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Combate ao terrorismo conta com apoio do Ruanda e da SADC

 z O Zambeze destaca como figuras do ano, a glória e a valentia denotadas no campo de batalha pelos militares das FADM, em 
conjunto com as forças do Ruanda e da SADC, no combate ao terror em Cabo Delgado. Deste lado de cá vimo-nos obrigados a render 
uma vénia aos tantos combatentes que tombaram no terreno, a outros que ficaram mutilados e outros tantos que envergaram a farda 
da cidadania, lutando no inferno do Norte. Neste momento de grande reviravolta no teatro operacional, com os insurgentes a perder 
terreno a cada dia que passa, nada mais nos resta do que uma vez mais encorajarmos os nossos briosos militares a se empenharem com 
maior intensidade nesta nobre missão da defesa da pátria.

Glória e Valentia das FDS são 
o destaque do ano de 2021 
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“De 01 de Janeiro a 30 de Novembro de 2021, portanto, o intervalo que estamos a 
avaliar, foram registados 52 ataques terroristas. No mesmo período do ano passado, 
os terroristas lançaram 160 ataques”, Filipe Nyusi, Comandante-chefe das FDS

O destaque 2021 para o Zambeze foi de:

Briosas Forças de Defesa e Segurança e seus 
aliados do Ruanda e SADC num contexto sinuoso 

a luta contra o terrorismo que perdura no país há quatro 
anos foi, mais uma vez, um dos marcos que deixou rastos no 
ano de 2021. Foi um ano difícil mas com alguns resultados 
palpáveis e encorajadores. aos poucos, o inimigo comum está 
sendo empurrado para a sua insignificância e vai adoptan-
do a estratégia de “bate e foge”. pelo esforço empreendido, 
muitas vidas perdidas, sonhos perdidos vai o nosso reconhe-
cimento as Fds pelo trabalho duro e abnegado, muitas vezes 
em situações deploráveis mas sempre na linha da frente na 
defesa do bem comum que chama moçambique.

A tomada de 
assalto de 
M o c í m b o a 
da Praia em 
Agosto de 

2020 foi o clímax e demonstra-
ção de força da célula terroris-
ta que opera em Moçambique. 
Mocímboa da Praia, que tinha 
sido transformado num califa-
do, é um ponto estratégico para 
o abastecimento da região norte 
da província de Cabo Delgado, 
tanto por via terrestre, maríti-
mo até aéreo. Com a tomada 
daquela cidade os terroristas 
garantiram um ponto estratégi-
co para atacar distritos vizinhos 
tal como aconteceu em Março 
deste ano, com assalto a Pal-
ma, a poucos quilómetros dos 
projectos de gás do Revuma, 
o que resultou em atenção in-
ternacional sobre a situação do 
terrorismo em Moçambique.

Foi a partir deste facto que 
verdadeiramente o mundo co-
meçou a mobilizar em prol de 
Moçambique. Foi a partir deste 
facto que a Comunidade para 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) recordou-se 
do seu papel e de teoria passou 
a pratica com aprovação de um 
plano regional de envio de for-
ças militares para Moçambique. 

Aliás, o Ministério da De-
fesa de Moçambique confir-
mou, numa declaração à im-
prensa, que o ataque armado 
à vila de Palma, apontando 
que “as forças de defesa e se-
gurança estão a perseguir o 
movimento do inimigo e tra-
balham incansavelmente para 
restabelecer a segurança e a 
ordem com a maior rapidez”.

Na declaração à imprensa, 
Omar Saranga, porta-voz do 
Ministério da Defesa, referiu 
que o ataque realizado por gru-

pos armados começou às 16:15 
de quarta-feira (24 de Março), 
hora em que “terroristas ata-
caram a vila de Palma em três 
direcções: cruzamento de Pun-
danhar - Manguna, via de Nhi-
ca do Rovuma e o aeródromo”.

O ataque a Palma foi des-
crito como resultado directo 
da falta de domínio do campo 
operacional dos novos coman-
dantes das FADM. Tanto o Al-
mirante Joaquim Mangrasse, o 
novo Chefe do Estado- Maior 
General, como o Brigadeiro 
Chongo Vidigal têm conhe-
cimento limitado do terreno.

O acesso pelos insurgen-
tes de informação estratégico-
operacional da fragilidade do 
Posto do Comando Avançado 
(PCA) de Palma foi um dos 
factores que permitiu o suces-
so do assalto de 24 de Março. 
A hora escolhida pelos in-
surgentes para os ataques foi 
a do jantar nos quartéis, au-
mentando o efeito-surpresa. 
Segundo fontes militares, tal 
mostra que os insurgentes co-
nheciam as rotinas das FADM.

O segundo elemento 
estratégico-operacional uti-
lizado pelos insurgentes é 
que o PCA de Palma tinha 
apenas 34 militares quando 
o ataque aconteceu, o efecti-
vo mais baixo e que foi facil-
mente dominado pelas cerca 
de três centenas de militantes.

Em terceiro, os insurgentes 
bloquearam todas as entradas 
da vila de Palma por onde pos-
sivelmente viriam os reforços. 
Cientes do sistema deficiente de 
comunicação das FADM, cor-
taram imediatamente as comu-
nicações móveis, dificultando o 
pedido de reforço das FADM.

Em quarto lugar, cerca 

de 100 guerrilheiros estavam 
no interior da cidade, escon-
didos em casas de apoiantes, 
sem que o serviço de reco-
nhecimento militar os pudes-
se identificar. Assume-se 
que houve falhas incomuns 
no rastreamento das pesso-
as que entravam em Palma.

Os insurgentes bloquea-
ram todas as saı́das da cidade, 
tendo permitido apenas que a 
população corresse para o lado 
do mar, deixando as entradas da 
cidade sob seu controlo. Os in-
surgentes teriam conhecimento 
de que os reforços aéreos não 
chegariam em menos de uma 
hora, pois a base aérea das 

FADM na região está em Na-
cala, na provı́ncia de Nampula, 
e os helicópteros da DAG só 
poderiam partir de Pemba. Sem 
capacidade de operar de noite, 
teriam visibilidade limitada.

Acredita-se que os insurgen-
tes estavam bem informados de 
que os cerca de 1.000 homens 
estacionados em Afungi tinham 
ordens para não abandonar os 
seus postos, sendo que por isso 
não poderiam reforçar Palma 
em tempo útil. Efectivamente, 
o reforço a Palma só chegou 
de Pemba e não de Afungi, 2 
dias após o inı́cio dos ataques.

As FADM foram acusa-
das de vender informação 
estratégico-operacional aos in-
surgentes, que detinham grande 
poder financeiro nos primei-
ros anos do conflito. Por outro 
lado, os comandantes militares 
eram acusados de apresentar re-
latórios que escondiam o avan-
ço dos insurgentes no terreno.

Para reverter a situação, 
Filipe Nyusi investiu na for-
mação e em meios de combate 
para as FADM. Unidades espe-
ciais das FADM foram forma-
das no Quénia, África do Sul 
e em Moçambique por instru-
tores britânicos (em Nacala) 
e cubanos (em Maputo. No-
vos equipamentos de combate 
foram adquiridos, incluindo 
helicópteros MI-17 e MI-24, de 
fabrico russo, e blindados Ma-
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rauder de fabrico sul-africano.
Com as melhorias foram 

criadas as condições básicas 
para transferir a liderança 
da contra-insurgência para 
as FADM. Filipe Nyusi no-
meou o General Eugénio 
Mussa  - seu homem de con-
fiança desde quando era mi-
nistro da Defesa, e Eugénio 
Mussa  liderava as operações 
das FADM no combate com 
a Renamo, na região Centro. 

Primeiro, Eugénio Mussa 
foi nomeado Comandante das 
Operações do Posto de Coman-
do Operativo (PCO) das Forças 
de Defesa e Segurança (FADM, 
Polícia e SISE – Serviços de 
Informação e Segurança do 
Estado), em Mueda, e mais 
tarde para CEMG das FADM. 

A morte de Eugénio Mus-
sa, a menos de um mês após 
a sua nomeação, minou a 
estratégia de Filipe Nyu-
si de atribuição da lideran-
ça do conflito aos militares.

Conquistas ruandesas e entrada 
da SADC

A SADC entra no campo de 
batalha, a 09 de Agosto, um dia 
depois de as Forças de Defesa 
e Segurança de Moçambique, 
em coordenação com militares 
ruandesas, terem recuperado 
a vila de Mocimboa da Praia, 
que tinha caído nas mãos dos 
terroristas há mais de um ano. 

Aliás, tal como explicaram 
as autoridades militares mo-
çambicanas, todas as estraté-
gias de assalto a Mocímboa de 
Praia foram traçadas coordena-
das e executadas pela inteligên-
cia militar moçambicana com 
auxilio da infantaria do Ruanda.

O então comandante do 
Exército, Cristóvão Chume 
(agora ministro da Defesa 
Nacional), explicou que a to-
mada da vila não resultou em 
confrontações militares de 
“grande monta” o que indicia 
que houve uma retirada an-
tecipada dos mesmos, tendo-
-se registado apenas alguns 
tiros nalguns bairros perifé-

ricos, por isso não houve nú-
meros nem de mortos nem de 
feridos de ambos os lados. 

Chume explicou que a 
equação foi planificada há 
quase três semanas e permitiu 
a neutralização de dois postos 
avançados do inimigo no dis-
trito de Mocímboa da Praia, 
neste caso, Awasse e Diaca.

Para o assalto final, segun-
do o dirigente das FADM fo-
ram definidos quatro eixos de 
intervenção simultânea: O pri-
meiro seria por via marítima, 
tendo como objectivo principal 
a recuperação do porto, e esta 
missão foi entregue à marinha 
das FADM. Igualmente por via 
marítima, um pelotão de Fuzi-
leiros Navais das FADM teve 
a missão de desembarcar a sul 
do porto para, por via terrestre, 
controlar a vila. Estas duas for-
ças conseguiram alcançar o seu 
objectivo logo pelas 7 horas da 
manhã e a outra pelas 9 horas.

Os outros dois eixos fica-
ram a cargo da tropa ruandesa, 
sendo que um grupo tinha que 
entrar na vila de Mocímboa da 
Praia partindo de Palma, ou seja, 
a norte, e o outro eixo entrou 
pela parte sul, a partir de Awa-
sse. Estas duas equipas conse-
guiram alcançar o seu objectivo 
por volta das 11 horas que era 
tomar o controlo do Aeroporto.

A retomada de Mocímboa é 
o ponto mais marcante na luta 

contra o terrorismo mas não é 
o fim. Aliás, nos últimos dias 
são reportados confrontos en-
tre as forças moçambicanas 
e seus aliados contra os ter-
roristas que se encontram en-
trincheirados nas matas, prin-
cipalmente ao longo do Rio 
Messalo e nas províncias vizinhas.

Aliás, pesquisadores do 
Instituto de Estudos Sociais 
e Económicos (IESE), como 
Salvador Forquilha e João Pe-
reira, destacaram que o fenó-
meno terrorista vai ganhando 
terreno fértil noutras provín-
cias do país, com destaque para 
Niassa e Nampula num estudo 
denominando “Afinal, não é 
só Cabo Delgado! Dinâmicas 
da insurgência em Nampula e 
Niassa”, uma abordagem que 
não aparenta ter credibilidade, 
pelo menos da parte do Go-
verno que sempre apelidou, 
primeiramente, aos hoje cha-
mados terroristas de malfeito-
res, querendo desestabilizar o 
desenvolvimento da província.

Os estudos começam por 
explicar a evolução dos ata-
ques desde 2017 até atingirem 
os níveis actuais, mas na altura 
foram ignorados. Quando sur-
giram as primeiras denúncias 
das lideranças religiosas locais 
junto das autoridades governa-
mentais relativamente à exis-
tência de um grupo de jovens 
que estava a criar distúrbios nas 

mesquitas e a pregar um Islão 
diferente (Savana, 2020), não 
se imaginava que esses “jovens 
agitadores” estivessem a come-
çar um novo ciclo de violên-
cia armada complexa no país, 
com ataques dirigidos não só 
às instituições do Estado como 
também às populações locais, 
causando uma crise humani-
tária de grandes proporções.

“Talvez tenha sido por isso 
que as autoridades moçambi-
canas, no início dos ataques, 
em 2017, tenham olhado para 
o fenómeno como se de um 
banditismo comum se tratasse, 
equiparável a um simples fenó-
meno de perturbação da ordem 
pública”, referem os autores.

Segundo os autores, evi-
dências no terreno sugerem que 
os elementos que compõem 
o grupo dos Al-Shabaab não 
provêm unicamente de Cabo 
Delgado. Dinâmicas associa-
das à evolução da violência 
permitiram que os Al-Shabaab 
instalassem uma vasta e com-
plexa rede de recrutamento, 
viabilizando a incorporação 
de combatentes provenientes 
não só do estrangeiro, como 
também de diversos lugares 
do interior de Moçambique, 
com destaque para Nampula e 
Niassa, facto que, em grande 
medida, esvazia uma even-
tual tese de “guerra étnica.”

“No que se refere a Nampu-
la e Niassa, as nossas entrevis-
tas sugerem que os Al-Shabaab 
exploram as dinâmicas sociais, 
económicas, políticas e religio-
sas locais para efeitos de re-
crutamento, focalizando a sua 
acção em diferentes aspectos, 
nomeadamente clivagens reli-
giosas dentro do Islão a nível 
local; clivagens étnicas; ins-
trumentalização da narrativa 
anti-Estado/Frelimo; esquemas 
de micro créditos com vista a 
impulsionar pequenos negó-
cios dos futuros recrutas; pro-
messas de emprego em Cabo 
Delgado no sector da pesca 
(para o caso dos jovens prove-
nientes dos distritos costeiros 

de Nampula) e na mineração e 
outro tipo de actividades (para 
os jovens provenientes dos 
distritos de Niassa)”, afirmam.

Sucessos no terreno

Recorda-se que na recente 
informação anual à Assem-
bleia da República o presiden-
te da República disse que as 
bases sinalizadas dos terro-
ristas foram, na sua maioria, 
desactivadas e neste momen-
to, prosseguem acções de 
perseguição aos terroristas.

“As operações conjuntas 
e combinadas entre as For-
ças Armadas de Defesa de 
Moçambique, as Forças da 
SADC e do Ruanda têm re-
gistado progressos assinalá-
veis com impacto imediato na 
neutralização da capacidade 
combativa dos terroristas, o 
que tem estado a alimentar 
a esperança da população 
deslocada em retornar às zo-
nas de origem”, disse Nyusi.

Acrescentou que “desta-
camos como resultados ope-
rativos, a captura de 245 ter-
roristas suspeitos, que após as 
necessárias diligências, foram 
objecto de um processo da 
reintegração nas suas comuni-
dades no Distrito de Palma”.

 Em combate, prosseguiu 
Nyusi “foram abatidos cerca 
de 200 terroristas, incluindo 
seus principais líderes que, 
para além de comandantes 
militares, eram ideólogos ra-
dicais e extremistas, nomea-
damente os Sheiks: Muhamud 
Siyai, Njire North, Abuba-
car Suleimana Khafizu, Ha-
mza Abdulai Issufo, Amisse 
Dade, Chemo Saide, Kibwana 
Ndevo, Cassimo Andrenemi, 
Ibraimo Tawabo e Rajabo 
Fakir, considerado o núme-
ro três da hierarquia, que foi 
posto fora de combate no pas-
sado dia 18 de Novembro, na 
povoação de Nahavara que fica 
entre os Postos administrati-
vos de N´Gapa e Negomano”.

“Foi capturado diverso ma-
terial, com dezenas de armas e 
munições de diversos tipos e 
calibres, viaturas, motorizadas, 
geradores eléctricos, rádios 
de comunicação, computado-
res, 8 telefones satélites, para 
além de vária documentação, 
incluindo manuais tácticos e 
documentação religiosa, usada 
para doutrinação dos jovens 
terroristas”, explicou Nyusi.

Pelo esforço empreendido, 
muitas vidas perdidas, sonhos 
perdidos vai o nosso reconhe-
cimento as FDS pelo trabalho 
duro e abnegado, muitas ve-
zes em situações deploráveis 
mas sempre na linha da fren-
te na defesa do bem comum 
que chama Moçambique.
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Revés no Distrito de Palma e alastramento  
do conflito de Cabo Delgado para sudoeste  

a retirada gradual dos grupos armados de inspiração 
islâmica activos no Norte do paı́s tem vindo a acentuar-se nas 
zonas ocupadas pelas Forças de defesa do ruanda (rdF) 
e polícia Nacional do ruanda (rNp) e pela força integrada 
da sadC (samim), propiciando o alastramento de acções 
de guerrilha às provı́ncias do Niassa e Zambézia, em moldes 
semelhantes às adoptadas em Cabo delgado.

A ideia de que 
a insurreição 
“vem para 
ficar”, acti-
vando novos 

focos de conflito nas provín-
cias do Niassa, Zambézia, 
Nampula, Tete e Sofala, tem 
resultados operacionais ime-
diatos, obrigando as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) 
a dispersarem-se por diver-
sos teatros de operações, 
tornando-as crescentemen-
te dependentes do apoio dos 
contingentes estrangeiros da 
SADC e Ruanda. A extensão 
do mandato da SAMIM é dada 
como certa e a força militar do 
Ruanda, sem prazo definido, 
poderá prolongar-se indefi-
nidamente, com custos mais 
pesados para Moçambique, fi-
nanceiros e também políticos.

Um dos lı́deres do movi-
mento insurgente de inspiração 
islâmica, activo desde 2017 
em Cabo Delgado, Bonama-
de Machude Omar continua 
activo no terreno, confinado a 
uma das bases na região mon-
tanhosa e de mata densa do Rio 
Messalo, próximo da frontei-
ra com a provı́ncia do Niassa.

Para suprir a desarticula-
ção inicialmente identifica-
da, os comandantes das FDS, 
SAMIM e Ruanda (RDF) têm 
vindo a reforçar a coordena-
ção de operações, ao nı́vel 
da partilha de informação e 
realização de reuniões mensais 

entre os comandantes de topo 
das três forças, e que passarão 
a incluir comandantes da Mis-
são de Formação Militar da 
União Europeia para Moçam-
bique (EUTM), formalmente 
activa desde 03 de Novembro.

Operações de “limpeza”
Prosseguem as operações 

de “limpeza” em Cabo Delga-
do pelos contingentes ruandês 
e da SAMIM, com informações 
dos últimos dias sobre a cap-
tura, por forças da SADC, de 
cinco insurgentes no distrito 
de Nangade e de outro no dis-
trito de Macomia. Mantêm-
-se as emboscadas por parte 
de pequenas células armadas 
contra patrulhas das Forças 
Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM) e da SAMIM 
em vários pontos da província.

Registam-se também ata-
ques esporádicos a localidades 
isoladas. Em 08 Dezembro, 
12 corpos de insurgentes fo-
ram descobertos em Muco-
jo, distrito de Macomia, na 
sequência dos confrontos que 
tiveram lugar dois dias antes 
com o contingente da SAMIM.

A incerteza sobre a situação 
no terreno e a persistência de 
focos insurgentes levou ao en-
cerramento “preventivo” em 
11 de Dezembro. das ligações 
rodoviárias Afungi-Mocímboa 
da Praia (via Palma, Nan-
gade e Mueda) à circulação 
de veı́culos civis não auto-
rizados. A decisão foi toma-

da pelo contingente ruandês, 
territorialmente responsável 
pelo restabelecimento da se-
gurança no distrito de Palma. 
O Governo não se tem com-
prometido em relação ao re-
gresso da população, apesar 
dos comunicados optimistas 
ruandeses e sul-africanos que 
caracterizaram os primeiros 
meses das respectivas missões.

O alastramento da insur-
reição ao Niassa e o reapareci-
mento de focos de conflito em 
território tanzaniano são referi-
dos como o reflexo da incapaci-
dade de contenção das FADM 
que deveriam ter assegurado a 
intransponibilidade das frontei-
ras internas (a partir de Cabo 
Delgado) e externas (Tanzânia).

As províncias da Zambézia 
e do Niassa são novos teatros 
de operações dos insurgentes, 
tendo-se registado novos ata-
ques no distrito de Mecula, 
Niassa. A aldeia de Macanga, a 
25 kms de Mecula, foi saque-
ada e destruı́da por um grupo 
de 10-15 insurgentes, em 12 
de Dezembro, sem oposição 

das FADM/ UIR (unidade es-
pecial da PRM). Informações 
disponíveis apontam para o 
avanço do grupo em direcção 
à capital do distrito, Mecula.

Em 08 de Dezembro, três 
localidades do mesmo distrito 
(Lichengue, Chinene e Nam-
pequesso) foram atacadas e 
destruı́das por uma célula arma-
da. A semelhança do ocorrido 
em Cabo Delgado, diversas in-
fraestruturas de comunicações 
foram destruı́das. Para além de 
Mecula, sob pressão há duas 
semanas, também o distrito 
de Muembe, igualmente na 
provı́ncia do Niassa, foi ata-
cado em 09 de Dezembro. O 
ataque de 08 de Dezembro foi 
reivindicado pelo Estado Islâ-

mico para a Província da Áfri-
ca Central (ISCAP) através dos 
canais habitualmente usados 
pela propaganda do movimen-
to. O carácter rudimentar dos 
grupos armados mantém-se.

O receio de disseminação 
do conflito por outras regiões 
do Niassa tem aumentado após 
a circulação de um “comuni-

cado” em Lichinga, capital da 
provı́ncia, onde se reafirma a 
intenção de estender o con-
flito a outros distritos como 
Sanga, Majuna e Metangula.

Em 12 de Dezembro atra-
cou em Pemba o navio da 
Marinha francesa Champlain, 
carregado de equipamento mi-
litar destinado à protecção de 
Afungi e ao projecto de GNL 
a cargo da Area 1. A atraca-
gem do navio foi precedida 
pelo incremento das operações 
de fiscalização e patrulha-
mento marı́timos no Canal de 
Moçambique, numa área que 
cobre as águas territoriais de 
Cabo Delgado e da Zambézia.

A segurança marı́tima está 
em vias de incremento, com a 
aproximação da data de che-
gada da plataforma lutuante 
(FLNG), produzida na Coreia 
do Sul e actualmente em rota 
para Cabo Delgado, devendo 
entrar em águas moçambicanas 
em meados de Janeiro de 2022. 
A Coral Sul desenvolve-se sob 
a responsabilidade directa da 
Samsung e da Eni, no âmbito 
do consórcio da Area 4. Este é 
composto pela Mozambique 
Rovuma Venture S.p.A. (MRV), 
detida pela ExxonMobil, Eni 
e CNPC, que controlam 70% 
da concessão de exploração 
e produção, e a GALP, KO-
GAS e Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH, 
pública), que detêm 10% cada.

Também a região fronteiriça 
da Tanzânia continua sensı́vel 
e marcada pela infiltração de 
células. Em 10 de Dezembro, 
foi reportado um ataque à locali-
dade de Kiwengulo, a 15 kms de 
Pundanhar, com a morte de pelo 
menos quatro habitantes e a des-
truição de diversas residências.

Informação incom-
pleta e tendenciosa

Os recentes desenvolvimen-
tos nas provı́ncias vizinhas de 
Cabo Delgado vieram demons-
trar que a informação divulgada 
pelo Governo (PR), Ruanda e 
SAMIM sobre o desenvolvi-
mento do conflito é incompleta 
e, nalguns casos, tendenciosa.

Apesar dos avanços rápidos 
iniciais contra posições fixas 
dos insurgentes em Cabo Del-
gado, a situação tem vindo a 
tornar-se mais complexa e a 
dispersão territorial do conflito 
a aumentar, com as forças no 
terreno a denotarem dificuldade 
em conter desdobramentos e ra-
mificações das células armadas. 

(Zambeze/africa monitor)
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Mesmo com ameaça da variante Omicron

“Patrões” satisfeitos com 
manutenção das medidas restritivas 

Indianos compram mina da Vale em Tete 

A Vale S.A. cele-
brou esta terça-
-feira um acordo 
vinculatório com 
a Vulcan Mine-

rals (“Vulcan”) para vender a mina 
de carvão de Moatize e o Corredor 
Logístico Nacala (“CLN”) pelo 
total de US$ 270 milhões. Este 
valor é composto por US$ 80 mi-
lhões na conclusão da transacção 
e US$ 190 milhões do negócio 
existente até à conclusão; mais 
um Acordo de Royalty de 10 anos 
sujeito a certas condições de pro-
dução da mina e preço do carvão. 

A conclusão da transacção 
está sujeita ao cumprimento das 
condições precedentes usuais, in-
cluindo a aprovação do Ministério 

de Recursos Minerais e Energia de 
Moçambique nos termos da Lei de 
Mineração nº 20/2014, e a aprova-
ção do Governo de Moçambique 
nos termos dos Contratos de Con-
cessão para a mudança de controle 
e antitruste. A Vale está empenha-
da em trabalhar em conjunto com 
os governos de Moçambique e do 
Malawi para garantir uma transi-
ção suave para a nova operadora.

Processo de desinvestimento

No início de 2021, a Vale anun-
ciou o objectivo de abandonar os 
seus activos de carvão, focando-se 
nos seus negócios core e na ambi-
ção de se tornar líder na mineração 
de baixo carbono. Nos últimos 15 

anos, a Vale trabalhou em parceria 
com os governos de Moçambique 
e do Malawi na implementação 
da mina de Moatize e dos 912 km 
de ferrovia do CLN para o trans-
porte de carvão, além da renova-
ção das operações de carga geral 
e transporte de passageiros. Estes 
investimentos representam um 
legado relevante para os países e 
são um importante vector para o 
desenvolvimento local. Enquanto 
conduzia um processo de procura 
responsável por um investidor no 
negócio do carvão, a Vale conti-
nuou a apoiar o ramp-up do projec-
to e os seus compromissos com a 
sociedade e as partes interessadas.

“Tenho o prazer de anunciar 
este importante passo para o de-

sinvestimento responsável de Mo-
atize e CLN, em uma transação 
que beneficia as comunidades e 
governos onde essas operações 
estão localizadas e oferece um fu-
turo sustentável para as operações. 
Esta é mais uma conquista do nos-
so compromisso de reshape nos-
sa empresa, com foco em nossos 
principais negócios”, disse Edu-
ardo Bartolomeo, CEO da Vale.

Refira-se que a Vulcan é uma 
empresa privada que faz parte do 
renomado Jindal Group com va-
lor de US$ 18 bilhões. O Jindal 
Group tem uma vasta experiência 
de trabalho em Moçambique com 
as operações da mina Chirodzi, lo-
calizada na Bacia de Tete em Mo-
çambique, uma mina a céu aberto 

operando a 5 Mtpa no FY21. As 
empresas do Jindal Group são sig-
natárias da World Steel Sustaina-
ble Development Charter, 2015, e 
também são membros da Climate 
Action da World Steel Association. 
Essas políticas reflectem o propó-
sito e a intenção do Grupo em re-
lação ao Pacto Global das Nações 
Unidas, à World Steel Sustainable 
Development Charter e Global 
Reporting Initiative Standards. 
Jindal Group também tem várias 
fundações que procuram a Respon-
sabilidade Social Corporativa e a 
filantropia, com foco principal em 
atender às necessidades de saúde 
e nutrição, água potável e sanea-
mento, acesso à educação, empo-
deramento das mulheres e outros.

a Confederação das associações económicas de moçam-
bique (Cta) considera que a decisão do presidente da repú-
blica, Filipe Nyusi, de não agravar as medidas restritivas face 
a emergência da quarta vaga da covid-19 é uma demonstra-
ção do comprometimento do Governo com a necessidade de 
assegurar o equilíbrio entre a saúde e a economia, condição 
necessária para a salvaguarda da dinâmica económica, bem 
como para manutenção dos postos de trabalho.

Segundo a CTA, 
a postura irá per-
mitir que as em-
presas continuem 
a funcionar e que 

possam aproveitar a quadra festi-
va para minimizar as perdas que 
vem registando devido aos impac-
tos desta pandemia, sobretudo no 
sector da Hotelaria e Restauração.

“O FMI tinha previsto 5,3% 
muito antes do Omicron aparecer. 
Podem ver que o Governo subme-
teu uma proposta de crescimento 
já abaixo dos 5,3% exactamente 
tendo em conta esta nova estirpe de 
vírus. Isto leva a perceber como a 
COVID-19 impacta negativamen-
te. Portanto, o crescimento previsto 
baixou para 2.9%”, considera a CTA

A organização acrescenta que, 
pelo facto de o Chefe de Estado 
ter anunciado que haverá um tra-
tamento preferencial aos cidadãos 
vacinados, há necessidade, urgente, 
de se acelerar o programa de va-
cinação e abranger mais pessoas. 

“Sendo assim, a CTA com-
promete-se a apoiar o Governo na 

mobilização da população para va-
cinação. Uma das abordagens que 
iremos privilegiar é abraçar a cam-
panha iniciada pelo MISAU deno-
minada Caravana de Vacinação ”. 

Refere-se que dados compu-
tados pela CTA revelam que até 
o primeiro trimestre de 2021, o 
sector empresarial registava per-
das cumulativas de facturação es-
timadas em aproximadamente 1.1 
mil milhões de Dólares que, no 
essencial, resultaram das medidas 
restritivas de limitação do tempo 
de funcionamento dos estabele-
cimentos comerciais, que se con-
substanciaram na perda de cerca de 
856 horas de trabalho. Igualmente, 
consta que até o primeiro trimestre 
de 2021, cerca de 90 mil postos de 
trabalho haviam sido suspensos. 
Estes dados ilustram a dimensão 
dos impactos das medidas restri-
tivas de combate a COVID-19.

Desempenho empresarial

Aliás, na semana passada, o 
Presidente da CTA, Agostinho 

Vuma, no seu discurso por ocasião 
do Natal e Fim do Ano, disse que 
em 2021 o desempenho empresarial 
continuou sendo afectado de forma 
significativa pelas restrições impos-
tas no âmbito da prevenção e con-
tenção à propagação da pandemia 
da COVID-19. Com efeito, disse 
Vuma, as alterações na situação epi-
demiológica do País e o surgimento 
de novas variantes da COVID-19, 
levaram a uma sequência de aper-
tos e alívios das medidas restritivas 
que criaram incerteza e instabilida-
de no desempenho das empresas.

“Igualmente, a situação de in-
segurança na província de Cabo 
Delgado e a suspensão das activi-
dades da Total Energies influencia-
ram sobremaneira o desempenho 
empresarial ao longo do ano, sendo 
que de acordo com o levantamen-
to feito pela CTA, cercade 410 

empresas foram afectadas, dentre 
as quais 38 tinham pagamentos 
pendentes devido a declaração da 
force majeur da Total. Diante deste 
cenário,encetamos diálogo com a 
Total e o Governo com vista a en-
contrar soluções para a minimização 
destes impactos”, referiu Agostinho 
Vuma tendo na altura se referido a 
outros factores externos que colo-
cam em alerta a economia nacional.

“É importante esclarecer que, o 
facto dos dados do PIB apontarem 
para uma recuperação da economia 
em 2021, ao mesmo tempo que a 
tendência do Índice de Robustez 
Empresarial aponta para a redução 
dos níveis de desempenho das em-
presas nacionais, deve-se ao facto 
de que o PIB é, maioritariamente, 
determinado pela Agricultura, com 
cerca de 23% de peso, que é em 
grande parte (cerca de 87%), cons-
tituído pelo sector não empresarial, 
o que reduz a sensibilidade do PIB 
em relação o desempenho do sector 
empresarial”, acrescentou Vuma.

Suspensão da Doing Business

Num outro desenvolvimento, 
Agostinho Vuma recordou que 
2021 fica marcado pela desconti-
nuidade do relatório anual do Doing 
Business, do Banco Mundial. Face 
a este cenário, Vuma disse que a 
CTA pretende, em parceria com 
o Governo, consolidar um instru-
mento, já concebido, de monitoria 
regular da implementação de refor-
mas. Este instrumento será reforça-

do pela implementação do projecto 
Utente Misterioso, que é uma ferra-
menta para avaliar periodicamente a 
qualidade dos serviços prestados no 
processo de licenciamento das acti-
vidades económicas. No seu piloto 
foi avaliado o desempenho dos Bal-
cões de Atendimento Único e o De-
partamento das Entidades Legais, 
nas cidades de Maputo e Matola.

“Ao longo do ano prestes a fin-
dar, no âmbito do diálogo público 
privado durante a realização da oita-
va edição do Conselho de Monitoria 
do Ambiente de Negócios liderado 
por Sua Excelência o Primeiro-mi-
nistro, onde discutimos o nível de 
Implementação do Plano de Acção 
para a Melhoria do Ambiente de 
Negócio - PAMAN (2019-2021), 
que se situou em 38,6%. Diante 
deste baixo nível de implementação 
das reformas previstas neste instru-
mento, recomendamos ao Governo 
a necessidade de se acelerar o rit-
mo da sua implementação”, disse.

Perspectivas para 2022

Entretanto relativamente ao 
próximo ano, Vuma disse que a 
CTA espera que como resultado 
do efeito do alívio das medidas 
restritivas, associado a chegada da 
plataforma flutuante de produção 
de gás natural do projecto Coral Sul 
e o início da exploração do gás no 
norte do País, que abrem uma pá-
gina promissora na industrialização 
do País e nas oportunidades de in-
serção das PMEs na cadeia de valor 
da indústria do Oil&Gas, o Desem-
penho Empresarial possa recuperar 
progressivamente em 2022, acom-
panhando a trajectória de recupe-
ração da economia de forma geral.

“Temos fortes expectativas so-
bre a retoma das actividades do pro-
jecto liderado pela TOTAL Ener-
gies, que é sinalizada pela recente 
notícia que dá conta da abertura de 
um escritório de informação da TO-
TAL na cidade de Pemba, que visa 
estabelecer um contacto permanen-
te entre as partes interessadas na 
execução do projecto”, disse Vuma.

“Temos fortes expectativas sobre a retoma das actividades do projecto 
liderado pela TOTAL Energies” – Agostinho Vuma, Presidente da CTA

egídio Plácido
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Por que os nos-
s o s s u c e s s i -
vos sistemas 
de ensino, em 
particular, e a 

nossa emancipada educação, 
em geral,têm se mostrado mais 
apaixonadamente alinhados 
com à língua adoptada para ser 
oficial, e desdenham, terciali-
zando, as nossas línguas, todo 
o mundo julga-se e convence-se 
ser bom falante do Português, 
mas é sabido por sensatos que 
só os donos, os lisboetas, coim-
brãs, portistas, bracarenses, mi-
nhotos, madeirenses (…) é que 
têm as competências linguísti-
co-comunicativas desta língua 
lusitana. É verde que isto arre-
pia certos especialistas porque, 
logo, dirão que há tantos por-
tugueses que mal falam o por-
tuguês e há alguns moçambica-
nos, angolanos, cabo-verdianos, 
brasileiros (…)que se expres-
sam em Português melhor que 
alguns portugueses, todavia esse 
debate é próprio de alguém que 
sabe que perdeu sua identidade 
e procura buscar um consolo 
ou conforto ou comodidade por 
um simples partilhar uma ou 
duas características de alguém.

É preciso lembrar alguns 
dados históricos para perceber 
a base de raciocínio de algu-
mas ciências modernas, essas, 
por exemplo, que procuram 
convencer-nos que o simples 
facto de falar e escrever com 
fluência uma língua, dá a al-
guém o “estatuto” e o conforto 

de ser também dono de língua. 
Certamente teremos ouvido, 
certas vezes, que o falecido pre-
sidente Mugabe falava melhor 
o inglês que muitos britânicos; 
no entanto Roberto Mugabe era 
zimbabueano,se calhar pensava, 
meditava e invocava em Shona 
ou Ndembele ou outra língua 
autóctone e não em Inglês, que 
é um rótulo circunstancial que 
adquiriu para parecer o que não 
era. Em verdade encontramo-
-nos numa situação complexa, 
uma realidadeque temos vindo 
a acomodar por razões de nos 
sentirmos bem quando nos pa-
recemos com os outros, pois os 
nossos quadros conceptuais, ide-
ológicos apelam-nos que a nossa 
origem histórico-cultural e so-
cio-linguística não nos é digna.

Para tornar clara esta tenta-
tiva de explicar a razão de todos 
permanecermos unidos na cam-
panha de marginalização das 
nossas línguas, encontramos (e 
isso nos orgulha) os chamados 
portuguegis de Brasil (já estan-
dardizado), de Angola, de Mo-
çambique, porventura de Cabo-
-Verde e outros (em formação). 
É verdade que os especialistas 
dirão que este é um processo na-
tural, de evolução da língua, de 
mudança de língua, em conse-
quência de contacto com outras 
línguas, etc., e tal, sendo muito 
normal a língua ter variedades 
aqui e ali. Mas no artigo prece-
dente dizia que o conhecimento 
duma língua não se limita com 
o simples saber expressar-se 

(oralmente e por escrito), vai 
muito para além disso, pois há 
um conjunto profundo e vasto 
de outros elementos como os 
provérbios, as frases fixas, as 
canções populares e tradicio-
nais, a literatura em geral, os 
quadros de pensamento local, 
as crenças, as mitologias, etc., 
etc.;certamente que muitos de 
nós que só falamos o português, 
a nossa competência neste idio-
ma não abarca esses domínios.

Eis a razão de muitos in-
sípidos que caracterizam os 
discursos que ouvimos aqui e 
ali, e até no parlamento, na im-
prensa, na jurisprudência, no 
ensino e na governação; estará 
isto também no tal processo de 
construção da tal variedade do 
português de Moçambique? 
Encontro dúvidas porque quem 
nos ensina o Português, hoje, 
não é o dono da língua, é um 
que também aprendeu do outro 
que foi ensinado por alguém…
isto lembra-me uma aula duma 
dessas didácticas de língua, que 
nos elucidava que uma língua 
é ensinada efectivamente pelo 
falante nativo, pelas razões aci-
ma, porque um outro limitar-
-se-á a pregar a gramática, a 
fonética, a morfologia, a sinta-
xe e (porventura) a semântica. 

Nestas condições, torna-
-se quimérico forjar homens 
e mulheres completos, com 
almas e espíritos originais, 
com valores e princípios sui 
generis, capazes de se impor e 
fazer jus as suas reais preten-

sões e anseios nos grandes de-
bates de concerto das nações, 
em prol dos seus países,uma 
situação que, infelizmente, 
ainda não acontece porque dis-
cutimos numabase gnóstica 
não intrínseca a nossa origi-
nalidade linguisitico-cultural.  

Sobre isto, recordo de histó-
rias contadas sobre um dos últi-
mos (e mais renomado) régulos 
do actual distrito de Inharrime, 
o SIBONI ou mais comumente 
régulo INKUMBNI. Dizem as 
bibliotecas vivas que esta dig-
nidade tinha a verticalidade e 
lucidez de questionar e reprovar 
certos decretos/comandos legais 
despachados da metrópole, co-
municados pelo administrador, 
para efeitos de implementação. 
Asseguram as fontes que as or-
dens reprovadas por este chefe 
local não eram executadas, mas 
sim devolvidas à proveniência 
para supressão ou reformulação. 
É preciso perceber que estes ré-
gulos se expressavam na sua 
língua autóctone, e tinham um 
tradutor que lhes era leal. Esta 
posição, íntegra, destas auto-
ridades permitiu que as estru-
turas e características básicas 
da sociedade se mantives-
sem firmes por algum tempo 
até que tal geração foi sendo 
substituída pelos tolerantes 
à “civilização”, aqueles que 
aceitaram que a sua língua, 
cultura, hábitos e costumes e 
nomes eram selváticos, ten-
do se desencadeado tudo isto, 
sobretudo no fim da II Guerra 

Mundial e com advento dos 
movimentos anticolonialistas. 

Hoje fazemos um exercício 
de assoprar grandes balões, 
que logo a seguir rebentam e 
assopramos outros mais e as 
crianças se entretém e o tem-
po passa e a nossa história se 
perde e nós vamo-nos atiran-
domais e mais para o extremo 
da cerca e deixarmos de ser 
nós mesmos. É verdade que 
se fala muito sobre as nossas 
línguas, ao nível político, aca-
démico, educacional, comu-
nicacional, mas o quotidiano 
revela-nos que elas não pas-
sam daquelas estrelas que não 
mudam o breu da noite. Entre-
tanto, vemos iniciativas dos 
países vizinhos, que sequer 
não nos atraem nem nos en-
corajam; por exemplo, canto-
res mais jovens (sulafricanos, 
swuazis, tswanas, zimbabue-
nos), ouvimo-los, extasiados, 
usarem suas línguas, mas os 
nossos cantam quase sempre 
em Português, alegadamente 
para serem ouvidos por todos.

Mas tudo leva a crer que até 
Deus tem dificuldades de ouvir 
as nossas línguas, razão que 
motiva as igrejas a preferirem 
usar a língua do ex-ocupante 
nas missas, aliás até os curan-
deiros e os espíritos que lhes 
apossam já não falam nossas 
línguas, certamente civilizaram 
também. Este é o estado em que 
nos encontramos, da renúncia 
opcional da nossa autenticidade 
e dignidade linguístico-cultural. 

RANDULAN I

Línguas Moçambicanas Vs 
Língua Oficial: Estatuto, Relações 

e Tendências Sociais (3) 
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A e d u c a ç ã o 
c o n s t i t u i 
um direi to 
h u m a n o 
fundamental, 

mas mesmo assim, há ainda 
por esse mundo fora, quase 
um bilião de adultos iletrados, 
dos quais, dois terços são 
mulheres. Cerca de 98% 
desses iletrados vive em países 
do chamado Terceiro Mundo.

H á  n o  m u n d o , 
aproximadamente 72.000.000 
(setenta e dois milhões) 
de crianças que não vão 
à  escola ,  sendo a  sua 
maioria do sexo feminino.

A educação não é apenas 
um direito, mas também 
constitui uma ferramenta 
de importância capital no 
combate à pobreza,  na 
melhoria dos níveis de 
saúde, na diminuição da 
propagação do HIV / Sida, 
e ainda na capacitação das 
pessoas nas mais diversas 
esferas, o que lhes irá permitir 
desempenhar um papel mais 
activo nas suas comunidades.

Por isso, é recomendável 
que os governos invistam 
m a i s ,  p o r  f o r m a  a 
proporcionar uma educação 
de qualidade, uma educação 
que seja gratuita e obrigatória 
para todos os cidadãos.

O objectivo da educação 
não se circunscreve apenas 
à capacitação da criança ou 
do adulto na aprendizagem 
da leitura e da escrita. É 
necessário que a pessoa 
assuma o controlo da sua 
vida quotidiana, o que lhe 

irá permitir a tomada de 
algumas decisões importantes 
como o é por exemplo o 
acto de escolher o seu edil, 
o deputado do seu circulo 
eleitoral, o seu governante, etc. 

A Comissão Nacional 
de Eleições (CNE) no acto 
preparativo para os diversos 
pleitos eleitorais, tem estado a 
recensear potenciais cidadãos 
com idade de votar, mas 
muitos desses potenciais 
votantes têm tido dificuldades 
em identificar nos boletins de 
voto o logótipo do partido 
político da sua preferência, 
p a r a  a s s i m  p o d e r e m 
assinalar o partido escolhido.

Acrescente-se que ler e 
compreender os manifestos 
dos partidos políticos permitirá 
que os eleitores façam as suas 
opções da melhor maneira.

Hoje, a comunicação no 
comércio e na sociedade 
em geral, exige alguma 
habilidade para o uso de 
computadores  e  outras 
tecnologias de informação. 
Tudo isso demonstra o quão 
importante é a educação.

N u m a  s o c i e d a d e  e m 
que a mortalidade infantil 
a i n d a  c o n s t i t u i  u m a 
grande preocupação, uma 
criança nascida de uma 
mãe iletrada, tem 50% de 
probabilidades de morrer 
antes de atingir os cinco 
anos de vida. Igualmente, 
uma mulher iletrada, tem 
50% de probabilidades de 
ser infectada com o HIV, 
fruto da sua incapacidade 
em interpretar as várias 

mensagens que lhe são 
colocadas à disposição. 
Na vertente profissional, 
é  suscept ível  a  ganhar 
m u i t o  m e n o s  s e  n ã o 
souber  le r  e  escrever.

É verdade que a educação 
com alguma qual idade 
exige grandes investimentos 
financeiros, mas mesmo 
assim, tal não devia ser 
privilégio apenas das escolas 
privadas. As escolas públicas 
financiadas pelo Estado e 
frequentadas pela maioria 
da  população,  também 
deveriam ser potenciadas 
por forma a terem também 
a l g u m a  q u a l i d a d e .

Nota-se  que hoje  em 
dia, nas escolas públicas 
o número de estudantes 
por turma / sala, aumentou 
significativamente. Com 
a  f a l t a  d e  m e i o s  q u e 
permitam a contratação 
d e  m a i s  p r o f e s s o r e s 
qua l i f i cados ,  t o rna - se 
impossível ao professor 
transmitir conhecimentos 
a tão grande número de 
alunos por turma / sala.

A expansão da rede escolar 
não deve significar apenas 
o aumento do número de 
escolas / salas de aulas, pois 
a essência da educação, é a 
matéria que é leccionada aos 
estudantes, isto é, o currículo 
das instituições educacionais.

Na nossa sociedade ouve-
se falar de professores 
a l coó la t r a s ,  co r rup tos 
e  adú l te ros ,  chegando 
alguns deles a ter relações 
adúlteras com as suas alunas, 

ou mesmo entre colegas 
docentes. Como é que esses 
professores conseguem 
conciliar os textos sobre a 
corrupção / adultério, e a sua 
própria conduta? Por outras 
palavras, o que é que se 
espera de um professor com 
esse carácter? Que produto 
é que se espera que saia de 
uma escola, de um colégio, 
ou de uma universidade 
onde a conduta moral dos 
professores deixa a desejar?

Portanto, a conduta de 
um professor é também 
vital ,  assim como é,  o 
c o n h e c i m e n t o  q u e  o 
estudante adquire ou partilha.

Assim como os educadores 
têm que ter os pré-requisitos 
necessários para ensinar a 
matéria da sua formação, 
eles devem igualmente ter 
em mente que para além 
de meros transmissores 
de informações ou artes, 
são também moldadores 
d e  c o m p o r t a m e n t o s .

O professor tem que ser 
intelectualmente competente, 
piedoso e modesto para 
poder ser um bom guia, 
capaz de orientar os seus 
alunos para o caminho recto. 
Tem que ser dotado não só de 
conhecimentos profissionais, 
mas também de valores 
morais, pois ele é responsável 
pe lo  de senvo lv imen to 
da alma, da mente e do 
co rpo  dos  e s tudan tes .

Se os professores não 
tiverem algum domínio sobre 
a matéria que leccionam, os 
estudantes acabam ficando 

privados de informações 
cruciais de que precisam para 
levar avante a sua vocação.

P o r  o u t r o  l a d o ,  s e 
e les  não possuí rem as 
características básicas de 
um bom comportamento, 
incluindo valores morais 
sãos, poderão influenciar 
negativamente os estudantes, 
levando a que estes imitem o 
comportamento imoral e não 
ético dos seus professores.

O s  p e d a g o g o s 
identificaram o respeito para 
com o educador como um 
aspecto crucial no processo 
de ensino e aprendizagem.

Quando os alunos vêem a 
discrepância entre o que os 
educadores lhes ensinam, 
e a forma como eles se 
comportam dentro ou fora 
da instituição, a tendência é 
de perderem o respeito para 
com os seus professores, e 
este tipo de professores deixa 
de ser um modelo a seguir.

Devemos  t e r  sempre 
c o m o  p r i o r i d a d e  a 
redução dos  n íve is  de 
analfabetismo, a melhoria 
dos métodos de ensino, 
um aspecto muito ligado à 
qualidade dos professores. 

Educar  ou  ens inar  é 
considerado uma profissão 
n o b r e ,  p e l o  q u e  o s 
professores merecem o nosso 
maior respeito e admiração.

Por seu lado, os educadores 
têm que considerar a sua 
profissão como uma grande 
responsabilidade, e não 
apenas para instaurarem 
a sua autoridade e poder. 

A educação e os educadores 
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NATAL: só com FRATERNIDADE, AMOR e 
ENTENDIMENTO, podemos criar uma PAZ verdadeira…

 z Cumpramos com medidas de prevenção e não caiamos 
como em 2020 nas emoções, abraçando-nos sem máscara…

 z Requiem in pace Sérgio Vieira…

zambEzE
anUncIe  nO departamento Comercial

Contactos: (+258) 82 307 3450 
847710584 ou 825924246

e-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial

cAthARINA MARIbeL

Não temos 
como fu-
gir nestas 
M A P U -
TADAS  a 

penúltima do fim do ano de 
falar do NATAL para os cris-
tãos e Dia da Família para 
todos moçambicanos, desta 
PAZ que todos almejamos, 
sobretudo em Cabo Delga-
do, onde as FDS (Forças Ar-
madas de Moçambique), da 
SADC e de Ruanda, se ba-
tem, com sucesso, para que 
os kmuwanes, os macondes 
e macuas, apanhem sono.

A PAZ para Cabo Delga-
do, não é só ameaça às po-
pulações de Cabo Delgado, 
que a única culpa que têm 
é terem nascido numa terra 
“prenhe” de recursos estraté-
gicos que são cobiçados em 
todo o mundo: o gás, a grafi-
te, os diamantes, o ouro, etc..

A PAZ que queremos para 
Cabo Delgado, é a mesma 
que queremos, para as popu-
lações de Maputo, para Gaza, 
para Inhambane, para Sofala 
(agora livres de Mariano 
Nhongo, que infelizmente 
teve morte inglória, depois 
de com a sua “teimosia” ter 
recusado regressado à RE-
NAMO, como bem pedia o 

General Ossufo Momade, 
Presidente da RENAMO e 
para que regresse ao conví-
vio dos moçambicanos em 
PAZ, como quase que “ajo-
elhando”, com a humildade 
que lhe é característica, ape-
lava o Presidente da Repú-
blica de Moçambique, Filipe 
Jacinto NYUSI), para Mani-
ca, para Tete, para Zambézia, 
para Nampula, para Niassa.

É a velha máxima, de 
que quando uma parte deste 
MOÇAMBIQUE está ferido, 
todo ele está sentindo tratan-
do-se de um corpo só. É a 
mesma filosofia, que levou 
Paul Kagamè, Presidente da 
República de Ruanda a largar 
das suas mais brilhantes tro-
pas, para conjuntamente com 
os moçambicanos, acabar 
com a “brincadeira” e “vas-
culhar” os terroristas, mui-
tos dos quais estão a serem 
julgados no além-túmulo, 
devido às atrocidades aco-
metidas para as laboriosas e 
pacatas populações de Pal-
ma, de Afungi, de Mocímboa 
da Praia, de Meluco, etc..

A mesma filosofia dos 
Presidentes da SADC, que 
largaram dos seus melhores 
filhos para esta bela “Pá-
tria Amada”, esta terra de 

Mondlane, de Samora, de 
Chissano, de Guebuza e de 
NYUSI, para que a PAZ 
reine em Cabo Delgado, 
para que os recursos estra-
tégicos, sobretudo o GÁS, 
sejam explorados em bene-
fício dos moçambicanos.

O ano de 2021, foi dos 
mais trágicos, provocados 
pela pandemia da Covid-19, 
esse “bicho” que parece 
veio para ficar, já que muda 
de táctica ou de cor, como 
o camaleão:  ora como Del-
ta, ora Ómicro, levando os 
nossos filhos com os seus 
telemóveis a falarem em 
vez dos lindos brinquedos 
para o Natal, a boneca, a 
carrinha que os chineses 
com aquela sua engenhoca 
fazem movidos a pilhas, 
ou mesmo de energia solar 
(e não como nos tempos 
de antanho quando éramos 
mufanitos* nos arrabaldes 
da Maxixe nos anos cin-
quenta ou sessenta, à corda 
manual ou empurrando-os), 
a bicicleta, a lanterna e na 
actualidade os smarfones, 
mas falam como o Doutor 
Ilesh Jani, Director do INS 
(Instituto Nacional de Saú-
de) ou do Professor Doutor 
Armindo Tiago, ministro 

moçambicano de Saúde, de 
variantes, de  4ª vaga , de  
vigilância epidemiológica. 

Vejam só, os nossos 
meninos que já foram im-
postos reduzir o número de 
aulas (2 ou 3 por semana), 
mas também se habitua-
ram a conviver com este 
“bicho”, porque quando 
saem para a escola ou vão 
esporadicamente passear 
com os pais – é:  primei-
ramente levar a MÁSCA-
RA.São elas que exigem…

Mas deixemos, estas fes-
tas atípicas, para voltar ao 
passado, já que no mundo 
só se fala de vagas transmis-
síveis, para que todos cum-
pram o apelo do Presidente 
da Republica de Moçambi-
que, Filipe Jacinto NYUSI, 
na sua “Comunicaçãoà Na-
ção “, do dia 20 de Dezem-
bro de 2021 e dos valorosos 
trabalhadores de Saúde.

Por isso, o apelo de que no 
NATAL: só com FRATER-
NIDADE, AMOR e EN-
TENDIMENTO, podemos 
criar uma PAZ verdadeira…

Queremos uma PAZ du-
radoira, não só para os mo-
çambicanos, mas para todos 
os povos amantes da PAZ, 
porque tal como se anunciou 

há cerca de 2021 anos, em 
Belém: “Glória a Deus nas 
Alturas e PAZ na Terra aos 
Homens de Boa Vontade…”

Queremos que todos fes-
tejem o Nascimento JESUS 
CRISTO em harmonia, 
mas fundamentalmente ao 
juntar as famílias não dei-
xem de se proteger, man-
ter o distanciamento social 
e para os que não foram 
se vacinar possa fazê-lo. 

N.A. – Constituiu uma 
grande manifestação de pe-
sar as cerimónias de home-
nagem a SÉRGIO Castelo 
Branco VIEIRA, falecido 
dia 16.12.2021 na África do 
Sul, que tiveram lugar no 
Paço do Conselho Munici-
pal da Cidade de Maputo, 
no dia 21 de Dezembro de 
2021, na qual contou com a 
presença do Presidente da 
República de Moçambique 
e da FRELIMO, Filipe Jo-
aquim NYUSI. Sérgio Vieira 
foi-lhe  dedicada mensagens 
não só de familiares, mas 
da Associação dos Escrito-
res e elogios da FRELIMO 
e do Presidente da Repúbli-
ca. Sérgio, repousa no Ce-
mitério de Lhanguene. Re-
quien inpace Sérgio Vieira!...

*mufanito – rapaz, menino
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Editorial
2021 problemas, e 
2022 esperanças!À este ano, que em poucos dias finda, esperamos 

com a maior das ansiedades devido a desgraça 
epidemiológica que se verificou no ano transac-
to, aquele sim era um ano para terminar, isso na 
crença de que o decurso do fuso horário determina 

o enredo do dia-a-dia, ou seja, que os acontecimentos estão esca-
lados por anuidade. Aquele ano foi evidentemente uma desgraça 
para todos, do geral ao particular, estranho nisso foi que não te-
nha sido dito no aguardado comunicado presidencial a partir da 
assembleia da república, uma perdida oportunidade para dizer a 
verdade mas não, preferiu-se proferir lindas palavras para caracte-
rizar o abismo à vista de todos e depois recusam-se a admitir que 
seu serviço fundamenta-se pela mentira, quando eles próprios (os 
políticos) alimentam essa desconfiança, o ano passado foi mau.

Mas, o estado em referência neste momento é o que agora ca-
minha a passos muito largos para o fim, é sobre este que devemos 
fazer as análises para aferir o resultado do seu estado pese embora, 
o laboratório central já nos tenha trazido os resultados a respeito 
mas, a qualidade hospitalar não está no tamanho da infra-estrutura, 
principalmente no nosso país, aliás, pela preferência dos cidadãos e 
principalmente dos dirigentes desta nação, a maior infra-estrutura 
hospitalar não tem sido nada favorita, recorrendo-se sempre aos 
laboratórios do tamanho de garagens para obter melhores resultados 
por tanto, os resultados já declarados a respeito da nação podem 
não ser dos mais confiáveis pois, provém de instituições enormes e 
oficiais, (presidência e assembleia da republica) quanto o hospital 
central, nada confiantes. Por assim ser, estão todos outros laborató-
rios do país e quiçá do exterior, os mais confiados pelos dirigentes, 
livres de continuar a analisar o estado actual ou anual deste Estado.  

Porque tudo parou com o bum da covid-19 no calamitoso ano, 
esperava-se que as coisas voltassem à normalidade neste ano e, 
o que aconteceu foi que a pandemia prevaleceu, não nos mes-
mos moldes, sendo que essa pandemia é de natureza demasiado 
variada mas, mais do que isso o país aceitou a sua existência e 
desistiu de combate-la passando a desafia-la, reduzindo exagera-
damente a aplicação de medidas mesmo continuando a cantarolar 
a sua importância pela imprensa ao ar mas, os transportadores 
e transportados, os mercados e lugares de aglomeração popular 
foram largados a própria sorte, mantendo a prevenção em lugares 
frequentados pelos cidadãos de primeira e as vezes de segunda 
porque toda a ordenação seguinte ficou no combate faz de con-
tas e mesmo por isso, não sabemos se morremos mais ou menos.

Antes de esmurrarmo-nos com a covid-19, a nação vinha jorrando 
sangue em uma das partes da sua fisionomia durante três anos, essa 
ferida era tratada de forma tão leviana que sequer era merecedora de 
análises laboratoriais, recorrendo-se recorrentemente a medicação 
caseira o que resultou numa abertura terrível desta ferida. Até a na-
ção aperceber-se da gravidade desse sangramento, nem as garagens 
laboratoriais nacionais estavam em altura de fazer qualquer curativo, 
a única alternativa era mesmo o exterior, como gostam os dirigentes, e 
com a actuação dos de fora, infelizmente pudemos perceber que essas 
tão amadas soluções estrangeiras  afinal não operam milagres visto 
que, a população nortenha continua em apuros, os cidadãos, ainda 
que tenha provavelmente reduzido o número, continuam a morrer, 
o número de refugiados mantém e a guerra está até a alastrar-se.

Se analisarmos pelos últimos acontecimentos,no que refere aos 
raptos, aliás um facto que já há anos tem merecido polemicas 
manifestações, pode-se perceber que tal malefício ainda carac-
teriza o nosso estado, significa que neste estado o bem-estar e 
a liberdade humana são considerados negócio. Nesse mercado, 
em poucos casos em que os assuntos são resolvidos, quase que 
sempre transmitem um contencioso de cumplicidade com o es-
tado, a polícia, tal como acontece na perseguição às liberdades.

 Contudo, o objectivo foi o de recolher o mesmo material reco-
lhido pelas enormes instituições para a análise dessa nação porém, 
a nós cabe apenas recolher, analisar e devolver para que se anuncie 
o resultado. Que se verifique então para um resultado realístico.

Estado da Nação

Era uma vez um ano chamado 2021. Um ano que iniciou 
titubeante, calmo, vagaroso, como iniciam todos os 365 
dias, mas que ao longo do seu percurso e decurso ali-
mentou e conheceu diversas nuances que o caracterizarão 
como o ano que ficará na história dos moçambicanos. 

As razões para tal são várias e variadas, e abrangendo dos mais 
díspares contextos, desde o político, passando pelo social, despor-
tivo e económico, sendo a política e a económica as mais sonantes.

E vamos aos factos. Politicamente o país morreu. A paz foi viola-
da  com o incremento da guerra em Cabo Delgado e atirada para a 
sarjeta, com todas as consequências que disso advieram. A oposição 
ficou retraída, o país regrediu na democracia, e as forças políticas 
emergentes desmaiaram nos seus ensaios de comunhão política.

Economicamente ficamos de tangas. O país ficou dividido ao meio 
resultante das dívidas ocultas as estradas foram selvaticamente con-
troladas por grupos de bandalhos, oportunistas da guerra, dificultando 
grosso modo o escoamento de produtos necessários à sobrevivên-
cia das populações, atrasando o crescimento de crianças, mutilando 
energias dos mais velhos, e, sobretudo, emagrecendo toda a Nação. 

Socialmente ficamos menos povo. As divergências do status quo 
criaram fissuras no tecido do relacionamento, e ficou bem vincada 
a diferença das opções de tacho. A quantidade de bocas superava 
a oferta, conquanto que, por outro lado, uns estrebuchavam e se 
refastelavam à la carte. Em termos desportivos, o ano foi incarac-
terístico. Sucumbimos em diversas frentes, ficou claro para todos.

Em termos de saúde, a covid 19 não deixou tréguas e atrasou cada vez 
mais os ensaios de desenvolvimento. Mas, porque o altruísmo de um 
povo guerreiro não morre por incertezas de momento, os moçambicanos 
fizeram das tripas coração, ou seja, apesar de viver o dia-a-dia do sibilar de 
balas nos seus ouvidos, apesar das diferenças na aquisição do pão, e apesar 
também dos desaires desportivos, estes (nós), o povo, embebido pelo calor 
da chama da unidade, juntou esforços e foi o que se viu. Expectativas 
renovadas. Esperanças recuperadas, tudo incarnado na ideia máxima de 
que lobos e cordeiros podem coabitar juntos, bastando para tal eliminar 
preconceitos. Afinal todos os dias é Natal, bastando haver a luz do sol.

E é com esta mensagem de Natal Feliz para todos e Ano de 2022 
Próspero, que queremos dizer o nosso muito obrigado a todos os lei-
tores, colaboradores e assinantes do Jornal Zambeze, sem esquecer a 
amálgama de ardinas que diariamente suou as estopinhas nesta vida 
difícil para vender o jornal e garantir a côdea de pão para as suas fa-
mílias. Estamos bastante sentidos pela vossa colaboração! O ano foi 
atípico na nossa forma de estar com os nossos assinantes e leitores. 
Houve momentos de incerteza devido ao alastramento dos efeitos da 
corona vírus. O próximo ano afigura- se diferente. Acreditamos em 
tudo e em todos, pois, juntos seremos mais fortes. Adeus 2021, Olá 
2022. Desde já te saudar e te desejar sucessos ao longo dos teus dias 
de presença. Queremos que sejas mais sóbrio. Mais atencioso à afli-
ção dos moçambicanos. Queremos que não te afastes dos problemas 
que nos torturam e que, sobretudo, sejas um ano que traga soluções 
às makas que inibem devolver a esperança a este povo. Kanimambo!

DoUgLAs MADjILA
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a violência sexual continua um grave e sério problema 
de saúde pública. e apesar da pressão exercida pelas autori-
dades da administração da justiça, os casos continuam a ter 
lugar em vários cantos do território nacional. 

A propósito do 
assunto, a psicó-
loga e represen-
tante do sector da 
Violência Basea-

da no Género na Direção da Saú-
de na Cidade de Maputo, Suzana 
Sumbane, mostra-se extremamen-
te preocupada. Diz que contra um 
mal que começa com uma simples 
palavra, a sociedade deve unir-se 
e dizer não à violência, indepen-
dentemente das razões que podem 
ser evocadas para a sua prática. 

Segundo se sabe, a violência se-
xual pode ter várias fontes. Ou seja, 
pode ser praticada por pessoas dife-
rentes. Pode ser no local de trabalho, 
com os protagonistas a serem cole-
gas ou chefes das vítimas. Também 
pode ser nas áreas residenciais, na 
família, ou mesmo na via pública. 

Na abordagem desta matéria, 
Suzana Sumbane destaca questões 
relacionadas com violação sexual 
protagonizada por padrastos. E em 
alguns casos, as violações sexuais 
resultam em gravidez indesejada 
ou contração de doenças de fórum 
sexual, o que torna o cenário da 
vítima ainda mais de difícil gestão. 

Em consultas que chegam a 
entrevistada, há situações em que 
no seio familiar, a situação da vio-
lação sexual é até conhecida, mas 
fechada por toda uma estratégia de 
omissão familiar. Até a mãe pode 
aparecer como a vilã, talvez mesmo 
na lógica de tentativa de proteger a 
rapariga vítima. Em muitos casos 
em que a mãe aparece a consen-
tir a violação e a calar, verifica-se 
que estas vivem com o padrasto 
da rapariga. Ou seja, há aqui tam-
bém a tendência de a mãe/esposa 
proteger o seu parceiro, prejudi-
cando e colocando a criança na si-
tuação de duplamente prejudicada. 

Nesta ordem de ideias, a psicó-
loga Suzana Sumbane, afirma que 
é importante ensinar as mulheres a 
prevenir e a lutar contra a violência 
sexual. O que acontece quando se 
fala da violência sexual, muitas 
vezes, pensa-se na penetração. 

Neste caso, a violência sexual 
tem a ver com actividade sexu-
al ou acto sexual não consentido 
pelo parceiro por uma pessoa do 
mesmo sexo ou de sexo diferente. 
Mas também, a fonte diz que tem 
a ver com o coagir alguém ater 
relações sexuais, aliciar alguém 

a ter relações ou qualquer tenta-
tiva que implique uma situação 
voltada para a sexualidade sem o 
consentimento da outra pessoa.

“Nós consideramos violência 
sexual, não necessariamente a pe-
netração simplesmente, mas a to-
das acções que concorrem a uma 
tendência de querer ter qualquer 
coisa relacionada com a sexua-
lidade, sem o consentimento da 
outra pessoa. A tudo isso conside-
ramos violência sexual,” ressalvou.

 

Formas de violência sexual

Ainda no decorrer da conversa, 
a fonte explicou igualmente queem 
termos de saúde, a violência sexual 
vai mais afundo. Nisto, considera-
-se também o aborto forçado, como 
uma forma de violência sexual.

Esta refere que o impedir a par-
ceira a usar contraceptivos como o 
uso de preservativo e pílulas dispo-
níveis nas unidades sanitárias é, tam-
bém, considerada violência sexual. 

Ainda no concerne a atitudes 
que, de alguma forma, tornam a 
vítima duplamente prejudicada, 
a entrevistada do Zambeze rei-
tera que é necessário que toda a 
sociedade se una neste combate. 

A nível institucional, diz que 
equipas do Ministério da Saúde 
estão a trabalhar com outras enti-
dades, numa comissão multidis-
ciplinar com vista a garantir que 
todos estejam integrados no pro-
cesso de denúncia e luta. Campa-
nhas de sensibilização e educação 
têm estado a ser desenvolvidos, 
tanto nas unidades sanitárias, na 
via pública, assim como através 
de meios de comunicação social. 

A psicóloga reiterou a impor-
tância ser o primordial dirigir-se 
a unidade sanitária mais próxima 
sempre que houver situação de 
violência sexual. Disse e justifi-
ca, é importante pelo facto de esta 
violência, para além de danos físi-
cos que são as lesões que a pessoa 
contrai no momento da violência 
sexual, há muitas outras conse-
quências até nefastas que podem 
resultar desta violência sexual.

“Nas unidades sanitárias tem 
um pacote completo para assistir 
a vítima de violência sexual, que 
está acompanhado das seguintes 
formas: assistência médica, psicó-
logo, e faz-se o acompanhamento 

da vítima para o médico-legal”.
Por outro lado, depois de uma 

violência sexual, a fonte aponta 
quea vítima pode-se beneficiar 
de um tratamento de profilático 
para o (HIV), que tem uma con-
centração de emergência e (ITS). 

Explicou ainda para a ví-
tima beneficiar-se do pacote 
completo, deve chegar na uni-
dade sanitária dentro de três 
dias, ou seja, dentro de 72 horas. 

“Porem, não estamos a dizer 
que é 100%. Mas de todas vítimas 
de violências sexuais que foram 
assistidos nas unidades sanitárias 
dentro de 72horas, e tomaram 
corretamente este antirretrovirais, 
no final de seis meses, essas mes-
ma vítimas foram testadas nega-
tivo ao HIV” ressalvou a fonte.  

Recordar que os pais que de-
vem ensinar as crianças algumas 
formas de prevenção da violência 
sexual. Sabemos que tem cer-
tas pessoas que gosta de fazer 
um toque nas crianças, na roupa, 
no corpo no sentido de que es-
tão a brincar com as mesmas, um 
comportamento que pode indi-
ciar atitudes de violência sexual.

 

Intervenção do psicólogo na 
vítima de violência sexual

Segundo avançou a psicóloga, 
este profissional é crucial. Diz que a 
violência sexual desestabiliza qual-
quer pessoa, mexe com as emo-
ções eo estado mental da pessoa. 

Entretanto, a fonte referiu que 
depois da violação sexual, a mulher 
sente-se desvalorizada, fica com 
auto estima baixo e desenvolve 
várias psicopatologias. Apontou 
ainda, a depressão, ansiedade, o 
stresse, o medo de ter contacto com 
a pessoa de sexo oposto por conta 
do impacto da violência. Em algum 
momento vai chorar e gritar sozinha.

Por isso a intervenção do psi-
cólogo na vítima de violência é im-

portante. É fundamental no sentido 
de se garantir acompanhamento 
psicológico no mínimo de três em 
três meses. Há ainda a necessi-
dade de sessões de psicoterapia 
breves, dependendo do paciente.

Uma questão bastante pre-
ocupante, para a fonte, tem a 
ver com as crianças, tendo em 
conta a vulnerabilidade des-
te grupo aos predadores sexuais 
que pululam por vários cantos. 

É muito difícil para os pais 
e cuidadores tomarem atenção e 
detectar, na primeira relação,uma 
tentativa de violência sexual con-
tra as crianças, porque muitas 
vezes as crianças são violadas 
no seio familiar. E estas crianças 
sofrem ameaças sérias e graves. 
Aqui entram, igualmente, ado-
lescente, que também devem 
merecer toda atenção da família. 

Por sua vez, para a presiden-
te da associação das vítimas de 
violência doméstica, Madalena 
Cidália Domingos, a violência se-
xual tem atendimento primordial 
e merece muita atenção por parte 
do governo, porque o que se vê 
ultimamente e bastante dramático.

Segundou avançou, a associa-
ção foi criada com objetivo de ajudar 
e fazer o acompanhamento as víti-

mas de violência baseada no género.
“Criei esta associação para 

que outras pessoas não passem 
pelo que passei”, frisou a fonte.

No decorrer da entrevista, 
Madalena Cidália Domingos, 
partilhou que a criação da orga-
nização foi resultado do sofri-
mento que ela passou como víti-
ma, mas também das narrações 
que recebia de outras vítimas. 

“Sofri violência física e psico-
lógica durante 18anos. Achava que 
o meu ex-marido poderia mondar. 
Mas na verdade ninguém dorme 
ladrão e acordo cristão (risos). Mas 
também não sabia na altura que os 
meus direitos estavam a ser viola-
dos, por isso fiquei na esperança da 
mudança da parte dele” – contou ela. 

Para esta, os motivos alega-
dos por predadores sexuais não 
justificam o ato. Disse e acres-
centa que o agressor é um psico-
pata. Sempre tem algo para dizer.

Esta aconselha as mulheres 
para não esperarem pela segun-
da violência. Há necessidade de 
se garantir denúncia imediata. 

Lei sobre violação sexual 

À luz da lei penal vigente, 
a violação é qualificada como 
um crime semipúblico, o que 
significa que aguarda por algu-
ma queixa para se iniciar o de-
vido procedimento criminal. 

“Assim, só a vítima ou o seu 
representante legal goza do direi-
to de iniciativa processual (quei-
xa). Exemplo, se se tratar de mu-
lher menor de 12anos de idade, 
e outras circunstâncias especiais 
previstas na lei penal” – ressalva-
Archer Leitão Guingavangava.

Segundo o advogado, muitas 
formas de violência acontecem 
no âmbito familiar. Apontou o 
exemplo de agressão física, (ofen-
sas corporais), que dependem 
da acusação particular. Ou seja, 
é necessário que alguém vá re-
meter queixa em uma das instân-
cias da administração da justiça.

Para que se considere que 
há crime de violação sexual, é 
necessário que se verifiquem al-
guns requisitos como a falta de 
consentimento, violência oral 
ou física, fraude ou privação do 
uso da razão ou dos sentidos. 

Archer Leitão Guingavan-
gava diz que a vítima tem legi-
timidade para propor acção cri-
minal, ou seja, os representantes 
legais, como marido, pai, mãe, 
os avós, irmãos, ou os curado-
res. Quando se tratade menor de 
12 anos de idade, a acção penal 
compete ao Ministério público.

Violência sexual: Tudo começa 
com uma simples palavra!

crizalda Vilanculos
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Um resultado do método paradoxal 
de “desgraçar” o inimigo

De raptado a raptor: 

Na guerra que se trava contra os insurgentes, também 
chamados de terroristas, em Cabo delgado, um dos temas 
mais debatidos é a indignação e questionamento pela meta-
morfose dos raptados que depois se tornam em membros ac-
tivos, líderes e também raptores de outros, muitas vezes, nas 
mesmas regiões onde residiam e foram raptados. Na mesma 
linha, se questiona os que, voluntariamente, se deixam recru-
tar para as fileiras da organização. Neste grupo de agentes re-
crutados incluem-se mulheres que chegam a assumir posições 
de liderança. 

Para este com-
p o r t a m e n t o 
dos raptados 
e recrutados 
para a colabo-

ração activa e consciente com 
o inimigo, apontam-se várias 
razões entre elas, as mais di-
vulgadas, como o medo de 
represálias (morte) por parte 
das duas partes em conflito, a 
chantagem (violência contra 
os seus familiares), a recom-
pensa financeira, etc. Algumas 
especialidades disciplinares, de 
âmbito psicológico, antropoló-

gico, teológico, etc. apontam 
motivos ocultos na intimidade 
estrutural (mente, organismo, 
espírito, etc.) do homem, isto 
é, de ordem criacional (que 
criou /formou o homem pre-
sente) para ele ser e fazer o que 
é. É como se no presente (no 
ser raptado e submetido) não 
fosse mais que a “revivência” 
doseu ser constitutivo do pas-
sado histórico (milenar). Nes-
ta perspectiva, pode se evocar 
o termo “criaturidade”, muito 
usado pelo teólogo, filósofo 
e escritor L. Boff, para expli-

car que o homem, sendo uma 
criatura (produto do passado 
histórico), é constitutivo dessas 
qualidades de que foi criado e 
que lhe garantiram a sobrevi-
vência perante os desafios ao 
longo desses milénios, desde a 
sua existência. Estas qualida-
des de conflito e reconciliação 
nunca desaparecem e o atraem 
a voltar a ser / experimentar as 
vivências pelas quais passou. 
Ainda na mesma linha dualista 
de análise de Boff, ao se falar 
de conflito, deve-se falar do seu 
oposto, a reconciliação, pois, 
um desafio pode ser assumido 
como um conflito, daí a recon-
ciliação como um efeito pró-
prio e inevitável daquele (con-
flito) Assim, o homem seria um 
produto de constantes ciclos e 
mutações de conflitos e recon-
ciliações em direção à pleni-
tude. Assim, a pessoa, sendo 
colocada, ainda que forçada e 
contra sua vontade, numa dada 
situação, por mais penosa que 
seja (que nunca o é como aque-

la de que passou na história 
da sua evolução), nela emer-
giriam (ressuscitariam) certas 
vivências desse seu longo e 
legado passado histórico que 
o constituem essencialmen-
te e assim, se adaptar ao novo 
ambiente em que passa a viver, 
com certasvivências agradavel-
mente estruturantes (emocionais, 
espirituais, físicas, etc.) jamais 
vividas, sejam elas de ordem con-
flituosa e/ou reconciliatória, no 
ambiente de onde fora raptada. 

Nesta dinâmica histórica 
passado/presente constitutiva da 
pessoa, em estado de permanen-
te conflito/reconciliação, a pes-
soa sempre vive estes momentos 
duais. É assim que o referido 
estudioso ao explicar a sorte do 
destino humano, se paradisíaco 
ou infernal, de bem ou mal, de 
vida (positivo) ou de morte (po-
sitivo), de opressão ou de liber-
dade, de paz ou de violência, de 
exploração ou de solidariedade, 
etc., afirma ser a vidauma cami-
nhada constante, “um processo 

continuo”, em direcção à pleni-
tude de que o homem não pode 
conhecer, sendo a caminhada, 
com mais avanços e recuos na  
direcção dos seus desígnios (de 
Deus). Esta caminhada é, segun-
do o autor, uma constante simul-
taneidade de graça e desgraça ao 
ponto de não existir nenhuma 
situação pecaminosa que não 
possua alguma graça e vice-versa. 

Nesta perspectiva, pode se 
aludir à possibilidade de algum 
raptado estar colocado numa con-
dição onde experimenta, directa-
mente, novas e sedutoras entra-
nhas vivências/“criaturidades”e  
que, à semelhança de qualquer 
animal (de animalidade que nun-
ca morre em nós), adquire ou se 
lhe acrescenta uma nova entidade 
e, não raras vezes, sedutora ao 
ponto de passar aassumir-se como 
uma criatura superior em muitos 
aspectos como em lucidez, sabe-
doria, alegria e poder, o que faz 
recordar a autoproclamarão de 
Jesus de que “Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida. Ninguém vem 

alberto lote tcheco
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ao Pai a não ser por mim”. Para 
Boff, Deus é amor e é graça, sen-
do esta (a graça) a que constitui o 
tema da sua obra “A graça liberta-
dora no mundo”, pressupondo-se 
que quem se sente agraciado sen-
te-se livre. Para estes usufrutos, 
Jesus coloca, como condição a 
obediência a si /Deus e a renúncia 
a tudo: “Se alguém vier a mim e 
não aborrecer a seu pai, mãe, mu-
lher, filhos, irmãos, irmãs e ainda 
também a sua própria vida, não 
pode ser meu discípulo (Lucas 
14:26), isto é, não pode usufruir 
daqueles bens. Não se trata duma 
exigência forçada e desuma-
na, mas da que a própria pessoa 
agraciada e livre passa a assumir 
como forma da sua vivência à 
custa de qualquer sacrifício. Por 
outro lado, sentindo se agraciado 
e livre, assume que acções para 
esse efeito valem tudo incluindo o 
seu próprio sacrifício, sofrimento 
e até a morte por tudo que não seja 
essa vida. E, na mesma aborda-
gem relativista e dualista de Boff, 
a morte (fim) é o começo da vida. 

Estas considerações teóri-
cas, relacionadas à questão do 
raptado transformado em agente 
raptor, além de sugerirem a natu-
reza constitutiva da criaturidade 
do homem, com todas as suas 
facetas de conflito (dominação e 
submissão) e reconciliaçãoper-
pétuos ainda que novos,têm de 
ser associadas à outra dimensão 
própria do homem: a consciência, 
ou seja, o conhecimento, como 
fonte da sua libertação. Pelo pro-
cesso de libertação, sugere-se a 
dificuldade para aobtenção do 
mesmo e asua assunção como 
uma possibilitada pelagraça.

É neste aspecto onde se obser-
va o método propagandístico dos 
governos contra os seus inimi-
gos cujos resultados constituem, 
paradoxalmente, um factor de 
recrutamento para as fileiras do 
inimigo.Na propaganda governa-
mental (de qualquer governo), os 
seus inimigos são apresentados e 
chamados depreciativamente, se-
não vejamos. O governo colonial 
português chamou, durante 10 
anos, de terroristas aos guerrilhei-
ros da FRELIMO que lutavam 
pela independência nacional. O 
governo moçambicano, depois da 
independência, chamou, durante 

16 anos, de bandidos armados aos 
guerrilheiros da Renamo que luta-
vam pela liberdade e democracia 
(multipartidária). Assim, quase 
todos os moçambicanos (crian-
ças, jovens e adultos) que viviam 
no espaço nacional, assumiam os 
valores daquela propaganda dos 
respectivos governos. Esta con-
vicção da veracidade das infor-
mações veiculadas era reforçada 
pelos testemunhos apresentados 
sobre as acções “criminosas” dos 
seus inimigos (vide jornais desses 
períodos históricos) como a quei-
ma de residências, a destruição 
de infraestruturas, os ferimentos 
e assassinatos aos membros das 
populações e outras barbaridades. 
Esta imagem era profundamente 
enraizada na mente desta popula-
ção, que não convive com os tais 
terroristas e bandidos armados, ao 
ponto de assumirem que tais ter-
roristas e bandidos armados são 
indivíduos sujos (não se lavam), 
mal-educados (não dialogam), 
sisudos (sempre zangados), ig-
norantes (sem nenhum conhe-
cimento formal), imbecis (não 
inteligentes), violadorese sexuais 
(sem casamentos), pagãos (sem 
religião e ideologia), terroristas 
(que planeiam e executam os 
males pelo simples belo prazer), 
idiotas (não produzem nenhum 
discurso coerente), assassinos 
(simplesmente pegam em algum 
instrumento contundente e andam 
à procura de alguém para ferir) 
e tantas outrascenas imaginadas. 
Assim, a pessoa, na possibilidade 
e eminência de deparar com eles 
(terroristas ou bandidos armados) 
não esperava outra sorte senão 

que lhe aconteça umas destas hor-
ríveis imagens.Foi assim durante 
todo o período de conflito, de 10 
anos e de 16 anos, em que os go-
vernos (colonial e moçambicano) 
assim procederam e nunca apre-
sentaram, empúblico, nos órgãos 
de informação (jornal, rádio e 
televisão), alguma intervenção 
política (discurso, entrevista, ar-
tigo, mesmo a foto) dum quadro 
inimigo, em liberdade. Porém, os 
governos anunciam as mortes dos 
seus líderesinimigos e, por esses 
actos, declaram, publicamente, a 
eminência do fim da guerra pela 
derrota aos inimigos pois as suas 
“cabeças” já foram decapitadas.

É esta estratégia propagan-
dística que se torna paradoxal 
(facilita o seu recrutamento pelo 
inimigo), pois quando a pessoa 
depara com o provável terrorista 
assassino e raptor, em que, já fora 
de si, não esperando nenhuma 
qualidade humana daquelas que 
julgava ausentes nos terroristas e 
bandidos armados, começa a re-
zar ao bom e todo-poderoso Deus 
para providencie a descida do Es-
pírito Santo e sobreviva pela sua 
graça. E, ao verificar que, em vez 
do previsto, de ser sujeito a uma 
daquelas situações desgraçadas 
imaginárias, construídas pela pro-
paganda governamental, o rapta-
do vislumbra uma ou mais quali-
dades humanas de que não podia 
imaginar. Tendo estado a rezar, 
assume a presença da graça pois, 
como diz Boff, por mais parado-
xal que pareça, nenhuma situação 
pecaminosa é desprovida de gra-
ça assim como nenhuma situação 
de graça é desprovida de pecado. 
É assim que o raptado, ante esta 
“graça” e/ou “humanidade” e 
que, ao longo dos dias, vai verifi-
cando mais outros actos racionais 
como a organização, a disciplina, 
a planificação, a justiça, etc. inter-
nas do grupo, próprias de qual-
quer outra forma de organização, 
incluindo de terroristas, porque 
estava erradamente preparada, 
cai no extremo oposto de outra 
crença: de que o que acreditava 
antes é falso e que aqueles que as-
sim afirmavam estavam errados. 
Esta descoberta da “verdade” 
tem um efeito devastador no es-

pírito do raptado. Pode acontecer 
que suceda o efeito anunciado de 
que“Conhecerás a verdade e esta 
te libertará” (João 8: 32). O rap-
tado, ao conhecer um insurgente 
como Bonomado Omar, o líder 
dos insurgentes descrito como 
quem “finalizou a 10ª classe na 
Escola Secundária Januário Pe-
dro, em Mocímboa da Praia, (…) 
era um jovem calmo, bom aluno 
e bom jogador de futebol. Depois 
de atingir a maioridade, cumpriu 
o serviço militar na marinha, em 
Pemba, findo o qual residiu no 
internato do African Muslim, fi-
nalizando a 12ª classe. (Era) um 
elemento carismático junto de 
outros jovens, conhecido pelo seu 
sentido de justiça e de protecção 
dos mais novos. Um dos seus pas-
satempos era jogar futebol” (João 
Feijó, “Do ʻinimigo sem rostoʼ à 
hipótese do diálogo: identidades, 
pretensões e canais de comuni-
cação com os machababos”, in 
Omar, Destaque Rural nº 130, 
10 de Agosto de 2021). Esta des-
coberta da “verdade” liberta o 
raptado e que passa a se assume 
o melhor que os outros deixados 
e que não conhecem a verdade e 
se outorga a missão de os libertar 
(esclarecer). Esta vocação de di-
fundir da verdade libertadorapode 
ser explicada porque “O bem ten-
de sempre a comunicar-se. Toda a 
experiência autêntica de verdade 
e de beleza procura, por si mes-
ma, a sua expansão; e qualquer 
pessoa que viva uma libertação 
profunda adquire maior sensibi-
lidade face às necessidades dos 
outros” (Papa Francisco, in A ale-
gria do evangelho). Independen-
temente do juízo de ser a doutrina 
teológico-social dos insurgentes 
ser uma verdade e beleza, pode 
se explicar desta forma o que al-
guns raptados, ora convertidos, 
se sintam e ajam, com orgulho e 
sacrifício, para libertar os outros. 

Depois desta explanação de 
ordem mental e espiritual, resta 
abordar a questão prática em que 
são reportados episódios desuma-
nos dos terroristas. Pode se ques-
tionar como é que o convertido 
raptado aceita participar, com a 
sua “verdade” e “liberdade”, agir 
com tamanha “desumanidade” 

para os outros. Neste aspecto, 
seria de interesse conhecer a na-
tureza própria duma luta armada 
faz com que os inimigos se tratem 
sempre como tal e, depois, como 
de outra forma, após décadas de 
lutas terminadas em reconheci-
mentos mútuos, conversações, 
abraços e acordos e governação 
conjunta, e que, no fim, cada par-
te nega ter sido o protagonista 
dos reportados males nos tempos 
de conflitos. Observa-se que o 
documento aludido refere a “hi-
pótese de diálogo”, o que é sem-
pre desmentido pelos governan-
tes interrogando sobre o que se 
pode dialogar com os terroristas. 

Neste conflito contra os in-
surgentes, vemos repetidos os 
mesmíssimos episódios discur-
sivos, propaganda e actos, o que 
justifica, igualmente, as várias e 
diferentes interpretações e previ-
sões sobre o desfecho do mesmo. 
Porque os conflitos anteriores 
levaram décadas (10 e 16 anos), 
pode se questionar se a metodo-
logia propagandística, de ocultar 
alguma “graça” ou “humanida-
de” do inimigo é totalmente vá-
lido pois os seus frutos têm sido 
alcançados num período muito 
tardio. Assim, pode se sugerir 
que, para se evitar o recrutamen-
to e a reconversão do raptado em 
convertido, raptor e líder,pode se 
conseguir por um esclarecimento 
realista dos acontecimentos, dos 
seus membros e líderes de modo 
que o malfeitor não seja assumido 
como benfeitor pelo simples facto 
de se lhe descobrir alguma graça. 
Nesta linha, para se dificultar o 
aliciamento / recrutamento, pode 
se recomendar que o inimigo seja 
apresentado com algumas das 
suas “graças” de modo que, uma 
vez que estas sejam conhecidas 
porquem não esteja preparado, 
este não possa assumi-lo como 
um santo e assim esteja disposto 
a seguir e se sacrificar por ele.

A estratégia de afirmar a ver-
dade, a “graça”, sobre o inimigo, 
além dos efeitos dos positivos 
mobilizadores (desencorajar o 
recrutamento), é um acto de con-
fiança na cidadania na medida 
em que se oferece a este a rea-
lidade / verdade e se deixa que 
o cidadão decida por si mesmo 
sobre o sentido, atitudes e acções 
a tomar. Trata-se de um acto de 
alta coragem própria de um Man-
dela, de um Jesus e poucos capa-
zes de descrever o inimigo com 
as suas graças, colocando assim 
os seus interesses (pessoais, 
partidários e governamentais) 
abaixo dos mais nobres: cidada-
nia, humanismo. E na falta desta 
pratica de humildade política é 
que os conflitos, alimentados por 
este “desgraçamento” e diabo-
lização total do inimigo, duram 
uma eternidade e os resultados 
nem sempre são aqueles por que 
aqueles métodos eram esperados.  
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Mar deixou de ser repositório 
dos resíduos poluentes

Fiscalização de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior continua um desafio 

moçambique tem estado a sofrer pressão sobre os re-
cursos pesqueiros incluindo a destruição do mangal, situ-
ação que obriga o governo ao aprimoramento dos esforços 
para o cumprimento efectivo da agenda 2030. segundo o 
jurista do proaZUl, entidade tutelada pelo ministério 
do mar Águas interiores e pescas (mimaip), Celso lopes 
a pressão sobre o pescado e destruição do mangal é uma 
realidade no país e urge colmatar tais acções através de 
programas de restauração do mangal e pesca sustentável. 

Celso Lopes 
e x p l i c o u , 
durante um 
seminário de 
capacitação 

a comunicação social, na pro-
víncia de Maputo que num pas-
sado o mar era assumido como 
repositório de tudo quanto o 
ser humano prescindia para o 
uso, convencido de que exerce 
a função de eliminar os conta-
minantes. Contudo, o tempo 
provou o contrário, hoje e por 
hoje, o debate sobre os efeitos 
das mudanças climáticas é uma 
realidade e Moçambique tem 
estado a enfrentar esses fenó-
menos a exemplos dos ciclones 
Idai, keneth, eloise, guambe 
ocorridos num passado recente.

“Se repararmos as grandes 
cidades como a de Maputo, 
o sistema de esgoto a drenar 
os resíduos está para o mar” 
exemplificou acrescentando 
que alguns recursos pesqueiros 
foram desaparecendo devido 
aos poluentes lançados ao mar.

Celso Lopes indicou ain-
da que o mangal constitui o 
berçário de diversos juvenis. 
Porém, a forma como os se-
res humanos tem estado a 
lhe dar com o mangal contri-
bui para eliminação dos ele-
mentos para a sobrevivência.  

“O carbono é conservado 
nas árvores, nos solos e o man-
gal conserva mais vai dai que há 
necessidade da exploração sus-
tentável deste recurso” indicou

Para o jurista do Proazul 
levanta-se desafios relativos 
a criminalização de quem for 
encontrado a destruir o man-
gal, só que ao memo tem-
po há um paradoxo, isto é a 
mesma lei que criminaliza é 
a mesma que permite a des-
truição bastando a reposição. 

A técnica do Instituto de 
Investigação Pesqueira (IIP), 
Márcia Nrepo entende que 
o mangal pode gerar ren-
dimentos nas comunidades 
sendo que estudos concluem 
que é possível produzir mel.

Temos estado a trabalhar 
no sentido de sensibilizar as 
comunidades sobre a impor-
tância da preservação desse 
recurso demasiado importante 
para a vida animal e humana. 

A fonte referiu que o go-
verno tem em carteira junto 
dos parceiros cerca de 5000 
hectares de mangal por res-
taurar, tendo já efectuado uma 
cobertura de 3045 árvores 
plantadas em locais críticos. 

Para Nrepo,o plano de res-
tauração do mangal é uma es-

tratégia que o governo adoptou 
para reduzir a vulnerabilidade e 
assegurar resiliência nas comu-
nidades que vivem nas zonas 
costeiras. Para a efectivação do 
plano de restauração do man-
gal, Márcia Nrepo ressalvou 
que o governo tem estado a 
envolver as comunidades para 
sua materialização. 

Pesca sustentável é prioridade

O Director Nacional de 
Operações no Ministério do 

Mar Águas Interiores e Pescas, 
Leonid Chimarizene entende 
que outrora os pescadores de-
sencadeavam a actividade de 
forma sustentável. Contudo, 
nos dias que correm o cenário 
é de pressão o que exige uma 
outra abordagem que permita o 
não esgotamento dos recursos 
pesqueiros. A Tanzânia, segun-
do Chimarizene é um exemplo 
claro das consequências da 
pesca não sustentável com a 
extinção do camarão. Moçam-
bique tem estado a sofrer os 
impactos da pressão dos recur-
sos pesqueiros nomeadamente 
o camarão e o caranguejo por 
isso o governo tem estado a 
decretar período de veda e do 
defeso para permitir a repro-
dução das espécies. A medida 
ainda de acordo com Chima-
rizene não visa penalizar os 
operadores do camarão ate por-
que sempre que se antecede o 
período de defeso e veda vários 
pescadores são sensibilizados a 
reinventar através da pesca de 
outras espécies não abrangidas 
pela medida. A fonte diz-se 
preocupada com uso das artes 
nocivas de pesca citando a rede 
Xicocota muito recorrente na 
província de Sofala. “ Temos 
estado a trabalhar no combate 
dessas práticas nocivas à pes-
ca quer nos períodos normais 
assim como no defeso e veda”.

A s e c r e t á r i a 
Permanente 
do MCTES 
(Minis té r io 
de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior), 
Nilsa Miquidade aponta como 
desafio do sector, a fiscalização 
contínua das Instituições de 
Ensino Superior (IES), Inves-
tigação Cientifica, Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação.

Nilsa Miquidade falava 
durante a Cerimónia de en-
cerramento da Primeira ca-
pacitação de inspectores de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (CTES), realizada 
sob o lema: “Por uma Inspec-
ção de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior Coordena-
da, Actuante e Transparente”.

Segundo, a Secretária Per-
manente do MCTES para o al-

cance dos resultados na pleni-
tude, é necessário   influenciar a 
acção dos inspectores na sua ac-
tividade de Inspecção e fiscali-
zação, bem como a apropriação 
dos instrumentos legais para 
a fiscalização das Instituições 
de Ensino Superior e Investi-
gação Cientifica, Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação.

Na ocasião, instou os parti-
cipantes da formação a tratar as 
matérias com a necessária fle-
xibilidade e rapidez, contudo, 
recordou que a prorrogação 
do prazo da duração das mis-
sões inspectivas pode ter lu-
gar, dependendo das situações 
e de fundamentação plausível. 

Todavia, para a realização 
das missões inspectivas nas 
instituições de ensino superior 
e de investigação científica, de 
desenvolvimento tecnológico 

e de inovação, precisam do 
parecer do ministro de tutela.

Duramente a capacita-
ção, os participantes reflec-
tiram sobre a coordenação, 
actuação e transparência, no 
que se refere a partilha dos 
planos de actividade entre 
os Serviços Provinciais As-
suntos Social (SPAS) e Ins-
pecção do Órgão Central.

Em relação à falta de re-
cursos para a realização de 
missões inspectivas, foi assu-
mido como um desafio nacio-
nal por todas as instituições 
ressentirem disso. A produção 
dos planos anuais constitui 
um passo importante enquanto 
a sua aprovação constitui con-
dição para a mobilização de 
recursos necessários, não obs-
tante, não se observar sempre 
a disponibilização de recursos.
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Pesquisa sobre o percurso da Luta de Libertação Nacional

Comercial

Manter vivas experiências patrióticas
para imortalizar a história

Nos próximos dias o país vai contar com um acervo 
de informação organizada e sistematizada, sobre a rela-
ção de amizade moçambique-China, atinente ao apoio 
da história da luta de libertação Nacional no campo po-
lítico militar e diplomático, assentando na apropriação 
de experiencias vividas durante a época até a conquis-
ta da independência Nacional, bem como confluência 
das etapas que corporizaram a construção do estado 
moçambicano pós 1975. trata se de um valioso catálogo 
fotográfico sobre Moçambique e suas relações com a 
república popular da China durante e após da luta de 
libertação: 1962 a 2019.mas também vai ser publicado o 
caderno das Comunicações do seminário moçambique-
-China que teve lugar em setembro de 2019.

O catálogo a 
ser apre-
s e n t a d o 
numa ce-
r i m ó n i a 

de Estado, em Maputo, faz 
descrição pormenorizada de 
várias facetas do apoio logís-
tico, treinamento e formação 
ideológica dos combatentes 
na Luta pela Libertação Na-
cional prestado pela Repú-
blica Popular da China, um 
apoio que se juntava a tantos 
outros de países que se so-
lidarizavam com a causa da 

luta do povo moçambicano 
contra a opressão colonial 
que durou 500 anos. O lan-
çamento teve lugar no dia 
20 de Dezembro na sala de 
conferência do Gloria Ho-
tel, e foi testemunhado por 
oradores do seminário rea-
lizado em 2019 com desta-
que para o antigo Presidente 
de Moçambique, Joaquim 
Chissano que apresentou 
o tema sobre: O Contexto 
Político-Estratégico da Coo-
peração Moçambique-China.

A compilação de todo 

acervo, esta a cargo do Ins-
tituto de Pesquisa da His-
tória da Luta de libertação 

nacional, em cumprimento 
das atribuições e competên-
cia, alinhado ao seu compro-
misso na divulgação da his-
tória e factos históricos da 
Luta de Libertação Nacional.

De acordo com Carlos 
Lwanga, Director do Institu-
to de Pesquisa da História da 
Luta de libertação, o caderno 
das Comunicações do seminá-
rio em que se faz referênciaé 
um resultado árduo dos jovens 
pesquisadores afectos a insti-
tuição que dirige, em colabo-
ração com Arquivo Histórico 
de Moçambique, embaixada da 
República Popular da China, 
entre outros, que tem vindo a 
trabalhar para que a história não 
se apague. Nesta óptica, pros-
segue Lwanga, os conteúdos 
que os documentos oferecem 
transmitem o espírito de glória 
e entusiasmo emancipador, ao 
mesmo tempo imbuído de va-
lores que deixam marcas inde-
léveis da história moçambicana 
enquanto uma nação.” Há hoje 
uma grande necessidade de jo-
vens conhecerem o percurso da 
história deste Pais, para que se 
saiba que a liberdade que hoje 
se desfruta, exigiu dos jovens 
de outras épocas, um sacrifício 
que só se confunde com o pa-
triotismo”. Carlos Lwanga fez 
saber que o Instituto tem estado 
a divulgar varias obras, como 
resultado da recolha e trata-
mento de memórias dos Com-

batentes em cumprimento de 
uma das atribuições do Minis-
tério dos Combatentes, que se 
funda na valorização de feitos 
históricos daqueles que deram 
a vida a libertação da pátria.

Num outro desenvolvimen-
to, Lwanga justificou a perti-
nência deste projecto pelo facto 
de que, o resgate, registo, pre-
servação e divulgação da histó-
ria e do património histórico da 
Luta de Libertação Nacional de 
Moçambique constitui priori-
dade do Governo de Moçambi-
que, quer através de concepção 
de instrumentos legais para a 
salvaguarda deste legado, quer 
ainda pela criação de institui-
ções de investigação científicas 
especializadas e vocacionadas 
nestas matérias. Segundo este 
dirigente,a pesquisa da História 
e do Património da Luta de Li-
bertação Nacional assume par-
ticular importância, porque é 
um período recheado de muitos 
ensinamentos e valores patrió-
ticos, que urge resgatá-los para 
que sirvam de inspiração para 
as presentes e futuras gerações.

O evento insere-se no con-
texto do resgate de um dos 
momentos ímpares da história 
recente, a Frente Diplomática, 
que constitui um dos pilares 
fundamentais que ditaram o 
sucesso da Luta de Liberta-
ção Nacional até ao alcance 
da Independência Nacional. 

por: lourenço Chapo

a escola Comunitária luís Cabral – eClC, Deseja aos seus alunos, pais, encarrega-

dos de educação e ao público em geral, um próspero ano lectivo 2022. 
Aproveita este meio para informar que ainda renova-se matrícula e que ainda há vagas para 

matricular de novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por 

um valor acessível.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na sede do Bairro 
luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 
847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

Matrículas para 2022

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIAS, 

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC
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No leito do grande rio

Nacala Logistics entrega 300 redes 
a pescadores de Nacala-à-Velha 

Politécnica premeia  Miguel Luís José vencedora 
do Concurso Literário Maria Odete de Jesus

A Universida-
de Politécni-
ca premiou, 
terça-feira, 21 
de Dezem-

bro, em Maputo, o escritor Mi-
guel Luís José, vencedor da 9ª 
edição do Concurso Literário 
Maria Odete de Jesus, edição 
2020, com o texto intitulado 
“O sequestro do fujão ou o de-
samparo das flores no escuro”.

A distinção, entregue pelo 
reitor desta instituição priva-
da de ensino superior, Narciso 
Matos, consistiu num cheque, 
no valor de 50 mil meticais, e 
a atribuição de um certificado.

Este concurso literário, 
lançado no âmbito das co-
memorações dos 25 anos da 
Universidade Politécnica, tem 
como objectivo principal dar 

aos novos escritores a oportu-
nidade de contribuir para es-
timular o gosto pela produção 
literária, centrada na literatura 
infanto-juvenil, género prosa.

Na ocasião, Narciso Matos 

referiu-se à importância do es-
tímulo à leitura, sobretudo nos 
jovens, pois a língua portuguesa 
constitui uma importante fer-
ramenta, razão pela qual quem 
tem melhor capacidade de expri-

mir as suas ideias, quer de ma-
neira oral ou de maneira escrita, 
tem vantagem sobre os outros.

“Não há dúvidas de que 
o português, além de ser uma 
língua nacional, é um veículo 
importante de cidadania, para 
cada um poder lutar e conquis-
tar o seu lugar no país. Por isso, 
nós promovemos este concur-
so literário todos os anos, em 
parceria com a Escola Portu-
guesa de Moçambique, para 
estimular os jovens a escrever 
e submeter as suas obras”, dis-
se, ajuntando que todos os que 
se inscreveram são vencedores.

A esperança dos promo-
tores desta iniciativa, segun-
do enfatizou o reitor, é de que 
muitos mais jovens se interes-
sem em escrever e que todas as 
obras submetidas cheguem às 

crianças, para que elas possam 
cultivar o gosto pela leitura.

“Hoje, em dia, por causa 
das redes sociais, as pessoas 
pensam que a leitura é dispen-
sável. Desde já digo que não é 
dispensável. Em qualquer li-
vro que a pessoa for a ler sem-
pre aprenderá alguma coisa. 
Daí que estimular a leitura é 
muito importante”, afirmou.

Por sua vez, o jovem escri-
tor Miguel Luís José, conside-
rou que o livro “O sequestro do 
fujão ou o desamparo das flores 
no escuro”, inicialmente parecia 
uma visita a algumas memórias 
da sua infância, pois não tinha 
nenhuma pretensão senão a de 
orar pelas crianças, que vítimas 
do tráfico de menores, perdem a 
oportunidade de serem crianças, 
de sonharem e de serem felizes.

a Nacala logistics procedeu, na quinta-feira, 09 de 
dezembro, à entrega de 300 redes de pesca a mais de 50 
pescadores do distrito de Nacala-à-Velha, na província de 
Nampula. a entrega do equipamento foi feita de forma 
simbólica durante o lançamento da ‘Campanha de subs-
tituição de artes nocivas’, uma iniciativa do governo cujo 
objectivo é promover a pesca sustentável.

A cerimónia de 
arranque da 
campanha foi 
presidida pelo 
Secretário Per-

manente de Nacala-à-Velha, An-
tónio Julião, que exortou, na oca-
sião, os pescadores a fazerem um 
bom uso do material oferecido 
pela Nacala Logistics e abando-
narem a utilização de redes mos-
quiteiras na actividade pesqueira. 
“Embora o uso da rede mosqui-
teira seja uma prática antiga, 
herdada por muitos pescadores, 
este é um instrumento nocivo ao 
ecossistema que precisa ser mu-
dado. Só assim estaremos a con-
tribuir para que haja mais peixe 
de qualidade e que as próximas 
gerações possam beneficiar dos 
recursos marinhos existentes na 

nossa baía”, disse António Julião.
O Presidente do Conse-

lho Comunitário de Pesca de 
Nacala-à-Velha, Ussene Bua-
na, reconheceu, por seu turno, 
que “as redes eram o que fal-
tava para a afirmação da mu-
dança de postura por parte dos 
pescadores”. “Estamos muito 
satisfeitos com as redes, sem 
dúvida representam o início de 
uma nova era para os pescado-
res de Nacala-à-Velha”, referiu.

A Nacala Logistics, repre-
sentada por Tomás Macovela, 
reafirmou o compromisso da 
empresa com o desenvolvimen-
to da pesca sustentável, adian-
tando que, “embora a distribui-
ção das redes ocorra de forma 
gradual, irá abranger todos os 
pescadores seleccionados”.

Ao juntar-se a esta cam-
panha, a Nacala Logistics está 
também a apoiar a execução 
do plano quinquenal do go-
verno, que procura erradicar 
o uso de redes mosquiteiras 
e outras práticas pesqueiras 
nocivas ao meio-ambiente.

Desde o início das suas ope-
rações que a Nacala Logistics 
tem estado a investir em recur-
sos e tecnologias para o desen-
volvimento da pesca sustentável 
e preservação dos ecossistemas 
pesqueiros, em Nacala-à-Velha. 
Ainda no último mês de Setem-

bro, a empresa ofereceu quatro 
embarcações motorizadas e re-
des a pescadores daquela região. 
Os barcos beneficiam mais de 
160 pescadores que, através des-
tes meios, podem pescar em alto 
mar, aumentando, assim, a quan-
tidade e a qualidade do pescado.

No âmbito da campanha de substituição de artes nocivas



O n d e    O    n e g ó c I O    S e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

A empresa linhas aéreas de moçambique (lam) 
realizou, sábado, 18 de dezembro de 2021, o primeiro voo 
comercial com destino ao aeroporto Filipe Jacinto Nyu-
si (FJN), a partir de Joanesburgo (JHB), com escala em 
maputo.

A ocasião foi 
marcada pela 
entrega de 
cer t i f icados 
de reconhe-

cimento aos primeiros 20 pas-
sageiros que desembarcaram 
naquele terminal do distrito de 
Chongoene, na província de 
Gaza, vindos do respectivo voo.

Trata-se de um voo comer-
cial, tendo a LAM recorrido a 
um operador sul-africano, na 
busca de uma aeronave que para 
este primeiro dia  disponibilizou 
um equipamento de 35 lugares.

A iniciativa da LAM visa 
atrair turistas e comercian-
tes que queiram deslocar-se à 
província de Gaza a partir de 
JHB ou de Maputo, com re-
dução do tempo de viagem.

O director geral da LAM, João 
Carlos Pó Jorge, referiu que de-
pois da certificação do Aeroporto 
FJN, a empresa resolveu explorar 

a rota por entender ser necessário 
responder à demanda de passa-
geiros que procuram para além 
do turismo e outros negócios.

“Estamos a explorar a rota 
para ver o que é viável para o 
mercado de aviação, principal-
mente, nesta rota recentemente 
inaugurada. Abrimos o merca-
do com este voo e notamos que 
houve algum interesse na aqui-
sição de bilhetes. Para marcar 
esta ocasião, decidimos honrar 
os primeiros 20 passageiros com 
um certificado de reconhecimen-
to”, referiu João Carlos Pó Jorge.

Por sua vez, a directora co-
mercial da LAM, Luísa Ferrei-
ra, explicou que a companhia 
de bandeira nacional pretende, 
com o lançamento da explo-
ração da rota, abranger todos 
os pontos do país que terão li-
gação com o Aeroporto FJN.

“Faz sentido explorar este 
potencial mercado. Penso que 

esta é uma excelente estratégia. 
Estamos cientes dos desafios 
que a rota possa trazer. Neste 
momento iniciamos a operação 
dos voos comerciais com uma 
frequência semanal, aos sába-
dos, dependendo da procura 
do mercado que inicia em JHB 
ou vice-versa. Se o mercado 
mostrar-se receptivo, vamos 
introduzir a segunda frequên-
cia”, disse a directora comercial.

Natal Solidário da Tmcel conforta doentes 
do Hospital Psiquiátrico de Infulene

LAM realiza primeiro voo 
comercial ao aeroporto de Gaza

Pelo sexto ano 
consecutivo, a 
Tmcel - Moçam-
bique Telecom, 
S.A. promoveu, 

sexta-feira, 17 de Dezembro, no 
Hospital Psiquiátrico de Infulene 
(HPI), em Maputo, o Natal Soli-
dário, oferecendo diversos produ-
tos alimentares não perecíveis e 
de higiene, visando proporcionar 
festas felizes aos doentes interna-
dos nesta unidade sanitária. Com 
esta iniciativa, enquadrada nas 
acções de responsabilidade social 
corporativa desta empresa de tele-
comunicações, pretende-se trans-
mitir os valores de humanismo, 
paz e esperança, confortando, so-
bretudo, as camadas sociais mais 
vulneráveis. Para a chefe do Ga-
binete de Comunicação Corpo-
rativa e Responsabilidade Social 
da Tmcel, Ana Bela Margarido, 
conviver com os pacientes inter-

nados no HPI constitui um mo-
mento ímpar e de grande relevo 
para a empresa: “Não obstante os 
desafios da Covid-19, a Tmcel fez 
questão de se juntar a esta causa, 
contribuindo com diversos produ-
tos alimentícios e de higiene, com 
o objectivo de proporcionar um 
Natal condigno aos pacientes des-

ta unidade hospitalar”, afirmou. 
Numa outra abordagem, real-

çou que o gesto de solidariedade 
para com o próximo faz parte 
também do ADN dos colabora-
dores da Tmcel: “Queremos mais 
uma vez reiterar o nosso com-
promisso em apoiar estas causas, 
particularmente para as camadas 

menos favorecidas”, enfatizou. 
A Tmcel tem desenvolvido 

diversas acções em benefício 
das comunidades moçambica-
nas, sendo tradição, nos últimos 
seis anos, juntar-se aos pacientes 
deste hospital, que acolhe e cui-
da de pessoas que padecem de 
doenças ou transtornos mentais. 

A directora do Hospital Psi-
quiátrico de Infulene, Serena 
Chachuaio, considerou a iniciati-
va desta operadora de telecomu-
nicações como um gesto nobre, 
humano e que faz diferença, 
particularmente quando é des-
tinada a pessoas que padecem 
de doenças mentais, que mui-
tas vezes têm sido estigma-
tizadas pelas suas famílias. 

A unidade sanitária, que 
acolhe, neste momento, um to-
tal de 70 pacientes residentes, 
é especializada no tratamento 
de pacientes com quadros de 
doenças mentais e com pro-
blemas de toxicodependência.  

Para além da prevenção, 
tratamento, reabilitação e 
reintegração social dos doen-
tes, o hospital realiza consul-
tas externas de todos os qua-
dros de psiquiatria, para além 
de medicina geral e pediatria.

Vinda de JHB, com esca-
la em Maputo, e tendo como 
destino final a cidade de Xai-
-Xai, a cidadã sul-africana, Ane 
Mari Pienaar disse que a ini-
ciativa da LAM vai melhorar 
o tempo de viagem dos turistas 
que pretendam chegar àquele 
destino da província de Gaza.

“Venho da África do Sul 
e vou a Xai-Xai. Vou pela pri-
meira vez ao Aeroporto FJN 

de Xai-Xai. É sempre seguro e 
poupa tempo ir de avião quando 
comparado com a via terrestre. 
É melhor”, afirmou a turista.

Sidónio Marco, que viajava 
na companhia dos seus filhos, 
referiu: “É gratificante fazer 
parte do primeiro grupo de pas-
sageiros que desembarcam no ae-
roporto recentemente construído 
e que revela muita coisa como o 
desenvolvimento do nosso país”.
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FUNAE e Grupo JFS electrificam dois postos administrativos 
e dez centros de Saúde em Niassa e Nampula 

Conhecidas as três PME vencedoras do 
concurso “Acelere o Seu Negócio”

As Pequenas e 
Médias Em-
presas (PME) 
Technoplus, 
MOBI e 

Papers & Services – Infotech 
foram, segunda-feira, 20 de De-
zembro, em Maputo, anunciadas 
como as grandes vencedoras 
das três categorias do concurso 
“Acelere o Seu Negócio”, pro-
movido pelo Standard Bank. 

À empresa vencedora da 
primeira categoria, Technoplus, 
coube o prémio de dois milhões 
de meticais. Por sua vez, a ven-
cedora da segunda categoria, 
MOBI, ficou com sete milhões, 
enquanto isso, a Papers & Ser-
vices – Infotech arrecadou nove 
milhões de meticais, como ven-
cedora da terceira categoria da 
competição. As três empresas 
vencedoras vão participar na úl-
tima fase do concurso, na qual 
vão beneficiar de monitoria, por 
um período de 12 meses, visan-
do a validação de ideias, troca 
de experiências e monitoria para 

a devida aplicação do prémio.
Intervindo no decurso da 

cerimónia de premiação, João 
Guirengane, director da Banca 
de Clientes Comerciais do Stan-
dard Bank, considerou que o 
banco saiu igualmente a ganhar 
com esta iniciativa, pois apren-
deu imenso com as experiências 
partilhadas pelas empresas, du-
rante várias fases do concurso.  

“Espero que surjam parce-
rias a partir da interacção entre 
as PME, que deram corpo a este 

concurso, e que não se limitem, 
simplesmente, aos três prémios 
que foram atribuídos. Este foi um 
dos maiores e mais abrangentes 
concursos para PME moçam-
bicanas e acredito que conse-
guimos esta proeza”, referiu.  

Os prémios, no valor total 
de 18 milhões de meticais irão, 
certamente, segundo enfatizou 
João Guirengane, contribuir 
para o crescimento das PME, 
sem nenhuma contrapartida: 
“Os vencedores vão embar-

car numa viagem de 12 me-
ses, durante a qual vão viven-
ciar experiências nunca antes 
imaginadas, visando elevar 
os seus negócios para um alto 
nível de desempenho”, frisou.  

O anúncio dos vencedores 
do concurso ocorre numa altura 
marcada pela eclosão da quarta 
vaga da pandemia do coronaví-
rus, o que para João Guirenga-
ne vai, mais uma vez, concor-
rer para o estrangulamento das 
PME, daí que o concurso cons-
tituiu na resposta do banco aos 
desafios impostos por esta crise 
sanitária pública. Emocionada, 
a representante da Technoplus, 
Sázia de Sousa, considerou, na 
ocasião, que participar no con-
curso foi uma boa experiência: 
“Já me considerava vencedora, 
mesmo antes de ter sido anun-
ciada, porque aprendi muito 
com os outros concorrentes e 
pela oportunidade de ter tido 
acesso a várias ferramentas. 
Este prémio será um reforço 
para a Technoplus, próximo 

o FUNae e o Grupo JFs lançaram ontem, na quarta-
-feira, 22 de dezembro de 2021, em Cuamba, província do 
Niassa, o projecto “Ilumina Saúde”, o qual prevê a electrifi-
cação de dois postos administrativos na província de Niassa 
e de dez Centros de saúde nas províncias de Nampula e 
de Niassa. o projecto “ilumina saúde”, cujo memorando 
de entendimento foi rubricado por antónio saíde, pCa do 
FUNae, e por manuel delgado, administrador delegado 
da empresa algodoeira do Grupo JFS, vai beneficiar mais de 
2000 famílias. 

O p r o j e c t o 
“ I l u m i n a 
Saúde” re-
sulta da par-
ceria públi-

co-privada entre o FUNAE e o 
Grupo JFS visando electrificar 
sedes de dois Postos Adminis-
trativos na Província de Niassa, 
e ainda 10 dez centros de saúde 
nas Províncias de Nampula e 
de Niassa. O objectivo é me-
lhorar a qualidade de vida e o 
desenvolvimento comunitário 
rural integrado do País, ao ser-
viço de mais de 2000 famílias. 

Orçado em cerca de 116 
milhões de meticais, o projec-
to insere-se na iniciativa do 
Governo de Moçambique para 
o Quinquénio 2020-24, a qual 

visa electrificar todas as sedes 
dos Postos Administrativos, e 
ainda no Programa Nacional de 
Saúde enquadrado nas direc-
tivas das Nações Unidas. Tais 
directivas indicam a necessida-
de de electrificar os centros de 
saúde nas zonas rurais para uma 
resposta mais pronta e próxima 
às necessidades da população, 
incluindo a implementação 
de campanhas para combate à 
COVID-19 e outras doenças. 

O projecto arranca com 
a electrificação do Centro de 
Saúde de Muthaco, no Posto 
Administrativo de Lúrio, Dis-
trito de Cuamba, prevendo 
electrificar os Centros de Saúde 
de Sales, Matarica Lúrio, Ma-
lia e Mpamela, na Província 

de Niassa, e Pinda, Mete, Na-
quessa e Lúrio (em curso), na 
Província de Nampula. Prevê 
ainda a electrificação de duas 
Sedes nos Postos Administrati-
vos de Gomba e Matondovela, 
no Distrito de Mecula, Niassa, 
através da construção de cen-
trais solares capazes de gerar 
40 e 60KWp, respectivamen-
te, no decurso da vigência do 
Memorando de Entendimen-

to entre o FUNAE e o Gru-
po JFS que é de dois anos. 

O projecto “Ilumina Saú-
de” será executado através 
de uma sinergia de recursos 
entre as partes, sob gestão 
do FUNAE. O Grupo JFS 
contribuirá com a doação de 
320 painéis de 330Wp e com 
apoio local e logístico, con-
siderando a sua enorme pre-
sença na região, onde assiste 

permanentemente mais de 40 
mil agregados familiares na 
produção agrícola de algodão 
e de diversas culturas sob o 
lema “algodão desenvolve”. 

Com esta iniciativa, as 
partes reforçam a sua coo-
peração, abrindo portas para 
novos programas de expan-
são, onde se poderão incluir 
mini-redes, sistemas sola-
res residenciais, entre outros.

ano”. Por sua vez, a represen-
tante da MOBI, Heleen Henri-
ques, disse que a empresa tem 
estado a trabalhar, arduamen-
te, ao longo dos dez anos da 
sua existência, pois trilhar o 
caminho do empreendedoris-
mo, em Moçambique, é ainda 
muito difícil: “O empreende-
dor tem que abrir uma empre-
sa, enfrentar várias barreiras 
e ultrapassá-las. O concurso 
deu-nos forças para continu-
ar e perceber que não estamos 
sozinhos nesta empreitada. Não 
tínhamos, na MOBI, um plano 
de negócios no papel, mas já 
o temos”, indicou. Por último, 
o representante da empresa 
Papers & Services – Infotech, 
Yassfir Miá, disse que a expec-
tativa é de que o prémio sirva 
de trampolim para a empresa 
fazer muito mais e melhor. Para 
o efeito, conta já com um plano 
de crescimento de negócio, que 
pretende implementá-lo den-
tro de curto espaço de tempo.

Importa realçar que o 
Standard Bank, ao promo-
ver este concurso, pretende 
aproximar-se ainda mais às 
PME moçambicanas, bem 
como contribuir para o cresci-
mento do negócio destas, atra-
vés do fornecimento de fun-
dos de investimento de capital.
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FMI e Moçambique iniciam discussão sobre 
programa de ajuda financeira em janeiro

o Fundo monetário internacional (Fmi) e o Governo de 
moçambique vão começar as negociações sobre um progra-
ma de Financiamento Ampliado no final de Janeiro, anunciou 
a instituição financeira multilateral.

“As dis-
cus -
sões 
s o -
b r e 

o apoio ao programa do Governo 
através de um Programa de Finan-
ciamento Ampliado vão começar 
em breve; um programa apoiado 
pelo Fundo pode ajudar a aliviar 
as pressões financeiras num con-
texto de recuperação económica, 
apoiar a agenda das autoridades na 
redução da pobreza e na restaura-
ção de um crescimento equitativo 
e sustentável. O apoio financeiro 
do Fundo ajudaria também “a ca-
nalizar financiamento adicional” 
e aponta que “a equipa técnica [do 
Fundo] está pronta para começar 
as negociações no final de Janeiro 
de 2022, em linha com o calen-
dário preferido das autoridades”.

O FMI estima que, depois da 
contracção económica de 2020, 
Moçambique registe um cresci-
mento de 2,2% este ano, com a 
inflação a ficar abaixo dos 10%, 
depois de registar um aumento 
de 6,8% em Novembro face ao 
mesmo período do ano anterior.

No comunicado, o FMI diz 
que a perspectiva de evolução 
da economia moçambicana é 

dominada pela produção de gás 
natural liquefeito, antevendo 
que o crescimento da econo-
mia das restantes áreas além do 
gás fique nos 4% a longo prazo.

“O crescimento global vai 
subir fortemente quando co-
meçar a produção de gás na-
tural liquefeito, actualmente 
esperada para 2023 e 2026.

A pressão orçamental das 
várias crises que afectam o 
país, das alterações climáticas 
ao problema de insegurança no 
norte, faz com que o endivida-
mento seja uma inevitabilidade.

“Com pouco financiamento 
concepcional depois dos pacotes 
de apoio no seguimento da co-
vid-19, em 2020, Moçambique 
dependeu fortemente dos bancos 
nacionais para o financiamento, 
e com a procura por obrigações 
do tesouro a cair, as dívidas in-
ternas estão a emergir”, diz Ál-
varo Piris, salientando que ape-
sar das medidas de contenção 
orçamental no orçamento para 
o próximo ano e da utilização 
da alocação dos Direitos Espe-
ciais de Saque, “vai ser preci-
so financiamento adicional”.

Será preciso, avisa, “uma 
acção decisiva para a dívida con-

tinuar numa trajectória sustentá-
vel, para reduzir vulnerabilida-
des e para libertar recursos para 
a despesa prioritária”, apontando 
que “recursos orçamentais adi-
cionais poderiam ser angariados 
através de reformas na política 
fiscal, nomeadamente isenções 
ao IVA, com cuidado para mini-
mizar o impacto nos agregados 
familiares mais vulneráveis, e na 
gestão da receita fiscal”. (lusa)

A empresa Cervejas de Mo-
çambique (CDM) realiza desde 
esta segunda-feira, no contexto 
do natal, uma feira de saúde em 
todas as suas fábricas (cidade 
e província de Maputo, Beira 
e Nampula), com objectivo de 
apoiar as unidades sanitárias na 
prestação dos serviços de saúde. 

Uma das principais acções da 
feira é a doação de sangue, tendo 
em conta a sua escassez nalguns 
hospitais do país, particularmen-
te na actual fase do ano em que 
a demanda aumenta conside-
ravelmente devido ao elevado 
número de acidentes de viação. 

Os dados do Ministério da 
Saúde indicam que no primeiro 

semestre deste ano foram colhi-
das e testadas 56.434 unidades de 
sangue, contra as 63.308 do igual 
período do ano transacto, repre-
sentando uma redução de 10.8%.

Além da doação de sangue, 
a feira de saúde inclui aconse-
lhamento e testagem de HIV, 
medição de tensão arterial e 
glicemia e avaliação do estado 
e aconselhamento nutricional.

Hugo Gomes, administra-
dor da CDM, destacou que, 
além de representar solida-
riedade dos colaboradores da 
empresa, a feira de saúde é 
uma resposta aos apelos das 
unidades sanitárias, principal-
mente em relação à provisão 

de sangue e produtos sanguí-
neos seguros para transfusão. 

“Este é um sinal de que a 
CDM e os seus colaboradores 
são sensíveis às necessidades 
das comunidades em que estão 
inseridos. A feira de saúde é 
uma demonstração daquilo que 
cada um de nós, a nível pes-
soal, empresarial e de Estado, 
pode fazer para reforçar a in-
tervenção do sector da saúde na 
prestação de serviços”, referiu.

A CDM tem se associado a 
várias iniciativas de promoção da 
saúde, destacando-se o desem-
bolso recente do valor de um mi-
lhão de dólares norte-americanos 
para a prevenção da Covid-19.

Colaboradores das Cervejas de 
Moçambique doam sangue

AURA realiza II seminário Provincial e regulação de água 

A A u t o r i d a d e 
R e g u l a d o -
ra de Águas 
(AURA, IP), 
em coordena-

ção com o Conselho dos Ser-
viços de Representação do Es-
tado da Província de Maputo 
realizou, esta quarta-feira, na 
Cidade da Matola, o II Seminá-
rio Provincial sobre a Regulação 
do Serviço Público do Abaste-
cimento de Água e Saneamento. 

O encontro visava, de en-
tre outros objectivos, avaliar os 
projectos de água e saneamen-
to na província de Maputo e os 
desafios da regulação do sector. 

Na sua intervenção, a Se-
cretária de Estado da província 
de Maputo, Vitória Diogo, disse 
que o seminário materializava 
um passo importante no cumpri-
mento de uma tarefa do Estado de 
regular o serviço de abastecimen-

to de água e saneamento e convi-
dou os administradores distritais 
presentes a assinarem convénios 
de colaboração com a AURA.

Diogo referiu que a taxa 

de cobertura de água em Ma-
puto é de 64%, número abaixo 
das capacidades da província.

Por seu turno, a PCA da 
AURA, Suzana Saranga Lofor-

te, disse que a instituição que 
dirige decidiu implementar uma 
abordagem regulatória descen-
tralizada, adoptando um regime 
regulatório indirecto, partilhado 

com as administrações dos mu-
nicípios e dos distritos na regu-
lação dos sistemas secundários.

Este modelo, segundo Lo-
forte, assegura a regulação dos 
serviços públicos de água e sa-
neamento com o envolvimento 
dos Governos Locais, gerando 
proximidade entre os consumi-
dores, operadores e regulador.

A PCA da AURA desafiou 
os representantes dos municí-
pios e distritos a promoverem 
uma integração efectiva dos 
Agentes Locais de Regulação 
(ALC) e Comissões Locais de 
Regulação (CORAL) nas estru-
turas locais e o reconhecimen-
to da sua relevância por parte 
da administração pública local.

Este seminário contou com a 
presença de administradores de 
quase todos os distritos da provín-
cia de Maputo, para além quadros 
do sector de Águas e saneamento.
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Feizal Sidat sentencia

x

Hélder Duarte deixa Black Bulls para 
ser adjunto no FC Famalicão Manave reeleito e apresenta plano 

olímpico estimado em 8 milhões 
de dólares americanos

o presidente da Federação moçambicana de Futebol, 
Feizal sidat, reiterou que o moçambola 2022 será disputa-
do por 12 clubes e não por 14 conforme o desejo dos clubes 
que tomaram parte na última edição Campeonato Nacio-
nal de Futebol do presente ano. sidat diz que a decisão de 
a principal prova do futebol nacional ser disputada por 12 
clubes é irreversível e que já não há margem para discussão. 

O t i m o n e i r o 
da FMF re-
fere que a 
12ª equipa a 
tomar parte 

na prova será o Matchedje de 
Mocuba, em virtude do Tex-
táfrica do Chimoio e Despor-
tivo Maputo terem se recusa-
do a participar na Liguilha. 

Por outro lado, Sidat des-
valoriza a Assembleia Geral 
da Liga Moçambicana de Fu-
tebol que reiterou a posição de 
realizar o Moçambola com 14 
participantes, afirmando que 
esta magna reunião foi apenas 
para a consulta de uma deci-
são já conhecida pela LMF.

Em Agosto de 2021, a 

FMF emitiu um comunicado 
dando conta de que a prin-
cipal prova do futebol mo-
çambicano passaria a ser 
disputada por 12 clubes, ao 
invés de 14. esta medida foi 

acompanhada pela decisão 
de realização de uma Ligui-
lha de manutenção da prova 
que deveria ser disputada 
pelos três últimos classifi-
cados do Moçambola 2021.

A decisão foi tomada ten-

do em conta que nos últimos 
dois anos a FMF não ter sido 
capaz de movimentar as pro-
vas que deveriam apurar os 
três clubes que deveriam su-

Aníbal Manave foi esta sexta-
-feira reeleito presidente do Co-
mité Olímpico de Moçambique 
para mais um mandato de quatro 
anos à frente da instituição des-
portiva. Manave, candidato úni-
co, arrecadou 17 votos de igual 
número de federações nacionais 
que participaram no acto eleitoral. 

Das 20 federações que tinham 
direito a voto, apenas três não se 
fizeram presente na Assembleia 
Geral do Comité Olímpico de 
Moçambique nomeadamente a 
de Ginástica, a de Vela e Canoa-
gem e de Boxe, sendo estas duas 
últimas foram as que contribu-
íram com quatro e dois atletas 
respectivamente nos últimos 
Jogos Olímpicos Tokyo 2020.

Para os próximos quatro anos, 
o elenco de Manave que conta 
com figuras como Lurdes Muto-
la que será 1ª vice-presidente do 
Comité Olímpico de Moçambi-
que. Para o seu segundo e último 
mandato, Manave desenhou um 
programa ambicioso e que cen-
trado no atleta de modo a aumen-

tar o número de qualificados 
aos Jogos Olímpicos, com um 
investimento estimado em oito 
milhões de dólares americanos.

“Há um plano que já está 
na forja e que indica que são 
oito milhões de dólares que 
serão investidos, acho que é a 
primeira vez que nós anuncia-
mos um número, pois antes só 
anunciávamos necessidades 
e não apresentávamos o cus-
to, por isso amigos, colegas 
e federações nacionais mãos 
à obra temos um longo ca-
minho pela frente, com um 
foco principal que é o atleta 
que é a razão de nós estarmos 
aqui”, disse Aníbal Manave.

A tomada de posse do cor-
pos gerentes do COM está pre-
vista para o próximo dia 23 de 
Dezembro, de modo a que o 
elenco de Manave dê continui-
dade ao trabalho de preparação da 
presença de Moçambique nos Jo-
gos da Commonwealth que serão 
a antecâmara para os Jogos Olím-
picos Paris 2024. (laNCemZ) 

bir, em virtude de não se terem 
disputado os Campeonatos 

Provinciais devido a pandemia 
da COVID-19. (laNCemZ)
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Moçambola terá 12 participantes 
e decisão dos clubes é irrelevante!

Está confirmado: Hél-
der Duarte já não é treina-
dor principal da Associação 
Black Bulls. O treinador que 
levou os “touros” para o seu 
primeiro e inédito título foi 
anunciado treinador adjunto 
do Futebol Clube Famalicão 
– Futebol SAD, da primeira 
liga portuguesa, que comu-
nicou este domingo a con-
tratação de Rui Pedro Silva 
para assumir o comando téc-
nico da equipa principal, de 
quem Duarte será adjunto.

Hélder Duarte marca as-
sim o fim de uma ligação 
gloriosa com a novel forma-
ção de Tchumene para iniciar 
uma nova etapa ao lado de 
Rui Pedro Silva, treinador, 
de 44 anos, que integrou, nas 
últimas temporadas, a equipa 
técnica do Wolverhampton, 
Futebol Clube do Porto, Va-
lência e Rio Ave Futebol Clu-
be. Para além de Hélder Duar-
te a coadjuvar Rui Pedro Silva 
estarão Tarantini, João Lapa e 
Ricardo Silva. A nova equipa 
técnica do FC Famalicão já 

entrou em funções este do-
mingo para preparar a recep-
ção ao Portimonense Sporting 
Clube, referente aos oitavos-
-de-final da Taça de Portugal.

Referir que esta mudança 
abrupta da equipa técnica da 
Black Bulls acontece numa 
altura em que o clube está já 

a preparar a próxima épo-
ca, tendo na última semana 
anunciado a contratação dos 
jogadores Nené e Stephan (ex-
-Costa do Sol) para montar 
uma equipa com ambições de 
dar o seu melhor na fase de 
qualificação à Liga dos Campe-
ões Africanos. (laNCemZ) 
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Filipe Nyusi felicita Rodrigo Rocha pela 
eleição como vice-presidente da FIA

o presidente da república, Filipe Nyusi, endereçou uma 
mensagem de felicitação a rodrigo rocha pela sua elei-
ção ao cargo de vice-presidente da Federação internacio-
nal de automobilismo (Fia) ocorrida na última sexta-feira.

Rocha faz 
parte da 
lista lide-
rada por 
M o h a m -

med Ben Sulayem que foi 
eleito Presidente FIA e 
o facto de a liderança do 
mais alto órgão do des-
porto automóvel contar 

com um moçambicano 
não passou despercebido 
para Nyusi que usou a sua 
conta oficial para felicitar 
o também presidente do 
Automóvel Touring Club 
de Moçambique (ATCM).

Eis na íntegra a men-
sagem endereçado pelo 

Presidente da República: 
“O nosso compatrio-

ta Dr. Rodrigo Rocha foi 
eleito para o cargo de 
Vice-Presidente da Fe-
deração Internacional de 
Automobilismo, para um 
mandato de quatro anos.

Estamos convictos de 

Comercial

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

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

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

que a sua eleição para a 
nobre função de direcção 
do automobilismo a nível 
mundial é o reconheci-
mento da sua capacida-
de de gestão do desporto 
motorizado, área na qual 
demonstrou capacidade 
e conhecimento profun-
do no continente africa-
no, em geral, e em Mo-
çambique, em particular.

Esta eleição do Dr. Ro-
cha para tão prestigiante 
cargo é mais um reconhe-
cimento da qualidade dos 
quadros que o nosso belo 
Moçambique produz, e é 
também orgulho redobrado 
para todos nós como povo 
que trabalha em prol de um 
país mais reconhecido a ní-
vel mundial e com extraor-
dinária de auto-superação.

Ao Dr. Rocha, vai o meu 
profundo reconhecimento, 
e, aos moçambicanos em ge-
ral, vai o meu encorajamen-
to para que continuemos a 
nossa contribuição para o 
bem da nossa pátria amada. 

Muitos sucessos 
nos novos desafios, Dr. 
Rocha !” (laNC emZ)

zambeze  | 21Quinta-feira, 23 de Dezembro de 2021



| cultura|

Estórias por detrás de Estórias: Conversa 
com a escritora Mel Matsinhe

No passado dia 15, a fundação Fernando leito Cou-
to, elaborou uma pequena sessão de conversa com a 
escritora, poetisa, pianista e activista social moçam-
bicana mel matsinhe, autora de “ignição dos sonhos” e “pa-
lavras em Fuga”, que falava nesta sessão sobre a arte poéti-
ca por detrás dos seus versos, que não se limitam à escrita. 
É também fundadora e directora da escola de artes Xiluva. 

Mel entrou 
na escrita 
a t r a v é s 
de car-
tas, por-

que através delas, podia 
debruçar sobre os seus sen-
timentos, quando para mui-
tos iniciam a sua escrita pela 
poesia. E tentava nelas dizer 
tudo aquilo que sentia em pa-
lavras exactas e apropriadas. 

“Quando escrevo, chega o 
momento que digo basta, eu já 
trabalhei e basta, por um lado 
porque a própria memória já 
gravou, talvez por ser um mo-
mento intuitivo e por vezes o 
próprio corpo já está cansado”.

Depois de qualquer um dos 
seus livros ir ao público, con-
sidera não mais pertencer a 
si, porque cada um interpreta 
como quiser, mas o que acon-
tece consigo em seus poemas, é 
que no fim, pergunta a si mesma 
como foi o processo de criação, 
como se fosse algo que a per-

tence e ao mesmo tempo não. 
No livro a “Ignição dos So-

nhos”, a autora escreve sobre 
um menino sobre autismo e ao 
trazer este fenómeno, a autora 
confessa ter sentido medo, pelo 
que as pessoas haveriam de 
achar, mas ao mesmo tempo, 
sentiu que era aquilo que devia 
escrever, a inspiração foi aquela. 

“Coloquei isso na mente, 
pela vivencia que tenho como 
meninos assim, porque trabalho 
com crianças com essa condi-
ção e foi uma coisa sincera que 
eu tive que tirar para o papel, 
a pessoa não é Mel Matsinhe, 
mas a pessoa do palco é uma 
que não tem medo, uso o pal-
co para ser uma outra pessoa”.

Neste livro em referên-
cia, segundo afirma a autora, 
houve a intensão de conversar 
com as crianças e trazer para 
a sociedade um assunto que 
muitos tem receio de falar e 
trazer de forma menos agres-
siva. Esta história foi escrita 

com intenção de convidar as 
pessoas a reflectirem um pouco 
mais sobre as nossas vivencias.

“Foi intencional escrever 
sobre um menino com autis-
mo, foi intencional colocar 
este menino num mundo rural, 
porque geralmente o autismo é 
associado as grandes cidades, 
porque é geralmente onde faz-
-se o diagnostico”, afirma Mel. 

Mel Matsinhe, afirma que 
o autismo não é uma doen-
ça, mas sim uma condição e 
não considera que o menino 
tenha um problema, as pes-
soas é que tem problema em 
li dar com as condições do 
menino. Por tanto, o objecti-
vo é desconstruir essas ideias 
e apresentar os seus ideais. 

Questionada sobre as inspi-

rações para escrever os livros, 
em particular o livro “Igni-
ção dos Sonhos”, a autora diz 
que, o livro levou dois anos a 
ser escrito e não teve nenhuma 
inspiração, teve vários momen-
tos. Sendo o seu primeiro livro 
de poesia naquela altura, tinha 
muitas ansiedades de diferen-
tes momentos da vida, é um 
livro, nas suas palavras, que 
praticamente fez-se sozinho.

“Às vezes tem um tema que 
eu digo, gostaria de escrever 
sobre isso, vai se compondo ou 
não, mas existe um esforço no 
meio disto e de repente, sinto 
algo e tenho uma vontade de 
escrever incansavelmente, hoje 
eu tenho que escrever e preci-
so escrever, e assim começo a 
escrever tudo aquilo que esta-
va acumulado”, ressalta Mel. 

É desta forma que a arte en-
tra em sua vida, para uma cria-
tividade de forma a estabelecer 
essa comunicação ou dialogo, 
sem que a pessoa sinta que se 
está a expor, através de um li-
vro, de uma criação de conto, 
criação de personagens, acres-
centa ainda que, a nossa arte é 
muito chamada a intervir em so-
ciedades como a nossa, que es-
tão marcadas de muitos medos. 

“Se olhássemos para as 
artes como a forma de co-
municar, criar um espaço, 

um ponto em que a pessoa se 
sente identificada e através 
dela pode haver uma salvação 
para todos os males que exis-
tem na terra, sendo criativo na 
canção, no livro e na poesia”. 

Leonel Matusse, jornalis-
ta e activista cultural na Fun-
dação Fernando Leite Cou-
to, que falava também em 
relação a escrita, reafirma que 
a escrita não nos pertence, so-
mos apenas um veículo, há 
uma entidade que escolhe al-
guns para transmitir alguma 
mensagem através da escrita.

“Para mim, dizer quais fo-
ram as inspirações para escre-
ver um livro, é difícil porque 
por vezes nem são tão claras 
e quando das por ti, já exis-
te um poema”, diz Matusse. 

silVino miranda
“Coloquei isso na men-
te, pela vivencia que 
tenho como meninos 
assim, porque trabalho 
com crianças com essa 
condição e foi uma coisa 
sincera que eu tive que 
tirar para o papel, a pes-
soa não é Mel Matsinhe, 
mas a pessoa do palco é 
uma que não tem medo, 
uso o palco para ser 
uma outra pessoa”

“Se olhássemos para 
as artes como a forma 
de comunicar, criar um 
espaço, um ponto em 
que a pessoa se sente 
identificada e através 
dela pode haver uma 
salvação para todos os 
males que existem na 
terra, sendo criativo na 
canção, no livro e na 
poesia”
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Reviver a arte para a sua regeneração: Batique uma 
forma de expressão de sentimentos

Nabila Ramos festeja Natal com marcas

manuel manjate de 35 anos de idade é artista plástico, pro-
fessor de arte, pintor, escultor e expositor no Feima. aprendeu 
a pintar no Centro Cultural do bairro do aeroporto ou simples-
mente Centro Cultural de malangatana, actualmente escola Na-
cional de artes Visuais. tendo entrado para o mundo do batique. 

Batique é uma 
técnica de tin-
gimento em te-
cido artesanal, 
que consiste 

em aplicar várias camadas de cera 
sobre um tecido, que vai ser tingi-
do várias vezes. A cera é aplicada 
sobre o tecido, de uma maneira 
a formar padrões de desenhos. 

“Esta técnica de tingimento tem 
a sua origem na indonésia, mas nós 
aqui em Moçambique fazemos um 
tipo de batiquesómoçambicano”. 

Na arte do batique tentam 
retratar o seu dia-a-dia, a con-
vivência, a moçambicanidade e 
expressados sentimentos, sejam 
negativos ou positivos, igualmente 
são retratados as ideias e sonhos. 

O batique é feito faseadamente, 
geralmente tem um tecido ou len-
çol branco, são cortados de acordo 
com o tamanho que é desejado, 
posto isto, são feitos os desenhos 
com uma esferográfica preta que 
facilmente fica fixa ao tecido.

Posteriormente usam a cera 
ou vela, que passa por um pro-
cesso de fundição, onde a mesma 
é derretida, usada como isolador. 
Após estes processos, são usadas, 
no início, cores mais leves a cores 
mais fortes. A cera impede que a 
parte do tecido em que assenta fi-
que tingida ao remove-la e assim 
o tecido vai ficando com padrões 
e desenhos de diferentes cores.

“Usamos também o processo 
de mergulho, numa tinta liqui-
da e colocamos a secar, portan-
to, começamos a pôr cera, onde 
só queremos que fique branco, 
depois metemos no amarelo e o 
processo vai ser feito assim para 

todas as cores que precisamos ter 
no pano ou lençol”, diz Manjante. 

Manjate começa a praticar a 
arte do batique muito cedo, através 
de um convite do seu amigo.Aos 
15 anos já fazia batique, primeira-
mente por sobrevivência,com 20 
anos de carreira, vive através das 
vendas de sua arte e das aulas na 
Escola Nacional de Artes Visuais. 
Manjate faz parte da Associação 
Cultural Kwatini, a qual exerce o 
cargo de Presidente da associação. 

Não obstante, a arte em sua 
vida deu a oportunidade ao artista 
de poder expressar os seus senti-
mentos, mensagens de intervenção 
social, tanto como críticas. Usam a 
arte como uma força de expressão. 

“Quando cheguei pela primei-
ra vez no Centro cultural, foi por 
curiosidade, para ver o que os ou-
tros faziam, nessa altura frequenta-
va Malangatana e contava-nos algu-
mas histórias, fui me interessando 
e ganhei vontade de frequentar o 
centro, e assim fui amadurecendo”.

Manuel Manjate tem seus tra-
balhos expostos na Escola Nacio-
nal de Artes Visuais, assim como 
também na Feira de Artesanato, 
Flores e Gastronomia (Maputo). 
Participou igualmente em alguns 
concursos promovidos pela União 
Europeia, através de um projecto 
“Regeneração Chamanculo”, onde 
tinha por fundamenta pintar alguns 
murais.  “Em quatro concurso que já 
participei, me consagrei vencedor”. 
Em 2020, participou de um concur-
so intitulado “Jovens Criativos”. 

O artista conta que já pintou 
vários murais da Cidade de Ma-
puto, destacando os, do bairro do 
aeroporto, concretamente na para-

gem 007, onde homenageavam os 
grandes artistas daquele bairro e 
dar continuidade ao seu legado, no 
Chamanculo C próximo ao campo 
do Cape Cape, onde a mensagem 
transmitida é a imortalização dos 
efeitos da Covid-19, onde tam-
bém são destacados a violência 
doméstica, sexual e psicológica. 

Para si, estes murais são his-
tóricos, porque são imortalizados 
os efeitos da Covid-19 e os nos-
sos embondeiros das artes plás-
ticas e algumas figuras renoma-
das que viveram naquele bairro. 

“Pintamos também um moral 
na Escola Primária de Micajuine a 
redores do bairro do Xipamanine, 
que retratava a igualdade de géne-
ro, porque hoje em dia discutisse 
muito sobre igualdade de género e 
abordamos essa questão através da 
pintura, porque o homem e mulher 
podem fazer o mesmo trabalho”. 

Como referência, o artista tem 
uma obra em escultura apresen-
tada na Escola Nacional de Artes 
Visuais, que faz uma homenagem 
a mulher em diferentes facetas e 

o enquadramento da mulher na 
sociedade em vários sectores. 

“A escultura é representada por 
uma mulher que carrega uma trocha 
e uma enxada, numa posição de ca-
minhar. A trocha embora que tenha 
um significado literal de algumas 
coisas que a mulher tem na ma-
chamba, mas também conta com 
um significado simbólico daquilo 
que são as dificuldades da mulher 
que carrega e enfrenta no dia a dia”. 

“Apesar da trocha e da enxada 
que a mulher carrega consigo, tanto 
quanto as suas dificuldades, é preci-
so ter um espírito de luta e de garra”. 

Questionado sobre as dificul-
dades enfrentadas ao longo do seu 
percurso artístico, Manjate diz que 
a primeira enfrentada é a compra 
das suas obras, porque maioritaria-
mente são os estrangeiros que ad-
quirem, passando assim a depender 
dessas pessoas, ressalta que existem 
moçambicanos que compram, mas 
em grande parte são estrangeiros. 

“Com o advento da pandemia, 
reduziu-se grandemente a visa das 
pessoas ao FEIMA, por tanto, para 

mim, vivo mais da explicação e das 
aulas, desenhando alguns projectos, 
participar em alguns concursos”. 

Manuel Manjate acrescen-
ta que está trabalhando num 
projecto em parceria com o 
Ministério da Cultura e Turis-
mo e o Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo, o projecto 
tem como objectivo a valoriza-
ção e compra da arte, sendo esta 
uma campanha a nível nacional.

Este projecto será implemen-
tado no início do próximo ano, 
com a duração de 1 ano, pois serão 
feitos vários eventos e contarão 
com a presença de várias insti-
tuições que farão uma espécie de 
tourturístico cultural no FEIMA 
de modo a conhecer as várias ar-
tes praticadas naquele local e dar 
importância a compra da arte. 

“São várias actividades que 
iremos levar a cabo, junto com 
a Ministra da cultura e Turismo, 
pois houve interesse da sua parte 
em trazer esta nova abordagem 
para a valorização da arte e parti-
cularmente a compra das mesmas”.  

silVino miranda

A influenciadora 
moçambicana 
Nabila Ramos 
festejou o Natal 
a 21 de Dezem-

bro com um evento privado com 
a presença de 14 marcas nacio-
nais e internacionais. O evento de 
carácter privado estava a presen-
te 50 pessoas de diversos países

 “Será importante permitir que 
novas marcas conheçam as expe-
riências das marcas que represen-
to. No evento vamos compartilhar 
sinergias, para que possamos pre-
parar as acções a serem realizadas 
no próximo ano ”, afirmou Nabi-

la Ramos por ocasião do evento.
As marcas às quais Nabila Ra-

mos associa a sua imagem e que 
estarão presentes no evento serão: 
Casa de España em Moçambique 
(Associação de 700 Espanhóis e 
mais de 300 pessoas que são ami-
gas da cultura, gastronomia, la-
zer e negócios com Moçambique 
e Espanha), Bombay (Gin líder 
mundial premium), Golden Táxi 
(empresa moçambicana de servi-
ços de aluguer de táxis), M Mulher 
(empresa moçambicana de cos-
mética vegana), Noir (loja online 
com 12 anos de presença no mer-
cado moçambicano), Mon Amour 

(florista moçambicana), LemServ 
(Empesa Mozambicana de móveis 
Lounge & outdoor), Belle Hair Mz 
(Empresa Moçambicana, salão de 
beleza), Elton Cuna Fotos (fotó-
grafo e produtor de vídeo), Dream 
Body_clinic (empresa moçambica-
na para um melhor cuidado estéti-
co de beleza) , Beauty bar (cílios e 
marrons), Cristina Dionisio Yoga 
(Yoga Studio), Gittwo lda (Impres-
são gráfica) e Boom (Produção de 
eventos com som e música), entre 
outros. Os convidados do evento 
terão uma degustação de coquetéis 
Bombay, café e água… também 
haverá mais algumas surpresas
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Sector energético aberto para 
todos jovens em Moçambique

moçambique tem um manancial de recursos minerais e 
energéticos, cuja juventude é chamada a fazer parte desse pro-
cesso para a geração de renda e auto-emprego. esta é a acepção 
do presidente do pelouro de recursos minerais e energia, na 
associação Nacional dos Jovens empresários (aNJe), edel-
son mesquita remane, em entrevista ao Zambeze. o empresá-
rio diz ainda que há necessidade de o jovem, independente do 
sexo, inculcar cada vez mais o espírito empreendedor, pois exis-
tem várias oportunidades no sector de recursos minerais, ca-
bendo a informação como principal instrumento para o efeito. 

Edelson Mesquita 
Remane, cujo 
percurso de em-
preendedor foi 
marcado por vá-

rios desafios para o licenciamento 
da sua empresa, assume que a ju-
ventude deve estar preparada para 
as soluções que o mundo, conti-
nente e em particular o país exige.

“África tem tudo o que os 
outros continentes não têm. 
Queremos jovens que te-
nham iniciativa para se torna-
rem empresários”, explicou.

Edelson acredita na neces-
sidade de construção de uma 
riqueza no ramo mineiro, tendo 
em conta que o país dispõe de 
pedras preciosas, ouro entre ou-
tros e, é possível o jovem fazer 
parte do processo e amealhar lu-
cros decorrentes da riqueza que 
o subsolo moçambicano oferece.

“Precisamos de jovens com 
maquinaria para exploração de 
minas e a viver de forma dife-
rente. Há muitos jovens forma-
dos na área de geologia e minas 
e que podem dar o seu contributo 
apostando no ramo do empreen-

dedorismo”, exemplificou acres-
centando que o sector de mine-
ração e energia exige a inclusão 
de todos, incluindo mulheresque 
são convidadas a ser donas de si.

“Temos mulheres que ope-
ram no sector mineiro. Mas, 
queremos muito mais”, afirma 

Questionado sobre a exis-
tência de clientes para o sector 
extractivo, Edelson Remane 
ressalvou que para todo o ne-
gócio é preciso avaliar o tipo de 
clientes que o mercado oferece.

A fonte diz que existe-
mclientes, até porque os re-
cursos que jazem no subsolo 
moçambicano são de boa quali-
dade para um mercado exigente.

Porque, o intuito da Associa-
ção Nacional dos Jovens Empre-
sários é de instruir a juventude 
o potencial empreendedor e au-
xiliar o mesmo a se legalizar, a 
fonte em alusão clarifica que sua 
agremiação é inclusiva a todo 
jovem independente da sua for-
mação académica ou condição 
socioeconómica, isto é a ANJE 
não olha para o currículo de quem 
quer que seja, bastando ape-

nas a iniciativa empreendedora.
“Somos jovens comprome-

tidos em puxar os outros para o 
empreendedorismo mesmo que 
seja da localidade, posto admi-
nistrativo ou distrito. Queremos 
a vontade ou seja na ANJE en-
tra cru e a equipa molda”, disse, 
acrescentando que a ANJE como 
uma agremiação juvenil de Mo-
çambique pretende ser referência 
de jovens sérios que materializam 
sonhos através do empreende-
dorismo, num contexto em que 
o mercado é fértil e para todos. 

Para a materialização des-
se desiderato, Edelson Remane 
vincou que a Secretaria do Es-
tado da Juventude e Emprego 
(SEJE), na pessoa do Osvaldo 

Petersburgo têm estado a acari-
nhar para o cumprimento dos vá-
rios propositos que a ANJE tem.

Capital..

A falta de capital é um dos 
entraves para iniciativas empre-
endedoras que o jovem preten-
de. Para resolver este problema, 
a ANJE dispõe de parceiras com 
os bancos da praça, disse a fonte.

Mas, para tal, a informação 
é o factor principal para a lega-
lização do negócio e estar jun-
tos com os playersdo sector e, 
no novo paradigma da ANJE.

Edelson afirmou que a ju-
ventude deve ser agressiva e 
quebrar algumas barreiras men-

tais s que a sociedade coloca 
quando pretendem inserir no 
ramo do empreendedorismo.

“Muitos jovens pensam que 
para abrir uma determinada em-
presa são necessáriosvalores altos. 
Nem sempre. Há licenças simpli-
ficadas atribuídas a pequenas star-
tups. Porém, por desconhecimen-
to muitos acabam desistindo ou 
sentirem-se incapazes, logo que 
surge a ideia, devido a existên-
cia de algumas barreiras que ao 
mesmo tempo nem são”, referiu.

A ANJE tem em carteira 
um trabalho de difusão de infor-
mação e inclusão na facilitação 
do acesso aos investimentos ao 
nível interno e do continen-
te assim como no mundo para 
envolver o jovem em todo o 
processo de criação de renda.

“Os jovens serão protago-
nistas, se os mesmos tiverem in-
formações sobre cada área que 
pretendam empreender ou inserir-
-se”, explicou, acrescentando 
que para a internacionalização 
do jovem moçambicano cons-
titui uma grande aposta, sendo 
que urge quebrar as barreiras 
que impedem o conhecimento.

Por exemplo, para o processo 
de internacionalização há muitas 
oportunidades fora do país, há pa-
íses europeus que importam des-
de o nosso ouro, pedras precio-
sas até feijão, carne cabrita entre 
outros viveres de que dispomos. 

Porquê os jovens não se jun-
tarem em cooperativas e criarem 
uma cadeia de valor? Finalizou.


