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Guebuza tenta baixar 
poeira na tenda da BO

Antigo Chefe de Estado ouvido hoje

Ossufo Momade fala de manchas no DDR
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 z Onde está o Ministério do Interior?
 z Grupo de Contacto não está ciente do perigo que o regresso às matas poderá trazer para a Paz 

 z Número dos desmobilizados não se reflecte nas instituições onde deviam ser afectados 

 z Há agentes da PRM da Renamo de férias e sem ordenados mensais
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Líder da Perdiz reclama manchas no 
processo dos Acordos de Paz de Agosto 

Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 20222 |  zambeze  

O incumprimento do processo de Desmilitarização, Des-
mobilização e Reintegração (DDR) dos homens residuais da 
Renamo poderá obrigar ao regresso às matas, como sucedeu 
em 2013. Quem assim o diz é o líder da Renamo, Ossufo Mo-
made, que acrescenta que a sua formação política tem estado 
a cumprir na letra e espírito o Acordo de Paz Definitiva, 
assinado em Agosto de 2019, sendo que já desmobilizou mais 
de 3.268 homens, representando mais de 50%, de um total 
de 5.222 guerrilheiros. Em exclusivo ao ZAMBEZE, Ossufo 
Momade aponta manchas que estão a travar o processo de 
DDR, o que de algum modo pode perigar o processo de Paz e 
Reconciliação Nacional, que devia ser definitivo. Momade es-
clareceu ainda que não foi corrompido pelo Governo dirigido 
pelo partido Frelimo, tal como vem ecoando, e que tudo tem 
estado a fazer para que o processo de Paz decorra a contento, 
sem estar refém de acordos e acordos. 

O Z A M B E Z E 
foi recebido 
pelo líder da 
Renamo na 
sua nova resi-

dência, onde decorreu a entrevista 
que durou quase uma hora. Ossufo 
Momade viveu por muito tempo 
num hotel na cidade de Maputo.

Jornal ZAMBEZE (JZ): 
Presidente Ossufo Momade, 
faz quase três anos que o 
partido Renamo e o Governo 
assinaram o Acordo de Paz 
Definitiva e de Reconciliação 
Nacional. Que balanço faz do 
acordo de Agosto?

Ossufo Momade (OM): Em 
primeiro lugar, agradecer por me 
terem dado este espaço para ex-
plicar aos moçambicanos sobre os 
contornos que o Acordo de Paz está 
a ter. Temos que saber que antes 
da assinatura do acordo houve vá-
rios assuntos postos à mesa, e um 
dos temas tinha a ver com a Paz 
e Reconciliação que não se resu-
me apenas no calar das armas, ou 
seja, quando um irmão é despre-
zado e deixado morrer à fome não 
é paz. Falo daqueles irmãos que 
ontem estiveram armados e hoje 
estão nas suas casas. De princípio 
é uma grande preocupação para 
nós como partido, porque temos 
estado a trabalhar arduamente para 
que esse processo seja contínuo, e 
a Renamo já demonstrou interesse 
nisso, vai daí que tudo temos estado 
a fazer. Contudo, uma parte parece 
que não está interessada com a paz.

JZ: Pode elaborar mais 
sobre o desinteresse da outra 
parte?

OM: O assunto atinente à Des-
militarização, Desmobilização e 
Reintegração dos homens residu-
ais da Renamo sempre foi funda-
mental, e por vários anos não se 
acreditava que fosse ocorrer. Mas 
agora é uma realidade, ou seja, a 
Renamo sempre esteve interessada 
no processo, sendo que já desmobi-
lizamos um total de 3.268 homens 
residuais da Renamo, num univer-
so de 5222, ou seja, estes que fo-
ram desmobilizados significa que 
estão fora das bases, só que surge 
um problema. Qual é? Estamos a 
desconfiar da parte do Governo que 
não está a cumprir com o acordo, 
ou seja, da outra parte o enquadra-
mento continua insignificante por-
que o número dos desmobilizados 
que deviam ser integrados na Polí-
cia, até aqui, nada está a acontecer. 
Temos os primeiros oficiais que 
foram integrados na Polícia. Mas 
o acordado é que deviam estar no 
Comando-Geral da PRM, mas até 
aqui nada está a acontecer. O epi-
sódio caricato é este recente, em 
que os 36 oficiais foram treinados 
e terminado o curso foram dados 
férias sem nenhuma quinhenta no 
bolso, com a promessa de que no 
dia 15 de Janeiro do presente ano 
teriam os seus subsídios, mas até 
agora nada e acabam recorren-
do ao partido para pedir favores. 
Onde está o Ministério do Interior?

Temos também a questão da-
queles que foram desmobilizados, 
onde tivemos uma garantia de que 
teriam os seus subsídios pagos até 
ao mês de Dezembro de 2021, e 
na conversa que tive com o em-
baixador Mirko Manzoni dizia que 
a fixação de pensões seria no mês 
de Janeiro, e por via disso reenvia-
mos as mensagens para os desmo-

bilizados com a garantia de que 
o processo fosse ocorrer, porém, 
até aqui os pagamentos não foram 
efectuados, e isso periga a paz.

JZ: Porquê?

OM: É o seguinte, aquele des-
mobilizado ontem tinha várias for-
mas de encontrar comida para ele, 
na base onde esteve, hoje ele tem 
família e se não tem nenhum recur-
so para sobrevivência naturalmente 
que a alternativa será o regresso 
às matas, porque lá encontrava a 
vida facilitada. Nós como Renamo 
estamos interessados com a Paz. 
Estamos a cumprir, mas o Gover-
no furta-se das suas responsabi-
lidades estabelecidas no acordo.

JZ: O Acordo de Maputo 
regista cenários negativos?

OM: Sim, na medida em que a 
Renamo cumpre e o Governo não 
cumpre. A Renamo não vai avan-
çar enquanto a outra parte estiver 
relaxada. Há quem diga que Os-
sufo Momade foi comprado e que 
está interessado pelas mordomias. 
Todos os dias temos estado a falar 
com o embaixador, o Governo, para 
corrigir esses cenários, mas nada. 

JZ: Certas vozes pre-
viam que esse acordo traria 
cenários iguais ao Acordo de 
Roma. Pode comentar?

OM: Esse Acordo de Maputo 
foi assinado com a garantia da co-
munidade internacional, incluindo 
o Grupo de Contacto, que de um 
tempo a esta parte tem estado a de-
monstrar cenários de estar à nora do 
processo. Não vamos avançar sem 
que a outra parte também avance, 
porque aqueles que serão desmo-
bilizados não terão garantias. Em 
todo processo negocial nem tudo 
sai a 100%, até o Acordo de Roma 
foi beliscado. A Renamo sempre 
esteve interessada na Paz, e sobre 
os perigos de os homens regressa-
rem às matas ninguém está ciente.

JZ: E os projectos para a 
reintegração dos desmobili-
zados…

OM: Não existem projectos 
nenhuns. Na base foram pergun-
tados sobre que tipo de projectos 
os desmobilizados pretendiam 
depois de entregar a arma, e os 
militares falaram e foi mediatiza-
do. Mas no terreno nada acontece.

JZ: Soluções…

OM: A Renamo quer que se 
cumpra o que foi assinado. Que o 
Grupo de Contacto pressione o Go-
verno, porque depois que os homens 
regressarem às matas vai se correr 
atrás do prejuízo, ou seja, a comu-
nidade internacional só desperta 
depois que o mal ocorrer. Estamos 

sempre a dizer vamos trabalhar para 
que o processo de paz tenha um fu-
turo risonho, ninguém comenta. 

JZ: Em termos de bases 
militares da Renamo, quan-
tas foram encerradas?

OM: A Renamo já desacti-
vou várias bases, restando agora 
as bases de Cabo Delgado, Niassa 
e Santungira, em Gorongoza, na 
província de Sofala, somando três.

JZ: Intolerância políti-
ca…

OM: Quando falamos da Paz 
temos que combinar com a Re-
conciliação Nacional, ou seja, en-
quanto um elemento da Renamo 
pretender realizar uma actividade 
numa determinada zona e aparece 
o chefe do quarteirão a impedir que 
o mesmo aconteça, já não há paz. 
Ultimamente, o que acontece é que 
o partido no poder indica pessoas 
para criar problemas ao partido Re-
namo. Um exemplo recente é que 
tivemos cenários de impedimento 
para alugar uma estância hoteleira, 
porque o proprietário depois que 
recebeu os pagamentos teve ordens 
do “camarada” primeiro-secretário 
para que nos devolvesse o valor. É 
Reconciliação Nacional mesmo? 
Esta é a realidade que a Renamo 
tem estado a enfrentar diariamente. 
Já pedi encontro com o Presidente 
da República e prometeu que iria 
reunir os primeiros- secretários 
provinciais para abandonarem essa 
conduta de intolerância. Já propu-
semos a necessidade de criação 
de uma Comissão de Reconcilia-
ção Nacional, muitos apoiaram e 
agora falta a sua materialização. 
Aqui em Maputo, a situação de 
intolerância não se evidencia mui-
to, até porque a comunidade in-
ternacional está concentrada aqui.

JZ: Há quem diga que a 
oposição não existe mais em 
Moçambique. O que pode 
dizer?

OM: Isso é uma falácia. A 
oposição existe sim, e está a fazer 
o seu trabalho. Não podemos fazer 
política com armas, ou seja, se um 
dia o Ossufo se deslocar ao mato 
irão dizer que não quer a Paz. Es-
ses que andam a fomentar que a 
oposição não existe habituaram-
-se a viver de ameaças. Em todo o 
mundo a oposição não usa armas. 
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Guebuza na BO para tentar baixar poeira
O antigo Presidente da República, Armando Guebuza, é 

ouvido hoje como declarante, no Tribunal que julga o proces-
so das chamadas “dívidas ocultas”. O nome do ex-estadista 
moçambicano foi várias vezes citado tanto pelos réus, assim 
como pelos declarantes, pelo papel-chave enquanto Coman-
dante-chefe das Forças de Defesa e Segurança.

Guebuza vai 
prestar de-
c l a r a ç õ e s 
depois de 
ter sido au-

torizado pelo Conselho de Es-
tado, que atendeu a um pedido 
do Tribunal Supremo (TS), 
conforme manda a Lei quan-
do se trata de ouvir um anti-
go Presidente da República.

O Ministério Público arro-
lou Armando Guebuza como 
declarante porque, na quali-
dade de Presidente da Repú-
blica, era também Chefe do 
Governo que emitiu garan-
tias que permitiram à Em-
presa Moçambicana de Atum 
(EMATUM), ProÍndicus e à 
Mozambique Asset Manage-
ment (MAM) se endividarem 
em 2,7 mil milhões de dólares 
junto de bancos estrangeiros.

O ex-Chefe de Estado mo-
çambicano já tinha sido in-
terrogado por um vice-procu-
rador-geral da República, na 
fase de instrução do processo, 
e por uma comissão parlamen-
tar de inquérito da Assembleia 
da República (AR), em 2016.

Apesar de os resultados 
da comissão parlamentar de 
inquérito não terem sido di-
vulgados, nem debatidos em 
plenária da AR, parte dos de-
poimentos de Armando Gue-
buza foram publicados por 
alguns órgãos de comunicação 
social, com base em informa-
ções passadas por deputados 
que falaram sob anonimato.

Entre essas declarações foi 
muito comentada, na opinião 
pública, a afirmação de Guebu-
za aos deputados de que faria 
“tudo de novo” em torno do 
processo que levou às “dívidas 
ocultas”, se se repetissem as 
circunstâncias que ditaram a 
necessidade dos empréstimos.

O antigo Chefe de Estado 
disse à comissão parlamentar 
que o país estava em guerra, 
que opunha as forças gover-
namentais e a guerrilha da 
Resistência Nacional Moçam-
bicana (Renamo), principal 
partido da oposição, devido à 
crise política e militar provo-
cada pelas eleições gerais de 
2009, o que exigia que o Esta-
do se equipasse para impedir o 
alastramento dos confrontos.

Recorde-se que o antigo 
director de Inteligência Eco-

nómica dos Serviços de Infor-
mação e Segurança do Estado 
(SISE), António Carlos do 
Rosário, arguido no proces-
so, afirmou em Tribunal que 
as empresas beneficiárias do 
dinheiro das “dívidas ocul-
tas” tinham uma componen-
te militar, além da dimensão 
comercial da sua actividade.

Rosário declarou que uma 
parcela dos recursos mobili-
zados junto dos bancos com-
prou equipamento de defesa.

Armando Guebuza vai 
depor depois de o seu filho 
mais velho, Armando Ndambi 
Guebuza, ter sido interroga-
do como arguido no processo.

Ndambi Guebuza disse ao 
Tribunal que o sucessor do pai, 
Filipe Nyusi, também devia ser 
ouvido pela Justiça, porque era 
ministro da Defesa Nacional 
e coordenador do Comando 
Operativo das FDS que apro-
vou o Sistema Integrado de 
Monitoria e Protecção (SIMP) 
da Zona Económica Exclusiva.

A acusação conside-
ra que o SIMP foi o pretex-
to encontrado pelos autores 
das “dívidas ocultas” para a 
mobilização do equivalen-
te a 2,3 mil milhões de euros 
que financiaram um gigan-
tesco esquema de corrupção.

António Carlos do Rosário e 
Gregório Leão, antigo director 
do SISE e co-arguido, também 
apontaram Filipe Nyusi como 
tendo tido uma participação ac-
tiva na aprovação do SIMP e na 
indicação dos bancos que de-
sembolsaram o financiamento.

Perante essas afirmações, 
o juiz Efigénio Baptista dis-
se que a investigação ao caso 
não encontrou indícios de 
prática de crime por Filipe 
Nyusi e Armando Guebuza, 
avançando que foram rastre-
adas as contas do antigo Che-
fe de Estado e da sua família.

O juiz assinalou que fo-
ram encontradas evidências de 
que apenas Armando Ndambi 
Guebuza recebeu 33 milhões 
de dólares (29 milhões de eu-
ros) da Privinvest, o grupo de 
estaleiros navais acusado de 
ter feito o pagamento de su-
bornos alimentados com o di-
nheiro das “dívidas ocultas”.

Armando Guebuza será 
o primeiro antigo Chefe de 
Estado a ser ouvido em tribu-

nal em Moçambique, e nas 
redes sociais já se diz que o 
país vai parar para o ver em 
directo pela televisão, duran-
te a transmissão do seu inter-
rogatório como declarante.

Guebuza será o último de-
clarante a ser ouvido no julga-
mento, seguindo-se depois a 
marcação da data das alegações 
finais e da leitura da sentença.

O Estado foi sequestrado

Entretanto, dos que diri-
giam o Estado, à data dos fac-
tos, Alberto Mondlane, então 
ministro do Interior, foi o se-
gundo a ser ouvido como decla-
rante. Este mostrou em sede do 
Tribunal a sua frustração face 
ao processo e disse que o Esta-

do foi capturado pelo inimigo.
 “Do que eu tomei conhe-

cimento foi a ideia de criação 
de uma empresa privada, cujo 
objectivo principal era garantir 
a protecção da Zona Económi-
ca Exclusiva. A apresentação 
foi feita por António Carlos do 
Rosário. E quem trouxe o nome 
ProIndicus foi o SISE, até che-
gar a vez de irmos ao Comando 
Conjunto dar a ideia de criação 
dessa empresa que veio a ser 
criada. Quanto as outras, nunca 
ouvi falar sobre elas”, garantiu.

Questionado pela Ordem 
dos Advogados de Moçam-
bique sobre o que falhou no 
processo de contratação das 
“dívidas ocultas”, o antigo 
ministro do Interior disse que, 
usando uma linguagem mi-

litar, podia dizer que a nos-
sa segurança foi capturada.

“Eu nunca imaginei que 
Jean Boustani pudesse chegar 
aqui e andar a distribuir di-
nheiro. Eu acho que o sector 
da Segurança não cumpriu os 
seus deveres. Por isso estamos 
aqui. Se a nossa Segurança 
tivesse trabalhado como de-
via, isso não teria acontecido. 
A Privinvest entrou no nos-
so país por uma das partes 
mais importantes da Seguran-
ça, o SISE”, disse Mondlane.

O declarante disse ainda que 
não estranhou o facto de a ideia 
vir do SISE e viu a iniciativa 
como um passo em frente para 
reforçar a segurança do país.

Efigénio Baptista quis sa-
ber do declarante em quanto 
estava orçado o projecto da 
ProIndicus, ao que Mondla-
ne disse que o documento que 
assinou não continha números 
e, por isso, não estava, hoje, 
em condições de responder.

“Eu não sabia que estavam a 
ser criadas empresas da área de 
segurança, por isso não tenho 
provas de que houve encontros. 
Mas o que fui sabendo depois 
sobre o assunto foi através da 
imprensa e a acompanhar o 
julgamento”, disse Mondlane.

À Ordem dos Advogados, 
Alberto Mondlane disse que 
não sabia que o financiamento 
da ProIndicus ia acontecer de 
forma rápida e com valores al-
tos. “Eu pensava que a ProIn-
dicus ia procurar parceiros e 
que, de forma faseada, seria 
feito o financiamento”, disse.
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“Triângulo” da formação militar das FADM 
mobiliza EUA, europeus e ruandeses

O desenvolvimento de capacidades das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique (FADM) no combate à insur-
reição em Cabo Delgado assenta, sobretudo, nos progra-
mas de formação em curso com os EUA, União Europeia 
e Ruanda. Encontram-se actualmente suspensas intenções 
de intercâmbio militar da Rússia, cujo papel no envio dos 
mercenários da Wagner em 2019 foi decisivo.

Os EUA re-
a c t i v a r a m 
a formação 
militar em 
M o ç a m b i -

que quando se tornou clara a 
dimensão do risco, afectando 
directamente os projectos de 
gás natural. Através do finan-
ciamento do projecto da Área 1 
e da participação de empresas 
norte-americanas, os EUA estão 
expostos ao projecto. O banco 
federal dos EUA Export-Import 
Bank (EXIM US) financia a 
operação do consórcio Mozam-
bique LNG/Área 1 em Cabo 
Delgado, liderada pela Total.

O “apadrinhamento” das 
actividades de grupos insurgen-
tes por parte da propaganda do 
Estado Islâmico/ISCAP legi-
timou e acelerou as intenções 
norte-americanas de actuar con-
tra o terrorismo internacional.

Na sua fase inicial, o projec-
to em Afungi (Palma) foi desen-
volvido pela Anadarko (EUA), 
comprada pela Occidental Pe-
troleum, que decidiu vender os 
activos africanos, fechando a 
venda com a Total em Moçam-
bique por USD 8.8 mil milhões. 
A decisão do EXIM US cifra o 
financiamento directo do ban-
co público norte-americano em 
USD 4.4 mil milhões, alargando 
aos campos de extracção of shore 
(Prosperidade e Golfinho/Atum) 
o financiamento inicialmente ao 
on shore (complexo de Afungi, 
que servirá igualmente a Área 4).

O financiamento do EXIM 
US representará cerca de 1/3 
do financiamento bancário 
ao projecto, sendo justificado 
como apoio às empresas dos 
EUA, cerca de 600, que serão 
os principais fornecedores de 
serviços em Afungi. Os inte-
resses dos EUA estendem-se 
à Área 4, onde a ExxonMobil 
é o principal operador na Mo-
zambique Rovuma Venture 
S.p.A. (MRV), com 35,7% de 
participação, juntamente com a 
Eni, e onde participa, entre ou-
tras, a portuguesa Galp Energia. 

Já a avançar no Coral Sul 
FLNG, através da plataforma 
flutuante em fase de instalação, 
a ExxonMobil colocou em sus-
penso a Decisão Final de Inves-
timento do Rovuma LNG (of 
shore) devido a razões essencial-
mente económicas, mas também 

face à volatilidade da situação 
de segurança em Cabo Delgado.

Neste contexto, iniciou-se 
recentemente o 3º programa de 
Treino Conjunto de Intercâm-
bio Combinado (JCET) entre as 
FADM e o Exército dos EUA, 
em operações especiais, com 
a duração prevista até final de 
Março de 2022, sendo expectável 
a continuidade da formação ao 
longo de 2022/2023. O primeiro 
JCET teve lugar em Março de 
2021 e a 2ª acção de formação 
começou em Agosto de 2021.

Em Outubro de 2021, o navio 
de guerra USS Hershel “Woo-
dy” Williams escalou Maputo, 
tendo sido exploradas acções de 
cooperação no domı́nio da ma-
rinha. O General Stephen Town-
send, comandante do US Africa 
Command (AFRICOM), com 
sede em Estugarda (Alemanha), 
visitou igualmente Moçambique 
em Novembro de 2021, num 
périplo africano que incluiu 
a África do Sul e Botswana.

Para além de treino de 
operações especiais, os EUA 
têm formado as FADM em 
intervenções de salvamento e 
prestação de cuidados médicos 
militares em situação de confli-
to. Moçambique participou, a 
convite dos EUA, no exercı́cio 
marı́timo multinacional Cutlass 
Express, em Janeiro de 2022. 

O JCET tem contemplado o 
treino de fuzileiros das FADM e 
de companhias de forças especiais 
moçambicanas, abarcando um 
universo de cerca de 100 militares.

A assistência norte-ame-
ricana complementa o treino 
militar com três projectos da 

USAID (USAID Olipihana, 
USAID Recovery Cabo Delga-
do e USAID Youth-Led), nos 
distritos de Montepuez, Ancu-
abe, Balama, Pemba e Metuge, 
dedicados à Sociedade Civil.

A União Europeia (UE), o 

principal doador em Moçambi-
que, adoptou uma postura cau-
telosa em relação a qualquer 
intervenção no conflito, fazen-
do depender a decisão, à seme-
lhança dos EUA, da saı́da das 
empresas militares privadas do 
território moçambicano – a russa 
Wagner e a sul-africana DAG. A 
UE optou sempre por estratégias 
de apoio ao desenvolvimento e 
ajuda humanitária, e só no último 
momento aceitou, por influên-
cia portuguesa, organizar uma 
missão de formação em Maputo.

Centrou-se sobretudo na 
necessidade de Maputo obter 
financiamentos para o progra-
ma de desenvolvimento das 
provı́ncias do Norte, apresen-
tado pela Agência de Desen-
volvimento Integrado do Norte 
(ADIN), em Outubro de 2021, a 
deslocação oficial de três dias do 
Presidente Filipe Nyusi a Bruxe-
las, a partir de 07 de Fevereiro.

 Filipe Nyusi encontrou-se 
com Josep Borrell, alto repre-
sentante da UE para a Polı́tica 
Externa e de Segurança, cuja 
deslocação a Maputo chegou a 
estar prevista para 27 de Janeiro 
(desmarcada devido a um caso 
de contágio por Covid), com o 
presidente do Conselho Euro-
peu (CE), com o vice-presiden-
te da Comissão Europeia e os 
comissários responsáveis pelas 
parcerias internacionais e pela 
gestão de crises humanitárias. 

Os projectos da ADIN são 
parcos em resultados concre-
tos ou capacidade financeira.

Rejeitando qualquer cenário 
de envolvimento directo de tro-
pas europeias no esforço de 

guerra em Cabo Delgado, o CE 
acabou por aprovar a criação da 
Missão de Formação Militar da 
União Europeia em Moçambi-
que (EUTM Moçambique), com 
cerca de 140 militares forma-
dores, divididos por dois cen-

tros de formação de comandos 
(operações especiais) e outro 
para fuzileiros, no âmbito do ob-
jectivo de criação de uma força 
de reacção rápida nas FADM.

A missão está baseada em 
Maputo, sendo a operação coman-
dada por um almirante francês 
e a missão de treino pelo Gene-
ral Lemos Pires (Portugal). Dez 
paı́ses membros contribuem para 
a EUTM Moçambique, em pleno 
desde Dezembro de 2021. Actu-
almente, estão em formação duas 
companhias das FADM (cerca de 
300 militares), estando prevista a 
formação de oito companhias no 
total (1.200 militares) ao longo da 
missão de dois anos da EUTM.

A missão terá igualmen-
te algumas competências de 
formação, no âmbito da segu-
rança interna, com o desenvolvi-
mento de competências policiais 
relacionadas com a luta contra 
o terrorismo e no âmbito da 
cooperação nas operações entre 
forças de segurança e militares. 

A missão custa mais de 
EUR 15 milhões, através do 
Mecanismo Europeu de Apoio 
à Paz, complementados por 
mais EUR 4 milhões para a 
aquisição de equipamento in-
dividual e colectivo não letal.

O Ruanda completa o 
triângulo de formação militar em 
Moçambique, com a participação 
directa de um contingente supe-
rior a 2.000 militares e polı́cias 
estacionados em Cabo Delga-
do e parte dos quais empenha-
dos em operações ofensivas e 
de segurança estática (Afungi).

Segundo fontes militares, o 
Ruanda é hoje o paı́s melhor co-

locado para formar as FADM, por 
ser o único com conhecimento 
real das condições do terreno em 
Cabo Delgado. Tanto a UE como 
os EUA estão demasiado distantes 
da zona de conflito, carecendo de 
informação corrente e operacional.

A criação de equipas con-
juntas da polı́cia moçambicana 
(PRM) e da Rwanda National 
Police (RNP) para garantirem a 
segurança nos principais centros 
populacionais da provı́ncia e ac-
tuarem a montante das operações 
militares em curso na região será 
uma das prioridades da formação 
prevista. O treino e formação de 
unidades de operações especiais é 
outra das vertentes contempladas.

Em curso está igualmen-
te a definição e planeamen-
to de acções de capacitação e 
formação policial e no domı́nio 
das informações, a cargo de ofi-
ciais ruandeses. As linhas gerais 
do programa de formação foram 
definidas em 10-11 de Janei-
ro, em encontros entre o Chefe 
do Estado-Maior das Forças de 
Defesa do Ruanda (RDF), Ge-
neral Jean Bosco Kazura, e o 
Inspector- Geral da RNP, Dan 
Munyuza, do lado ruandês, e 
os homólogos moçambicanos 
Joaquim Mangrasse, Chefe do 
Estado-Maior das FADM, e o 
Comandante-Geral da Polı́cia 
da República de Moçambique 
(PRM), Bernardino Rafael.

O envolvimento militar 
ruandês em Cabo Delgado per-
manece envolto em opacidade, 
resultando de um acordo bilateral 
com Moçambique, mas prepara-
do e acompanhado pela França 
e pela petrolı́fera Total, tendo 
sido apresentado como condição 
para a prossecução do projecto 
de GNL em Afungi, em Palma.

A persistência de ataques de 
grupos armados de inspiração 
islâmica em Cabo Delgado, 
sobretudo nos distritos de Ma-
comia, Nangade, Quissanga e 
Meluco, e a disseminação da 
violência para as provı́ncias 
de Nampula, Niassa e Zam-
bézia, estão a contribuir para o 
adiamento da “normalização” 
da situação de segurança na 
provı́ncia, dificultando a aju-
da humanitária, a reconstrução 
de infra-estruturas e a retoma 
do projecto de gás natural pela 
Área 1, liderada pela Total.

As perspectivas de reposição 
da segurança na provı́ncia são 
ainda vagas e o reforço opera-
cional dos contingentes nacio-
nais que compõem a SAMIM 
(SADC Mission in Mozambique) 
é apontado por fontes consulta-
das como prioritário e urgente 
para o esforço anti-insurgência.
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AT adia selagem de cervejas para 
permitir melhor organização

2022

Na semana passada devia ter iniciado, em todo o país, 
a proibição de entrada e venda de cervejas e de bebidas de 
rápido consumo sem selo, tal como acontece nos vinhos e 
bebidas espirituosas. No entanto, esta medida foi adiada por 
mais três meses de forma a dar tempo para melhor prepara-
ção aos intervenientes no processo.

A entrada em vigor 
do diploma legal 
que proíbe a ven-
da e importação 
de cervejas sem 

selo foi motivada pela troca de mi-
mos entre a Autoridade Tributária 
(AT) e os importadores e produto-
res de cervejas. As empresas ale-
gam que o processo visa dificultar 
o trabalho do sector e a AT enten-
de que esta área é usada para fuga 
ao fisco, o que prejudica o Estado.

Reagindo sobre esta matéria, 
a Presidente da AT, Amélia Muen-
dane, disse aos jornalistas, na ci-
dade de Inhambane, que a dilação 
do prazo justifica-se pelo facto de 
os contribuintes terem apresenta-
do argumentos que a instituição 
achou importante considerá-los.

Muendane apontou que uma 
das reclamações apresentadas tem 
a ver com as dimensões do selo, 
ou seja, o selo era bastante grande 
e não permitia que fosse colocado 
na garrafa sem pôr em causa os 
indicadores que estão no próprio 
selo. Por via disso, segundo Amé-
lia Muendane, eles solicitaram que 
o selo fosse reduzido em termos de 
dimensões e indicadores, para faci-
litar a cravagem do selo e não com-
prometer as linhas de produção.

“Isso exigia que houvesse uma 
nova reengenharia do selo, e isso 
já está sendo testado. Já fizemos 
um texto mais reduzido, com in-
formação menos complexa para 
assegurar que eles possam garan-
tir produtividade nas suas linhas”, 
começou por explicar a fonte.

A segunda reclamação, explica 
Muendane, é que algumas cerve-
jas muito consumidas no mercado 
nacional são importadas de fora 
do país, mas os seus fornecedores 
não concordaram com a selagem. 

“Era necessário que houves-
se uma negociação prévia com os 
fornecedores antes que a mesma 
iniciasse. Portanto, são dois ar-
gumentos que nós achamos que 
eram compreensíveis porque o 
objectivo do sistema tributário 
não é constranger a economia, 
mas sim arrumar a economia. É 
assegurar que o contribuinte este-
ja confortável, mas na legalidade. 
Compreendemos isso e fazemos 
extensão por mais 30 dias”, disse.

Inhambane deve intensificar 
fiscalização de viaturas ilegais

O desafio foi lançado pela Pre-
sidente da Autoridade Tributária 
de Moçambique, Amélia Muenda-
ne, quando dirigia a cerimónia de 
patenteamento de 43 funcionários 
aduaneiros afectos àquela província.

Trata-se de funcionários que se 
destacaram pelo seu desempenho, 
dedicação no exercício da sua mis-
são de assegurar a defesa da sobe-
rania económica de Moçambique, 
“ao garantirem que na sua activida-
de quotidiana fosse privilegiada a 
facilitação do comércio justo entre 
Moçambique e o resto do mundo, 
e o combate decisivo contra to-
dos os comportamentos desvian-
tes e nocivos à economia nacio-
nal”, afirmou Amélia Muendane.

 Na ocasião, a Presidente da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique saudou os operadores do 
comércio externo, entre despachan-
tes, importadores, exportadores e 
transitários formais e informais, 
que exercem no território nacio-
nal um comércio justo e lícito, 
“em defesa de um mercado con-
correncial baseado nas dinâmicas 
impostas pelas leis do mercado”.

Amélia Muendane instou os 
patenteados e a todos os funcio-
nários da Delegação Provincial 
da AT em Inhambane “a arrega-
çarem as mangas e garantir que 
no uso das suas competências e 
através do cumprimento escru-
puloso do quadro legal, todas as 
receitas legalmente estabelecidas 
sejam cobradas a favor do Estado”. 

Desempenho fiscal em 2021

Tal como muitas regiões costei-
ras onde o turismo é a principal acti-
vidade, Inhambane enfrentou desa-
fios devido ao impacto da Covid-19. 
Amélia Muendane fez saber que 
em 2018, a cobrança neste sector 
foi de 139 milhões de meticais, com 
um peso médio de 11% na receita, 
e em 2021 a cobrança foi de 137,9 
milhões de meticais, representando 
9% na receita total da província.

 Para além do turismo, da mi-
neração e da agricultura, a receita 
da província provém da importação 
de viaturas, onde, segundo a Presi-
dente da Autoridade Tributária de 
Moçambique, “o desafio que se 
coloca à gestão aduaneira na pro-
víncia de Inhambane resulta da en-
trada ilegal de viaturas, instigando 
as autoridades da província a inten-
sificarem a fiscalização aduaneira”. 

No período em análise, Inham-
bane recuperou 60.8 milhões de 
meticais com a regularização de 
viaturas importadas ilegalmente, 
um valor que supera o alcançado 
nos períodos anteriores. Em 2020 
foi recuperado um montante de 
41 milhões de meticais na regu-

larização de viaturas importadas 
ilegalmente, enquanto no presente 
ano, apenas em Janeiro, foram re-
cuperados 7,9 milhões de meticais.

Apesar do bom desempenho, 
Inhambane ainda tem grandes de-
safios no que concerne à fuga ao 
fisco e ao contrabando de mercado-

egídio Plácido

rias diversas, com maior incidência 
para viaturas e respectivos acessó-
rios. Por isso, Amélia Muendane 
apelou aos patenteados para conti-
nuarem implacáveis na fiscalização 
de viaturas que circulam irregular-
mente, mercadorias em circulação; 
da venda e exportação de castanha 
de caju e madeira, entre outros. 

A cerimónia de patenteamento 
é o culminar do processo de distin-
ção de funcionários aduaneiros e 
realiza-se à luz da política e estraté-
gia de gestão de recursos humanos 
da Autoridade Tributária, “visando 
promover uma abordagem de de-
senvolvimento do capital humano 
baseada na meritocracia”, referiu 
no seu discurso Amélia Muendane.

 Recorde-se que em 2018, a Au-
toridade Tributária iniciou a revisão 
e ajustamento da política e estraté-
gia de gestão e desenvolvimento 
de recursos humanos de modo a 
ajustá-la aos desafios impostos pela 
conjuntura nacional e internacional, 
que estimulam a expansão do co-
nhecimento científico e especiali-
zação como pressupostos para asse-
gurar uma abordagem institucional 
moderna e baseada em resultados.
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O d e b a t e 
está longe 
de chegar 
ao fim, ele 
continuará 

o tempo necessário até que 
haja clareza, consciência e 
sobretudo atitude conducen-
te ao resgate da nossa iden-
tidade linguístico-cultural e 
histórico; um povo que de-
seja ser legítimo e digno de 
consideração precisa inves-
tir na sua originalidade, na 
sua diferença e na sua real 
identidade, porque o contrá-
rio tem um preço sem qual-
quer estampa, e qualquer 
um acha-se no direito de nos 
considerar como bem quiser, 
como tem acontecido em 
diversos momentos, quan-
do somos convidados para 
nos identificar. Os próprios 
nomes, que adoptamos para 
o registo, são uma vigorosa 
negação da nossa identidade 
onomástica, até omitimos 
os apelidos, porque não nos 
são dignos; os utensílios e 
bens que usamos no nosso 
dia-a-dia, ao longo da vida, 
chocam em absoluto com 
o que é originário da nossa 
terra; as danças e as músi-
cas que executamos à vista 
do público divergem com as 
nossas raízes nestas áreas; si-
tuação similar ocorre com as 
línguas, como tentamos es-
pelhar nos textos anteriores.

Acharmos que isto está 
bem assim como está é ver-
gonha de assumirmos o erro 
colectivo, porque não faz 
sentido algum e é muito es-
tranho os ovos da galinha 
chocarem pavões e uma vaca 
parir um cavalo. Como é que 
nós admitimos e achamos 
um todo normal gerarmos 
filhos e netos que não falam 
as nossas línguas nem têm 
hábitos e costumes nossos; 
isto só pode ser uma verda-
deira matéria para um apura-
do estudo. É que a realidade 
em outros contextos é bem 
diferente, entre os chineses, 
japoneses, coreanos e viet-
namitas, por exemplo, é ra-
ríssimo encontrar cidadãos 
destes países com nomes oci-
dentais ou americanos, músi-
cos desses países a explorar 
e a erguer bem alto os esti-
los de música originários de 
outros países, mesmo assim 
são países que rapidamen-
te encontraram caminhos 
de prosperidade e desen-
volvimento em quase tudo. 
Mesmo aqui, nos países vi-
zinhos, temos exemplos dis-
so, e vemos a reputação que 
têm no concerto das nações.

 Avançarmos determi-
nadamente para um resgate 
desses valores identitários, de 
forma consciente e estrutura-
da, permitiria a todos nós e 
aos nossos descendentes her-

dar a língua, a cultura, a his-
tória, a filosofia, a ciência, o 
pensamento, a visão do mun-
do e todo o resto originário, 
e não herdar exclusivamente 
o importado, provavelmente 
em nome de uma tal globa-
lização, porque não pode-
mos viver e andar apenas de 
muletas quando temos nos-
sos pés para caminharmos. 

Dizem alguns ditos po-
pulares nestas nossas línguas 
autóctones que: considere-se 
a opinião do outro, mas a tua 
é sempre válida, porque na 
verdade a opinião do outro 
jamais será minha, mesmo 
que venha, um dia, parecer. 
Por isso, nós nunca seremos 
portugueses, mesmo falando 
a língua deles, e nunca sere-
mos tanta coisa que parece-
mos ser, mas também nunca 
seremos moçambicanos en-
quanto não exibirmos traços 
idiossincráticos desta mes-
ma terra, simplesmente se-
remos habitantes deste país.

Chegados ao ponto de ser-
mos o que realmente somos, 
saberemos respeitar as nos-
sas diferenças internas e vi-
vermos a beleza da harmonia 
na diversidade, pois cada um 
compreenderá o valor do ou-
tro, a contribuição da sua his-
tória, tradição e língua parti-
culares na construção de uma 
nação una e indivisível. As 
tendências de querer abafar 

esta ou aquela língua e elevar 
ou valorizar aquela outra po-
derão ser vãs e sem expres-
são, porque a consciência co-
lectiva e a legalidade ditarão 
uma coisa clara e objectiva, 
que é respeitar os contextos 
linguísticos dos outros, base-
ando no princípio universal 
de igualdade, dignidade e 
justiça, uma vez que não há 
no mundo uma língua melhor 
e uma língua pior, todas elas 
têm a mesma função social, 
isto é, todas elas comunicam, 
expressam e exprimem to-
das a realidades interiores e 
exteriores dos membros de 
uma mesma comunidade. 

É verdade que há quem 
possa trazer outras dimen-
sões de comunicação, para 
argumentar o contrário, por 
exemplo, comunicar concei-
tos da ciência, da arquitectu-
ra, da filosofia, etc.; estes são 
simplesmente estágios alcan-
çáveis por qualquer língua, 
bastando interesse e vontade 
dos seus falantes. Está cla-
ro que a questão da língua é 
aproveitada por aqueles que 
têm outros interesses, so-
bretudo de toda a espécie de 
poder, são estes que acabam 
trazendo uma ideia (errónea) 
de existência de língua mais 
importante e língua menos 
importante, porque querem 
exercer o seu poder sobre 
tudo e todos, e permitir que 

todas as línguas tenham es-
tatuto igual, seria, para eles, 
uma espécie de minar ou 
fragilizar a sua condição.

Dito tudo isto, importa 
voltar a sublinhar que todos 
nós só saímos a ganhar se 
aceitarmos a nossa identidade 
inconfundível e vivermos de 
acordo com todos os traços da 
moçambicanidade, mas acei-
tando aprender e fazer o que 
nos rodeia também. Transcor-
ridos quase cinquenta anos de-
pois da independência não se 
conhece nenhuma conferên-
cia dos falantes de Emakwa, 
do Nyanja, do Sena, do Chan-
gana, do Txitxopi, do Giton-
ga, do Nyungwe, do Yao, 
etc., etc., só pode ser muito 
estranho e incompreensível. 
As nossas línguas não devem 
ser defendidas, preservadas e 
promovidas por outros, mas 
por nós os falantes, somos 
nós que as devemos estudar 
e desenvolver, porque elas 
são a nossa herança colecti-
va, e uma herança, um lega-
do se exalta, se exibe como 
uma bandeira. E as nossas 
línguas, a nossa cultura e a 
nossa história são a verdadei-
ra e inalienável bandeira que 
qualquer um exibe onde quer 
que esteja com absoluto or-
gulho, porque os outros sím-
bolos definidos por decretos 
podem, por qualquer motivo, 
ser banidos e substituídos. 

RANDULAN I

Línguas Moçambicanas Vs 
Língua Oficial: Estatuto, Relações 

e Tendências Sociais (Concl.)

Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 20226 |  zambeze  



zambeze  | 7

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

| oPinião |

zambEzE
anUnCIe  nO Departamento Comercial

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

E-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial

O Planeta tem 
estado a ser 
a s s o l a d o 
nos últimos 
tempos por 

calamidades na forma de 
cheias, ciclones, tufões, 
erupções vulcânicas, sismos, 
ctc. E Moçambique não tem 
sido excepção, já que se 
situa na rota dos ciclones, 
e quase ciclicamente é 
atingido por inundações que 
provocam elevados prejuízos 
h u m a n o s  e  m a t e r i a i s . 

Ocorre-nos o sismo seguido 
de tsunami, eventos ocorridos 
numa parte da Indonésia 
e m  2 0 0 9 .  E m  p o u c o s 
minutos, cidades inteiras 
e largas extensões de terra 
povoada ficaram arrasadas 
como se nunca tivessem 
existido antes, deixando este 
abalo telúrico um balanço 
que se estimou em largos 
milhares de mortos. Ocorre-
me também que alguns 
dias depois, as Filipinas 
s o f r e r a m  i n u n d a ç õ e s , 
com um número elevado 
de mortos e desalojados. 

Imagine-se esta catástrofe 
em Moçambique, onde a 
capacidade de resposta a 
estes cataclismos por parte 
das instituições criadas para 
o efeito ainda não atingiu 
o nível ideal, pese embora 
a evolução verificada nos 
últimos anos. Sem dúvidas 
que  a s  consequênc i a s 

seriam muito mais nefastas. 
De facto, Deus distribui o 

frio em função do agasalho de 
cada um. Naturalmente que 
todos nós ficamos condoídos 
com o que acontece pelo 
Mundo fora devido a estes 
fenómenos  des ignados 
“ca tás t rofes  na tura is” .

Mas já que todos nós 
reivindicamos ser inteligentes, 
que ilações é que tiramos da 
ocorrência de terramotos, 
f u r acões ,  i nundações , 
estiagem, epidemias, etc.?

Ninguém pode pressagiar, 
prevenir ou impedir um 
t e r r a m o t o .  A i n d a  q u e 
possamos predizer a sua 
ocorrência, assim como 
acontece em caso de cheias 
e furacões, estas calamidades 
continuarão recordando-nos 
quão frágeis e impotentes na 
realidade nós somos. A nossa 
habilidade em enfrentar as 
forças da natureza coloca-
nos na ilusão de que somos 
senhores  do Universo. 
Contudo, devemos ter a noção 
de que essa habilidade é uma 
dádiva de Deus, permitindo-
nos apenas chegar ao ponto 
que Ele deseja que cheguemos.

O somatório de todos os 
poderes, desde os dos mais 
arrogantes da Terra, aos 
dos mais poderosos Reis, 
Presidentes, Generais ou 
Exércitos, se fosse colocado 
como uma única força 
seria uma insignificância 

c o m p a r a t i v a m e n t e  a o 
poder de Deus manifestado 
através de um terramoto 
de pequena intensidade.

 Ironicamente, como 
resultado dessas calamidades 
e perigos, mesmo alguns dos 
Monome de Deus, embora 
por alguns instantes. De 
facto, isso é um testemunho 
de que a crença em Deus foi 
“inoculada” pelo Criador 
em cada um de nós. Porém, 
quando as coisas voltam 
ao normal, voltam ao seu 
estado anterior, e depois 
começam a reflectir nas suas 
reacções durante o momento 
da verdade, argumentando 
que os desastres naturais são 
apenas eventos casuais que 
mostram o poder e a fúria 
de uma natureza cega, e que 
os cientistas esperam um dia 
dominá-la completamente. 
Os que descrêem, encaram 
as coisas dessa maneira, 
pois eles dizem que qualquer 
desastre natural atinge de 
igual modo os pecadores e 
os inocentes, não fazendo 
nenhuma distinção entre 
c r e n t e s  e  d e s c r e n t e s .

Discordamos que estes 
eventos  têm o  mesmo 
impacto nos crentes e nos 
descrentes. É verdade que 
os dois grupos não olham 
para estas ocorrências sob 
o mesmo prisma, nem tiram 
delas as mesmas ilações.

Enquanto o tremor de terra 

pode abalar o mundo do 
descrente, ele reforça ainda 
mais a fé do crente, porque 
este acredita que nem mesmo 
uma folha de árvore se pode 
desprender sem a vontade 
de Deus. É devido ao nosso 
conhecimento limitado que 
muitos eventos nos parecem 
casuais e isentos de objectivos, 
mas na realidade todos os 
eventos no Universo só 
ocorrem com a permissão do 
Omnisciente e Omnipotente 
Deus, e por detrás de tudo 
i sso  há  um objec t ivo .

D e  a c o r d o  c o m  o s 
ensinamentos claros do 
Isslam, todo o sofrimento na 
vida, tal como as doenças, 
acidentes, perdas monetárias, 
desastres naturais e os mais 
variados tipos de dificuldades 
podem ser um castigo ou uma 
bênção encoberta. Na sua 
manifestação aparente não há 
diferença entre eles. Quando 
ocorre uma calamidade, 
devemo-nos voltar para Deus 
e não lamentar e interrogar 
“porquê eu”? Não nos 
devemos concentrar apenas 
nas suas causas aparentes, 
mas também pensar no 
Criador, que cria e controla 
as causas dos eventos.

S e m  d ú v i d a s ,  a s 
calamidades no Mundo têm 
causado grandes sofrimentos 
humanos, porém a tragédia 
pode vir a ser maior se 
nós não soubermos tirar 

lições desses “desastres”, 
e continuarmos teimosos 
e inamovíveis na nossa 
rebeldia, nas vias tortuosas 
da desobediência a Deus, e 
no desafio aos Seus desígnios.

O terramoto que ocorrerá no 
dia do Juízo Final será muito 
mais forte do que qualquer 
dos abalos telúricos ocorridos 
no Mundo. Nesse Dia, toda 
a terra será abalada e não 
haverá fim ao sofrimento 
que isso causará aos que 
se recusam a aprender dos 
pequenos abalos que vão 
ocorrendo periodicamente.

A fé é a maior arma que 
o Ser Humano possui para 
enfrentar as preocupações 
e desastres. Ali (R.T.A.) foi 
interrogado sobre qual das 
criaturas de Deus é mais forte, 
ao que respondeu, pondo em 
ordem de grandeza física as 
seguintes coisas, e disse: “As 
montanhas fixas, porém o 
ferro corta a montanha, o fogo 
derrete o ferro, e a água apaga 
o fogo, as nuvens carregam 
a água, e o vento desvia 
as nuvens, o Ser Humano 
domina o vento, e o álcool 
domina o Ser Humano, o sono 
domina a embriaguez, e a 
preocupação domina o sono”. 

Portanto, a preocupação 
é o sentimento mais forte 
que Deus criou, pelo que 
se alguém quiser vencer a 
preocupação, a única saída 
é a fé inabalável em Deus.

Calamidades, uma 
oportunidade para reflexão

zambeze  | 7Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022



| oPinião |

De acidente em acidente o país 
parece continuar apático

CAssAmo  LALá* sobRe o AmbIeNte RoDovIáRIo

O r e c e n t e 
a c i d e n t e 
rodoviário 
o c o r r i d o 
na pro-

víncia da Zambézia vitimou 
29 moçambicanos, enlutan-
do as respectivas famílias. 
Desta vez decidiu-se, e bem, 
decretar luto nacional. Será 
que esta decisão de o Esta-
do estabelecer o luto poderá 
significar que os nossos di-
rigentes já estão realmente 
sensibilizados sobre a gra-
vidade da nossa sinistrali-
dade rodoviária? Seja como 
for, importa lembrar que os 
moçambicanos já vestem o 
luto sem cessar há bastan-
te tempo e não tem havido 
oportunidade de afastar por 
algum tempo a dor causa-
da pelos acidentes. Todos 
os dias vai morrendo muita 
gente nas nossas estradas.

O título deste artigo, por 
analogia, faz lembrar a si-
tuação de um incêndio que, 
quando deflagra e não é de 
imediato combatido, assume 
proporções devastadoras e 
incontroláveis. Na verdade, 
a sinistralidade rodoviária já 
começou a incendiar o nosso 
país há bastante tempo, ten-
do já atingido uma dimensão 
de difícil controlo. As medi-
das para combater este mal, 
que já deviam ter sido toma-
das não ontem mas sim an-
tes de ontem, de certa forma 
continuam a ser proteladas 
para amanhã ou para depois 
de amanhã, alegadamen-

te porque ainda estão a ser 
preparadas. Por exemplo, o 
Plano Estratégico Multissec-
torial de Segurança Rodovi-
ária e a Política Nacional de 
Segurança Rodoviária, res-
pectivamente dos anos 2011 
e 2012, na prática nunca fo-
ram implementados devido a 
um adiamento sem fim. Em 
Dezembro de 2021, parte 
destas políticas e estraté-
gias voltaram a ser publica-
das, esperando-se que desta 
vez passem a ser exercidas.

Constantemente, usando 
o subterfúgio das estatísti-
cas, têm sido apresentadas 
certas comparações entre os 
números de vítimas de aci-
dentes rodoviários do ano 
corrente com os de igual pe-
ríodo no ano passado, para 
nos fazer convencer de que 
a situação melhorou pois 
houve registo de menos 5 ou 
10 casos. Já ninguém acredi-
ta neste tipo de resultados, 
até porque estas estatísticas 
não são reais, visto que são 
obtidas num sistema de re-
gisto de dados arcaico que 
não espelha a realidade dos 
factos. Por exemplo, não fa-
ria nenhum sentido vir dizer 
que no anterior acidente gra-
ve ocorrido em Maluana, em 
2021, registaram-se 33 mor-
tos, e no que aconteceu em 
2022 na província da Zam-
bézia apenas houve 29 óbitos 
e, portanto, terá havido uma 
redução de vítimas mortais. 
Quem seria capaz de acei-
tar que esta redução de 4 

mortes em acidentes graves 
por esta comparação acaba-
da de fazer entre o acidente 
de Maluana, no ano passa-
do, e o da Zambézia, neste 
ano, poderia ser apresentada 
como uma vitória no comba-
te à insegurança rodoviária?

Se formos a somar as 
mortes nas nossas vias pú-
blicas que foram acontecen-
do em menor número todos 
os dias entre o acidente de 
Maluana e o da província 
da Zambézia, será muito 
superior a 33 mortos. Mas 
no nosso país parece que 
só a partir de 15 mortos é 
que um desastre consegue 
chamar atenção a todos.

Quando ocorreu o sinis-
tro rodoviário em Maluana, 
os governantes nomearam 
uma equipa multissectorial 
de peritos para analisar este 
acidente e apresentar o re-
sultado do estudo feito. No 
anúncio da causa principal 
deste acidente apresentado 
pelo inquérito feito foi afir-
mado que houve erro huma-
no, embora já esteja provado 
que 95% dos acidentes rodo-
viários são evitáveis e resul-
tam de falha humana. Mas 
devemos elogiar esta equipa 
de investigadores porque fez 
um trabalho exaustivo num 
âmbito mais alargado, pro-
curando explicar as diversas 
razões que têm vindo tam-
bém a contribuir para piorar 
a nossa sinistralidade rodo-
viária. Estes investigadores 
conseguiram ir ainda mais 

além e apresentaram cons-
tatações gravosas no âmbito 
da insegurança rodoviária e 
sugestões de medidas que, 
quando implementadas, 
poderiam ajudar a comba-
ter os acidentes nas nossas 
estradas. As perguntas que 
se podem colocar são: das 
medidas sugeridas por esta 
comissão de investigadores 
para combater os acidentes 
rodoviários, quais são as 
que realmente já foram im-
plementadas? Será que ain-
da estão a ser preparadas?

Temos consciência de 
que os resultados das acções 
a serem aplicadas em be-
nefício da segurança rodo-
viária não vão de imediato 
apresentar resultados mila-
grosos. Os ganhos nesta luta 
irão surgir de forma progres-
siva. Todavia, quanto mais 
tarde se começar a trabalhar 
para combater as causas dos 
acidentes, que já foram sobe-
jamente identificadas, mais 
graves serão as mortes de 
pessoas nas nossas estradas.

Quando se constrói uma 
habitação com fraca funda-
ção é óbvio que a vida útil 
desta casa irá ser proble-
mática com complicações 
de vária ordem. Acontece o 
mesmo com a nossa segu-
rança rodoviária, porque não 
tem bons alicerces. Não te-
mos um centro de recolha de 
dados de acidentes rodoviá-
rios. Não temos actualizado 
um RIC (Registo Individual 
de Condutores), vulgarmen-

te designado por cadastro. 
Não temos um registo na-
cional fiável dos veículos 
em circulação. Não temos 
estatísticas próximas da re-
alidade no que se refere aos 
acidentes rodoviários. Não 
temos equipamentos e instru-
mentos para ajudar a detectar 
e combater as manobras e os 
comportamentos desviantes 
dos utilizadores da via pú-
blica. Não temos técnicos 
suficientes ou capacitados 
para gerir os fenómenos ro-
doviários. Não dispomos 
de um orçamento capaz de 
cobrir pelo menos um terço 
das despesas com acções a 
desenvolver para combater 
a sinistralidade rodoviária. 
Com estas carências todas, 
como é que se pode comba-
ter cientificamente a sinis-
tralidade rodoviária? Parece 
que o Estado e os seus go-
vernos ainda não se aper-
ceberam de que com estas 
insuficiências todas continu-
aremos a ser reféns da sinis-
tralidade nas nossas estradas.

Este é um assunto que diz 
respeito a todos os cidadãos 
que vivem em Moçambique. 
É preciso reagir e sair deste 
marasmo ou desta letargia 
que nos está tornando indife-
rentes perante um grande pe-
rigo para a nossa saúde, para 
as nossas vidas e para o nos-
so país. Será que já perde-
mos o amor pelo nosso país?

P o r :  C a s s a m o  L a l á  –
DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

zambEzE
anUnCIe  nO Departamento Comercial

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

E-mail: zambeze.comercial@gmail.com
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Editorial
Paz, paz, 

por onde andas?Enquanto o considerado governo se demonstrar incapaz, 
relativamente aos conteúdos ou a gestão educacional 
no geral, tem de admitir a humilhação de aprender 
os curricula daquele que seria um provável próximo 
governo, mas pelos desmandos descompactados e 

descombinados do actual, o provável já é até um governo paralelo 
pelas saudáveis propostas que tem vindo a levantar, e desta vez 
sobre o mais sensível e difícil sector, pelo menos ao sistema, como 
se pode notar. Um plano quinquenal para o sistema de educação 
em Moçambique, na balbúrdia actual, reduz-se aos cursinhos ur-
banos de língua inglesa com três meses de duração, em que cada 
ministro actua como o cidadão que melhor fala a língua no bairro e 
o ministério é o quintal dos seus pais aonde porá o ensino em prá-
tica, uma lástima que resulta numa insana flutuação de currículos.

Pior é que tal flutuação curricular não é o bastante no globo 
da banalização do ensino nacional, esse mundo tem um leque de 
compostos nocivos a toda uma sociedade, capaz de ingressar no 
sentido inverso ao progresso que de si se espera. Com a ausência 
do colono não se está à espera de ver um plano governamental 
legítimo com tendências a obedecer agendas externas, supõe-se 
que não, tanto que esse mesmo governo, aliado a sua mantilha de 
raça ou por via dela, vive acusando e rejeitando cidadãos que os 
julga cumpridores de agenda externa, espantoso é agora ver os 
libertadores presos a agendas desconhecidas, para quê mais uma 
vez flutuar o curriculum quando existem questões ainda mais per-
tinentes no sector da educação, a questão da sala um, por exemplo.

Entende-se por sala como um cómodo na estrutura de um 
edifício, supõe-se com certeza que tenha paredes, mas para o 
azar dos moçambicanos, esta pode-se considerar um espaço 
aberto, bem ao lado de um caule, muitas vezes robusto e cheio 
de formigas, galhos e folhas que possibilitem alguma sombra, e 
só para exagerar a anuição da desgraça, preso a este caule uma 
placa com a escrita “sala um”, mas é o abismo da perplexida-
de, até Craveirinha deve ter sido mais feliz na sua “Cela um”.   

A oportuna proposta do governo paralelo a respeito da educação 
denuncia a fragilidade de todo um regime governativo, revela o nível 
de entretenimento com que se lida com a educação no país e não só, 
ainda indicia a razão pela qual se escangalha o ensino neste território, 
que a prole política deste país estuda em nações em que o assunto 
escola, formação do homem são levados muito mais a sério, e esta 
fica para as comunidades moçambicanas que servem apenas para os 
prover recursos para se acomodarem no estrangeiro, e então, aqui a 
qualidade não passa do tapete que fica do lado de fora da conferência 
com os gringos para mais um pedido de doação em nome da educação. 

Fazer as coisas tão de qualquer maneira como se tem feito 
significa muito mais do que um mero abuso de poder, é abuso 
até da própria democracia, uma certeza de que este povo não 
se apercebe de nada e jamais terá a coragem de apontar o in-
dicador à outra margem para velejar sobre as ondas do Índico.

Tem cuidado camaradas que o povo já tem a certeza de que este 
país precisa de uma nova democracia. Chega! O povo já não aguenta. 

A queda de um 
governo!

Esta semana fomos surpreendidos por mais e más notícias relatando aldeias 
queimadas e população fugitiva em aldeias de Cabo Delgado. Esta semana 
também, em entrevista ao ZAMBEZE, o líder da Perdiz, Ossufo Momade, 
reivindica que há um desprezo total pelos anseios dos homens desmobi-
lizados no âmbito do DDR e, como tónica discursiva, sustenta que face à 

frustração dos seus ex-soldados o mato fica cada vez mais próximo. Triste realidade! Mas 
concentremo-nos em Cabo Delgado, onde a fúria nos mostra cadáveres a todo o alcance.

O Estado moçambicano é laico, significando isto que os cidadãos são livres 
de comungar a hóstia da religião sem barreiras, e isto emprestado à democra-
cia simboliza as liberdades dos homens nos diferentes vectores de actuação. 

Este intróito surge para tentar perceber as motivações que levam sobretudo os jovens (Al-
-Shabaab) a perpetuar das piores diabruras, no Norte do país, mais concretamente em regiões 
do interior de Cabo Delgado, sob o signo da irmandade muçulmana ou o raio que o(s) parta!

Quando se diz que o Estado é laico, nada mais isto significa do que o dever de assumir 
e perceber os limites da actuação de cada uma das mais variadas vertentes religiosas, 
não havendo, como tal, espaço demasiado para disputas, ódios, invejas e vinganças de 
uns sobre os outros, num figurino amplo e sem controlos, sejam eles de que natureza for. 

Dito isto, e apenas para exemplificar, se cada religião deste imenso país os seus fa-
náticos se rebelassem, em nome de reivindicação de sanguinárias concessões e direitos 
afastados da ordem divina ou de Allah, estaríamos mergulhados numa encruzilhada 
em que nos iríamos comer uns aos outros, sem respeitar a dignidade do ser humano.

Infelizmente e diabolicamente, este é o espectro que se vive nalgumas regiões 
de Cabo Delgado, onde respirar significa ver cadáveres noite e dia ao seu alcance, 
onde, no lugar de ferir a terra para colher provisões, os naturais destes lugarejos 
abrem buracos na terra para enterrar os seus entes queridos, num cenário próprio 
de gente louca, enfurecida para consigo mesma. Por que afinal estes hediondos 
actos? Para que fins os jovens do Al- Shabaab fazem estas incursões, matando 
sem dó nem piedade e destruindo bens dos seus semelhantes? Haverá por aca-
so horizonte para estes bizarros actos? Estas são inquietações que se levantam 
nos dias subsequentes aos dos massacres (sim dos massacres), no Norte do país. 

Senhores e senhoras, meninos e meninas, velhos e novos, rapazes e rapari-
gas, a radicalização islâmica no Norte de Moçambique passou a estar na moda, 
chamando a atenção do Governo, sector privado, Sociedade Civil, parceiros de 
cooperação, analistas, comentadores, cidadãos comuns. Meio mundo foi apa-
nhado de surpresa, num momento em que a paz efectiva caminhava célere. 

Olhando para as supostas motivações, diz-se que os jovens, sobretudo estes, 
clamam pela melhoria social da vida, pela pobreza, desemprego, exclusão so-
cial, carência de serviços básicos, educação e saúde, exclusão política; o senti-
mento de exclusão dos Kimwanis em relação aos Macondes, por aí em diante.

Agora pergunta-se: Será com base em assassinatos de esperança, na mutila-
ção de projectos dos seus irmãos que se consegue isto tudo? É com matança 
facínora que se conseguirá obter estes elementos supostamente em falta na sua 
condição de humanos? Temos para nós que o que se vive em Cabo Delgado tem 
outras latitudes que comparadas com o mundo exterior têm focos de distúrbios 
mentais escondidos na busca de aventuras, camaradagem, realização de sonhos, 
nova família, sensação de segurança e solidariedade. O radicalismo islâmico. Ora 
bolas. Mahatma Ghandi dizia: Não há caminho para a paz. A paz é o caminho.

DoUgLAs mADjILA
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Recordar “Massingir” em 1974 
durante o “Governo de Transição” …

 z Requien in pace, Lourenço Arnaldo PINTO MONTEIRO

Na primeira 
noite duran-
te a minha 
estadia de 3 
dias na Bar-

ragem de Massingir veio-me 
à memória a “Revolução” que 
se operou em 1974, quando re-
cebemos os militantes da FRE-
LIMO, Cadmiel Muthemba, 
Milagre de Jesus Mazuze, An-
gélica Salomão, Jorge Tingodi-
ne, entre outros que connosco 
reuniram, numa digressão que 
faziam a todos os distritos.

Estava na Barragem o jo-
vem Nicolau Manjate*, que era 
funcionário do LEM (Labo-
ratório de Engenharia de Mo-
çambique) e connosco formou 
o Comité da FRELIMO do Dis-
trito de Massingir, o autor como 
1º. Secretário Distrital de Mas-
singir e ele como Responsável 
de Informação e Propaganda.

Recordo das noites que 
perdemos a elaborar o “Jor-
nal do Povo”, que eu coloca-
va à entrada da Estação dos 
Correios de Moçambique. 
Tornava-se necessário esclare-
cer os trabalhadores que esta-
vam envolvidos na construção 
da Barragem de Massingir.

Faziam ainda parte outros 
responsáveis, como Jorge Si-
dumo, José Caliano da Sil-
va (um ferrenho enfermeiro, 
com experiência de invejar) e 
tantos outros, com destaque 
para Alberto Sebastião, que 
era responsável pelos Apro-
visionamentos da Empresa 
Construtora do TÂMEGA.

O papel da FRELIMO ti-
nha que se fazer sentir, pois 
na Barragem estavam al-
guns portugueses que não 
viam com bons olhos o Gol-
pe de Estado protagonizado 
em Portugal, pelos “Capi-
tães de 25 de Abril de 1974”.

- “Eu estar sob a “Bandei-
ra dos moçambicanos? Nem 
pensar!...” – era esta a lingua-
gem daqueles que nós desig-

návamos de “reaccionários”.
Recordo isto tudo no dia 

2 de Fevereiro de 2022, na 
véspera do “3 de Fevereiro” 
que se comemora anualmen-
te, sobretudo numa altura em 
que aparecem “meninos” e 
“meninas” que querem nos 
divertir, dizendo que temos 
que: “fechar” a “Praça dos He-
róis”. Ah, que atrevimento…

Vejam só esses “meninos” 
e “meninas” o que pensam. 
E se daqui a 50 anos conse-
guissem estar no poder?...

Quando dão entrevistas 
aos jornais e “rabiscam” uma 
crónica ficam convencidos 
de que os “partidinhos” que 
julgam representar são mui-
to famosos. Puro engano…

No dia 2 visitamos com 
nostalgia os diversos locais 
de Massingir, e em encontros 
explicávamos aos mais jovens 
que já na construção da Bar-
ragem de Massingir, quando 
António Guedes, do LEM 
(Laboratório de Engenharia 
de Moçambique), em 1974 e 
1975 explicava que as popula-
ções de Cubo e Canhane, que 
estavam nas zonas a serem 
abrangidas pela Albufeira da 
Barragem, deviam se retirar.

Já na altura havia contradi-
ções entre os régulos, por causa 
da população a que se iam jun-
tar. Um processo normal, para 
quem “governa” localmente. 

Fui ao mercado de Mas-
singir e fiquei surpreendi-
do pela quantidade de peixe 
vendido. Vou pensando cá 
comigo: se não é altura de es-
timular jovens nas grandes 
cidades para arranjarem em-
prego fora das zonas urbanas, 
como Maputo, Matola, Xai-
-Xai e outras zonas urbanas.

Terminada a “guerra de 
desestabilização”, que al-
guns querem-nos impingir 
de “guerra civil”, é altura 
de descongestionar as cida-
des com gente sem emprego.

Crónica de viagem a Massingir (2):
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*Nicolau Manjate foi 
até há pouco Presidente 
da Federação Moçambica-
na de Hóquei em Patins.

N.A. – Constituiu uma 
grande manifestação de pe-
sar o velório que teve lu-
gar na última segunda-feira 
(14.2.2022), na Capela n.º 1 
do Hospital Central de Mapu-

to, em homenagem a Louren-
ço Arnaldo PINTO MONTEI-
RO, falecido no dia 12, no 
ICOR (Instituto do Coração). 
Na altura foram apresentadas 
mensagens da EMOSE (onde 
foi Director de Património) 
e da Cooperativa de Consu-
mo da Polana, destacando as 
qualidades natas do finado. 

Depois do velório às 9 ho-
ras, Pinto Monteiro repousa 
no Cemitério de Lhangue-
ne, às 11 horas. À família, 
filhos Lourenço Monteiro 
e Ana Monteiro Bessa, ne-
tos Margarida Bessa e Bea-
triz Bessa, os nossos senti-
mentos de pesar. Requien in 
Pace, PINTO MONTEIRO.
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MCTES empenhado na valorização 
de recursos biológicos

ComercialO Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) tem se empenhado  na  valorização de recursos 
biológicos, através da  aposta na formação de capital humano 
especializado e implantação de infra-estruturas dotadas de 
capacidades para o desenvolvimento da pesquisa, da inova-
ção e de soluções científicas baseadas na Biotecnologia.

Com efeito, 
decorreu de 
09 a 11 de 
Fevereiro do 
ano corrente, 

na província de Maputo, o II 
Seminário de Capacitação de 
25 Mulheres Bio-Empreende-
doras na área de Biotecnolo-
gia e Biociências, oriundas da 
província e cidade de Maputo.

Trata-se de uma acção or-
ganizada pelo MCTES, atra-
vés do Centro Nacional de 
Biotecnologia e Biociências 
(CNBB), com o apoio da  Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO), que tem 
como grupo-alvo mulheres 
que actuam na área da Saúde, 
Nutrição, Agricultura, Cosmé-
tica e Reciclagem de resíduos. 

Discursando durante a 
cerimónia de abertura do se-
minário, o ministro da Ci-
ência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Daniel Nivagara, 
referiu que a capacitação 
visava a promoção do de-
senvolvimento de produtos, 
serviços e/ou modelos de ne-
gócios inclusivos e inovadores.

Neste contexto, orientou 
o CNBB a planificar e em-
preender todos os esforços 
ao seu alcance por forma que 
estas formações se expandam 
à escala nacional e benefi-
ciem mais mulheres de todo 

o país, por forma a dotar de 
capacidades para o desenvol-
vimento da pesquisa, inova-
ção e de soluções científicas 
baseadas na Biotecnologia.

Outrossim, Nivagara al-
meja que a capacitação possi-
bilite o fomento da pesquisa e 
inovação nas áreas de Biotec-
nologia e Biociências; alavan-
car novas soluções na área de 
saúde/nutrição humana e ani-
mal, despertar o interesse de 
estudantes, Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) pela área de 
Biotecnologia e Biociências, 
aumentar a empregabilidade 
através do empreendedorismo 
e o desenvolvimento de produ-
tos/serviços comercializáveis. 

Na sua intervenção, Élia 
Bila, representante da UNES-
CO, referiu que o empreen-
dedorismo é um importante 
catalisador para superar os 
desafios das mulheres no país, 
acrescentando que as mes-
mas são agentes de mudan-
ça nos locais onde actuam.

É neste contexto que no 
quadro do plano de acção para 
a equidade de género em Áfri-
ca, a UNESCO contribui para 
a realização de seminários de 
capacitação para que mais mu-
lheres sejam empreendedoras.

Importa recordar que, com 
o apoio da Organização para a 
Cooperação Islâmica (OIC), 
o  MCTES, através do CNBB, 

organizou, em Março de 2021, 
o I Seminário de Capacitação 
de Mulheres Bio-Empreende-
doras na área de Biotecnologia 
e Biociências, tendo beneficia-
do 25 mulheres empreendedo-
ras das províncias de Maputo e 
Gaza, e da cidade de Maputo.

De frisar que a Biotecnolo-
gia e as Biociências são igual-
mente importantes para a me-
lhoria dos cuidados de saúde, 
desenvolvimento da Indústria, 
sustentabilidade ambiental e 
para os desafios do desenvol-
vimento nos sectores da Agri-
cultura, Saúde, Pescas, Re-
cursos Marinhos e Florestais 
e do Ambiente, entre outros.
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Noites em claro pela sobrevivência 
motivam trabalho nocturno

Em Maputo

Vida cara e de incertezas sujeita muitos jovens e idosos ao 
trabalho nocturno para a sua sobrevivência, actividade esta 
que não é valorizada, na medida em que o seu rendimento 
não corresponde ao esforço empreendido, sendo que o guarda 
coloca a sua vida em risco com o intuito de zelar e manter 
o bem-estar de pessoas e bens. Entretanto, alguns saem das 
suas zonas de origem para a capital do país com a esperança 
de uma vida melhor, mas chegado ao destino deparam-se com 
um cenário diferente. 

A título de 
exemplo, o 
jovem João, 
de 29 anos 
de idade, na-

tural da Zambézia, casado e 
pai de um filho. Reside actu-
almente no bairro da Macha-
va, na província de Maputo, 
tendo abandonado a sua pro-
víncia de origem aos 15 anos, 
em busca de uma vida melhor.

João é obrigado a largar 
a família durante a noite para 
passar as noites fora de casa e 
na rua, arriscando a sua vida. 
“O trabalho de guarda não é 
fácil, mas saio para fazer este 
trabalho por necessidade, pois 
ninguém virá até mim oferecer 
alimento se não sair para pro-
curar comida”, aludiu a fonte.

O jovem teve o seu primei-
ro trabalho como guarda em 

2017, numa casa no bairro da 
Liberdade. “Trabalhei numa 
casa de nigerianos. Foi um pou-
co assustador porque não é fá-
cil vigiar pessoas e casa alheia, 
mas vivia de orações e acabei 
me acostumando”, disse João.

Dificuldades no trabalho

É preciso foco e deter-
minação no que se pretende. 
“Por ser jovem tenho passa-
do por humilhações, alguns a 
questionarem como é que um 
jovem faz esse tipo de traba-
lho. Mas como sei o que que-
ro não dou ouvidos”, afirmou. 

Como parar é morrer, João 
afirma que “agora faço traba-
lho nocturno numa mercearia 
sita no bairro Trevo. Trabalho 
de segunda a sexta-feira das 16 
às 06 horas, há dois anos, aos 

fins-de-semana vou à Avenida 
Guerra Popular vender roupas”.

Numa oportunidade aparece 
outra

Para além de guarnecer a 
mercearia, João adquiriu uma 
máquina de pipocas, com a qual 
faz negócio de pipocas de milho 
no seu local de trabalho. “Com 
os trabalhos que faço consigo 
ter no mínimo o que preciso, 
não peço esmola a ninguém, 
apenas vou a batalha”, afirmou.

“Existem pessoas que le-
vam uma vida de aparência, 
não têm o que comer ou onde 
dormir mas usam telefones e 
roupas caras, levam uma vida 
de curtição. Essa não é a vida 
que pretendo levar”, assegurou. 

Mesmo com o guarda, os 
ladrões não deixam de fazer das 
suas. “Num dos finais de sema-
na, os ladrões vandalizaram a 
mercearia, onde roubaram 38 
garrafas de gás, e quando foi se 
meter a queixa a Polícia quis 
prender-me, alegando que era 
cúmplice, mas graças a Deus a 
minha patroa tem uma grande 
confiança em mim e defendeu-
-me. Então, sugeri a patroa que 
fosse fazer queixa noutra es-
quadra e lá teve sucesso. A Po-
lícia investigou o caso e achou 

os culpados, mas nesse perío-
do eu vivia de oração porque 
não era culpado”, relatou João.

Para finalizar, o nosso entre-
vistado apela a sociedade para 
ter determinação e menos ver-
gonha em todo o trabalho que 
executa, e sempre com amor.

Alguns fazem o trabalho por 
gosto

O Zambeze conversou com 
um idoso que exerce esta ac-
tividade nocturna, de nome 
Samuel Machuza, de 73 anos 
de idade, natural de Gaza, ca-
sado e com dois filhos. Pas-
tor e reformado da Tecnel.

 Machuza exerceu a sua pri-
meira actividade nocturna em 
2012, na altura da construção do 
Hospital Provincial de Maputo, 
por cerca de três anos, na qual 
trabalhava das 06 às 19 horas. 
Teve este emprego através de 
convite do seu irmão da Igreja.

Afirma que “no princípio 
foi difícil mas me acostumei, 
o meu trabalho era de contro-
lar a entrada e saída, e revistar 
os trabalhadores. Por vezes era 
uma guerra porque alguns fur-
tavam instrumentos, mas gra-
ças a Deus venci esse mal e não 
cheguei a sofrer ameaças dos 
trabalhadores, mas ganhei o 

sónia Maxie

respeito deles”. Quando termi-
nou a construção do hospital, 
também acabou o seu emprego.

Trabalho redobrado

O velho Machuza acres-
centa que em 2016 “tive outro 
convite para trabalhar numa 
escola como guarda, não hesi-
tei porque nada fazia em casa”. 

Segundo ele, o trabalho na 
escola não era fácil, primeiro 
porque esta encontrava-se em 
péssimas condições, segundo, 
havia indisciplina por parte dos 
alunos, pois faziam da escola 
parque de diversão e de quartos 
de banho. “Fui obrigado a mar-
car uma reunião com os pais e 
encarregados de educação por-
que a indisciplina dos alunos só 
aumentava, a partir daí as coisas 
foram melhorando”, explicou.

Em 2020 foi o ano que Sa-
muel Machuza sentiu que estava 
a exercer a sua função de guarda 
porque as condições na escola 
melhoraram, o que permitiu me-
lhor desempenho no seu trabalho 
e redução do tempo de trabalho. 
“Desde que a escola melhorou o 
trabalho também passou a ser fá-
cil, fico no portão e controlo a en-
trada e saída dos colaboradores e 
alunos. Depois da saída de todos 
faço a revisão de tudo; o horário 
ficou mais leve, há dias que entro 
às 14 e saio às 22 horas, ou das 
22 às 06 horas. Mas antes era di-
ferente, entrava as 17 e saía às 06 
horas e trabalhava até aos finais 
de semana. Nos últimos tempos 
não”, explicou Samuel Machuza.

Além de fazer o controlo na 
entrada e dos bens da escola, o 
velho Samuel tem lutado com 
a mudança de mente de certas 
pessoas ignorantes, ensinando a 
maneira de vestir para o acesso 
naquela instituição de ensino. 

O trabalho não corresponde ao 
salário

Para Machuza, o seu rendi-
mento mensal não é satisfató-
rio, contudo tenta satisfazer as 
primeiras necessidades da casa. 
“Não é grande coisa, até porque 
os meus filhos são independen-
tes financeiramente, ajudam em 
alguma coisa em casa, por isso é 
algo a considerar”, disse a fonte. 

“Os guardas não beneficiam 
de subsídio nem do aumento sala-
rial, apenas a contagem dos anos 
de trabalho”, garantiu revoltado.
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Ensino e aprendizagem verdadeiro 
“calcanhar de Aquiles” 

Falta ou deficiente comunicação entre professores e alunos adolescentes

- Aponta Júlio Muthemba, director nacional da REPSSI, 
que denuncia que ainda existem professores com dificuldades 
de falar sobre saúde sexual e reprodutiva na sala de aula

Com vista a re-
duzir a falta 
de comuni-
cação entre o 
professor e as 

raparigas na sala de aula, no 
contexto do ensino e aprendi-
zagem sobre a saúde sexual e 
reprodutiva, uma organização 
não-governamental denominada 
REPSSI está a trabalhar junto das 
escolas, num projecto apelidado 
REDE MAIS. A ideia de fundo é 
encontrar mecanismos e estraté-
gias que garantam maior fluidez 
na comunicação sobre assuntos 
com potencial para opinião di-
versa e menos consensual, numa 
acção financiada pela Sundanê.

Segundo Júlio Muthemba, 
director nacional da REPSSI, o 
projecto tem como objectivo ca-
pacitar os professores para me-
lhor diálogo com as raparigas, 
no que tange à saúde sexual e 
reprodutiva. No âmbito da ini-
ciativa já foram capacitados pro-
fessores das províncias de Ma-
puto, Gaza, Inhambane e Sofala.

Ainda de acordo com a fonte, 
nestes territórios os professores 
saem com outra visão e com uma 
abordagem algo profunda sobre 
a saúde sexual e reprodutiva. 

Do ponto de vista comparati-
vo, entende a fonte, a diferença é 
notória entre o antes e depois da 
capacitação, assim como entre os 
capacitados e os não capacitados. 

Muthemba ressalva que 
muitas escolas não têm condi-
ções mínimas que permitam a 
higienização das raparigas no 
período menstrual, tendo apon-
tado igualmente a questão da 
qualidade dos próprios serviços 
de saúde, mormente em relação 
ao mau atendimento aos utentes. 

O responsável da REPSSI 
fez estas declarações no âmbi-
to do lançamento da Campanha 
de Engajamento das Rapari-
gas e Adolescentes Mulheres 
Jovens, na cidade de Maputo.

Trata-se de uma acção que 
visa apoiar as raparigas para po-
der criar uma equipa de traba-
lho, cujo objectivo centra-se no 
sentido de que possam participar 
cada vez mais nos processos de 
tomada de decisão no que tange 
à sua saúde sexual e reprodutiva.

O evento foi organizado 
pela REPSSI e seu parceiro, a 
Her Voice, sendo esta uma or-
ganização que recebe apoios 
do Fundo Global, com o ob-
jectivo de dar voz às raparigas.

 De acordo com a fon-
te, antes da realização da cam-
panha houve grande esforço 
por parte da organização, isto 
é, para fazer uma pesquisa bi-
bliográfica, onde os adolescen-
tes fizeram parte e foi possível 
identificar os maiores problemas.

Segundo a mesma fonte, nesta 
pesquisa bibliográfica foi possível 

identificar o índice de infecções 
pelo HIV que afecta esta faixa etá-
ria de adolescentes, a falta de re-
cursos de saúde sexual e reprodu-
tiva, principalmente nas escolas. 

A fonte explicou, igualmente, 
que espera-se que a campanha 
seja abrangente a nível nacional, 
devendo chegar ao distrito. Se as 
raparigas que vivem na capital 
enfrentam esses desafios, logo é 
importante pensar nas raparigas 
que vivem nas zonas remotas. 

No essencial, ficou claro que 
a REPSSI é uma organização que 
trabalha em colaboração com o 
Governo e organizações inter-
nacionais. Também tem feito as 
suas acções nas zonas afectadas 
pelo terrorismo, em parceria com 
o Unicef e outras organizações.

Neste contexto, ao longo da 
entrevista, o director nacional da 
REPSSI deixou bem claro que 

estão neste momento a preparar 
acções que estão mais viradas 
para as zonas que apresentam 
maior nível de dificuldades, 
a exemplo das zonas afecta-
das e que albergam vítimas do 
conflito armado. O terrorismo 
está na lista desses conflitos. 

Referiu ainda que nas suas 
acções tem abordado questões 
relacionadas com a capacitação 
de vários actores, mas também 
facilitam os serviços de saúde 
para que possam chegar às comu-
nidades, nas estruturas locais, de 
modo que por si sό sejam capazes 
de solucionar parte dos proble-
mas que afectam a comunidade.

A fonte em alusão apon-
tou que “estamos na fase-pilo-
to, mas acredito que a próxi-
ma fase será mais alargada e 
talvez teremos mais recursos”.

Segundo a fonte, as ques-

tões culturais são o grande 
constrangimento, no que diz 
respeito ao impedimento para 
uma abordagem sem com-
plexos sobre esses assuntos. 

Apesar de sinais de mu-
dança, graças aos esforços em 
curso, a fonte reconhece a ne-
cessidade de maiores e mais 
directos esforços para que es-
tas matérias sejam discutidas e 
partilhadas com as adolescentes, 
tudo para que se tenha uma co-
munidade e sociedade efectiva-
mente informadas e com saúde. 

Para Regina Ginoca Matos, 
do projecto REDE MAIS, assun-
tos sobre a saúde sexual e reprodu-
tiva visam ajudar a rapariga a ser 
mais confiante nas suas decisões 
e que se sinta confiante na escola, 
na comunidade e nos hospitais. 
Acrescenta que a discriminação 
está patente em vários cantos.

Segundo ela, a REPSSI tem 
um papel crucial para que o 
projecto vá avante. Afirma que 
nas escolas pouco se aborda so-
bre questões relacionadas com 
a saúde sexual e reprodutiva. 

Para a fonte em alusão, é 
importante capacitar os profes-
sores para que possam abordar 
a saúde reprodutiva de forma 
clara e sem quaisquer tabus. 
Os pais deveriam ser mais co-
municativos sobre o assunto.

Finalizando, explicou ain-
da que certos pais têm vergo-
nha quando o assunto é sexo, 
afirmando que os homens car-
regam consigo a culpa de não 
aceitarem abordar o assunto, 
ou seja, fogem quando o assun-
to é a saúde sexual e reprodu-
tiva ou primeira menstruação. 

Os desafios enfrentados pelo 
velho Samuel no seu trabalho 
são do equipamento de trabalho 
e do baixo salário. “Gostaria 
que vissem a questão do uni-
forme de trabalho e do salário 
que não é satisfatório”, afirma. 

Mesmo com esses desafios 
todos, o velho gosta do trabalho 
que faz e sente-se orgulhoso.

Mulher também no trabalho 
nocturno

Não só os homens fazem 
trabalho nocturno de vigilân-
cia, algumas mulheres também 
sobrevivem desse trabalho. É 

o caso de Marta Chongue, de 
41 anos de idade, residente 
no bairro Patrice Lumumba. 

Marta é mãe solteira de dois 
filhos e responsável pelas des-
pesas da casa. ″Sou mãe e pai, 
o meu ex-marido me abandou e 
a vida ficou mais difícil porque 
não tínhamos nenhuma fon-
te de renda″, apontou Marta.

 Depois de acordar para a 
vida, a nossa entrevistada sen-
tiu a necessidade de fazer algo 
de modo a satisfazer as suas 
necessidades. ″O meu primei-
ro trabalho foi doméstico. Fui 
babá de duas crianças e traba-
lhava mesmo por necessida-

de, pois os meus filhos eram 
muito novos e precisavam dos 
meus cuidados, mas não tinha 
como fazer, deixava-os sozi-
nhos em casa e vivia na inse-
gurança porque eles ficavam 
com a casa, sob o risco de se-
rem assaltados ou queimar, 
mas sempre pedia a Deus a 
sua protecção″, disse a fonte. 

Mais um desafio na vida

Em 2017, Marta conse-
gue uma proposta melhor, mas 
um pouco mais difícil por-
que ia dormir fora de casa, e 
o seu filho de 8 anos, na al-

tura, passaria noites sozinho, 
pois o seu irmão que cuidava 
dele deambulava pelas pro-
víncias à procura de emprego.

   No entanto, tomou essa 
decisão como desafio e traba-
lhou num armazém na Matola 
CMC. ″Tive uma rotina dife-
rente, ficava em casa 24 horas 
e outras 24 horas no trabalho. 
O meu filho passou a ficar 24 
horas sozinho em casa, mas 
não tinha escolha″, disse Marta.

Trabalhou durante 7 meses 
e teve de parar por questões de 
saúde. ″Fiquei muito tempo do-
ente (cerca de um ano e meio) e 
quando melhorei trabalhei nova-

mente em algumas casas″, anota. 
Surge então outro tra-

balho e decide apostar nele. 
″Voltei ao trabalho nocturno, 
onde fazia 24 horas no servi-
ço e 48 em casa. Essa rotina 
era melhor″, afirma Marta.

Entretanto, passam muitos 
anos que Marta é mãe solteira, 
sendo com 5 mil meticais que 
sustenta a sua família e paga a 
escola do filho. Afirma ter feito 
trabalho noturno em 3 empresas, 
mas nunca teve medo, acrescen-
tando que é melhor que fazer 
um trabalho doméstico, pois é 
fácil entrar em divergência com 
as pessoas por falta de respeito.  

crizalda Vilanculos
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Cerca de 2.500 refugiados moçambicanos no Malawi, 
fustigados pela depressão tropical Ana, enfrentam fome 
severa em dois centros de abrigo, sem condições mínimas, 
disseram à VOA nesta terça-feira, 15, testemunhas e auto-
ridades no local.

As vítimas 
foram desa-
lojadas pelo 
t ransbordo 
do rio Chi-

re, provocado pela passagem 
da depressão tropical Ana, em 
finais de Janeiro, nos distritos 
moçambicanos de Morrum-
bala (Zambézia) e Mutarara 
(Tete), quando buscaram refú-
gio em dois abrigos no distrito 
de Nsange, no sul do Malawi.

A maioria vive em condi-
ções deploráveis, sem comi-

da e água potável no centro 
de abrigo de Nsange e Ban-
gula, onde quase não chega 
ajuda desde que se acampa-
ram ao relento e em palho-
tas feitas de palha e estacas.

Uma testemunha contou 
à VOA que uma família de 
cinco pessoas chega a rece-
ber por dia um prato de fari-
nha, sem caril, sal e óleo, para 
confeccionar a única refeição.

“Não há comida. A vida está 
difícil e todos estamos a sofrer”, 
conta Langton Cebola, que 

vive ao relento e que ficou cin-
co dias a fio sem uma refeição.

Outra refugiada, Fáti-
ma Afonso, que viu as águas 
engolirem a sua casa e seu 
campo de produção, disse 
que as crianças definham-
-se de fome sob seu olhar im-
potente face ao sofrimento.

“Estou há uma semana no 
campo, não recebo comida e 
nem esteira (um tapete de cani-
ços costurado a mão usado para 
dormir)”, diz Fátima Afonso.

Pedidos de ajuda

Por sua vez, Mixeque Si-
mate, outro refugiado no 
campo de Bangula, pede aju-
da às autoridades moçambica-

nas para aliviar o sofrimento.
“Preciso de ajuda, o Go-

verno devia ajudar com roupa 
e comida primeiro, e pane-
las para vivermos”, defende.

Um oficial sénior do De-
partamento de Gestão de De-
sastres em Nsange, no Malawi, 
reconhece a fraca capacidade 
de resposta devido à falta de 
condições financeiras para as-
sistir, não só os moçambica-
nos, mas todas as vítimas da 
depressão tropical Ana, que 
atingiu Moçambique e Malawi.

Em declarações à estatal Rá-
dio Moçambique (RM), Elias 
Zimba, Alto- Comissário de 
Moçambique no Malawi, dis-
se que o Governo está a par da 
situação e pede uma corrente 

solidária humanitária para ali-
viar a situação dos refugiados.

“Queremos juntar a nos-
sa voz na solicitação de apoio 
dos parceiros internacionais 
às populações vítimas do ci-
clone, sejam elas moçambi-
canas ou malawianas”, anota 
Elias Zimba, que enviou uma 
equipa para fazer levanta-
mento nos campos de abrigo.

A depressão tropical Ana 
matou pelo menos 78 pessoas em 
Moçambique, Malawi e Zimba-
bwe, além de um rasto de destrui-
ção e centenas de desaparecidos.

O Presidente de Moçam-
bique, Filipe Nyusi, disse na 
altura que 35 pessoas morre-
ram durante a passagem da de-
pressão Ana pelo país. (VOA)

Refugiados moçambicanos no 
Malawi enfrentam fome

O Governo moçambicano 
aprovou esta terça-feira (15) o 
decreto que regula o Gabine-
te Central de Recuperação de 
Activos e respectivas delega-
ções provinciais, órgãos que 
se enquadram num conjunto 
de leis reclamado pelo Minis-
tério Público e outras entida-
des de combate à corrupção.

De acordo com o co-

municado da reunião do 
Conselho de Ministros, o 
gabinete será um “órgão multis-
sectorial subordinado ao Minis-
tério Público, com atribuições de 
investigação no domínio da in-
vestigação, rastreamento, apre-
ensão e recuperação de activos”.

Estes activos podem ser 
“instrumentos, produtos e van-
tagens de qualquer natureza 

relacionadas com actividades 
ilícitas ou criminosas ao ní-
vel interno e internacional”.

O decreto aprovado tem 
em vista a materialização da 
Lei de 2020, que regula a 
perda alargada de bens, in-
cluindo património que já es-
tivesse na esfera do arguido 
cinco anos antes da acusação.

A norma impõe também 

que a justiça persiga bens na 
posse de terceiros, que tenham 
sido alienados a título gratui-
to ou oneroso pelo arguido até 
cinco anos antes da acusação.

Por outro lado, os bens que 
não sejam compatíveis com 
os rendimentos lícitos da pes-
soa, condenada por prática de 
actividade criminosa, serão 
presumidos ilícitos e objecto 

de apropriação pelo Estado.
O documento obriga à que-

bra de segredo profissional so-
bre matérias com interesse para 
a descoberta da verdade material 
de factos relacionados com acti-
vidade criminosa por parte dos 
membros dos órgãos sociais das 
instituições de crédito, socieda-
des financeiras e funcionários 
da administração fiscal. DW

Governo aprova Gabinete Central de Recuperação de Activos
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Comercial

O Primeiro-secretário do partido Frelimo ao 
nível da província central de Sofala, que diri-
giu os trabalhos da 5ª Reunião dos Municípios 
sob gestão da cinquentenária Frelimo, que teve 
lugar na última terça-feira, na Vila Municipal 
de Gorongosa, afirmou que o encontro tinha 
como um dos objectivos fundamentais avaliar 
as actividades desenvolvidas por cada autarquia 
dirigida pelo partido Frelimo, durante o ano 
passado, com o principal foco do partido dos 
“Camaradas” na recuperação da cidade muni-
cipal da Beira, a favor do partido que dirige, a 
partir dos próximos pleitos eleitorais. 

E para que 
este pla-
no seja 
materia-
l i zado , 

o Primeiro-secretário da 
Frelimo ao nível da pro-
víncia de Sofala exor-
tou a bancada do seu 
partido na Assembleia 

Na 5ª Reunião dos Municípios sob gestão da Frelimo, em Sofala

Luís Nhanzozo empenhado em recuperar 
cidade da Beira nos próximos pleitos eleitorais 

Municipal da Beira no 
sentido de continuar 
a privilegiar o contac-
to permanente com os 
munícipes daquela cida-
de, que se encontra sob 
gestão de um partido da 
oposição, divulgando as 
realizações da Frelimo 
direccionadas à cidade 
da Beira, bem como a 
necessidade de ausculta-
ção dos seus problemas. 

O dirigente da Freli-
mo apelou também aos 
membros do seu partido 
na cidade da Beira para 
continuarem envolvidos 

nos contactos perma-
nentes com os muní-

cipes daquela urbe, de 
modo que sejam infor-
mados das dificuldades 
e sugestões da popula-
ção local, com vista a 
melhorar a governação 
autárquica da Beira, 
para o bem dos muníci-
pes residentes na capital 
provincial de Sofala.

Durante a reunião, 
que teve a duração de um 
dia, os quadros do parti-
do Frelimo presentes na 
ocasião estiveram mais 
empenhados em discus-
sões acesas e abertas, 
objectivas e frontais que 

sugeriram as propostas 
de solução dos proble-
mas enfrentados em cin-
co autarquias sob gestão 
do partido do “batuque 
e maçaroca” nas autar-
quias do Dondo, Nha-
matanda, Gorongosa e 
Marromeu, de modo que 
os gestores destas quatro 
autarquias possam deli-
near as estratégias mais 
consentâneas para a me-
lhoria da sua actuação 
em diversos pontos que 
carecem de mais esfor-
ços dos “Camaradas”. 

Nhanzozo, na qua-
lidade de Primeiro- se-
cretário do partido 
Frelimo, em Sofala, 
quer que as sugestões 
saídas deste encontro 
possam responder aos 
pontos em falta e as as-
pirações da população.

O dirigente da Fre-
limo desafiou ainda os 
presidentes dos Con-
selhos Autárquicos do 

partido que dirige a se-
rem mais proactivos e 
objectivos, frontais e 
directos na apresentação 
das questões, fazendo 
propostas das soluções 
das dificuldades que no 
dia-a- dia são enfren-
tadas pelos munícipes, 
no sentido de corrigir as 
falhas, com vista a soli-
dificar os efeitos positi-
vos da sua governação.

A fonte reconhece 
que, apesar dos avanços 
alcançados, a Frelimo 
nutre a convicção de que 
ainda existem muitos 

desafios em cada autar-
quia, por isso exortou 
na ocasião aos órgãos 
municipais sob gestão 
deste partido, em Sofa-
la, para que continuem 
fortemente empenha-
dos no cumprimento 
do programa quinque-
nal nas suas autarquias, 
acelerando a materia-
lização das activida-
des de maior impacto 
social constantes no 
plano quinquenal apre-
sentado ao eleitorado.

Nesta reunião esti-
veram presentes os pre-
sidentes dos conselhos 
municipais de Dondo, 
Nhamatanda, Goron-
gosa e Marromeu, os 
vereadores de Finanças 
das quatro autarquias 
dirigidas pela Frelimo, 
administradores dos 
distritos municipais na 
província, quadros do 
partido Frelimo, entre 
outros convidados. Z
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No leito do grande rio
Crianças deslocadas de Cabo Delgado ganham 
seis novas salas de aula numa escola de Pemba

Lançado Standard Fundo de Pensões 

Foi lançado quinta-
-feira, 10 de Fe-
vereiro, em Ma-
puto, o Standard 
Fundo de Pen-

sões – Sociedade Gestora, uma 
empresa subsidiária do Standard 
Bank,  vocacionada à adminis-
tração de fundos de pensões que 
ajuda colaboradores de empresas 
e particulares no geral a poupar, 
investir, gerar riqueza e asse-
gurar estabilidade financeira no 
médio e longo prazo, bem como 
garantir uma reforma condigna.

O Standard Fundo de Pen-
sões propõe-se a administrar 
Fundos de Pensões Fechados, 
estabelecidos por empresas ou 
demais entidades colectivas, bem 
como Fundos de Pensões Aber-
tos, destinados a particulares e 
demais partes interessadas não 
filiadas a um Fundo Fechado.

Enquanto para as empresas o 
Fundo de Pensões poderá ajudar 
na atracção e retenção de qua-
dros qualificados num ambiente 

competitivo, para os particula-
res representa uma alternativa 
às formas tradicionais de inves-
timento existentes no mercado.

O fundo representa, também, 
uma opção de investimento para 
proporcionar uma reforma com-
plementar condigna, actuando 

como previdência social, para 
o futuro, como seguro, em caso 
de ocorrência de eventos inde-
sejados, e como investimento.

O Fundo de Pensões ora 
lançado é uma instituição onde 
as empresas e pessoas singula-
res interessadas poderão confiar 

Quando grupos armados atacaram Mocímboa da 
Praia, em 2019, Quibibe Abibo não teve alternativa senão 
fugir com os pais, irmãs e avó, deixando tudo para trás. 
Da mesma forma, Abdala Abdul escapava com os pais, 
irmãos e sobrinhos para Macomia, 140km a sul. Ao som de 
disparos, também Joaquina Navio fugiu com a família de 
Muatide, salvando apenas as suas vidas. lidi Sefo escapou 
de Quissanga- Sede.

O passado des-
tas quatro 
crianças, hoje 
com idades 
entre os 8 e 

15 anos, segue um enredo de-
masiado parecido com o de mi-
lhares de outras deslocadas pelos 
ataques em Cabo Delgado, a pro-
víncia mais a norte do país. Hoje, 
cada uma delas tem a possibili-
dade de construir o seu próprio 
futuro e de seguir uma vocação.

A mudança de perspectiva 
tem uma explicação simples: 
nos seus caminhos surgiu a es-
cola. Duas escolas, na verdade 
– a Escola Primária Comple-
ta Mahate e a Escola Primária 
Completa Carlos Lwanga, am-
bas em Mahate, um bairro pe-
riférico perto do aeroporto de 
Pemba, onde as quatro crianças 
hoje habitam, e onde estudam.

Estas duas escolas que, no 
conjunto, recebem quase 4500 
crianças, muitas das quais des-
locadas da guerra, estrearam 
recentemente, cada uma, três 
novas salas de aula, numa ini-
ciativa conjunta da Fundação 
Galp e do Instituto Camões, no 
âmbito do projecto Karibu, de-
senvolvido pela organização 
não-governamental Helpo. O 
seu foco é o combate a todos os 
factores que contribuam para que 
as crianças abandonem a escola.

O projecto Karibu foi lança-
do pela Helpo há cerca de um 
ano, no bairro Mahate, o que 
permitiu que Quibibe, Abda-
la, Joaquina e Lidi conseguis-
sem retomar os estudos, inter-
rompidos pelas suas odisseias. 

Quibibe, de sorriso fácil, 
pertence à etnia Mwani e che-
gou a Mahate em Fevereiro de 

2020, à boleia num camião. 
Vive em casa do tio, juntamen-
te com 15 pessoas. Abdala vive 
em casa de um amigo da famí-
lia com mais 14 pessoas. É uma 
criança cheia de energia e aos 
poucos vai melhorando o seu 
português. Lidi quer ser médica.

A inauguração das seis no-
vas salas de aula contou com 
a presença do governador da 
província de Cabo Delgado, 
Valige Tauabo, do embaixador 

de Portugal em Maputo, Antó-
nio Costa Moura, e do director 
provincial de Educação, Ivaldo 
Quincardete, além de represen-
tantes das entidades envolvi-
das, das escolas e dos alunos.

O dia terminou na Biblio-
teca Pública Provincial Samora 
Moisés Machel, com a inaugu-
ração da exposição Escola do 
Caminho Longo, com histórias 
de outras 20 crianças, demasia-
do parecidas com as de Quibibe, 

Abdala, Joaquina e Lidi, cujas 
vidas foram igualmente resga-
tadas com a ajuda da Helpo.

As histórias foram recolhidas 
pela escritora Maria João Venân-
cio e pelo fotógrafo Luís Godi-
nho, num projecto apadrinhado 
pelo Presidente da República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de 
Sousa, e serão convertidas no 
livro “A aldeia que os mons-
tros engoliram”, numa edição 
apoiada pela Fundação Galp.

a gestão do seu dinheiro a uma 
equipa de gestores profissio-
nais, cuja responsabilidade é 
garantir a segurança e o inves-
timento em activos que darão 
retorno ao longo do tempo.

Entre outras vantagens que 
este fundo oferece, destaca-
-se o benefício de os subscrito-
res poderem ter acesso a uma 
vasta gama de investimentos, 
incluindo acções de empre-
sas cotadas na Bolsa de Valo-
res de Moçambique (BVM).

O director executivo do 
Standard Fundo de Pensões, 
Agnaldo Mavera, explicou que 
“o fundo funciona como um 
mecanismo de previdência so-
cial, que tem como objectivo 
primário salvaguardar e garan-
tir que os beneficiários tenham 
uma qualidade de vida susten-
tável, após a reforma, altura em 
que os níveis de rendimento 
têm sido geralmente baixos”.

De igual modo, constitui 
um mecanismo de seguro, uma 
vez que, em caso de ocorrência 
de alguma eventualidade ou si-
nistro, que cause invalidez total 

ou parcial do subscritor, este 
poder-se-á socorrer do Fundo 
de Pensões para satisfazer as 
suas necessidades quotidianas.

Para além destes aspectos, “é 
também um mecanismo de pou-
pança e investimento, porque ao 
subscrever o Fundo de Pensões, 
basicamente, o membro está a 
abdicar-se de consumir, no pre-
sente, para fazê-lo no futuro, 
com retornos adicionais”, segun-
do esclareceu Agnaldo Mavera.

Os subscritores do Standard 
Fundo de Pensões, conforme 
enfatizou, vão beneficiar de van-
tagens a que dificilmente teriam 
acesso, usufruindo de uma maior 
diversificação para os seus in-
vestimentos e, consequentemen-
te, uma melhor rentabilidade.

“Somos a primeira entidade 
de gestão de pensões que faz toda 
a operação com recursos locais, 
ao nível do país, o que proporcio-
na flexibilidade na resposta aos 
interesses dos clientes. Pautamos 
por uma gestão de activos focada 
numa estratégia de investimento 
ajustada aos objectivos e perfil 
de risco do cliente”, concluiu.
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No leito do grande rio

As direcções do escritório do Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD), em Maputo, e da Gapi reuniram-se, 
recentemente, para concertar informações sobre as suas 
estratégias e prioridades relativas ao desenvolvimento do 
Norte de Moçambique, em particular o Corredor Pemba-
-lichinga.

“Pr e t e n -
d e m o s 
realizar 
a c ç õ e s 
c o n -

juntas para contribuirmos para 
o desenvolvimento inclusivo, e 
para tal vamos usar a experiên-
cia de instituições como a Gapi 
e a nossa própria”, referiu César 
Abogo, director- residente do 
BAD, durante o encontro de tra-
balho realizado na sede da Gapi. 
Abogo realçou que o BAD está 
empenhado em promover um de-
senvolvimento económico inclu-
sivo, tendo como principal área 
de intervenção a agro-indústria 
que reforça as cadeias de valor 
agrícola, valorizando a produ-
ção local geradora de empregos.

César Abogo, acompanhado 

por outros altos oficiais do BAD, 
sublinhou que, tendo assumido as 
funções de director- residente há 
pouco tempo, tem interesse em 
conhecer instituições moçambica-
nas com experiência no desenvol-
vimento, particularmente nas zo-
nas rurais e em segmentos como a 
agricultura e com impacto na pro-
moção da juventude e da mulher.

O Presidente da Comissão 
Executiva (PCE) da Gapi, Adolfo 
Muholove, recordou que a coo-
peração BAD-Gapi tem mais de 
duas décadas e que, através de vá-
rios programas e projectos finan-
ciados pelo BAD, já beneficiou 
milhares de micro, pequenas e 
médias empresas por todo o país.

Adolfo Muholove partilhou 
informação sobre a forte presen-
ça da Gapi na região Norte de 

Moçambique, com experiência 
na implementação de vários pro-
gramas de assistência técnica e 
financeira, que têm tido como 
objectivo o fortalecimento de ca-
deias de valor relevantes, na ge-
ração de empregos para jovens e 

Mkesh e Millennium bim assinam 
parceria de interoperabilidade

Comunidade de Cateme 
beneficia-se de autocarro de 
transporte de passageiros

BAD e Gapi concertam estratégias 
para o desenvolvimento

A Carteira Móvel, operadora 
do serviço financeiro de moeda 
electrónica mKesh, e o Millen-
nium bim assinaram, quarta-
-feira, dia 9 de Fevereiro, em 
Maputo, um contrato de interope-
rabilidade, permitindo dessa for-
ma que os clientes das duas ins-
tituições efectuem transferências 
de valores entre as contas ban-
cárias e as de moeda electrónica.

Trata-se de um acordo que 
vai sobremaneira contribuir nos 
esforços que têm sido envidados 
no sentido de levar os serviços 
financeiros a cidadãos não ban-
carizados, bem como oferecer, 
aos que já o são, serviços e pro-
dutos de elevado valor acres-
centado e de utilização cómoda.

A parceria entre as duas 
empresas insere-se no âmbi-
to da interoperabilidade entre 
bancos comerciais e institui-
ções de moeda electrónica.

De acordo com o Presidente 
do Conselho de Administração 
da Carteira Móvel, Binda Celes-
tino Augusto Jocker, este acordo 
representa mais um passo impor-

tante no sentido do reposiciona-
mento da marca mKesh, depois 
da implementação de uma nova 
plataforma de dinheiro electróni-
co, um caminho a ser partilhado 
com uma marca com créditos fir-
mados como é o Millennium bim.

Por sua vez, José Reino da 
Costa, Presidente da Comissão 
Executiva do Millennium bim, 
considerou que “esta é uma ex-
celente parceria entre dois servi-
ços de valor acrescentado e que 
foi feita a pensar nos clientes das 
duas plataformas. Esta parceria 

promove a expansão dos serviços 
financeiros do Millennium bim e 
é mais um contributo para a inclu-
são financeira em Moçambique”.

Importa realçar que este ser-
viço, resultante da interligação 
dos sistemas de pagamento mó-
vel das duas instituições, está 
disponível no canal USSD do 
mKesh *500# (somente na rede 
Tmcel) e aplicativo, bem como 
nas plataformas do Millennium 
bim, nomeadamente Millen-
nium IZI, através do USSD 
*181#, e no aplicativo Smart IZI.

A Vale-Moçam-
bique proce-
deu, neste mês 
de Fevereiro, 
à entrega de 

um autocarro de transporte de 
passageiros ao Governo do Dis-
trito de Moatize, que será usado 
para transportar a comunidade 
de Cateme, no percurso entre 
este povoado e a cidade de Mo-
atize. O autocarro vai beneficiar 
famílias reassentadas em Cateme.

Após receber o autocarro da 
Vale, o administrador de Moatize, 
Eugénio Muchanga, desafiou o 
seu elenco a gerir o bem de for-
ma sustentável. “Estou confiante 
de que com a ajuda de todos, in-
cluindo das comunidades, vamos 
encontrar uma melhor forma de 
gerir este autocarro”, disse o ad-
ministrador Eugénio Muchanga. 

“Estamos aqui para garantir 
a melhoria de condições de vida 

das comunidades”, acrescentou. 
Pedro Muendane, repre-

sentante da Vale, disse que é 
“compromisso da empresa 
providenciar soluções de mo-
bilidade para que a comunida-
de de Cateme possa se movi-
mentar para o centro urbano 
de forma mais rápida e fácil”. 

Esta entrega faz parte do 
cumprimento de um memorando 
de entendimento assinado entre o 
Governo da Província de Tete e 
a Vale, em que esta se compro-
meteu a melhorar o transporte de 
pessoas e bens. Para além do au-
tocarro, a Vale já entregou à Co-
munidade de Cateme um merca-
do, escolas primária e secundária 
de Cateme, centro de Saúde e pos-
to policial. Ainda está em constru-
ção o sistema de abastecimento 
de água para a mesma comuni-
dade, que após a conclusão será 
entregue ao Governo para gestão.

nação de serviços financeiros, 
com capacitação na concepção e 
gestão de negócios, bem como 
a ligação com o desenvolvi-
mento de instituições locais 
como microbancos, cooperati-
vas, associações de produtores 
e comerciantes, tem assegu-
rado o sucesso e bons resulta-
dos dos programas e projectos 
implementados em regiões 
onde o sector privado é frágil”, 
acrescentou o PCE da Gapi.

Face aos desafios de de-
senvolvimento que algumas 
regiões do país enfrentam, par-
ticularmente nas províncias de 
Cabo Delgado e Niassa, a Gapi 
tem promovido programas e 
parcerias específicas e colabo-
rado com a Plataforma Multi-
-Stakeholder da região Norte, 
que envolve parceiros multilate-
rais, bilaterais, multinacionais, 
empresas diversas, assim como 
os órgãos de governação local.

na melhoria do acesso ao crédito 
por parte de pequenas empresas.

“A metodologia de interven-
ção da Gapi assente na combi-
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FNB Moçambique empenhado no desenvolvimento 
da Banca digital orientada ao serviço ao Cliente

Cornelder de Moçambique entrega vacinas e testes rápidos à Saúde

A Cornelder de 
Moçambique 
procedeu, re-
centemente, 
à entrega de 

1.287 doses duplas de vacinas 
da marca “VeroCell” e 699 
testes rápidos aos Serviços 
Distritais de Saúde, Mulher e 
Acção Social da Beira, no âm-
bito do apoio que tem presta-
do para o combate à Covid-19 
na província de Sofala, em 
particular, e no país, no geral.

No acto da entrega, Elsa 
Muzambue, directora de Recur-
sos Humanos da Cornelder de 
Moçambique, disse que a em-
presa, no âmbito da sua respon-
sabilidade social, tem o foco 
no melhoramento do bem-estar 
da população moçambicana 
e, com a entrega do material, 
irá certamente ajudar a Saú-

de na prevenção da Covid-19.
Entretanto, Neusa Joel, 

directora dos Serviços Distri-
tais de Saúde, Mulher e Acção 

Social da Beira, agradeceu o 
gesto da Cornelder, afirmando 
que “estamos na luta contra 
a Covid-19 e apoios deste gé-
nero são sempre importantes, 
pois ajudam principalmente à 
população. Que a Cornelder 
de Moçambique continue com 
esse gesto de louvar”, disse.

“Não sabemos quando vai 
parar a pandemia. Por isso, 
este apoio da Cornelder de 
Moçambique é bem-vindo. 
Sentimo-nos acarinhados com 
esse gesto. Apelar às outras 
empresas a nos apoiarem tam-
bém, pois estamos todos juntos 
nesta luta contra a Covid-19”, 
frisou a directora dos Serviços 
Distritais de Saúde, Mulher 
e Acção Social da Beira, que 
lembrou que o processo de 
vacinação no país ainda está 
longe de estar concluído, sendo 

que, em Sofala, do grupo-alvo 
de pessoas com o mínimo de 18 
anos, estão completamente va-
cinadas apenas 41,2 porcento.

As referidas vacinas e os 
testes rápidos foram adquiridos 
pela Cornelder de Moçambi-
que, no âmbito da sua respon-
sabilidade social, na campa-
nha desenvolvida no quadro 
da iniciativa Univax, com o 
principal objectivo de prote-
ger a comunidade portuária 
e não só, contra a Covid-19.

Nesta campanha, a Cornel-
der facilitou a vacinação de 
cerca de seis mil pessoas, en-
tre colaboradores da empresa, 
seus familiares e outros mem-
bros da comunidade portuária 
e não só, o que em muito aju-
dou a aliviar a pressão sobre 
o Sistema Nacional de Saúde 
nesta luta contra o coronavírus.

Após alguns anos marcados por alguma degradação de 
serviços e da rentabilidade, os últimos tempos desencade-
aram uma reflexão profunda para o FNB Moçambique. 

Impôs-se a necessi-
dade de definir uma 
estratégia sobre a 
melhor forma de 
nos posicionarmos 

e sermos o Banco de eleição 
para os nossos sectores-alvo, 
focados em sermos, não neces-
sariamente o maior, mas o me-
lhor Banco no nosso mercado.

Tanto o Grupo First Rand, 
grupo financeiro sul-africano 
do qual o FNB Moçambique é 
parte integrante, como o FNB 
estão empenhados em expan-
dir a presença do Banco em 
Moçambique e impactar de 
forma positiva a economia e 
as comunidades em que opera. 

Alcançar este objectivo 
implica um foco constante e 
consciente nos nossos Clien-
tes e, também, na digitalização 
dos nossos produtos e serviços. 

No que toca a servir os nos-
sos Clientes, fazemos questão 
de relembrar os nossos pro-
fissionais que, mais do que 
trabalhar para o Banco, eles 
prestam serviços directamen-
te ao Cliente e que todas as 
decisões devem ser centradas 
nele. Esta abordagem é ala-
vancada em metas ambiciosas 
que passam pelo crescimento 
transaccional, interacção com 
o Cliente, reequilíbrio do ba-

lanço e da rentabilidade. O al-
cance destas metas requer uma 
compreensão profunda dos 
nossos sectores-alvo e o de-
senvolvimento de soluções que 
se adaptem às suas necessida-
des, e não apenas daquelas que 
se alinham à oferta do Banco. 

Voltamo-nos para os bons 
velhos princípios básicos - sim-
plicidade na interacção com o 
Cliente, eficiência operacional 
e segurança, uma abordagem 
aparentemente simples, mas 
que requer clareza estratégica, 
compreensão cultural em todo 
o Banco e processos e infra-
-estruturas adequados para o 
fazer de forma sustentável. 

Os sectores Corporate e 
Commercial são o nosso foco 
principal, porém, também con-
tamos que o Retalho surpreenda 
positivamente tanto os Clientes 
como a nós próprios. Embora 
a nossa presença no mercado 
moçambicano seja ainda rela-
tivamente jovem, somos parte 
de um Grupo maior, o que nos 
dá acesso ao know-how neces-
sário para trazer as melhores 
soluções aos nossos Clientes. 

O desenvolvimento digital 
do FNB Moçambique repre-
senta, para nós, um importan-
te catalisador estratégico. Um 
inquérito revelou categorica-

mente que o FNB Moçambique 
não é percepcionado como um 
Banco inovador nem orientado 
para soluções, e está aquém da 
esperada compreensão do mer-
cado. Esta percepção contraria 
a cultura do Grupo First Rand, 
pelo que fizemos da abordagem 
a estes desafios uma prioridade. 

Actualmente, o FNB opera 
em todo o país, com presença 
na maioria das províncias, mas 
é preciso expandir esta presen-
ça e estar mais próximo dos 
nossos Clientes, o que implica 
foco e investimento em serviços 
digitais, daí a nossa plataforma 
operacional encontrar-se tam-
bém a atravessar um processo 
de mudança, estando previstas 
alterações muito positivas na 
frente digital até ao final do ano 
que simplificarão, substancial-

mente, a actividade bancária.
Iremos trabalhar, de perto, 

com os nossos Clientes na jor-
nada de transição para uma ex-
periência bancária digital, que 
será uma mais-valia tanto para 
o Cliente como para o Banco.

Acreditamos que a cultu-
ra do Banco e a colaboração 
interna representam um fac-
tor diferenciador fundamental 
para o Cliente, num mercado 
com reduzida diferenciação de 
produtos. Temo-nos empenha-
do profundamente no alcance 
deste objectivo (com progres-
sos significativos até ao mo-
mento). O nosso processo de 
recrutamento encara este factor 
como um requisito fundamen-
tal, a par da contratação de re-
cursos altamente qualificados. 

Aspiramos ser o empre-

gador bancário de eleição nos 
próximos dois anos, uma meta 
exigente considerando a exis-
tência de bons bancos entre os 
nossos concorrentes, porém, 
acreditamos que iremos conse-
gui-lo. Entre as nossas maiores 
inovações, tanto para os nossos 
Clientes como para os Colabo-
radores, destacamos o facto de 
podermos contar com profis-
sionais cuja actividade não se 
limita ao local de trabalho, es-
tando estes preparados e capa-
citados para interagirem, pre-
sencialmente e directamente, 
com a nossa base de Clientes.

Vivemos um momento de 
recuperação da economia mo-
çambicana, com boas perspec-
tivas para o desenvolvimento 
do sector financeiro e do pano-
rama empresarial. Como Ban-
co, procuramos apoiar tanto 
os órgãos reguladores como 
as grandes empresas para via-
bilizar o desenvolvimento de 
um cenário financeiro e de 
mercados de capitais positi-
vo, nos próximos 3 - 5 anos. 

Acreditamos assim que 
vamos criar instrumentos de 
investimento alternativos para 
os investidores, assim como 
contribuir para a sustentabi-
lidade da economia a longo 
prazo. Estamos profundamen-
te empenhados em transfor-
marmo-nos para transformar a 
economia, continuando a co-
locar as questões complexas. 
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Moçambique é um exemplo dos 
perigos de esconder a dívida 

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

O Banco Mundial aponta Moçambique como um 
‘case-study’ relativamente às consequências da fal-
ta de transparência sobre as finanças públicas, dedican-
do à crise da “dívida oculta” deste país lusófono três pá-
ginas do seu Relatório do Desenvolvimento Mundial.

“Es t a s 
“ d í -
vidas 
ocul-
t a s ” 

[de mais de mil milhões de 
dólares, acima de 900 milhões 
de euros] tiveram implicações 
significativas na capacidade 
de Moçambique servir a dívi-
da, já que aumentava drama-
ticamente o montante de juros 
e amortizações devidos num 
determinado ano; em concreto, 
antes da divulgação das “dívi-
das ocultas”, o mercado ope-
rava na assunção de que 11% 
das receitas fiscais seriam su-
ficientes para pagar o serviço 
da dívida de 2016, mas com a 
divulgação das dívidas, ficou 
claro que pelo menos 22%, ou 
600 milhões de dólares [530 
milhões de euros], eram neces-
sários”, lê-se no documento.

O relatório emblemático 
do Banco Mundial foca-se no 
impacto da pandemia da Co-
vid-19 nos países, empresas e 
famílias, focando-se na ques-
tão de como reduzir os riscos 
financeiros que surgem das 

políticas extraordinárias adop-
tadas em resposta à pandemia 
e, ao mesmo tempo, de apoio 
a uma recuperação equitativa.

No relatório, a transparên-
cia relativamente à situação 
financeira dos países é classi-
ficada como fundamental, e o 
exemplo de Moçambique serve 
de alerta sobre o que pode acon-
tecer a um país que esconda 
empréstimos de empresas pú-
blicas garantidos pelo Estado.

“A análise à sustentabilida-
de da dívida feita pelo Banco 
Mundial e pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) em 
2015 projectava que a dívida 
pública e avalizada pelo Es-
tado em 2016 seria de 61% 
do PIB, mas o documento de 
2018 estimava que essa dívi-
da em 2016 era de 104% do 
PIB”, lê-se no documento.

Em causa estão os emprés-
timos contraídos por empresas 
públicas moçambicanas, com 
aval do Estado, mas que foram 
ocultadas não só das institui-
ções nacionais, como também 
do mercado financeiro interna-
cional e dos doadores e credores 

internacionais, um caso que está 
actualmente em julgamento.

“O aumento no serviço 
da dívida em 2017 e 2018 era 
ainda maior [que os 600 mi-
lhões de dólares previstos 
para 2016], e era demasiado 
grande para a economia de 
Moçambique, que acabou por 
entrar em Incumprimento Fi-
nanceiro (‘default’) em 2016”, 
relembra-se nas três páginas 
que o Banco Mundial dedi-
ca ao caso das “dívidas ocul-
tas” do país lusófono africano.

De acordo com os dados do 
FMI, o rácio da dívida pública 
face ao PIB passou de 64,3% 
em 2014 para 120% em 2016 

e continuou acima de 100% 
desde então, devendo terminar 
este ano nos 127,6%, a tercei-
ra maior da África subsaaria-
na, a seguir à Eritreia e Cabo 
Verde, mas neste caso sendo a 
maioria da dívida concessional, 
o que é menos preocupante.

A deterioração da posição 
orçamental do país e do risco de 
‘rating’ teve implicações alar-
gadas e “transformou uma crise 
de transparência num turbilhão 
económico abrangente que teve 
muitas características de uma 
crise sistémica”, aponta-se no 
texto, que lembra que “a crise 
da dívida foi acompanhada de 
uma significativa depreciação 

da moeda local a partir de 2014, 
um aumento da inflação, uma 
redução do espaço orçamental 
e de uma perda de confiança 
por parte dos investidores ex-
ternos e da comunidade inter-
nacional, levando a um abrup-
to corte no rating do país”.

“Só em 2019, a dívida de 
Moçambique foi classificada 
como sustentável tendo em 
conta a perspectiva de evolu-
ção, motivando confiança sufi-
ciente para o Banco Mundial e 
o FMI darem financiamento no 
seguimento do ciclone Idai”, 
lembra o Banco, sublinhan-
do que “um passo importante 
para recuperar a confiança foi 
melhorar a transparência no 
reporte da dívida e nas ope-
rações de dívida que foram 
desde então implementadas”.

Apesar das medidas, con-
clui-se no ‘case-study’ de três 
páginas sobre Moçambique, o 
país permanece em ‘debt dis-
tress’ (dívida problemática) 
enquanto litiga em tribunal 
sobre a validade das garantias 
estatais, e “continua a enfren-
tar condições desfavoráveis 
de financiamento, que impli-
cam um custo maior do cré-
dito, não apenas para o Go-
verno, mas também para as 
empresas e para as famílias”.
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Comercial

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOlVE VARIOS PROBlEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Tal como se esperava, as equipas do Costa do Sol e do Fer-
roviário de Maputo vão disputar a final da liga Sasol de Bas-
quetebol Sénior Feminino, ao derrotarem respectivamente o 
Maxaquene (97-25) e A Politécnica (58-47), nas meias-finais 
da competição decorridas esta terça-feira, 15 de Fevereiro. 

A final da prova 
equ iva len te 
ao Campeo-
nato Nacional 
da categoria 

inicia esta quinta-feira pelas 18 
horas, na catedral do basquete-
bol moçambicano, o Pavilhão 
do Maxaquene, e será dispu-
tada à melhor de três jogos.

O Ferroviário de Maputo é o 
actual detentor do título de Cam-
peão Nacional de Basquetebol, 
conquistado em 2019, justamente 
numa final disputada diante do 
Costa do Sol, que chega a este 
jogo decisivo com o estatuto 
de Campeão da Cidade de Ma-
puto, troféu este que arrancou 
das mãos das “locomotivas”, 
que o detinham desde 2014.

“Canarinhas” voam alto no 
confronto com as jovens 

“tricolores” 

Na primeira meia-final desta 
competição, o Costa do Sol cum-
priu o calendário, visto que não en-
controu oposição alguma perante 
a jovem formação do Maxaque-
ne que já perdia ao intervalo por 
55-9, 46 pontos que espelhavam 
o desnível entre as duas equipas.

No terceiro e quarto quarto do 
jogo o voo das “canarinhas” foi 
mais alto, com níveis de concreti-
zação excelentes, visto que eram 
assertivos lançamentos dos dois 

pontos e terminaram a contenda 
com 64.7% (22 marcados em 34 
lançados) e dentro do garrafão 
ficaram-se pelos 45.3% (34 con-
vertidos em 75 tentativas), bem 
como estiveram bem em termos 
defensivos, onde conseguiram 
17 roubos de bola e nos ressaltos 
(18 ofensivos e 38 defensivos).

Na vitória por 97-25, o des-
taque vai para as prestações  de 
Liliane Ventura, que anotou 20 
pontos e esteve com mão quen-
te na linha dos três pontos, ao 
concretizar 6 em 10 lançamen-
tos e houve um duplo-duplo de 
Shelsea Rafael, que marcou 12 
pontos e capturou 10 ressaltos (3 
defensivos e 7 ofensivos), e ainda 
a poste Vilma  Covane, que dei-
xou a sua marca no jogo ao anotar 
14 pontos e conquistar 7 ressal-
tos (6 ofensivos e 1 defensivo).

Carina Mariano insuficiente 
para travar “locomotiva” da 

capital do país

No segundo jogo das meias-
-finais, A Politécnica entrou dis-
posta a vender cara a  derrota 
para o Ferroviário de Maputo, 
campeão africano e nacional em 
título, pois nos instantes iniciais 
os pontos sucederam-se nas duas 
tabelas, com o primeiro quarto a 
terminar com apenas  cinco pon-
tos a separarem as duas forma-
ções, visto 18-13 era o resultado 

ao cabo de dez minutos do jogo. 
As “locomotivas” sem 

acelerarem no seu jogo foram 
construindo uma vantagem con-
fortável, porém as “estudantes” 
sempre tiveram espaço e reagiam 

a contento para não deixarem a 
equipa de Nasir Salé a atingir uma 
vantagem superior a dez pontos 
com que se chegou ao intervalo, 
com o marcador a assinalar 33-23.

Perante a boa reacção das pu-

pilas de Hélder de Sousa, o Ferro-
viário foi obrigado a imprimir ou-
tra dinâmica, com Sarah Odoka 
(que terminou a partida com  14 
pontos, 3 assistências e 3 roubos 
de bola) a colocar as “locomoti-
vas” a 17 pontos de vantagem, 
com 50-33 a ser o resultado 
no final do terceiro quarto.

Apesar de estar a perder por 
uma vantagem assinalável, as 
“estudantes” politécnicas não 
desistiram do jogo e no quarto 
quarto, Carina Mariano esteve 
em bom nível ao marcar a maio-
ria dos seus 19 pontos e 7 ressal-
tos em todo o jogo, bem como a 
capitã Lacelissa Vilanculo, com 
14 pontos e oito ressaltos, aca-
baram por ser insuficientes para 
dar a volta ao texto na partida.

Valeu às “locomotivas” as 
actuações da congolesa Betty 
Kalanga, com 14 pontos e 6 
ressaltos, e de Stefânia Chi-
ziane, que marcou 9 pontos e 
ganhou 7 ressaltos, colocando 
a equipa nos carris da vitória 
por 58-47, assegurando a pre-
sença na final da Liga Sasol e 
candidatando-se à conquista 
do prémio monetário de 600 
mil meticais que será atribuído 
ao vencedor. (lANCEMZ).
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Costa do Sol campeão da cidade de Maputo 
em basquetebol sénior masculino

Comercial

O Costa do 
Sol sagrou-
-se na tarde 
deste sába-
do campeão 

da cidade de Maputo em bas-
quetebol sénior masculino, 
ao derrotar o Maxaquene por 
72-58 e fixar o resultado fi-
nal do “play-off” disputado à 
melhor de três jogos em 2-1.

Depois de ter deixado o 
pássaro voar nos últimos 18.4 
segundos do jogo dois, ao 
permitir um triplo do base Jo-
aquim Octávio Chume, a tur-
ma “canarinha” impôs-se no 
jogo três, não permitindo ve-
leidades por parte da equipa 
“tricolor”, que procurou usar 
da sua juventude e irreverên-
cia para contrariar a tendên-
cia do jogo, mas sem sucesso.

Valeu ao Costa do Sol a ex-
periência de jogadores como 
David Canivete e Egídio Zan-

damela, que conseguiram con-
trolar o rumo dos acontecimen-
tos até chegarem a uma vitória 
por 14 pontos, ou seja, uma 
margem que não deixa dúvi-
das da superioridade da equipa 
orientada por Miguel Guambe.

Este título é dos primeiros 

perseguidos pelo Costa do Sol, 
que investiu na contratação de 
jogadores para que possa vol-
tar ao topo do basquetebol na-
cional, não só em masculinos 
mas também em femininos. 

Em ambos os sexos, os 
“canarinhos” destronaram o 

A realização da Liga Mo-
çambicana de Basquetebol, em 
seniores masculinos, prova de-
signada de   Liga Mozal, sofreu 
um reajuste na sua data de iní-
cio, passando a ter lugar de 21 de 
Março a 11 de Abril de 2022, se-
gundo indica um comunicado da 
LMB, entidade responsável pela 
organização desta competição.

A prova estava prevista 
para ter lugar na última se-
mana de Fevereiro e início do 
mês de Março, porém, a LMB 
indica que “a mudança deve-
-se a diversos factores, mas 
prende-se principalmente com 
a participação do representante 
moçambicano na Liga Africana 
de Basquetebol – BAL (Baske-
tball África League), de cujas 
datas de participação inibem 
que a LMB possa programar 
de outra forma sem originar 

interrupções, que do ponto de 
vista competitivo não é benéfi-
co à competição, competitivida-
de e imagem da Liga Mozal”.

Por outro lado, a LMB 
indica que “as condições de 
participação e o modelo de 
competição permanecem os 
mesmos, mudando-se as datas”.

Oito equipas vão disputar a 

12ª Edição da Liga Moçambica-
na de Basquetebol – Liga Mozal 
2021, respectivamente Ferrovi-
ário de Maputo (campeão em 
título), Ferroviário da Beira, 
Costa do Sol, A Politécnica, 
Universidade Pedagógica, Ma-
xaquene, União Juvenil de Na-
pipine e Clube Desportivo Mu-
nicipal da Beira. (lANCEMZ) 

A cidade de Mapu-
to vai acolher a 
primeira fase do 
Africa Basket-

ball Youth Campus (Acampa-
mento da Juventude da FIBA 
na África), uma acção de ca-
pacitação de treinadores que 
trabalham com jovens atletas 
e que vai decorrer de 15 a 17 
de Fevereiro, no Pavilhão da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane, numa iniciativa orga-
nizada pela Federação Mo-
çambicana de Basquetebol.

Este campus destina-se 
à capacitação dos treinado-
res previamente selecciona-
dos após a indicação pelos 
respectivos clubes e as ses-
sões serão conduzidas por 
técnicos da FIBA e da NBA.  

Ao todo são 24 treinado-
res, representando os clubes 
das regiões Norte, Centro e 
Sul do país, que vão tomar 
parte neste acampamento. 

 Durante a actividade serão 
capacitados também alguns 
atletas masculinos e femini-
nos que praticam a modalida-
de em alguns clubes do país.

O Acampamento da Ju-
ventude da FIBA na África se 
concentrará em habilidades 
para a vida, na combinação de 
basquete e educação, liderança, 
desenvolvimento de carácter, 
saúde e bem-estar. O acampa-
mento de elite anual é um dos 
programas do Conselho de 
Desenvolvimento da FIBA-
-África e é organizado com o 
precioso apoio da NBA-África.

O  FIBA Africa Youth Camp 
já decorreu em várias partes do 
mundo, incluindo 14 países 
africanos, nomeadamente Be-
nin, República do Congo, Re-
pública Centro-Africana, Serra 
Leoa, Togo, Burkina Faso, Ca-
marões, Chade, Gabão, Gana, 
Madagáscar, Nigéria e Costa 
do Marfim. (lANCEMZ).

Ferroviário de Maputo, que 
vinha dominando a conquista 
de títulos ao nível da cidade-
-capital do país, o maior cen-
tro de movimentação da mo-
dalidade em Moçambique.

A entrega do troféu de cam-
peão da cidade de Maputo ocor-

reu no Pavilhão da A Politécnica 
e contou com a presença do di-
rector nacional do Desporto de 
Rendimento, Francisco da Con-
ceição, bem como do presidente 
interino da Associação de Bas-
quetebol da Cidade de Maputo, 
Beto Macuácua. (lANCEMZ)
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Jone Sumaila fala de “Memórias 
de Carlos Cardoso”

Nos últimos tempos tem aparecido repentinamen-
te o jornalista Carlos Cardoso, acabando por ficar ob-
cecado por este nome e assim dando a si a inspira-
ção para imortalizar os seus feitos, depois de várias 
leituras minuciosas da sua biografia e sua morte macabra.

Jone Sumaila, poeta 
e escritor moçam-
bicano, começa a 
escrever o poema 
intitulado “Me-

mórias de Carlos Cardoso” 
com o intuito de revivar a voz 
de Carlos Cardoso. Olhando 
para a situação actual do nos-
so país, ou seja, olhando para 
a imprensa nacional, constatou 
que, na verdade, a liberdade de 
expressão está escrita no pa-
pel, mas na prática e realidade 
não há liberdade de expressão.

“Eu acho que a partir desses 
pensamentos acaba não haven-
do jornalismo investigativo, 
este tipo de jornalismo acabou 
por morrer com Carlos Car-
doso, não porque não existem 
profissionais da área e com ca-
pacidade de trazer estes proble-
mas à tona, mas acabam sendo 
intimidados e temem a morte, 
acabando ficando no silêncio”. 

O poeta afirma que este tex-
to tem como fundamento enal-
tecer os feitos de Carlos Cardo-
so e não só, mas também como 
forma de despertar a sociedade, 
os jornalistas, a comunidade, 

que na verdade não se deve 
temer se não trazer a verdade.  

Em 2019 começou a es-
crever vários textos de inter-
venção social, a pensar em 
fazer comunicação, nessa al-
tura, em especial o jornalismo 
investigativo para desven-
dar vários mistérios de cor-
rupção na nossa sociedade. 

“Não consegui admitir na 
área do jornalismo investigati-
vo, mas sim em comunicação 
e marketing, portanto, deixei 
de lado o jornalismo porque 
sabia que seria um jornalis-
ta frustrado, pois diz-se que 
no jornalismo há liberdade 
de investigação, mas olhando 
para o jornalismo moçambi-
cano existem muitas limita-
ções, só deve se falar o que 
eles querem, estamos diante 
de um jornalismo investiga-
tivo farsante”, diz Sumaila. 

O poeta acrescenta que 
em Moçambique, deixando 
de lado as limitações da li-
berdade de expressão, só te-
mos o jornalismo informati-
vo, o investigativo foi morto. 

“Constatei e não achei 

outro jornalista como espe-
lho, se não o jornalista Carlos 
Cardoso, homem destemido 
e que fazia jornalismo inves-
tigativo sem nenhum receio”. 

Na verdade, diz o poeta 
e escritor, ainda pode existir 
jornalismo investigativo em 
Moçambique, desde que não 
haja medo da parte dos jor-
nalistas de serem silenciados. 

“Então, eu vi que sou poe-
ta, sou escritor, a voz do povo, 
assim posso trazer as memórias 
de Carlos Cardoso como forma 
de mostrar que ainda é possível, 
não obstante mostrar que nós 
estamos a ficar no silêncio, mas 
as coisas estão a acontecer, esta-
mos a ser corrompidos”, afirma. 

Acrescentou que se to-
dos nós usássemos Carlos 
Cardoso como espelho, o 
jornalismo moçambicano es-
taria num patamar superior 
e com qualidade de investiga-
ção como dos outros países. 

Após a morte de Carlos 
Cardoso devia existir maior 
aparição de mais jornalistas 
investigativos, com mais ino-
vação, com o intuito de tornar 
muitos mistérios divulgados 
e dar a conhecer à nossa so-
ciedade muita coisa obscura. 

“Eu digo que a partir do 
jornalismo investigativo ha-
veria justiça, por exemplo, se 
estivéssemos num país em que 
há liberdade de expressão, não 

silVino Miranda É proibido pôr algemas nas palavras
Não se pode silenciar palavras com balas
Palavras são apenas palavras
Em busca de verdades ocultadas

Tinta gasta em vão
Na impressão
Do papel
Onde a liberdade de expressão
É vista por  quem não tem visão

Notas de mil regozijam nas contas bancárias
Olhares dissimulados e cobertos de trevas
Vão se ajuntando a mais olhares da corrupção
E da mortificação
Dos  que buscam a justiça

Ensaio da liberdade de expressão
Para quem busca uma vez a união
E total liberdade de expressão
Para quem profere com desdém
Sangue, dor dos que foram mortos sem culpa

Ao que se deve favorecer
Complacência e desvelos
Não é quem corrompe o povo
Mas sim:
Quem sofre na inocência
Quem sente dor sem cura
Quem dos seus olhos cai chuva sem parar
Quem procura o pão de cada dia
E é oferecido uma tigela de desgraça
E balas como última refeição na terra.

Jone Sumaila - Galhardo 

Memórias de Carlos Cardoso

importa se é presidente ou mi-
nistro que tenha cometido al-
gum crime e posteriormente 
divulgado, este seria condena-
do pelo seu crime, penso que 
Moçambique seria um país 
minimamente justo para todos. 

É um alerta para alguns 
jornalistas que por algum mo-

mento estão amarrados, temem 
trazer a verdade, queremos ver-
dades em Moçambique. Diz-se 
que há liberdade de expressão, 
dizem ser um país democráti-
co, então queremos ver isso. É 
proibido pôr algemas nas pa-
lavras, queremos ver um Mo-
çambique diferente”, augura.
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Régulo, o artista plástico que dá 
voz a igualdade de género 

Paulo Pedro Régulo, conhecido artisticamente por Ré-
gulo, jovem artista plástico de 35 anos de idade, é natural 
e residente da província de Tete. Régulo está de passagem 
em Maputo, tendo participado de um programa televisi-
vo, de modo a dinamizar e dar a conhecer os seus trabalhos. 

Nos seus tra-
balhos, Ré-
gulo tenta 
exprimir os 
sentimentos 

e vivências do povo moçam-
bicano, seja o sofrimento ou 
alegria. Focaliza-se também 
na sensibilização da sociedade, 
não obstante, traz também a 
questão da igualdade de género. 

“Nos meus trabalhos dou 
coragem às mulheres para que 
não fiquem por detrás, devem 
sempre seguir a frente, lutando, 
não havendo separação de gé-
nero em questões de trabalho; 
a mulher deve ser forte, mas 
não me baseio apenas na mu-
lher, retrato várias outras coisas, 
mas a mulher nunca deve fal-
tar nas minhas obras”, ressalta. 

Tem foco nas mulheres por-
que diz que em Tete predomi-
nam muitas mulheres divorcia-
das, solteiras, e vendo toda essa 
situação das mulheres, Régulo 
quis nas suas telas representar 
a mulher, dando mais coragem 
e incentivando para que não de-
sistam, independentemente da 
situação que estão a ultrapassar. 

Há 5 anos profissionalmen-
te nas artes plásticas, Régulo 
veio a Maputo para apresen-
tar as suas obras num progra-
ma televisivo, no passado dia 
10 de Janeiro. Este convite foi 
formulado para que o artista 
pudesse representar aquilo que 
tem feito na cidade de Tete. 

Refere ainda que a arte em 
Tete ainda está para a minoria, 
muitos artistas estão escondi-
dos e sem muita oportunida-
de para mostrar os seus tra-
balhos, sendo que as pessoas 
não valorizam muito a arte. 

“A partir de agora, através da 
minha participação em rádios, 
jornais e televisões, acredito 
que as pessoas irão me conhe-
cer melhor, mas de momento 
faço pinturas lá em Tete e vim 
para Maputo para participar do 
programa de televisão”, afirma. 

Régulo descobre a pai-
xão pela pintura em tenra 
idade, tendo começado fa-
zendo pintura em papel A4. 

Formado no ensino médio 
pelo IMAP, posteriormente 

fez a sua formação superior 
na UP, em Tete, também em 
Educação Visual. Foi a par-
tir destes conhecimentos que 
aprendeu a juntar as tintas. 

Os seus trabalhos em papel 
A4 transformaram-se em pintu-
ras, e através do conhecimento 
adquirido na escola, Régulo co-
meçou a dar mais importância à 
sua arte, aperfeiçoando a forma 
de pintar e de juntar as tintas. 

Régulo nunca partici-
pou de um concurso de artes 
plásticas, mas tem pintado 
murais e exposto suas obras 
na Casa da Cultura de Tete. 

Em 2019, após um contac-
to com a Casa da Cultura de 
Tete, o artista teve a oportuni-
dade de expor as suas obras, 
actualmente podem ser vis-
tas e comprar as suas obras 
na Casa da Cultura de Tete. 

Por falta de seriedade e di-
namização da cultura para os 
artistas emergentes, por parte 
da Casa da Cultura de Tete e 
demais agentes que promovem 
a cultura, Régulo já pensou 
em desistir de continuar com a 
sua arte, mas porque arte é sua 

paixão e não pinta com o ob-
jectivo só de ganhar dinheiro 
continuou na sua caminhada. 

“Porque não queria parar de 
mostrar os meus trabalhos, te-
nho partilhado nas redes sociais, 
murais pintados em algumas 
zonas de Tete, apesar da exis-

tência de muitas dificuldades 
para poder continuar”, aponta. 

Régulo enfrenta dificulda-
des no que concerne à aquisi-
ção de material para trabalhar, 
pois tem o adquirido pelo seu 
próprio sacrifício, através de 
uma ou duas obras vendidas, 
apesar de que o valor com o 
qual as pessoas adquirem as 
obras não chega para suprir as 
necessidades de compra de ma-
terial, por isso as obras de arte 
em Tete não são valorizadas. 

“Por vezes as minhas obras 
ofereço, por isso não tenho 
preço para uma obra que faço, 
nunca fiz pelo preço, mas sim 
por encomenda, e a pessoa dá 
aquilo que acha que corres-
ponde o trabalho que fiz, mas 
vejo que não tenho o retorno 
daquilo que gastei”, afirma. 

Para ele, a nível da cidade 
de Tete o Ministério da Cul-
tura e Turismo tem apoiado, 
sim, os artistas, mas tem apoia-
do mais os artistas de renome, 
como o caso de Joanete, Vinca. 

“Tenho visto obras de gran-
des artistas de Tete, mas nunca 
tive a oportunidade de poder 

silVino Miranda
sentar com eles, conversar, 
aprender mais sobre a arte; 
muita das vezes não tenho vis-
to esses artistas a participar em 
eventos na Casa da Cultura, mas 
gostaria muito de adquirir mais 
experiência com eles”, vaticina. 

“Por eu fazer parte da Casa 
da Cultura, quando há reuniões 
eu não vejo os mais velhos, não 
têm estado presente, de certa for-
ma isso seria bom para os artis-
tas plásticos poderem conhecer 
e conversar com eles”, sublinha. 

Desde a reabertura da Casa 
da Cultura de Tete, em 2019, 
Régulo afirma que esta não 
tem feito o seu verdadeiro tra-
balho no sentido de promover 
a arte naquele espaço, outrora 
pode ser que alguns tivessem 
essa oportunidade, mas ele 
não tem visto esse crescimento 
no mundo das artes plásticas. 

Com o advento da pande-

mia e da situação do terroris-
mo em Cabo Delgado, Régulo 
tem se dedicado a pintar sobre 
esses acontecimentos, e na sua 
pintura tenta transmitir o sen-
timento de coragem de modo 
a perceberem que mais dia, 
menos dia as pessoas terão 
que voltar às suas residências, 
com ou sem problemas, e sen-
do povo moçambicano temos 
que criar o espírito de ajuda. 

“Por fim, gostaria de agra-
decer ao Jornal Zambeze pela 
oportunidade e convite que 
me formularam, e a partir da-
qui ter as portas abertas, pois 
acredito que o meu trabalho 
irá chegar longe. Que conti-
nue assim a chamar novos ta-
lentos, pois é a partir daí que 
a gente vai progredir. Também 
agradecer à família de Ma-
puto que me recebeu, ao meu 
irmão Aurélio e sua esposa”. 

Adelino Timóteo apresenta 
“A Balada das Cores”

Está patente 
desde terça-
-feira, 8 de 
Fevereiro, a 
mostra de pin-

tura intitulada “A Balada das 
Cores”, do artista plástico e 
também escritor Adelino Ti-
móteo, na Galeria do Institu-
to Camões – Centro Cultu-
ral Português, Pólo da Beira.

Trata-se de uma exposição 
individual organizada pelo 
Instituto Camões e com o pa-
trocínio do BCI, em que estão 
expostas 21 obras, cuja técnica 
predominante é tinta sobre tela.

Na cerimónia de abertura, 
para além do autor das obras, 
destacou-se a presença do Côn-

sul de Portugal, João Patrício, 
do director da Faculdade de 
Letras e Humanidades da Uni-
versidade Licungo, António 
Domingos Braço, e do represen-
tante do BCI, Marcelino João.

Recorde-se que Adelino 
Timóteo, que já realizou várias 
exposições individuais de arte 
em Moçambique e no estran-
geiro, é um renomado escritor 
moçambicano com uma vasta 
colecção de obras publicadas, 
tendo conquistado diversas 
distinções, entre as quais o Pré-
mio BCI de Literatura, em 2011, 
com a obra “Dos Frutos do Amor 
e Desamores Até à Partida”.

Refira-se que a exposição po-
derá ser vista até ao dia 11 de Março.
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Tribalismo da STV 
favorece a concorrência 

As incur-
sões da 
STV, que 
visam es-
sencial-

mente a tribo Maconde e 
todos os moçambicanos ví-
timas do terrorismo, já estão 
a criar danos de audiência à 
espectaculosa, que virou um 
centro de promiscuidade 
jornalística. Enquanto o país 
avança para soluções dura-
douras dos ataques terroris-
tas, a STV e seus jornalistas 
promíscuos estão a marchar 
em contra-mão, mostrando 
o seu apoio à destruição e 
ameaça da nossa soberania.

A STV tem como alvos 
os moçambicanos empe-
nhados na busca de segu-
rança e ordem nas zonas 
vítimas do terrorismo, a 
força local, um braço para-
militar que tem estado a de-
sempenhar o seu papel com 

exemplo. Este grupo, vale 
lembrar, do ponto de vista 
de conceito e estratégia de 
actuação sempre esteve no 
presente durante o chama-
mento da Pátria. Porém, há 
quem acha que em tempo 
de chacina devemos parar 
para pensar na legalidade 
da actuação deste grupo. A 
STV mostra a sua insen-
sibilidade perante os pro-
blemas do povo, e perde 
interesse porque a socie-
dade já viu que alguns 
trabalhadores da STV 
também servem interesses 
de grupos moçambicanos, 
bem identificados que são 
contra o avanço das forças 
diversas no Teatro Opera-
cional Norte. Mas porque 
será? É o facto de alguns 
deles estarem a auferir 
salários em ONG’s para 
defender na televisão os 
interesses destes. Se bem 

que Daniel David tentou 
cortar o mal pela raiz, mas 
há um outro jovem que ele 
ainda não descobriu que é 
uma autêntica faca de dois 
gumes. A sociedade bus-
ca paz e sossego, por isso 
prefere ver a Miramar e a 
TV Sucesso, que conse-
guem trazer debates que 
constroem a sociedade. 

A força local é um 
movimento de cidadania 
como qualquer um, com 
a diferença de estar a usar 
armas para defender a so-
berania. Enquanto outros 
o fazem com denúncias e 
monitoria, estes estão no 
terreno a fazer vasculhas e 
a expulsar o inimigo. Por-
que é que isto entristece a 
STV? Porque os seus co-
laboradores que vivem nas 
tetas de ONG’s podem ter 
as suas fontes secas com 
o advento da paz e sosse-

go no território nacional.
Há um questionamento 

frequente sobre as tropas 
ruandesas, num claro sinal 
de “inveja” porque acham 
que devia ser uma força 
do Ocidente a operar no 
Teatro Operacional Nor-
te. Querendo como não, 
este apoio tem se mostra-
do relevante e pertinente 
na busca e manutenção 
da paz. O nosso conti-
nente está a materializar 
o velho sonho de proble-
mas do continente com 
soluções do continente. 

Se não deve ser o Ru-
anda quem devia ser? Tem 
a ideia do sofrimento e 
desespero do povo? Cla-
ro que são irresponsáveis, 
por isso preferem debater 
o supérfluo porque na ci-
dade onde vivem sabem 
que ninguém irá os atacar.

Em todo o mundo, as 

forças oficiais trabalham 
com voluntários locais 
para fazer frente ao ini-
migo, Moçambique não 
devia ser diferente porque 
sempre foi assim. Não 
pode a STV julgar que tem 
mais direitos que os de-
mais cidadãos. Um canal 
que investe no insulto e na 
retirada de auto-estima não 
merece o respeito do povo 
moçambicano, por isso que 
tem estado a perder audi-
ência e os seus programas 
já não mais são comenta-
dos, sobretudo daqueles 
apresentadores viciados e 
com duas caras, que vivem 
enganando Daniel David.

Por último, se o canal 
quiser recuperar o respei-
to e consideração do pú-
blico vai ter que melhorar 
os seus debates e que já se 
transformaram em insultos. 
A determinação do povo.

Contra Corrente
Fabião Carapau


