custos. Assegurar que a
disciplina de cada colaborador
das estruturas que compõe a
Presidência da República seja
mais rígida. O desafio que tem
é que a presidência seja modelo no seu funcionamento.

