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Novas exigências de segurança  
da Total em Cabo Delgado

Está prevista para Outubro de 2022 a primeira venda de 
gás natural do projecto Coral Sul FLNG, detido pelo con-
sórcio da Área 4 em Cabo Delgado, no que será́ igualmente a 
primeira exportação do gás extraído do of shore. O consórcio 
tem como único cliente a BP, através de um contrato de 20 
anos, prorrogável por mais 10 anos. O gás é entregue directa-
mente aos navios de transporte a partir da plataforma.

O C o n t r a t o 
de Conces-
são de Ex-
ploração e 
P r o d u ç ã o 

(CCEP) entre a Área 4 e o 
Estado, assinado em 2006, 
tem uma duração de 30 anos 
a partir da data de aprovação 
do Plano de Desenvolvimen-
to, do qual resultará na práti-
ca uma duração de 25 anos. 

A italiana ENI garantiu os 
direitos à Área 4, consórcio 
co-liderado pela ExxonMobil, 
iniciando-se a perfuração de 
15 poços entre 2011 e 2014, 
daı́ resultando a descoberta de 
2 campos separados: Mamba 
no norte (ainda sem Decisão 
Final de Investimento) e Coral 
no sul, que será́ desenvolvido 
a partir da plataforma flutuante 
que já se encontra estabilizada.

A proposta do consórcio re-
sultou da distância do litoral e a 
existência de um desfiladeiro de 
fundo do mar de 13km de largura 
e 300m de profundidade, que di-
ficultaria a colocação de gasodu-
tos para o transporte de gás para 
terra. Embora o Governo fosse 
inicialmente contrário à solução 
da plataforma, em virtude dos 
efeitos limitados sobre a econo-
mia local, acabou por aprovar o 
Plano de Desenvolvimento da 
Coral FLNG no início de 2016.

A FLNG, construída pelo 
consórcio TJS (Technip, JGC, 
Samsung), é a primeira platafor-
ma ultra-profunda do mundo. A 
solução permitiu que o projec-
to permanecesse “protegido” 
do agravamento da situação 
de segurança motivada pelos 
grupos jihadistas entre 2018 e 
2021, face à incapacidade das 
Forças de Defesa e Segurança 
em conter o respectivo avanço.

Outra solução teria sofri-
do atrasos semelhantes aos do 
Mozambique LNG (Área 1), 
liderado pela Total, e aos do 
projecto Rovuma LNG, através 
do qual o consórcio da Área 
4 se propôs produzir gás na-
tural a partir dos blocos situa-
dos em Mamba, partilhando o 

parque de GNL com a Área 1. 
As perspectivas da Decisão 

Final de Investimento continu-
am, neste caso, dependentes das 
conclusões do processo de re-
definição dos custos pela norte-
-americana ExxonMobil e do 
consórcio Mozambique LNG.

Apesar da melhoria das con-
dições de segurança em Cabo 
Delgado, onde as zonas mais 
vulneráveis aos ataques dos gru-
pos armados de inspiração islâ-
mica estão actualmente circuns-
critas aos distritos de Macomia 
e Nangade, a Total, cujo CEO 
Patrick Pouyanné se deslocou re-
centemente a Moçambique (AM 
Flash 105), impôs ao Governo 
garantias de segurança acresci-
das como condição para a reto-
ma do projecto de construção do 
complexo de GNL em Afungi.

Conforme apurado, a cria-
ção de perímetros de segurança 
de 50km em torno de três capi-
tais de distrito estratégicas para 
o desenvolvimento do projecto 
é condição-chave para a reto-
ma das operações pela Área 1:

- Em Mueda: de onde são 
extraídas as matérias-primas e 
onde estará́ centrada a logísti-
ca para a construção do “site” 
de GNL em Afungi. A necessi-

dade de mobilidade rodoviária 
e de segurança nos dois eixos 
rodoviários em direcção a Pal-
ma, via Nangade e via Mocím-
boa da Praia (cerca de 200km);

- Em Mocímboa da Praia: 
onde funcionará o principal por-
to de atracagem de navios com 
material destinado ao parque 
de GNL em Afungi, e respecti-
va ligação rodoviária a Palma e 
Quionga (cerca de 80 e 100km);

- Em Palma: distrito onde se 
situa o parque de GNL/DUAT 
onde o projecto está a ser de-
senvolvido, assim como as fu-

turas instalações de recepção, 
transformação e expedição do 
GNL, que funcionarão tam-
bém como um entreposto onde 
muitos dos serviços ficarão 
alojados, complementado pelo 
MOF (Materials Ofloading Fa-
cilities), incluindo o cais de des-
carga, dividido em três fases.

A fase 1 (Temporary Be-
ach Landing) está concluída, 
avançando-se agora para a 
construção do porto (Mota-
-Engil e Besix) e trabalhos 
de dragagem (Van Oord).

As zonas de segurança im-

postas são complementadas 
pelo perímetro de segurança 
no DUAT (zona concessiona-
da em Afungi, Palma) que foi 
objecto de um memorando de 
entendimento assinado em 2020 
envolvendo a Total, ExxonMo-
bil e o Governo moçambicano.

A força de segurança aı́ des-
tacada é composta por elementos 
das unidades especiais da Polí-
cia da República de Moçambi-
que (UIR - PRM), militares do 
Batalhão de Fuzileiros Navais 
da Marinha (Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique) e 
unidades tácticas do Exérci-
to para segurança e combate 
em terra, complementados 
por unidades ruandesas. Um 
muro em construção irá ainda 
reforçar o perímetro de pro-
ximidade ao parque de GNL.

Estes distritos são também 
aqueles onde se concentram os 
cerca de 2.000 militares e po-
lícias do contingente ruandês 
em Cabo Delgado, cuja presen-
ça em Moçambique resulta de 
um acordo entre Paul Kagame 
e a Total, com o apoio do PR 
francês, Emmanuel Macron.

Holdings empresariais da 
Frente Patriótica do Ruan-
da (FPR), o partido-Estado 
do regime de Paul Kagame, 
constarão no núcleo duro 
dos principais fornecedo-
res de serviços para a Área 1. 

(África Monitor/Zambeze)
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Município de Maputo diaboliza
Xitique e convívios familiares

Enquanto as autarquias do país procuram fazer o balan-
ço dos três anos de governação municipal, o Município de 
Maputo resgatou a resolução 43/AM/2015, que estabelece o 
pagamento de taxas para diversão em convívios familiares. 
Só em três anos de mandato, o edil Eneas Comiche ressus-
citou um conjunto de taxas, para o sufoco dos munícipes, 
que de algum modo traduz a ideia de que viver na cidade de 
Maputo custa caro.

É um cenário de sal-
ve-se quem puder 
e paga quem pode 
para a realização 
de convívios fa-

miliares. Entretanto, os chefes de 
quarteirão é que vão desempenhar 
o papel de cobrador e fiscalizador. 
“Aos fins-de-semana são notórios 
nos bairros da capital ajuntamen-
tos familiares para os vulgos Xi-
tique. Contudo, com o resgate da 
resolução sobre a realização de 
convívios passa a organizar Xiti-
que ou festas quem tiver em posse 
250 meticais para obter a licença”, 
descreveu Ismael Nhacucué, mem-
bro da Assembleia Municipal pelo 
Movimento Democrático de Mo-
çambique (MDM), que esclarece 
que a resolução em polémica data 
de 2015 e a sua implementação 

nunca avançou porque o MDM 
submeteu, na altura, uma petição 
ao Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública, daí que 
a postura nunca foi implementada.

Porque o Município de Maputo 
está em crise, dada a falta de finan-
ciamento pelos parceiros, tende a 
consignar tais custos no bolso do ci-
dadão, o que de alguma forma não 
faz sentido, uma vez que o contexto 
da Covid-19 levou muitos cidadãos 
ao desemprego, bem como à falta 
de alternativas de negócio, tendo em 
conta a perseguição dos informais.

“Só em três anos de mandato 
quantas taxas a edilidade gerida por 
Eneas Comiche resgatou? Um total 
de quatro, nomeadamente dos ce-
mitérios, convívios, estacionamen-
to, e agora de saneamento”, lem-
brou Nhacucué, acrescentando que 

o MDM sempre primou por baixas 
taxas de forma a alargar a base tri-
butária, num cenário de existirem 
pessoas pobres na capital. “Não po-
demos nos limitar pelos bairros no-

bres apenas. Temos que olhar para 
aquele munícipe de Matendene, 
Magoanine e outros da periferia”. 

Por outro lado, afirmou que 
há exagero da parte do município 

nesse assalto ao bolso já de si roto 
do cidadão. Por exemplo, Nhacu-
cué anotou que o cidadão paga a 
vulgo taxa de lixo que é debitada 
na compra de energia, mas isso 
não chega ao município, pois vem 
aí uma taxa denominada de sanea-
mento, que também será debitada 
no pagamento dos serviços de água.

É preciso reanalisar a postura 

Para o membro da Assembleia 
Municipal pela bancada da Rena-
mo, Gilberto Chirindza, a postura 
atinente à resolução 43/AM/2015 
há seis anos que foi aprovada. 
Contudo, a sua implementação 
não era feita, o que significa que 
a mesma está fora do contexto, 
tendo em conta que no tempo 
em que devia começar a sua im-
plementação tal não aconteceu.

Segundo a bancada da Re-
namo na Assembleia Municipal, 
é necessário que a postura seja 
reapreciada para se adaptar ao 
contexto actual, sendo que para 
os munícipes, devido à Covid-19, 
o custo de vida aumentou. Está 
alto e o poder de compra das pes-
soas tende a cair, daí que para o 
contexto actual esta postura não 
tem espaço de implementação.

elton da Graça

A indicação pelo 
Presidente da 
República, Fi-
lipe Nyusi, de 
Josefina Mpelo 

para dirigir o Ministério dos Com-
batentes continua a levantar acesos 
debates. Há quem entende que o 
Governo de Nyusi é de clientelis-
mo, composto por grupo de amigos 
com finalidades inconfessas. No 
que diz respeito à nova governante, 
esta é uma ilustre desconhecida e 
sem nenhum histórico de liderança 
conhecido. Aliás, esta não é a úni-
ca que Nyusi vai tirar dos escom-
bros para ocupar cargos de relevo. 
O actual ministro dos Transportes 
e Comunicações, Janfar Abdulai, 
está na lista, sendo que na prática 
tem sido uma autêntica nulidade, 
levando o já problemático Minis-
tério dos Transportes ao abismo.

Curiosamente, a actual ministra 
dos Combatentes foi extraída da 
província de Cabo Delgado, a mes-
ma que viu nascer o actual Chefe 
de Estado. Na passada terça-feira, 
durante a cerimónia de tomada de 
posse de Josefina Mpelo, Filipe 

Nyusi nem sequer conseguiu disfar-
çar o nervosismo e enviou recados 
aos membros da Associação dos 
Combatentes da Luta de Liberta-
ção de Moçambique (ACLIN). “O 
Combatente já foi jovem, combateu 
ao lado do homem e ao lado da mu-
lher. Os combatentes são e foram de 
todas as raças provenientes de todas 
as regiões do território nacional. Por 
conta disso, tudo pedimos para que 

nos deixem trabalhar como ontem 
deixaram trabalhar os jovens de 25 
de Setembro, quando cada um foi 
confiado uma determinada tarefa”, 
começou por dizer Filipe Nyusi. 

Recorde-se que numa mensa-
gem posta a circular nas redes so-
ciais, supostamente dos membros 
da ACLIN, foi evidente a insatis-
fação daqueles que em 1964 pe-
garam em armas, comprometendo 

a sua juventude e aventuraram na 
luta armada que culminou com a 
Independência nacional, em 1975. 

Na suposta missiva, os Com-
batentes dizem que o Ministério 
dos Combatentes em qualquer par-
te do Mundo é uma área que visa 
acomodar aqueles que entregaram 
a sua vida pela pátria, não se es-
pera que um ministro dos Com-
batentes resolva algum problema, 
como acontece com o actual Pre-
sidente, que nele abunda incom-
petência e arrogância deliberada.

“O maior erro disto tudo re-
side nos que empurraram o país a 
este nível de sarjeta, quando tens 
um ministro da Agricultura que 
não conseguiu, mesmo na fanto-
che instituição de ensino superior 
onde se diz hoje ter sido formada 
a tal ministra dos Combatentes, 
obtido pelo certificado, um sector 
dirigido pelas redes sociais, a fome 
a aumentar, e eles a roubarem dos 
procurements é de facto um caso de 
descalabro!”, lê-se na mensagem.

Acrescenta que, “como pode-
mos assistir isto impávidos e sere-
nos, decisões tomadas à luz do copo, 

competição para delinquir e nada 
acontece, mesmo com os Comba-
tentes, hoje são dirigidos por sim-
ples pitas do NM. CDA Faustino 
por favor, restitua a nossa honra e or-
gulho, não é para isso que lutamos”.

Mesmo com as lamúrias tan-
to dentro como fora dos Comba-
tentes, o Presidente da República 
faz ouvidos de mercador e insiste 
na tese de que a táctica da sua go-
vernação está ensaiada e vai con-
tinuar a dar oportunidade a todos 
os moçambicanos, independen-
temente da sua origem ou idade.

“Continuaremos a dar opor-
tunidade a todos os moçambica-
nos, independentemente de viver 
na cidade grande, pequena ou na 
zona rural ou na diáspora. Con-
tinuaremos a pesquisar quem é 
melhor numa determinada tarefa 
ou num determinado momento, e 
que está para melhor servir a pá-
tria, assim como continuaremos 
a renovar a nossa equipa gover-
nativa, caso numa determinada 
altura um servidor não se revela 
adequado em função da táctica 
ensaiada”, vincou Filipe Nyusi.

Nyusi manda recados aos Antigos Combatentes
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Venda de activos da Vale à Jindal em risco
Termina em Abril o prazo para a concretização do 

negócio da venda dos activos da Vale Moçambique à Vulcan 
Minerals, subsidiária da Jindal Africa Group. O grupo india-
no está envolto em polémica em Moçambique, com destaque 
para um deficiente processo de reassentamento das comuni-
dades da área onde explora carvão em Chirodzi, distrito de 
Marara, provı́ncia de Tete, bem como esquemas de fuga ao 
fisco que lesaram ao Estado.

A Jindal Mo-
ç a m b i q u e 
(Jindal Steel 
and Power 
L i m i t e d ) , 

liderada pelo indiano Chan-
dra Singh, explora reservas 
de carvão estimadas em 1.200 
milhões de toneladas por um 
prazo concessionado de 25 
anos, iniciado em 2011, ten-
do o inı́cio das operações 
sido negociado durante o 
mandato do ex-Presidente 
Armando Emílio Guebuza.

O Estado moçambica-
no detém 5% da Jindal Mo-
çambique. através da Em-
presa Moçambicana de 
Exploração Mineira (EMEM). 
As participações da EMEM, 
uma das 19 empresas maiori-
tariamente detidas pelo Estado, 
deverão ser vendidas em resul-
tado da recente decisão do Go-
verno de dissolver a empresa, 
considerada “moribunda”. O 
capital social da EMEM é de-
tido pelo Estado: directamente 
em 50% (Ministério dos Recur-
sos Minerais e Energia) e indi-
rectamente, através do Instituto 
de Gestão das Participações do 
Estado (IGEPE) e o Instituto 
Nacional de Minas (INAMI), 
respectivamente 35% e 15%.

A primeira exportação a 
partir de Moçambique data 
de 2013. A Jindal Moçambi-
que pretende ainda comple-
mentar a extracção de carvão 
com a construção de duas 
unidades de transformação de 
energia com capacidade para 
a produção de 150Mw cada.

A Vale assinou um acordo 
vinculativo com a Vulcan Mi-
nerals, em 21 de Dezembro, 
para vender a mina de carvão 
de Moatize e o Corredor Lo-
gístico de Nacala por USD 
270 milhões, complementa-
do por acordo de “royalties” 
por um perı́odo de 10 anos.

O negócio entre a Vale 
Moçambique e a Vulcan não 
está ainda dado como certo. 
Conforme apurado, a Vale as-
sumiu que a finalização da 
transacção só será feita depois 
de concluı́das as investigações 
e do cumprimento das regras de 
“compliance” sobre a empresa 
em Moçambique e no exterior. 

A Jindal já foi condenada 
em tribunal devido a proble-
mas verificados no processo de 
reassentamento da população 
na zona onde explora a mina 
de carvão a céu aberto em Chi-
rodzi, que desde 2010 aguar-
da uma compensação justa.

Em 2020, na sequência de 
um processo movido em 2019, 
pela Ordem dos Advogados de 
Moçambique (OAM), através 
do seu projecto de “Monitoria 
Legal dos Direitos sobre a Ter-
ra e Segurança Alimentar das 
Comunidades Afectadas pelos 
Grandes Investimentos”, o Tri-
bunal Administrativo da Pro-
víncia de Tete obrigou a Jindal 
a proceder também ao reassen-

tamento de mais 70 famı́lias.
Em Dezembro de 2020, um 

relatório do Tribunal Adminis-
trativo apontou, com base nas 
acções de fiscalização da Agên-
cia Nacional para o Controlo da 
Qualidade Ambiental (AQUA), 
baixos nı́veis de “comprome-

timento ambiental” por parte 
da Jindal, apesar das empresas 
do grupo serem signatárias de 
compromissos internacionais.

Adicionalmente, decorre 
desde 2021 uma auditoria movi-
da pelo Ministério da Economia 
e Finanças, através da Autori-
dade Tributária (AT), sobre um 
esquema amplo de fuga ao fisco.

O referido esquema, que 
lesou o Estado em 38 milhões 
de meticais (cerca de EUR 478 
mil), em Impostos sobre Rendi-
mentos de Pessoas Singulares 
(IRPS) não pagos referentes a 
2019, foi descoberto em 2020 e 
suspeita-se que a manobra, que 
era feita em conluio com alguns 
funcionários da AT, em Tete, já 

vinha sendo usado desde 2015. O 
esquema consistia na declaração 
de rendimentos muito inferiores 
aos reais, sendo parte do dinheiro 
pago a funcionários cúmplices.

Uma reconciliação financeira 
da AT constatou grandes dispari-
dades que levaram, na altura, o 

coordenador-geral da Unidade 
de Tributação da Indústria Ex-
tractiva na AT, Aníbal Mbalango, 
a admitir fraude fiscal pela Jindal. 

Face à suspeita de que o es-
quema de fuga ao fisco já vinha 
funcionando há vários anos, a 
AT iniciou uma investigação, 
estando actualmente a ser anali-
sada a informação financeira da 
mineradora referente aos anos 
2015 a 2020, a fim de serem 
identificadas as discrepâncias.

Perante os novos factos, a 
Vale Moçambique refere ago-
ra que desde o inı́cio condicio-
nou a venda da empresa ao fim 
da investigação em curso. Se a 
investigação comprovar o envol-
vimento intencional da Jindal na 

fuga ao fisco, a Vale poderá ser 
forçada a cancelar o negócio.

Conforme apurado, em 24 
de Janeiro executivos da Jindal 
chegaram a Moçambique, onde 
mantiveram dois encontros “dis-
cretos” com Max Tonela, então 
ministro dos Recursos Minerais e 
Energia (actual ministro da Eco-
nomia e Finanças), e com o Pre-
sidente Filipe Nyusi, naquilo que 
é interpretado como sendo uma 
estratégia de lobby para encerra-
mento do processo judicial e fa-
cilitar a viabilização do negócio. 

A subsidiária da Jindal 
foi escolhida por um fórum 
de bancos internacionais, 
com experiência, que segun-
do fontes do sector ignorou 
condicionantes da empresa.

Concorreram para a com-
pra de activos da Vale, que 
movimenta anualmente 300 
mil toneladas de carvão, cin-
co propostas de grupos na-
cionais ligados a interes-
ses polı́ticos, em consórcio 
com grupos internacionais.

Entre os activos em ven-
da consta uma concessão 
de 23.780ha em carvão 
metalúrgico (industrial) e 
carvão térmico, 72 camiões, 12 
escavadoras, 912km de corredor 
ferro-portuário, quatro locomo-
tivas e 120 vagões. A operação 
conta com 3.802 trabalhadores. 
Apesar desta robustez, em 11 
anos de operação no paı́s a Vale 
sempre reportou prejuı́zos.

A venda dos activos da 
Vale, uma multinacional de 
referência no sector, tem sido 
fonte de apreensão em Mapu-
to pela possı́vel futura queda 
das exportações, mas o efeito 
nos cofres do Estado será li-
mitado porque a empresa tem 
vindo a beneficiar de isenções 
e reduções de impostos sig-
nificativas por parte do Esta-
do, controlado pela Frelimo.

A Vale entrou no paı́s pela 
“mão” do ex-Presidente Jo-
aquim Chissano. Tal como 
no caso de outras empre-
sas concessionárias no sec-
tor extractivo, a operação de 
mineração da Vale foi carac-
terizada por inúmeros conflitos 
com a população deslocada (re-
assentamentos), passando pela 
fraca qualidade das habitações 
construı́das e pelo valor das 
indemnizações, contestado pelas 
populações locais e por diversas 
organizações da Sociedade Civil. 
Os danos ambientais, escassa-
mente fiscalizados, e os prejuı́zos 
das infra-estruturas rodoviárias 
são ainda considerados avultados.

(África Monitor/Zambeze)
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Sempre, com 
o  decor re r 
d o s  a n o s , 
décadas e eras, 
encontramos 

nos seis continentes, lado a 
lado, o justo e o tortuoso, o 
cumpridor e o transgressor, 
o verdadeiro e o embusteiro, 
o crente e o descrente. 
Não houve época ou 
tempo em que os opostos 
não tivessem existido.

P o r  v e z e s  p o s s a 
também haver nisso 
um desequilíbrio, pois 
a maioria das pessoas, 
devido à fraqueza própria 
da sua natureza humana, 
têm uma aversão à verdade, 
já que descer ou recuar para 
a posição anterior é muito 
mais fácil do que subir ou 
avançar. Mesmo assim, 
nunca na História houve 
algum momento em que 
não existissem os dois tipos 
de pessoas. Aliás, por vezes 
a existência de gente de mau 
carácter pode incentivar 
os bons a se esforçarem 
mais  por  consegui r 
algum espaço, tanto 
geográfico como temporal.

Estas são as balanças 
divinas, justas e precisas, 
que definem e estipulam as 
percentagens e os espaços 
em todos os assuntos da vida 
mundana, fazendo com que 

não haja absolutismo de 
um lado contra o outro. E 
isso dá à vida o poder de 
diversidade, de divergência, 
de defesa de um em relação 
a outro, e até de surgimento 
de conflitos de um contra o 
outro, o que retira da vida 
o sossego, e cria elementos 
de inovação e criatividade.

Desde  o  p r ime i ro 
momento em que o Ser 
Humano – Adão – foi 
criado, este está em luta 
constante contra o pior 
inimigo seu, que não pára 
de lhe perseguir, tentando 
dia e noite, e de todas as 
direcções, arrastá-lo para 
baixo, para a destruição, 
mesmo durante o sono. 
Esse inimigo é Satanás.

Deus, na Sua infinita 
prudência, não quis fazer 
de toda a gente seguidora 
de uma única religião, 
talvez pelos motivos atrás 
citados, e para dar mais 
vida e cor à própria vida 
nunca se passou um dia na 
Terra em que não houvesse 
um crente ou descrente. 
Estes sempre existiram, 
assim como o dia e a noite, 
ou a luz e a escuridão.

Em eras bastante remotas, 
cada vez que houvesse um 
grande desequilíbrio que 
ultrapassasse os limites 
do razoável, Deus enviava 

um profeta ou mensageiro 
Seu (que a paz esteja com 
todos eles), ou surgia algum 
reformador, ou um líder 
santo e justo para orientar as 
pessoas, corrigir os males, 
repor o equilíbrio e pôr as 
coisas no seu devido lugar.

Não precisamos de ir 
muito longe, pois basta 
que olhemos à nossa volta. 
O que está a acontecer 
nos nossos dias e à nossa 
volta é algo chocante! 

Vemos as forças do 
mal tentando impor a sua 
imoralidade sobre os bons, 
e a desempenharem um 
papel perigosíssimo na 
propagação de maldades, 
imoralidades e actos 
vergonhosos. São-nos 
dadas a ver coisas que 
nunca passaram pela 
imaginação dos nossos 
antepassados, coisas muitas 
vezes embelezadas com 
nomes atractivos. Os 
exemplos mais flagrantes 
são os movimentos que 
vão promovendo um pouco 
por esse mundo fora o 
“casamento” entre pessoas 
do mesmo género, e também 
a prática da zoofilia.

Hoje em dia o mal está-
se a espalhar por todos 
os lados, seja na terra, 
no mar, ou no ar. E os 
meios de comunicação e 

informação contribuem de 
forma negativa ao atender 
à chamada de Satanás, e 
ao arrastar as sociedades 
humanas para o abismo.

M a s  h o j e  j á  n ã o 
vai aparecer nenhum 
mensageiro para nos exortar. 
Apenas os reformadores, 
sejam eles líderes justos, 
pessoas piedosas ou santas, 
poderão tentar orientar as 
pessoas neste turbulento 
mar, para o caminho da 
rectidão, e criar o equilíbrio 
que deve prevalecer.

Mas Deus pode utilizar 
também outros meios para 
repreender e chamar à 
atenção da Humanidade, 
indicando que algo no 
nosso comportamento não 
está bem, para que talvez 
assim possamos reflectir, 
corrigindo a nossa actuação, 
e voltarmos para o bom 
caminho e para a rectidão.

Os tsunamis, as secas, 
as cheias, os tufões, o 
frio caracterizado por 
temperaturas baixíssimas 
num extremo do Planeta, 
enquanto no outro extremo 
se regis ta  um calor 
escaldante, as mudanças 
climatéricas, o aquecimento 
global, as doenças outrora 
inexistentes, como por 
exemplo a Sida, as várias 
formas de cancro que 

afectam a Humanidade 
pondo em perigo a nossa 
própria existência, etc., 
são avisos suficientemente 
claros para os bons 
entendedores e para os 
dotados de capacidade 
d e  d i s c e r n i m e n t o .

Todo o Ser Humano tem 
dentro de si qualidades, 
tanto animalescas como 
angélicas. Temos é que 
saber encontrar o ponto 
de  equ i l íb r io  en t r e 
essas duas qualidades.

Apesar de tanto mal 
propagado e patrocinado 
pelas forças do mal vemos 
também, graças a Deus, 
muitas almas puras, 
bondosas e justas em todos 
os países e continentes do 
Mundo. São os que, com o 
seu comportamento puro, 
limpo, e a sua religiosidade, 
estão tentando salvar a 
Humanidade da destruição, 
por forma a restabelecer 
o tal equilíbrio exigido 
entre o bem e o mal.

Se por um lado há 
muita gente envolvida 
na prática do mal e de 
actos vergonhosos, por 
outro há também muitas 
almas puras, amantes da 
luz e da virtude. Basta 
para tal que olhemos para 
as mesquitas, igrejas e 
outros locais de culto. 

O equilíbrio permanente da vida
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 z Os embaixadores dos EUA e da Alemanha se imiscuiriam assim nos 
assuntos internos no tempo de Samora?... 

 z Ensinar nas Universidades a posição da Frelimo no conflito nas relações 
Sino-Soviéticas no passado…

Com o Pedro 
estivemos no 
encontro para 
a nossa cava-
queira no Café 

Abfc, na quarta-feira, 23.3.2022, 
para a nossa cavaqueira habitu-
al, mas quando lá cheguei achei 
a cadeira do meu saudoso amigo 
Pinto Monteiro vazia, vaga…

O falecimento de Pinto 
Monteiro deixa um enorme 
vazio nos frequentadores do 
Abfc, esse “cantinho” que 
era do agrado do franco-mo-
çambicano Gilles Cistac, esse 
Professor Doutor de Direito 
barbaramente assassinado ali, 
depois da sua habitual bica. 

Riquien in pace, mais uma 
vez, Pinto Monteiro. Pinto 
Monteiro tinha ultrapassado as 
fronteiras da sua família, porque 
era não só homem das “Coope-
rativas”, mas também era escri-
tor e jornalista, para não citar 
a sua paixão pelos “seguros” 
e estratega na “Segurança” …

O Pedro esteve com a sua 
mania de horário inglês às 
12 horas e eu com um atra-
so de 5 minutos, mas mes-
mos assim dispara primeiro:

- “A guerra entre a Ucrâ-
nia e Rússia” está a virar o 
feitiço contra o feiticeiro?...”

-Certamente que nós já es-
perávamos que assim aconte-
cesse. Muitos daqueles políticos 
que estão em Bruxelas nunca 
sentiram de perto os efeitos ma-
léficos de uma “guerra”, porque 
sempre eram “exportadores”. 
Nunca sentiram na pele o que é 
isso de “deslocados internos” e 
“deslocados externos”, que nós 
com o Dr. Prakashi Ratilal, en-
tão vice-ministro do Comércio 
e Coordenador da CNE (Co-
missão Nacional de Emergên-
cia), definimos para não nos 
enganar que os cerca de 2.000 
de moçambicanos que estavam 
no Malawi, por causa da guer-
ra de matsanga, eram “refugia-
dos”. Que perguntem o drama 
ao embaixador Amós Mahan-
jane, que “aguentou” com a 
“batata quente” no Malawi…

- “A tragédia ultrapassa as 
capacidades das Agências das 
Nações Unidas!...” – diz o Pedro, 
depois da garçonete ter me ser-
vido o habitual café com pastel 
de nata e chá com limão para ele.

-Nesta questão da guerra, 

que já está a ser uma dor de 
cabeça para os moçambicanos, 
viu a greve dos transportadores 
em Nampula, que durante dois 
dias levou o próprio governa-
dor provincial, Manuel Ro-
drigues, a exercer o seu papel, 
reunindo os interessados, ante 
os “olhos vermelhos” do edil 
de Nampula, Paulo Vahanle. 
Os transportadores querem 
aumentar a tarifa, ante a subi-
da do combustível, pondo os 
munícipes da capital do Nor-
te a caminhar a pé por dois 
dias. São os efeitos da guerra 
que serão piores quando o tri-
go subir, e em cadeia o pão 
e toda a gama de produtos 
que usam trigo... – explico.

- “O Presidente da Repú-
blica de Moçambique, Filipe 
Jacinto NYUSI, na “Confe-
rência de Imprensa” com o 
seu “amigo” MARCELO Re-
belo de Sousa, Presidente da 
República Portuguesa, na sua 
última visita, foi questionado 
sobre o voto de ABSTEN-
ÇÃO da República de Mo-
çambique. Sempre contaste 
a posição da Frelimo nestas 
“coisas” de posicionamen-

tos…” – provoca o Pedro, 
depois do nosso cafezinho.

-O Presidente NYUSI dei-
xou claro, com o à-vontade 
que sempre lhe caracteriza. 
De resto: Na Guerra Ucrânia- 
Rússia: Voto de “abstenção” 
de Moçambique é política da 
Frelimo desde a Luta de Liber-
tação Nacional deste partido 
que comemora 60 anos… - ex-
plico ao Pedro, acrescentando.

-Há que ensinar nas nossas 
Universidades, pois, os profes-
sores de Ciências Políticas têm 
esse papel, que mesmo nas re-
lações sino-soviéticas a posição 
da Frelimo foi de NEUTRALI-
DADE. Levar a aproximação 
de dois inimigos, para que se-
jam amigos. E a Frelimo conse-
guiu isso quando era Frente de 
Libertação de Moçambique…

- “Então o que diz sobre a 
posição do embaixador dos 
EUA e da Alemanha, adver-
tindo que Moçambique devia 
ter ido na “fita” da NATO ou 
da UE (União Europeia), com 
o “comando” dos EUA, vo-
tando CONTRA e não com 
voto de ABSTENÇÃO?...” 
– questiona o Pedro, com 

nova cavaqueira para semana, 
mas com a minha resposta:

-Os embaixadores: dos 
EUA e da Alemanha se 
imiscuiriam assim nos as-
suntos internos no tem-
po de Samora?...– respon-
do ao Pedro com pergunta. 

É evidente que não, pois os 
embaixadores dos EUA e da 
Alemanha “esquecem-se” que 
as convenções internacionais 
não lhes permitem “imiscuir-se” 
em assuntos internos de Moçam-
bique. E disse mais: A “Conven-
ção de Viena” os dois embaixa-
dores dobraram e puseram na 
“lata do lixo” ou no “sovaco” 
(à boa maneira moçambicana).

- “Já dizias que as nossas uni-
versidades, sobretudo a UEM e 
a UJC (Universidade Joaquim 
Chissano), bem como a ESJ (Es-
cola Superior de Jornalismo), e 
outras que ensinam “Comunica-
ção Social”, deviam ensinar es-
sas coisas para não serem “ma-
cacos de imitação”: falou EUA 
e Alemanha: “Têm RAZÃO!...”

E mais MAPUTADAS para 
semana, longe dos holofotes 
da guerra que Moçambique 
não quer e que causa desgraça.

Voto de “abstenção” de Moçambique é política 
da Frelimo desde a Luta de Libertação Nacional 

deste partido que comemora 60 anos…

MaputadasF r a n c i s c o  r o d o l F o

Guerra Ucrânia-Rússia:
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Estão a ser multados por transitar 
com a luz média durante o dia

cassaMo  lalá* sobre o aMbiente rodoviário

A ideia anti-
ga de que 
as luzes 
m é d i a s 
são apenas 

usadas para o efeito de ilu-
minar já está ultrapassada. 
A prova disso é que nos car-
ros modernos, assim que se 
gira a chave da ignição e o 
motor começa a funcionar, 
de imediato, ou em simultâ-
neo, ficam ligadas umas lu-
zes cujas características são 
idênticas às das luzes mé-
dias, precisamente para não 
causar encandeamento aos 
outros utentes da via. Esta 
luz só se desliga quando o 
motor é também desligado. 
A pergunta que se coloca 
é: Porque é que os senho-
res polícias de trânsito não 
multam estes carros que an-
dam sempre com este tipo 
de luz ligado durante o dia?

A luz média usada du-
rante o dia não é para ilumi-
nar, mas sim para sinalizar 
melhor a presença do veícu-
lo, isto é, para que a sua pre-
sença seja facilmente detec-
tada. Se a luz média nem de 
noite pode encandear, muito 
menos existe a probabilida-
de de ao ser usada durante o 
dia poder ofuscar alguém. A 
luz máxima é que não pode 
ser usada porque, com as 
suas características, pode 
encandear mesmo de dia.

Basta atravessar a fron-
teira e entrar no eSwuathini 
(ex-Suazilândia) ou na Áfri-
ca do Sul para começar a cru-
zar-se com veículos usando 
de dia a luz média acesa.

O sistema de iluminação 
dos veículos automóveis 
tem como princípio criar 
boas condições de visibi-
lidade. Em que consiste a 
visibilidade? Consiste nas 

condições de ver e ser vis-
to. As próprias orientações 
da condução defensiva que 
fazem parte da segurança 
activa determinam que du-
rante a condução deve-se 
procurar melhorar as condi-
ções para se conseguir boa 
visibilidade, sendo por isso 
que se recomenda o uso dos 
médios como forma de ser 
melhor visto. A evolução da 
segurança automóvel, tam-
bém baseada nos princípios 
da ergonomia, fez com que 
os fabricantes passassem a 
construir os novos veículos 
automóveis equipados com 
um sistema de iluminação 
que mantém uma luz ace-
sa, mesmo de dia. O que é 
ergonomia? É uma disci-
plina científica que procura 
adequar o local de trabalho 
e o equipamento ao sistema 
de trabalho e ao utilizador, 
gerando mais conforto, efi-
ciência e segurança. É tam-
bém com base neste prin-
cípio que, por exemplo, os 
fabricantes instalaram nos 
veículos modernos um sen-
sor que, quando começa a 
escurecer e o condutor de-
mora a ligar as luzes, este 
acessório o faz automatica-
mente. Todas estas moder-
nices têm por finalidade, 
nomeadamente, aumentar 
as condições de segurança. 
Por isso, não conseguimos 
entender, nos tempos que 
correm, algum argumento 
para se penalizar um condu-
tor que decidiu melhorar as 
condições para que o seu ve-
ículo seja facilmente detec-
tado pelos outros (melhorar 
a visibilidade), sem encan-
dear ou pôr em perigo qual-
quer usuário da via pública.

Quem decidir usar a luz 
média de dia pode encan-
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dear? Não. Quem usar a 
luz média de dia cria al-
gum perigo para os ou-
tros? Não. Aquele que 
decidir usar a luz média 
de dia cria melhores con-
dições de ser visto? Sim. 
O automobilista que usar 
a luz média de dia pode 
contribuir para melhorar a 
segurança rodoviária? Sim.

Em nossa opinião, para 
haver coerência nas medi-
das tomadas, se a Polícia 

quiser continuar a multar os 
condutores por usarem a luz 
média de dia deve aconse-
lhar o Estado moçambicano 
a decretar para que os veí-
culos modernos cuja luz de 
dia se liga automaticamente 
não sejam importados. Ou, 
sendo adquiridos, este sis-
tema de ligação automática 
da luz deve ser desmon-
tado ou desligado porque 
em Moçambique ainda não 
evoluímos para este estágio 

avançado de aprendizagem 
da segurança rodoviária. 

Somos da opinião de 
que é preciso acompanhar a 
evolução no âmbito da segu-
rança rodoviária para não se 
tomar medidas logicamente 
injustificáveis. Este tipo de 
multas pode eventualmente 
revelar indícios de que pa-
ramos no tempo, ou seja, 
que ficamos ultrapassados.

Por: Cassamo Lalá –
DIRECTOR DA ESCOLA DE 

CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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douglas Madjila

  

Editorial
A filantropia da 
solidariedade!Logo após o discurso do quarto andar, copos de álcool 

intoxicado dizimavam um contingente em Chitima, 
na província de Tete, e houve nessa altura quem quis 
chamar a atenção para um suposto mau começo, 
mas, como um adulto caminhando acompanhado 

de uma criança, houve também quem tratou imediatamente de 
fechar a tal boca que tentava relacionar esses factos. Não existe 
nenhuma ligação, Chitima não sinaliza mau começo de nada, não 
funciona como previsão de agenda nenhuma, é só um aconteci-
mento, e mais, se tem culpados não são capazes de galgar até ao 
quarto andar, pois são provavelmente campesinos e esses não tocam 
degrau nenhum. Enquanto o mais velho falava, o mente-criança 
ouvia e esperava a sua vez quando de repente ouviu: tem dito.

Porque questões supersticiosas são muitas vezes relacionadas ao 
obscurantismo e tem sido sempre de uma instrução nada oficial e 
muito menos formal, ou melhor, nunca sequer se deu importância 
para questão instrutiva da coisa, sendo de um modo geral algo 
que surge do nada, talvez tenha sido muito bom o ultimato dado 
relativamente a relação, passe a repetição, de um simples inci-
dente para com um mandato, pese embora a taxativa coincidência 
dos factos, mas não se deixa passar disso, são só coincidências. 
Saindo da questão obscura dos acontecimentos, passa-se para um 
controlo não elaborado da gestão do mandato ou dos mandatos.

 Não se sabe ao certo se o obscurantismo se ressentiu do desprezo 
de não constituir relevância nenhuma e, deste modo, decidiu se 
fazer presente através da natureza, ou então os mandatos chegaram 
mesmo a coincidir com os terrores naturais que se fazem sentir, mas 
a verdade é uma, por coincidência ou obscurantismo, os mandatos 
estão naturalmente no sentido literal da palavra, como se costuma 
dizer, maus. A gestão de um mandato é algo tão comum e universal 
que não se pode de facto gerir encostado a algo tão abstracto como 
o obscurantismo, ou seja, não se deve apoiar todo um mandato ao 
incerto, isso para não dizer “nada”, e correr o risco de agredir o 
obscuro, e ter provavelmente resultados similares aos dos manda-
tos, sobre os quais não se sabe a razão do seu declínio e insucesso.

Mas, a não ser nenhum suporte sobre o obscuro, e nem a zanga da na-
tureza, mas sim um puro acontecimento até previsto nos céus, os quais 
não se pode chamar obscuros, ainda que seja por temor ou por conveni-
ência, qual seria então a razão desse estado devastador e desordenado.

São catástrofes, uma por detrás de outra, é a miséria, a fome e a 
penúria, a guerra que se vão alargando a cada dia que passa. Em 
tempos não tão remotos diríamos que estamos à beira do precipício, 
porém, no nível em que nos encontramos, nos dias de hoje, pode-
mos afirmar que estamos acomodados no fundo de um penhasco, 
vivendo pior que os animais com os quais partilhamos o habitat. 
Muito se pode fazer para sair do buraco, desde que antes de mais 
se reconheça a desgraça em que nos encontramos, pois somos 
nós e a nossa terra uma catástrofe rica em recursos ziziando no 
mapa-mundo na expectativa de mais uma vez serem explorados.   

Mandatos catastróficos 
enfatizam superstição

Quando somos solidários, os primeiros beneficiários somos nós. 
E quando nos mobilizamos pelo outro, algo nos dignifica. Só 
a solidariedade resgata a grandeza e a dignidade. Por estes 
dias, temos assistido a inúmeras acções filantrópicas protago-
nizadas por entidades de utilidade pública e outras instituições 

vocacionadas à assistência a pessoas carenciadas e vítimas do ciclone Gombe 

e da guerra em Cabo Delgado. Há na sociedade pessoas altruístas que mo-

bilizam apoios para quem deles necessite, em gesto de solidariedade que se 

têm expandido por todas as zonas onde o desastre natural marcou presença.

Num país como o nosso, em que há ainda muitas pessoas cujos rendimentos 

não são suficientes para satisfazer todas as suas necessidades básicas ou que não 

têm mesmo quaisquer rendimentos, é bom que haja organizações filantrópicas 

para mitigar essas carências. Muitos esforços têm sido feitos pelo Governo para 

minimizar os efeitos calamitosos do Gombe, mobilizando armas e bagagens, 

porém, o processo não tem resultados imediatos, pelo que são bem-vindas as 

acções destinadas a ajudar quem vive em condições precárias, como é o caso 

dos infortunados da Beira, Nampula, Tete e Quelimane, que precisam de man-

timentos, e mais adiante precisarão certamente de instrumentos de trabalho, se-

mentes, fertilizantes e apoio técnico para melhorarem a sua condição de pobres. 

A resposta da sociedade tem sido positiva, porque há cada vez mais pessoas singu-

lares com posses ajudando as instituições de solidariedade social, nos seus esforços 

em prol destes grupos sociais sobejamente desfavorecidos. O Estado, em primeiro 

lugar, e a rede de instituições que praticam solidariedade estão a responder de forma 

efectiva aos desafios que se colocam diariamente na mitigação da diabólica crise. A 

protecção da dignidade da pessoa humana não cabe apenas ao Estado. Os segmentos 

da sociedade, organizados de forma associativa, podem e devem contribuir para 

ajudar na situação em apreço. Pequenas contribuições pontuais produzem grandes 

resultados, e com base nesta máxima milhares de famílias que sofreram na pele o 

efeito Gombe podem com isto dar o salto da pobreza extrema para a dignidade e o 

conforto. Estas atitudes de apoio ao próximo merecem ser exaltadas, principalmente 

numa sociedade na qual a mesquinhez é tratada às vezes como virtude dos mais 

espertos, mas devemos sublinhar que pela sua própria condição de vida, de um povo 

sofrido e carente de muitas necessidades, o moçambicano sempre foi tido como 

generoso e solidário para com o próximo. Disso não há dúvida, como já pode ser 

atestado em várias das campanhas desenvolvidas, porém, nunca é demais ressaltar 

esses gestos para que continuem sendo praticados e sirvam de exemplo futuro.

Há dias, dois factos simbólicos marcaram, mais uma vez, esse espírito de 

solidariedade. Um deles refere-se à ajuda aos desabrigados pelas enchentes, 

concedida por empresários de Cabo Delgado, e outro de um engenheiro, es-

critor e docente universitário que ofertou parte da receita das vendas da sua 

obra literária para a compra de mantimentos. Os dois gestos, portanto, mere-

cem ser exaltados e incentivados. A imprensa, por sua vez, deve abrir espaço 

para esses gestos que, aparentemente simples, produzem efeitos duradouros.

douglas Madjila
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A Igreja terá o papel de preservar e 
valorizar as nossas línguas? (concl.)

Contra todos 
os factos, 
outros ar-
g umen to s 
são desne-

cessários para advogar que 
as nossas línguas viverão por 
mais anos como verdadei-
ros subtractos da nossa real 
identidade. Se a nossa histó-
ria vem nos escapando por 
entre os dedos da mão desde 
há sensivelmente um século, 
a nossa cultura original e úni-
ca também se vai esfumando 
no fundo do horizonte desde 
que aceitamos adoptar as ci-
vilizações dos outros; e hoje 
todos nos sentimos bem e 
confortados quando temos 
nada ou muito pouco de tra-
ços tipicamente dos VaRhon-
ga, dos VaTxopi, dos VaNdau, 
e de tantos outros grupos lin-
guísticos existentes no país.

Isto me lembra uma posi-
ção assumida num seminário 
do qual participei, naquele 
ano em que alguns heróis 
nacionais, de relevo, faziam 
40 anos depois de sua morte; 
o ilustre e Professor Doutor 
da praça, que apresentou o 
tema UNIDADE NACIO-
NAL, não vacilou e foi claro 
e preciso ao afirmar que Não 
há UNIDADE NACIONAL 
sem Língua Única, e lá foi 
falando de países como Fran-
ça, Espanha, e outros que, 
segundo ele, tinham, como 
Moçambique e outros países 
africanos, muitas línguas, mas 
hoje só há uma única língua, 

por isso, de acordo com este 
Professor, há naqueles países 
UNIDADE NACIONAL. 

Pela natureza da área da 
minha formação e sobretu-
do a paixão e interesse pelas 
línguas, cultura, história e 
identidade particulares, ten-
tei, em vão, contrapor aquela 
visão, que, para mim, nem 
tem qualquer suporte legal, 
aliás, a UNESCO aprovou 
nos finais da década noven-
ta a DECLARAÇÃO UNI-
VERSAL DOS DIREITOS 
LINGUÍSTICOS e o DIA 
DA LÍNGUA MATERNA E 
DIVERDIDADE LINGUÍS-
TICA (1996 e 1999), mesmo 
a nossa Constituição da Re-
pública em nenhum momen-
to refere que a UNIDADE 
NACIONAL é uma Homo-
geneidade Linguística, mas 
sim como um conjunto de 
princípios, valores e práticas. 
Por isso, limitei-me a ouvir 
a dissertação sentimental do 
ilustre Professor da respeito-
sa e mais antiga universidade 
pública do país, mas nunca 
consenti com o seu discurso.

Esta visão do Professor 
universitário, que teve o pri-
vilégio de falar e fazer passar 
estas ideias a um grande au-
ditório constituído por direc-
tores de quase todas as esco-
las da cidade de Maputo, é, 
seguramente, visão de tantos 
outros ilustres professores 
universitários e não univer-
sitários (grupo profissional 
mais numeroso do país), e 

por sinistra relação natural, a 
mesma é repercutida para os 
milhares de estudantes e alu-
nos, que somos todos nós. E, 
assim, como defender a ma-
nutenção das nossas línguas 
e quem as defenderá na fase 
derradeira? Se todos estamos 
convencidos de que a nossa 
unidade como um só povo 
reside na unidade da língua, 
neste caso uma língua sem 
quaisquer raízes do nosso 
espaço territorial (socio-cul-
tural e histórico-tradicional).

Na verdade, no passado, 
muitas línguas foram vítimas 
da acção dos imperadores e 
outro tipo de gente com apeti-
tes de subjugar os outros, de-
sapareceram tantas e prevale-
ceu a língua que interessava 
o supremo. Mas hoje em dia 
a táctica é outra, e poucos re-
sistem, porque muitos são os 
que preferem identificar-se 
com a língua do outro e não 
com a da sua comunidade. 
Usamos as mesmas armas 
de quem nos subjugou para 
nos livrar das nossas línguas, 
da nossa tradição, da nossa 
cultura, da nossa história. 
Até hoje chamamos nossas 
línguas de DIALECTOS, 
de LÍNGUAS LOCAIS, de 
LÍNGUA MATERNA; ter-
mos que, no entender das 
pessoas que os usam, signi-
ficam o contrário de LÍN-
GUA, isto é, para essas pes-
soas existem as LÍNGUAS, 
que são, por exemplo, o 
Português, Francês, Espa-

nhol, Inglês, Alemão, Rus-
so, Mandarim… e existem 
os DIALECTOS, LÍNGUA 
MATERNA e LÍNGUAS 
LOCAIS, que é tudo o que 
se fala lá nas comunidades.

Por outras palavras, pode 
dizer-se que falar uma LÍN-
GUA significa uma evolu-
ção e falar um DIALECTO, 
LÍNGUA MATERNA e 
LÍNGUA LOCAL significa 
um atraso. Sendo esta a per-
cepção gerada e reproduzida, 
não sobeja qualquer outro 
argumento para interceder 
por estes idiomas, porque 
ninguém quer exibir sinais 
de atraso, de não evoluído, 
de estagnação. Eis a razão de 
vermos todo mundo empe-
nhado em falar a LÍNGUA, 
de qualquer jeito, sem sequer 
respeitar as regras gramati-
cais, conferindo a uma única 
palavra múltiplos significa-
dos, por falta do domínio vo-
cabular, descontextualização 
lexical e ou vocabular, devido 
a ausência de noções elemen-
tares de uso das palavras, en-
fim, esta luta de querer estar 
num lugar de evolução, esta-
mos sujeitos a ouvir e a ver 
(escritos vários) turbulências 
linguísticas, que só culmi-
narão com o surgimento de 
uma outra língua, que se cha-
mará Moçambiquês ou Mo-
çambicano, como aconteceu 
no Brazil, com o Brazileiro, 
que hoje em dia vem pres-
sionando o Português a per-
der a sua identidade própria.

Terminando, voltando 
para as igrejas, resta pedir 
um pouco de bom senso des-
tas instituições no sentido 
de continuarem a privilegiar 
as línguas das comunidades 
na sua missão evangeliza-
dora, porque Deus, sendo 
omnisciente, ouve todas as 
línguas e linguagens. O pró-
prio Deus, quando criou mui-
tas línguas, não o fez com 
propósitos classificatórios, 
no sentido de que falar esta 
língua é prestigioso do que 
falar aquela outra, mas fê-
-lo para que os homens não 
se unissem para fazer coi-
sas erradas, mas que toda a 
união dos homens seja para 
bons propósitos, agradáveis 
para Deus (Salmos 133:1). 

Nesta perspectiva, todas 
as línguas foram criadas por 
Deus e todas elas veiculam o 
entendimento de Deus. Por 
isso, não haja complexos 
nem de superioridade nem 
de inferioridade na relação 
entre línguas, porque esses 
sentimentos têm sido a causa 
de todos os males neste mun-
do desde o início dos tempos 
(Tiago 3: 16). Na sequência 
disso, a Igreja não precisa 
ser a geradora de conflitos 
por causa da língua, e não se 
vê motivos de evangelizar 
em Português numa comu-
nidade onde se fala Nyanja, 
EMakhwa, EChuabu, Rhon-
ga… evangelizar em Xitswa-
ou, Changana numa comu-
nidade que se fala Txitxopi.

randulan i
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ASSCODECHA e Embaixada de Portugal 
apoiam famílias em kits de alimentos

A Associação Comunitária para o Desenvolvimento Hu-
mano (ASSCODECHA), em parceria com a Embaixada de 
Portugal, fez a entrega na última semana de meia tonelada de 
kits de produtos de primeira necessidade aos munícipes do 
Distrito Municipal Ka Lhamankulu, na cidade de Maputo, 
vivendo em situação de vulnerabilidade, aliado a doenças 
como HiV e Tuberculose. 

O apoio in-
sere-se nas 
acções da 
A S S C O -
D E C H A 

de mitigar a vulnerabilida-
de causada pela pandemia da 
Covid-19, na cidade-capital. 

Segundo o director execu-
tivo daquela organização de 
cariz humanitário, Amândio 
Fondes, o critério para a distri-
buição dos víveres concentrou-
-se nas famílias em situação de 
vulnerabilidade e aquelas que 
padecem de doenças crónicas.

“Como sabeis, a pande-
mia da Covid-19 veio retirar 
a capacidade de as famílias 
produzirem alguma coisa para 
o seu auto- sustento, daí que 
houve necessidade de as au-
toridades buscarem parcerias 
para apoiar as famílias vulne-
ráveis”, afirmou Amândio Fon-
des, acrescentando que nesse 
grupo de pessoas vulneráveis 
a agremiação incluiu pessoas 
vivendo com HIV e Tuberculo-
se, pois este grupo, vezes sem 
conta, abandona o tratamento 
justificando por dificuldades 
alimentares e pela questão 
dos anti-retrovirais exigirem 
uma alimentação permanente.

Nesta campanha sobre en-
gajamento e empoderamento, a 
ASSCODECHA e a Embaixa-
da de Portugal, através da Coo-
peração Portuguesa, têm como 
objectivo apoiar a comunidade 
e dar suporte no que diz res-
peito a alimentação condigna.

De acordo com Fondes, es-
tas pessoas estão numa situação 
caótica de vulnerabilidade, além 
de padecer de doenças crónicas.

Nesta ordem de ideias, 
“nós como ASSCODECHA 
engajamos esforços em pro-
curar ajuda em várias institui-
ções”, anotou a fonte, ressal-
vando que uma das entidades 
que abriu a porta para o apoio 
às famílias vulneráveis foi 
a Embaixada de Portugal.

Ressalvou que além de 

trabalhar em parceria com a 
Embaixada de Portugal, “te-
mos vindo a trabalhar com 
a colaboração do Conselho 
Nacional no Combate ao 
Sida, Conselho Municipal de 
Maputo e Serviços de Saú-
de da Cidade de Maputo”.

Nas actividades de apoio, a 
fonte reconhece que tem con-
tado permanentemente com o 
apoio das autoridades gover-
namentais, que procuram me-
canismos de garantir algum 
apoio a famílias carenciadas.

Em relação a famílias que 
tendem a desistir de aceder ao 
tratamento das doenças cró-
nicas de que padecem, o diri-
gente da ASSCODECHA diz 
que para colmatar ou reverter 
o cenário de abandono exis-
tem nas comunidades activis-

tas que trabalham junto das 
unidades sanitárias, de modo 
a garantir que os utentes te-
nham medicação ao domicílio.  

Segundo avançou o nos-
so entrevistado, a associação 
está envolvida em várias ac-
tividades, principalmente no 
que tange à saúde. “Estamos a 

implementar projectos ligados 
ao HIV/SIDA, tratamento, pre-
venção e redução dos impactos 
na comunidade onde está inse-
rida. Estou a falar da Matola-
-Gare e Infulene A”, enfatizou.

Amândio Fontes explicou 
que certas pessoas vivem com 
Tuberculose e não sabem. Esta 
organização veio mesmo para 
reduzir o índice de contami-
nação da doença nas comuni-
dades, centros infantis, centros 
de acolhimentos e instituições.  

A ASSCODECHA é uma 
associação comunitária para o 
desenvolvimento humano, uma 
organização não-governamen-
tal moçambicana fundada em 
2001 que tem vindo a desen-
volver acções em prol de in-
clusão, engajamento e empode-
ramento das populações mais 

vulneráveis e desfavorecidas.
 

Tolerância zero ao abandono do 
tratamento

Para o director distrital 
de Saúde de Ka Lhamancu-
lu, Ezequiel Mahumane, o 
apoio da ASSCODECHA é 

gratificante, porque para os 
nossos pacientes medicarem 
com frequência precisam de 

se alimentar devidamente.
Explicou que certos pacien-

tes não abandonam somente 
por falta de alimento, mas por 
outros motivos. Apontou situa-
ções em que os pacientes tomam 
a medicação por algum tempo, 
mas quando não percebem qual-
quer melhoria acabam tendo 
uma tendência de desistir. Enten-
dem que não vale a pena conti-
nuar a fazer esforço de tomar a 
medicação sem que os resultados 
sejam efectivamente visíveis.

Tendo em conta que a me-
dicação do HIV/SIDA é para 
toda a vida, o dirigente do sec-
tor da saúde diz que equipas 
multissectoriais têm andado 
pelos bairros para sensibili-
zar e monitorar os doentes so-
bre a necessidade de manter 
religiosamente a medicação.

Entretanto, para a represen-
tante do vereador do Distrito 
Municipal Ka Lhamankulu, 
Ivone Albino Timóteo, o apoio 
concedido vai servir para for-
talecer e garantir alimenta-
ção equilibrada aos pacien-
tes no âmbito do tratamento 
que travam contra a doença.

 

É bastante difícil

Enquanto isso, uma en-
trevistada seropositiva que 
aceitou conversar com a nos-
sa reportagem, sem contudo 
divulgar o seu nome, apontou 
que é bastante difícil medicar 
quando a alimentação é fra-
ca. Diz ter descoberto que é 
seropositiva há 8 anos, quan-
do procurou pelos serviços 
de saúde pré-natal numa das 
unidades sanitárias do país.

Segundo a entrevistada, não 
é fácil viver com o vírus, recor-
dando vários episódios e mo-
mentos de clara discriminação 
face a sua situação de saúde.

No entanto, graças ao 
apoio da família dos profissio-
nais da saúde tudo assentou 
e as coisas voltaram à nor-
malidade. Acrescentou que o 
seu parceiro foi sensibiliza-
do e conseguiu compreender 
a importância e necessidade 
de aceitar a nova realidade.

A fonte reconhece que há 
efectivamente muitas pes-
soas que desistem do trata-
mento devido ao estado de 
fraqueza que resulta da fraca 
alimentação que têm acesso.

Crizalda VilanCulos

Para reduzir a vulnerabilidade em pessoas com doenças crónicas 
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Confronto académico consolida 
Ciclo de Palestras no ISFIC

| Centrais |

O confronto académico, aliado à realização de palestras, 
seminários e simpósios, tem sido a tónica do instituto Superior 
de Formação, investigação e Ciência (iSFiC) para a partilha 
de conhecimento e cumprimento das prerrogativas de autoava-
liação de qualidade.

Na última se-
mana caiu o 
pano do pri-
meiro Ciclo 
de Palestras 

do ano 2022, que juntou ora-
dores de instituições diferentes. 
A avaliação é positiva, tendo 
em conta que os temas apre-
sentados reflectem de algum 
modo o quotidiano dos mo-
çambicanos. Contudo, o corpo 
discente exige o alargamento 
do tempo do debate para a con-
solidação de ideias positivas. 

Felisberto Cumbe, do curso 
de Contabilidade, assinalou que 
os cinco dias de debate foram 
frutíferos, não obstante a ne-
cessidade de se alargar o tempo 
para questões e esclarecimen-
tos, aliás, Felisberto Cumbe 
lembrou que havia moral por 

parte dos discentes para tor-
nar o debate mais construtivo.

Houve confronto académico 
no sentido positivo -Rodrigues 

Fazenda, Director-Geral do 
ISFIC 

“O balanço que tenho é que 
os dias foram importantes, os 
estudantes viveram com outras 
individualidades de outras ins-
tituições diferentes dos cursos 
ministrados pelo ISFIC, sig-
nificando uma oportunidade 
quer da parte do corpo docente 
quer discente. A participação 
foi excelente, sendo que houve 
confronto académico, o que é 
positivo, muito lamentavelmen-
te o tempo não fosse compen-
satório para equilibrar o moral 
que os estudantes tinham de 
atiçar questões, comentários, 
bem como recomendações. 

Os estudantes estavam aber-
tos, embora o nível de debate 
continua baixo, e esperamos que 
o presente semestre corra bem e 
os estudantes tenham uma par-
ticipação positiva”, descreveu o 
Director-Geral do ISFIC, Rodri-
gues Fazenda, que referiu que 
para o próximo semestre haverá 
uma semana científica, e para o 
mês de Maio o seminário que 
vai acontecer em Mindelo, em 

Cabo Verde, no qual a institui-
ção vai participar por Webinar.

Relativamente a mobilida-
de dos docentes no âmbito dos 
acordos assinados com as várias 
instituições do ensino superior, 
Rodrigues Fazenda disse, de 
forma categórica, que aquela 
instituição do ensino superior 
concorreu para mobilidade no 
âmbito do programa ERAS-
MUS, gerando seu número de 
identificação, para além de que 
o ISFIC irá concorrer no âmbi-

to das associações das univer-
sidades de língua portuguesa. 
“Como instituição do ensino su-
perior e criador do simpósio de 
economia e gestão, a interacção 
é constante com as outras IES. 
Temos protocolos com a uni-
versidade de Matanzas de Cuba. 
Contudo, sentimo-nos culpados 
porque eles querem que man-
demos os docentes para aquele 
país, e em contrapartida querem 
nos enviar docentes daquela 
instituição para o nosso país, e 
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não é fácil para a nossa insti-
tuição porque os cubanos são 
extremamente caros, e se esse 
protocolo se efectivar deverá 
ser um casamento que durará 
anos e todo casamento precisa 
de uma organização, e como 
instituição achamos que deve-
mos primeiro nos preparar”.

Temas de índole social 

O estudante Edvino Bun-
guene faz um balanço positivo, 
pois, no seu entendimento, foi 
cumprido tudo que está inserido 
no mapa inicial e os oradores 
deram todo gás com a progra-
mação, sendo que contou com 
o elenco novo dos oradores e os 
temas apresentados nesse Ciclo 
de Palestras foram inseridos na-

quilo que são os cursos minis-
trados pelo ISFIC, o que de al-
gum modo criou percepção aos 
discentes sobre alguns temas de 
índole social, como o caso da 
união de facto e a questão do 
direito da mulher no trabalho.

 “Apesar de o ISFIC não mi-
nistrar um curso de Engenharia 
trouxe um tema relacionado com 
a Mulher na engenharia, ou seja, 
a oradora bem esmiuçou sobre 
este tema de extrema importân-
cia, tendo despertado o interes-
se dos discentes, sobretudo do 
sexo feminino, sobre a existên-
cia de um gape que as mulheres 
não ocupam na engenharia, e foi 
uma representatividade no con-
cernente à política de género. 

Moçambique deve investir 
nos cursos de Engenharia, sen-
do de suma importância para o 
crescimento deste país e, porque 
a educação já não é relegada a 
mulher é preciso que também 
seja chamada a fazer parte, ocu-
pando-se também nos cursos de 
Engenharia, porque é possível”.

“Outro aspecto importante 
tem que ver com o facto de nos 
dias que correm os professo-
res não serem assumidos como 
fontes de descarregamento de 
conhecimento no processo de 
ensino e aprendizagem, caben-
do ao discente também assegu-

rar uma participação activa para 
que o calendário seja integral-
mente cumprindo”, disse Ed-
vino Bunguene, acrescentando 
que espera que mais seminários 
aconteçam para regar de conhe-
cimento a mente dos discentes.

Adesão espectacular

“É um balanço positivo, uma 
vez que a adesão dos estudantes 
foi massiva, bem como colabo-
raram exaustivamente nos te-
mas das palestras, tendo decor-
rido no período da manhã e de 
tarde. O Ciclo de Palestras, que 
terminou há dias, mostrou que 
há um interesse de os estudan-
tes participarem nesse tipo de 
palestras, sendo que os mesmos 
estão alinhados no processo de 
ensino e aprendizagem, onde 
tivemos duas presenças cujos 
temas se inseriam na união de 
facto. A jurista que esteve en-
carregue desse tema esmiuçou 
sobre os efeitos patrimoniais 
que isso tem dentro de um casa-
mento, ou seja, é preciso maior 
divulgação para a sociedade, de 
modo que quando sucedam si-
tuações de separação a mulher 
não saia prejudicada, ou seja, 
o legislador foi feliz ao aprovar 
a lei para que os companheiros 
se sintam protegidos e as en-
tidades cumpram com as leis.

Outrossim, precisamos 
congratular os esforços que os 
estudantes têm feito desde a 
eclosão da Covid-19, que im-
primiu uma forma de ser e es-
tar que mudou por completo os 
tradicionais processos de ensino 
e aprendizagem para adoptar o 
modelo híbrido, pese embora 
não tenha sido fácil no princí-
pio. Contudo, com os esforços 
que a instituição vinha fazendo 
acabaram por se adaptar, aliás, 
na nossa missão como ISFIC 
temos privilegiado a extensão 
na componente de adopção das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Tivemos que re-
correr a este modelo, apesar de 
terem ocorrido muitos proble-
mas de discentes que tinham 
dificuldades em adoptar esse 
modelo, no entanto, há um inte-
resse agora de os mesmos aderi-
rem às plataformas que os pro-
fessores recorrem para o PEA. 

Por outro lado, no âmbito 
da extensão as IES são chama-
das a cumprir esse desiderato 
do Conselho Nacional de Ava-
liação e Qualidade, sendo um 
órgão regulador cujas funções 
é a participação na promoção 
e garantia da qualidade do en-
sino em Moçambique, em par-
ticular do ensino superior”.

 Falando aos discentes so-
bre o CNAQ, Maria Fernandes 
explicou aos presentes que a 
instituição desempenha o pa-
pel de guardião da qualidade 

do ensino e legalidade das ins-
tituições do ensino superior, 
sendo a mesma responsável 
pela acreditação e dos cursos 
que se pretendem ministrar, 
acrescentando que os discentes 
devem ter conhecimento da-
quilo que é a missão do ISFIC. 

Outra preocupação manifes-
tada pela professora Fernandes 
tem que ver com a necessidade 
de os estudantes consolidarem 
mais a associação dos estudan-
tes do ISFIC para a resolução 
de problemas do seu interesse. 

“A associação não tem sido 
dialogante nem para com os 
próprios membros. É preciso 
mudar esse quadro letárgico a 
que a comunidade estudantil 
está sujeita. Com a associação 
várias preocupações dos estu-
dantes teriam relevância, na me-
dida em que são colectivas e não 
individuais. Mas isso passa por 
consolidar essa agremiação”.

 

Aprendi muito nesses dias 

Maria Nilza, estudante do 
curso de Administração Pública, 
disse de forma categórica que o 
Ciclo de Palestras do ISFIC, de 
algum modo, aumentou a baga-

gem de conhecimento, tendo em 
conta que os temas abordados 
são actuais e espelham a reali-
dade daquilo que o mundo vive 
actualmente. “Por exemplo, há 
um orador que bem abordou a 
situação da guerra na Europa, 
envolvendo a Rússia e Ucrânia. 
Isso para mim despertou algu-

mas nuvens de penumbra de 
que este conflito não só afecta 
os europeus, como se tem eco-
ado nos corredores. Também 
traz impactos severos no nosso 
país, naquilo que é a importação 
do trigo, bem como a recente 
polémica da subida do preço 
dos combustíveis. Congratulo 
esta instituição por promover 
este tipo de eventos demasiado 
proveitosos para os estudantes e 
esperamos mais, tendo em conta 
o interesse que suscitamos por 
estes temas. Espero que num fu-
turo próximo nos tragam temas 
relacionados com as autarquias 
com oradores experientes, para 
questionarmos por que a terra 
na alçada municipal continua a 
ser vendida, contrastando com 
aquilo que vem na Constituição, 
e outros de bastante interesse 
para os cursos cá ministrados”.

Mulher tem direitos, mesmo em 
regime de união de facto

A estudante Crizalda Nha-
binde diz que transcorridos os 
cinco dias de bastante aula de 
sapiência no ISFIC, onde des-
filaram oradores idos de outras 

instituições e temas de índole 
académica e social, conseguiu e 
bem perceber que uma mulher, 
mesmo estando em regime de 
união de facto, volvidos cin-
co anos de permanência no lar, 
querendo o parceiro entender 
que pretende extinguir a relação, 
a mulher ou o homem goza dos 
direitos patrimoniais que lhes 
são conferidos nesse tipo de re-
gime, o que permitirá aos envol-
vidos saber com clareza quais 
são os seus deveres e direitos.

Crizalda Nhabinde acres-
centou que tirou algum proveito 
da palestra e no futuro pretende 
consolidar a divulgação dessas 
normas, uma vez que há muitas 
mulheres que continuam injusti-
çadas por desconhecer esses dis-
positivos. Mas graças ao ISFIC, 
na sua missão de cada vez conso-
lidar a qualidade de ensino pro-
moveu este Ciclo de Palestras 
com temas de interesse social.

Respeito das mulheres no 
trabalho 

 Paulina Conselho enten-
de que os temas apresentados 
são demasiado importantes, na 
medida em que “permitem-nos 
fazer a ponte entre o que é mi-
nistrado dentro da sala de aulas 
e o que acontece no terreno. 
Por exemplo, algumas empre-
sas tendem a priorizar o género. 
Contudo, sucede que nem sem-
pre respeitam os direitos da mu-
lher no concernente ao salário 
relativo aos meses em que ela 
está de licença de parto, alegan-
do que no seu lugar colocaram 
uma outra e que a empresa, por 
exemplo uma PME, não tem 
fluxo de caixa para poder pa-
gar uma funcionária que esteja 
de licença de parto. Mas o di-
reito do trabalho não diz isso”.

Proveitoso, mas o tempo foi 
padrasto para o debate

Júlio Macamo entende 
tratar-se de uma experiência 
positiva para a comunidade 

académica, apesar de lamentar 
o facto de o tempo ter escasse-
ado para esgrimir as dúvidas de 
que os estudantes dispunham 
para esclarecimentos. “Acho eu 
que o tempo foi limitado para 
as nossas inquietações, aliás, 
o debate não termina apenas 
na sala de palestras, podendo 
alastrar para a sala de aulas, 
em casa e outros lugares, e es-
pero que das próximas vezes 
permitam que nos dêem com-
pensação, tal como sucede no 
futebol. Penso que a academia 
também merece compensação”.
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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

MCTES reflecte sobre Política de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) discute com parceiros e instituições de Ensino Su-
perior (iES) a Política de Ciência, Tecnologia e inovação para 
verificar, harmonizar e validar as propostas dos instrumentos 
programáticos produzidos.

Falando na 
abertura do 
s e g u n d o 
“workshop” , 
realizado re-

centemente em Maputo, o 
Inspector-Geral do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Fernando 
Niquice, disse que o instru-
mento visa guiar as acções 
dos actores e intervenientes 
no Sistema Nacional da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação 
de Moçambique para contri-
buir no progresso económi-
co e social que se pretende 
para o país e com reflexos 
no bem-estar da população.

Fernando Niquice avan-
çou que a avaliação do ins-
trumento mostra que, apesar 
de se terem registado avan-
ços positivos no domínio da 

Ciência e Tecnologia, des-
de a entrada em vigor do 
instrumento em referência, 
ainda há desafios significa-
tivos por serem suplantados.

Deste modo, constitui um 
dado adquirido que as mu-
danças se constituem como 
sendo fenómenos constan-
tes, pelo que no contexto 

nacional e internacional nos 
têm indicado nos novos ru-
mos no domínio da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação. 

“A inovação, em particu-
lar, é o motor destas transfor-
mações. Qualquer país que 
almeje um desenvolvimen-
to rápido e gere benefícios 
para a sua população deve 
concentrar as suas políticas 
públicas na Ciência, Tecno-
logia e Inovação”, vincou.

Para a directora nacional-
-adjunta da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Lúcia 
Silva, o evento constitui 
uma oportunidade para que 
os intervenientes presentes 
possam chegar a consensos 
que conduzam a validação 
da Versão Preliminar da Po-
lítica de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, com o objectivo 
de enquadrá-la na conjuntu-
ra actual da pesquisa, ino-
vação e desenvolvimento 
tecnológico ao nível nacio-
nal, regional e internacional.

Segundo Lúcia Sil-
va, a visão do instrumen-
to iniciou nos meados de 
2021, com a contratação 
de consultores especiali-
zados para o efeito, com o 
financiamento da UNES-
CO e do Banco Islâmico.

Na sua alocução, Lúcia 
Silva referiu que foram dis-
cutidos com diferentes ac-
tores ao nível nacional, bem 
como a realização de seminá-

rios regionais de auscultação 
e aplicação de questionários 
para a captação de percepções 
dos diferentes actores sobre a 
avaliação dos instrumentos.

Assim, durante o evento 
foi partilhada a versão preli-
minar do instrumento e dis-
cutida com os parceiros para 
colher mais subsídios para o 
seu melhoramento e poste-
rior aprovação pelo Governo.

Segundo o consultor 
Vasco Lino, a política está 
em revista e actualizada e 
possui balizas que podem 
ser actualizadas, porém, a 
estratégia ficou desconti-
nuada, daí a necessidade de 
adequá-la à nova realidade. 

Recorde-se que o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES) 
é a entidade do Governo que 
dirige, monitora e avalia as 
actividades no domínio da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação. 

A governação deste do-
mínio é feita por intermé-
dio de dois principais ins-
trumentos de orientação, 
nomeadamente a Política 
da Ciência e Tecnologia, 
aprovada em 2003, e a Es-
tratégia da Ciência, Tecno-
logia e Inovação de Moçam-
bique, aprovada em 2006.
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Celebrações do Dia Mundial da Água marcadas 
por apelos para fazer face às alterações climáticas

Comercial

O ministro das Obras Públicas, Habitação e recursos Hí-
dricos, Carlos Mesquita, defendeu terça-feira, 22 de Março, 
na cidade de Maputo, a necessidade de conjugação de esfor-
ços na busca de soluções para os problemas de abastecimento 
de água no país, onde o acesso a este precioso líquido por par-
te da população continua a ser um dos maiores desafios.

Para Carlos Mes-
quita, que fala-
va na cerimónia 
de celebração 
do Dia Mun-

dial da Água, comemorado 
sob o lema “Água Subterrâ-
nea – tornando-a num recurso 
hídrico visível e sustentável”, 
o problema de acesso à água 
é transversal, e a solução não 
depende única e exclusiva-
mente do Governo, sendo por 
isso imprescindível o envolvi-
mento de mais intervenientes, 
nomeadamente o sector priva-
do e/ou produtivo, Sociedade 
Civil, entre outros, para a sua 
solução. “O Governo já tem 
o seu papel bem claro, que é 
de definir políticas, normas e 
monitorar a sua aplicação. O 
sector privado e/ou produti-
vo tem a nobre missão de, em 
coordenação com o Governo, 
produzir resultados que te-
nham um impacto imediato 

na população”, considerou.
Dados apresentados por 

Carlos Mesquita indicam 
que, em Moçambique, cer-
ca de 66% da população não 
tem uma fonte segura de 
água, sendo que nas cidades 
e nas zonas rurais somen-
te 83% e 53% da população 
é que tem acesso ao precio-
so líquido, respectivamente.

Segundo o governante, 
os níveis de acesso à água 
poderiam ser maiores, tendo 
em conta que têm sido aber-
tos cerca de 1000 furos por 
ano, mas estes apresentam 
uma disponibilidade limita-
da, na maior parte dos casos 
“devido à sua fraca produ-
tividade e baixa qualidade 
como resultado da poluição 
provocada pelo excesso de 
uso de insumos agrícolas, as-
sentamentos desordenados e 
variedade ambiental tradu-
zida pelo efeito da seca alia-

da às mudanças climáticas”.
Na ocasião, a embaixadora 

do Reino dos Países Baixos 
em Moçambique, Henny De 
Vries, que falava em nome 
dos parceiros de cooperação 
do sector de água, mostrou-
-se preocupada com o que 
considera de perfuração de-
sordenada de furos de água, 

que muitas vezes é feita sem 
seguir as regras básicas de pla-
neamento e de profundidade, 
o que tem elevado o poten-
cial de degradação da quali-
dade das águas subterrâneas.

“Em muitas zonas urba-
nas de Moçambique as águas 
subterrâneas são uma impor-
tante fonte de abastecimento 

para todos os usos. Por isso, 
a sua gestão deve ser feita de 
forma integrada, tendo em 
conta a baixa precipitação que 
o país tem registado em algu-
mas regiões, e pelo facto de 
Moçambique se localizar na 
zona intertropical, cujo clima 
dominante é tropical húmido, 
árido e seco. Em cidades como 
Pemba, Tete, Quelimane e Vi-
lankulo faltam sistemas de sa-
neamento seguros, e as infra-
-estruturas de abastecimento 
de água não são suficientes para 
o efeito, daí que a conservação 
e gestão da água subterrânea 
deverão ser mais importantes 
hoje e no futuro”, sublinhou.

Importa realçar que as 
celebrações do Dia Mundial 
da Água tiveram como lema 
“Água Subterrânea – tornan-
do-a um recurso hídrico vi-
sível e sustentável”, como 
forma de chamar a atenção 
para a necessidade do uso 
dos recursos hídricos subter-
râneos de forma sustentável.

As Nações Unidas esti-
mam que cerca de 3 biliões 
de pessoas, aproximadamente 
40% da população mundial, 
não têm acesso à água potável.
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No leito do grande rio
BCI reitera apoio às mulheres empreendedoras

Vítimas de desastres naturais em Tete recebem apoio da Vale  

Centenas de 
f a m í l i a s 
vítimas de 
d e s a s t r e s 
naturais na 

província de Tete receberam 
apoio doado pela Vale, atra-
vés da Delegação Provincial 
do Instituto Nacional de Ges-
tão e Redução de Riscos de 
Desastres de Tete (INGD).  

A doação inclui frascos de 
purificador de água ‘Certeza’ 
e cesta básica contendo açú-
car, farinha de milho, arroz, 
óleo alimentar, feijão, barras 
de sabão e sal iodado. A ofer-
ta da Vale Moçambique visa 
reforçar o apoio às vítimas da 
depressão Ana e garantir a dis-
ponibilidade de bens alimen-
tícios na época chuvosa ainda 
em curso em Moçambique.

 “Reforçamos o stock para 

O BCi participou, na sexta-feira (18), em Boane, pro-
víncia de Maputo, num fórum alusivo às celebrações do 8 
de Março, Dia internacional da Mulher, promovido pela 
Câmara de Comércio de Moçambique, em parceria com a 
Câmara de Comércio e indústria Juvenil de Moçambique 
(CCiJM).

Sob o lema 
“Celebrar a 
Mulher”, o 
evento contou 
com a presen-

ça de diversas personalidades 

públicas e privadas, destacan-
do-se a esposa do governador 
de Maputo, Naidy Parruque, 
o corpo directivo da CCM 
e da CCIJM, e foi marcado 
pela realização de uma Feira 

de Negócios; exibição de fil-
me sobre mulheres empreen-
dedoras e palestras apresen-
tadas por mulheres líderes.

Em representação do 
BCI, a directora comercial 
regional, Zaida Patel, fez 
uma exposição sobre “Al-
ternativas de Financiamento 
a Projectos de Mulheres”, 
tendo partilhado a experi-
ência do Banco no apoio ao 

empoderamento da mulher 
empresária, por meio de vá-
rias soluções, entre as quais 
a Linha de Crédito BCI Ne-
gócios Mulher Empreende-
dora. Enquanto esteve em 
curso, esta linha permitiu 
financiar um total de 494 
mulheres empreendedoras. 

Segundo Zaida Patel, 
neste âmbito “foi contrata-
do um volume de crédito na 

ordem de 880 milhões de 
meticais, que contribuíram 
em grande medida para o 
crescimento das Pequenas 
e Médias Empresas (PME), 
maioritariamente detidas 
ou geridas por mulheres”. 

Para Patel “este evento 
foi muito produtivo, tendo 
sido muito focado no apoio 
que deve ser prestado às 
mulheres empreendedoras 
do sector informal na for-
malização do seu negócio/
empresa, bem como na ne-
cessidade de serem levadas 
a cabo mais acções de lite-
racia financeira”, trabalho 
que o BCI tem desenvol-
vido em prol da mulher.

Refira-se que o BCI tem 
como um dos seus princi-
pais vectores estratégicos o 
apoio às mulheres empre-
endedoras, oferecendo um 
conjunto de soluções visan-
do responder aos grandes 
desafios que este segmento 
de mercado tem enfrenta-
do no seu dia-a-dia, tendo 
em conta o cenário em-
presarial moçambicano.

apoiar as vítimas da tempestade 
Ana e de futuras necessidades 
durante a época chuvosa em 
curso”, disse a delegada provin-
cial do INGD, Teresa Jeque, que 
agradeceu a Vale pelo apoio. 

Frederico Paiva, represen-
tante da Vale, afirmou que a 
doação é um contributo da Vale 
para o bem-estar das comunida-
des onde a empresa está inserida. 

“Temos a certeza de que 
a doação fará uma grande 
diferença a centenas de fa-
mílias apoiadas pelo INGD, 
instituição com quem te-
mos colaborado”, disse. 

Desde o início deste ano, 
a Vale e a Nacala Logistics 
já contribuíram com cerca 
de 144 milhões de dólares 
para o apoio às vítimas de 
desastres naturais nas regi-
ões Centro e Norte do país.



O n d e    O    n e g ó C I O    S e    r e e nC O n t r a

No leito do grande rio

Empreendedoras recomendam 
participação no iCreate

Numa altura em que decorrem, até ao dia 27 do cor-
rente mês, as inscrições gratuitas para a próxima edição 
do #iCreate, empreendedoras que participaram na última 
edição do programa de apoio ao empreendedorismo femi-
nino destacam a importância do #iCreate no desempenho e 
crescimento do seu negócio.

O # i C r e a t e 
visa reforçar 
a capacidade 
das Peque-
nas e Médias 

Empresas (PME), já estabeleci-
das no mercado e com elevado 
potencial de crescimento, de 
forma a torná-las mais compe-
titivas e sustentáveis a longo 
prazo. Para além da formação, 
a iniciativa inclui aconselha-
mento estratégico às empresas.

Para a representante da 
RHDC Villa Luísa Empreendi-
mentos, Imelda Mafunhana, a 
implementação do módulo de 
liderança, que esteve inserido 
na última edição do #iCreate, 
promovido pelo Standard Bank, 
já está a surtir efeitos positivos 
no processo produtivo. “An-
teriormente, tínhamos vários 
conceitos sobre como liderar 

e gerir a empresa, bem como a 
definição de prioridades. Agora 
operamos mudanças nestes as-
pectos, particularmente no que 
se refere à interacção com os 
colegas, trabalho em equipa e o 
exercício de avaliação”, disse.

As ferramentas adquiri-
das durante a mentoria, parti-
cularmente sobre como fazer 
face aos desafios, conforme 
explicou Imelda Mafunhana, 
estão a ajudar na adaptação 
dos processos, de acordo com 
a nova realidade. “Antes da 
pandemia do coronavírus de-
dicávamo-nos à realização de 
eventos sociais, agora surgiram 
eventos corporativos e tive-
mos que nos adaptar”, frisou.

Por sua vez, Mafalda Fer-
reira, representante das em-
presas AutoArt e Alumaq 
Tecnologia, considerou que 

o módulo liderança faz toda a 
diferença. “Fez-me perceber 
que tudo se trata de um pro-
cesso de aprendizagem, sen-
do que o caminho a trilhar faz 
parte dessa dinâmica”, indicou.

Na sua opinião, “é sem-
pre valioso ter sessões de ne-
tworking, assim como obter 
ferramentas que nos possam 
socorrer sempre que precisar-
mos. Acho importante que a 
mulher empreendedora seja 

apoiada de modo a desenvolver 
o seu negócio e as suas capaci-
dades de empreendedorismo”.

Já a co-fundadora da Ne-
mala, Ana Carolina, sustentou 
que o #iCreate permitiu à sua 
empresa fazer uma avaliação 
sectorizada do mercado. “Fru-
to das ferramentas adquiridas 
no #iCreate sobre a estrutura-
ção, gestão e marketing, nós 
decidimos empreender mudan-
ças e o negócio está a registar 

um crescimento”, enfatizou.
Numa parceria entre a 

Embaixada do Reino dos Pa-
íses Baixos, Standard Bank e 
a ideiaLab como parceiro de 
implementação, a próxima 
edição do #iCreate terá lugar 
entre os dias 12 de Abril e 1 
de Julho, em formato virtual.

As inscrições são gra-
tuitas e estão abertas até 27 
de Março, a partir das redes 
sociais do Standard Bank.

Banco Mundial e AMOMIF juntos no apoio às microfinanças

O Banco Mun-
dial iniciou 
uma colabo-
ração com a 
Associação 

Moçambicana de Operado-
res de Microfinanças (AMO-
MIF), tendo em vista melhorar 
a inclusão financeira, através 
do envolvimento de instituições 
microfinanceiras. De imediato 
lançaram um inquérito conjunto 
que visa “aprofundar o conhe-
cimento da dimensão e âmbito 
dos operadores e instituições do 
sector”. O inquérito está dispo-
nível na página web da AMO-
MIF – www.amomif.org.mz.

A sede da AMOMIF bene-
ficiou, recentemente, de alguma 
reabilitação de meios de trabalho 
que contou com fundos do IFAD, 
através do projecto REFP, assim 
como assistência técnica da Gapi-
-SI. “Através desta reabilitação, a 
associação tem agora disponíveis 
meios de comunicação essenciais 
para informar os seus membros 
e mobilizar as instituições inte-

ressadas”, lê-se num dos comu-
nicados internos da organização. 

Um desses meios é a página 
web que agora divulga o inquérito.

A AMOMIF foi constituída 
em Setembro de 2007, depois de 
um período de incubação com 
o apoio do Banco Mundial. Po-
rém, depois de 2013 muitas das 
instituições microfinanceiras 
mudaram de actividade ou pas-

saram a operar como informais. 
A associação começou a perder 
a sua dinâmica inicial, tendo 
ficado paralisada desde 2015.

Desde 2018 e 2019, represen-
tantes de algumas instituições do 
sector financeiro têm vindo a coo-
perar para relançar a AMOMIF e 
através da sua rede tentar consoli-
dar, expandir e regular a actividade 
da indústria de microfinanças. Em 

2020 e 2021 foi elaborado e apro-
vado um novo plano estratégico.

A actual presidência do Con-
selho de Direcção da AMOMIF 
está sob responsabilidade de um 
dos seus membros-fundadores, a 
Gapi, representada por António 
Souto, o qual considera que “ape-
sar do impacto extremamente ne-
gativo da pandemia da Covid-19, 
que atrasou por mais de um ano a 

implementação do plano estraté-
gico aprovado em 2021, estamos 
determinados a realizar aquilo 
que os nossos membros nos reco-
mendaram e solicitaram para sal-
var a indústria microfinanceira”.

“O desenvolvimento susten-
tável e harmonioso de Moçambi-
que é indispensável para que haja 
paz e melhoria dos rendimentos 
das famílias. Mas isso só se con-
segue com políticas económicas 
mais assertivas no que respeita à 
inclusão económica e financeira. 
O sector das microfinanças pode 
contribuir significativamente para 
isso. Neste sentido, o acesso e 
bom uso de serviços financeiros é 
muito importante, e não se alcan-
ça apenas através da actividade 
dos grandes bancos, nem só com 
dinheiro electrónico. A inclusão 
precisa de entidades especializa-
das operando com proximidade 
geográfica e cultural, particu-
larmente no meio rural e zonas 
periurbanas”, comentou o actual 
presidente do Conselho de Direc-
ção da AMOMIF, António Souto.
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Pagamento de impostos no país 

CDM entre os melhores 
contribuintes nacionais 

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

A Cervejas de Moçambique foi premiada como um dos três 
melhores contribuintes nacionais pela Autoridade Tributária, 
esta semana, à margem da celebração do Dia do Contribuinte. A 
Vodacom e Movitel são as outras duas companhias premiadas.

Na ocasião, 
a Presiden-
te da AT, 
A m é l i a 
Muendane, 

destacou o facto de as três em-
presas estarem a contribuir, de 
forma exemplar, para a redu-
ção do déficit fiscal no país, o 
que se traduz progressivamen-
te na redução da dependên-
cia externa de Moçambique.

No caso específico da 
CDM, a Autoridade Tributária 
de Moçambique (AT) realçou 
a sua proactividade e inovação 
no tocante ao uso de platafor-
mas tecnológicas para o cum-
primento de obrigações fiscais.

Nesse âmbito, a CDM foi 
convidada, no decurso da ceri-
mónia de lançamento do Portal 
do Contribuinte, a partilhar a 
sua experiência no uso da tec-

nologia, com enfoque específi-
co na e-Tributação, que aquela 
empresa está de forma pioneira 
a usar desde Junho de 2021.

Hugo Gomes, Adminis-
trador da CDM, explicou na 
ocasião que uma das vantagens 
do uso da plataforma e-Tribu-
tação em sede da liquidação 
de impostos tem que ver com 
o facto de aquela empresa ter 
passado a cumprir com obri-
gações tais sem necessidade de 
deslocação física dos seus cola-
boradores às estâncias fiscais.

Até ao lançamento, esta se-

O empresário moçambica-
no e presidente em exercício da 
Confederação Empresarial da 
Comunidade de Países de Lín-
gua Portuguesa (CE-CPLP), Sa-
limo Abdula, reafirmou, durante 
a abertura da segunda Cimeira 
de Negócios da CE-CPLP, que 
o foco dos países membros 
deste organismo empresarial 
é contribuir para a construção 

de um mercado da CPLP mais 
aberto, inclusivo, forte e coeso.

A Cimeira teve lugar de 
16 a 18 do mês em curso, em 
São Tomé e Príncipe, e vi-
sou fortalecer a cooperação e 
amizade entre os países mem-
bros da CPLP, assim como a 
consolidação do quarto pilar 
da CPLP – o pilar económi-
co e cooperação empresarial.

Salimo Abdula destaca 
foco da CE-CPLP para um 
mercado mais inclusivo

mana, do Portal do Contribuin-
te, a CDM liquidava o Impos-
to de Rendimento de Pessoas 
Colectivas (IRPC), Imposto de 
Rendimento de Pessoas Sin-
gulares (IRPS) - nos termos 
da obrigação legal de reten-
ção na fonte - e Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA) 
na plataforma e-Tributação.

Com o lançamento do 

Portal do Contribuinte, o IVA 
passou a ser electronicamente 
liquidável apenas nesta plata-
forma, mantendo-se o IRPC 
e o IRPS na e-Tributação. 
Ambas as plataformas es-
tão interligadas, sendo que 
progressivamente a facilida-
de de pagamento digital de 
todos os impostos migrará 
para o Portal do Contribuinte. 
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Reforço do sistema de drenagem pode evitar 
desaparecimento da cidade de Nacala 

Reconhece o autarca Novinte

O ministro da Ci-
ência, Tecno-
logia e Ensino 
Superior, Da-
niel Nivagara, 

inaugurou recentemente, na pro-
víncia de Maputo, a Universidade 
Técnica Diogo Eugénio Guilande 
(UTDEG), uma instituição que mi-
nistra quatro cursos já acreditados 
por parte do Conselho Nacional de 
Avaliação de Qualidade do Ensino 
Superior (CNAQ), nomeadamente 
Contabilidade e Auditoria, Direito, 
Gestão de Empresas e Informática.

Discursando durante o even-
to, o dirigente destacou a ne-
cessidade de as Instituições de 
Ensino Superior (IES) se confor-
marem com a legislação do en-
sino superior em vigor no país.

Segundo Daniel Nivagara, a 
educação é das actividades mais 

nobres de uma sociedade e ela é 
de interesse eminentemente públi-
co, independentemente dos agen-
tes que a promovam, se de direito 
público ou privado, pelo que  as 
actividades desenvolvidas pela 
UTDEG, bem como pelas demais 
IES públicas e privadas, devem 
contribuir para o cumprimento 
satisfatório dos compromissos do 
Governo de formar capital huma-
no e social de elevada qualidade, 

que atenda às necessidades da Ad-
ministração Pública nacional, do 
sector produtivo e da sociedade em 
geral e, que sejam quadros compe-
titivos além-fronteiras, verdadeiros 
embaixadores do saber e potencial 
técnico-científico moçambicanos.

Na sua intervenção, o ministro 
referiu que o “slogan” “Ciência, Arte 
e Desenvolvimento” da instituição 
de ensino superior inaugurada de-
verá jogar um papel motivacional 

para o alcance do nobre desidera-
to de formação de capital huma-
no e social de elevada qualidade.

Ademais, a instituição deve 
perseguir as boas práticas e pa-
drões internacionais de desenvol-
vimento do ensino superior, para 
que os seus graduados e todo o 
produto de sua actividade forma-
tiva, científica e de investigação 
sirvam aos reais anseios da so-
ciedade, da região e do mundo.

No entanto, orientou a univer-
sidade a constituir rapidamente o 
Conselho Universitário para que 
a UTDEG se conforme com a le-
gislação e boas práticas de gestão 
colegial de uma IES de Classe “A”.

“Um dos maiores desafios 
contemporâneos das IES, e lo-
gicamente também da UTDEG, 
é aliar a boa formação técnico-
-científica de capital humano à 

Ministro Nivagara inaugura Universidade 
Técnica Diogo Eugénio Guilande (UTDEG)

O reforço do sistema de drenagem para a captação 
e controlo de águas pluviais é uma medida fundamental 
para a salvação da cidade de Nacala e o respectivo porto. O 
presidente do Município da Cidade de Nacala-Porto, raul 
Novinte, admite que a solução para evitar o desaparecimento 
da cidade passa por aumentar a capacidade das drenagens 
e parcelamento das ruas, bem como pavimentar as mesmas, 
criando estradas terciárias.

Para oefeito, Raul 
Novinte admite 
que o crescimen-
to da cidade de 
Nacala-Porto exige 

das estruturas municipais, e não 
só, a criação de estratégias que 
possam minimizar os efeitos das 
mudanças climáticas a que a urbe 
está sujeita nos dias que correm.

 Raul Novinte explicou que 
todas as águas pluviais idas da 
cidade alta, passando pelo rio 
Narupo, têm tendências de de-
saguar no Porto de Nacala, situ-
ação que de algum modo periga 
aquela infra-estrutura portuária, 
considerada de águas profundas.

A construção de mais dre-
nagens e gaviões na cidade de 
Nacala-Porto, segundo Raul No-
vinte, exige esforços conjuntos 
e o município, através dos im-
postos arrecadados, conseguiu 
adquirir meios circulantes para a 
recolha dos resíduos, sendo que 
sempre que chove quantidades 
de resíduos sólidos e areia são 
arrastados, criando a erosão que 

cada vez mais preocupa a urbe.
“O problema de Nacala-Porto 

é quando chove, pois as águas das 
chuvas arrastam tudo, desde areia 
e lixo. Se não fossem os meios 
estaríamos numa situação de au-
mento das dívidas para o aluguer 
das máquinas e estaríamos em 
pior situação”, afirma o edil, su-
blinhando que a sua autarquia de-
bate-se também com o problema 
de construções desordenadas,daí 
que uma das soluções em manga 

passa pela construção de represas 
para permitir a retenção da água, 
bem como o reassentamento das 
populações em zonas seguras.

Retirar a população não irá 
resolver o problema das constru-
ções desornadas, uma vez que 
em algum momento os técnicos 
enraizaram a cultura de atribuir 
talhões em zonas inapropria-
das para construções, com o 
fim último de salvar o umbigo.

“Devido a máquinade que o 
presidente dispõe, nem sempre 
está no terreno para avaliar o traba-
lho realizado pelos técnicos. Con-
tudo, sucede que quando se faz ao 
terreno apercebe-se desses fenó-
menos relacionados com as cons-
truções desordenadas. É preciso 
corrigir as anomalias para o bem 

da nossa governação autárquica”, 
reconheceu a fonte, acrescentando 
que o problema das construções 
desordenadas tem dias contados, 
uma vez que a autarquia subme-
teu um Plano de Estrutura Urbana 
(PEU), esperandoa sua aprova-
ção pelaAssembleia Municipal.

O Plano de Estrutura Urbana, 
segundo o edil, reúne todos os de-
talhes sobre que cidade de Nacala-
-Porto se pretende construir daqui 
auns 25 anos, sendo que a mesma 
tende a crescer, e porque a cidade 
não se pode esticar há necessidade 
de antever o futuro, estratificando 
espaços para residências, comér-
cios e outras áreas fundamentais 
para o crescimento do município.

“Nacala não é elástica. Pre-
cisamos de definir espaços quer 

para habitações, comércio e 
outras áreas essenciais, mui-
to embora Nacala, hoje, tenha 
espaço dentro da área munici-
pal sem ocupação”, afirmou.

Mapear os espaços 

Raul Novinte disse ainda que 
face a existência de espaços deso-
cupados, a edilidade tem no seu pla-
no de acção o mapeamento de todas 
as residências, empresas existentes 
na área autárquica para o registo 
das mesmas e quiçá informatizar 
no sistema,uma vez que o arquivo 
tradicional cria alguns embaraços.

“Se informatizarmos os regis-
tos poderá de algum modo aliviar 
a procura pelo arquivo de papel, 
ou seja, com base no computador 
os técnicos poderão saber que o 
terreno X pertence a que cidadão, 
evitando situações de duplo re-
gisto de proprietários”, enfatizou.

Relativamente ao fenómeno 
erosão, a fonte entende tratar-se de 
um problema nacional que deve 
ser considerado seriamente pelo 
Governo. Para Novinte, tem ha-
vido um desleixo quando se trata 
desse fenómeno, e isso não come-
çou hoje. “É um problema que se 
agravou e não há condições para 
o seu controlo, e como município 
temos estado a minimizar recor-
rendo ao lixo orgânico para o ta-
pamento das ravinas”, finalizou.

formação de cidadãos patriotas, 
defensores e promotores da paz 
e da unidade nacional, resilientes 
perante as adversidades e detento-
res de cultura de trabalho em prol 
do desenvolvimento”, salientou.

Com a missão de produzir 
e socializar o saber científico e 
tecnológico, contribuindo para a 
formação do ser humano para o 
exercício profissional, na perspec-
tiva da construção de uma socie-
dade democrática e igualitária, a 
UTDEG foi criada pelo Decreto 
número 42/2016, de 10 de Outu-
bro, e tem o registo do Alvará nú-
mero 133/UNI-ES/UTDEG/MC-
TESTP/2020, de 27 de Outubro.

Como infra-estruturas, a UT-
DEG funciona nas antigas insta-
lações da TIAUTO, cujo edifício 
foi requalificado, de modo a al-
bergar espaços para actividades 
académicas e administrativas num 
bloco único. Entretanto, pretende-
-se ampliar o Campus Universi-
tário, onde se prevê incluir espa-
ços para actividades desportivas 
e recreativas, salas de estudo, 
espaços de lazer e faculdades.
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Processo de ensino e aprendizagem na província de Maputo

A campanha de distribuição do lanche escolar em algumas 
escolas da província de Maputo está, de forma determinante, 
a contribuir para a redução da desistência escolar por par-
te dos alunos. Esta realidade cria como consequência melhor 
aproveitamento das escolas em termos de estudantes a fre-
quentar as aulas, mas também a melhoria do rendimento e 
desempenho escolar dos estudantes, particularmente das zo-
nas rurais, onde questões de fome são um problema crónico. 

Esta percepção 
também é do 
director da EPC 
de Hlhanguene, 
ZIP número 2, 

na localidade de Tenga, distrito 
da Moamba, província de Mapu-
to. Titos Linos Nhantumbo, que 
falava na cerimónia de lança-
mento da Campanha Lanche Es-
colar, mostrou-se satisfeito com 
o apoio concedido na alocação 
do lanche a favor dos alunos do 
seu estabelecimento de ensino. 

O apoio vem da Helpco-
de Itália, uma organização in-
ternacional de cariz social e 
humanitário que em Moçam-
bique conduz vários projectos 
de assistência social básica. 

O lançamento da campa-
nha contou com a participação 
de membros do governo dis-
trital da Moamba, representan-
tes da Helpcode, membros do 
Conselho Escolar, professores, 
alunos e membros da comu-

nidade em geral daquele dis-
trito da província de Maputo.   

Em concreto, o director da 
EPC de Hlhanguene disse que 
o projecto “Lanche Escolar”, 
que passa a ser oferecido pela 
Helpcode, inclui igualmen-
te uma componente de mate-
rial escolar. Ou seja, além do 
lanche propriamente dito, a 
organização humanitária vai 
garantir algum material didác-
tico-escolar para os alunos, o 
que constitui uma grande valia, 
conhecidas as grandes dificul-
dades dos alunos das escolas 
localizadas nas zonas rurais.

Segundo soubemos, há 
ainda uma componente de te-
cidos domésticos e ajuda em 
projectos do sector agrícola, 
no sentido de garantir sus-
tentabilidade nas famílias.

Titos Nhantumbo assegurou 
que o índice de desistência re-
duziu bastante e continua a re-
duzir nos últimos tempos, o que 

está relacionado com os apoios 
que têm estado a ser recebi-
dos de organizações amigas. 

Sublinhou que não é ne-
cessariamente pelo lanche que 
as crianças vão à escola, mas 
também é factual que o acesso 
a alguma coisa para comer tem 
o seu contributo na retenção e 
assiduidade do aluno na escola. 

Segundo a fonte, a escola tem 
enfrentado grandes problemas 
no que diz respeito à água potá-
vel, acrescentando que já houve 
esforços a nível da escola para 
ter acesso à água, mas as ten-
tativas resultaram em fracasso. 

Neste contexto, de acordo 
com Titos Nhantumbo, para 
minimizar o sofrimento se tem 
recorrido aos fornecedores pri-
vados e à participação massi-
va dos pais e encarregados de 
educação, que de alguma forma 
ajudam com um valor simbó-
lico para encontrar soluções. 

Refeição escolar referente a 
2022

O operador de projectos na 
Helpcode Itália, António Mato-
la, contou à equipa do Zambeze 
que a sua organização tem vin-
do a desenvolver as suas acções 
com o objectivo de garantir a 
frequência massiva aos recintos 
escolares, melhoria nutricio-
nal, assim como a melhoria no 
aproveitamento pedagógico.

Segundo ele, existem resulta-
dos encorajadores, avaliando por 

aquilo que tem estado a ser assis-
tido nos locais que recebem acti-
vidades e apoios da organização. 
Ressalvou que uma das caracte-
rísticas do distrito da Moamba 
é que a população residente em 
locais bastante afastados das es-
colas, ou seja, as crianças per-
correm largos quilómetros para 
ter acesso a uma sala de aula. 

António Matola destacou 

que a organização prevê bene-
ficiar cerca de 2.583 crianças 
em oito escolas da Moamba, 
nomeadamente EPC de Uacha-
vane, EPC Josina Machel, EPC 
de Machumbutane, EPC de 
Hlhanguene, EPC Ide Muxia, 
EPI de Zitufa, EPI de Goane II 
e, por fim, EPC de Luziveve.    

Explicou igualmente que a 
Helpcode, além de oferecer lan-
che escolar, ajuda na disponibi-
lização de utensílios domésticos, 
até na distribuição de esteiras 
para que as crianças, na falta de 
carteiras, não sentem no chão. 

De referir que este traba-
lho é feito em colaboração com 
as entidades de tutela da Edu-
cação e do Conselho Escolar.

A Helpcode Itália é uma ONG 
internacional que trabalha em 
colaboração com as instituições 
do Governo moçambicano há 
mais de duas décadas, no âmbito 
da educação, assistência social, 
água e saneamento, desenvolvi-

mento rural, segurança alimen-
tar, emergência e apoio institu-
cional. Está inserida em Maputo 
nos distritos de Marracuene, Ma-
omba, Magude, Manhiça; distri-
to de Vilankulo, na província de 
Inhambane, e distritos de Go-
rongosa e Marínguè, em Sofala.

 Referiu ainda que, recente-
mente, as suas acções se esten-
deram para Cabo Delgado, em 
dois distritos, nomeadamente 
Meluco e Mueda, com várias 
acções no sector da educação, 
desenvolvimento rural, emer-
gência, saúde, ente outras áreas.

Crizalda VilanCulos
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Comercial

Em 2021 

Pequenas e médias empresas contribuíram 
com 43.48% da receita fiscal total 

As micro, pequenas e médias empresas tiveram, em 
2021, um peso de 43.48% sobre a receita fiscal total, contra 
56,52% que resultaram do desempenho económico das gran-
des empresas. O dado foi revelado esta terça-feira, 22 de 
Março, pela Presidente da AT, Amélia Muendane, por oca-
sião do Dia Nacional do Contribuinte, um evento que, para 
além de distinguir os melhores contribuintes de 2021, serviu 
igualmente para o lançamento do Portal do Contribuinte 
e da Campanha de Massificação do Pagamento via Banco.

De acordo com 
a Presidente 
da AT, o indi-
cador sinaliza 
que Moçam-

bique continua dependente dos 
pequenos investimentos e do sec-
tor informal para alimentar a ca-
deia produtiva, desafiando o país 
a investir na transformação eco-
nómica, como plataforma para a 
emigração da economia de consu-
midor internacional líquido para 
produtor internacional sustentá-
vel, explorando de forma rentável 
os recursos diversificados de que 
o país dispõe. “É nessa base que o 
Governo tem vindo a implemen-
tar medidas fiscais com a finali-
dade de aliviar o peso tributário e 
suavizar os custos de importação, 
desde 2020, de modo a expandir a 
resiliência das empresas aos cho-
ques e garantir a sua estabilidade 
financeira”, avançou a dirigente.

 

 AT lança Portal do 
Contribuinte 

Mesmo na esteira das cele-
brações do Dia Nacional do Con-
tribuinte, a Autoridade Tributária 
de Moçambique colocou à dispo-
sição dos contribuintes uma nova 
plataforma electrónica, o Portal 
do Contribuinte, meio através do 
qual os sujeitos passivos passa-
rão a interagir de forma dinâmica 
com a instituição no cumprimen-
to das suas obrigações fiscais, 
bem como aceder à sua infor-
mação fiscal, sem precisar de se 
deslocar às unidades de cobrança.

Numa primeira fase, o Por-
tal do Contribuinte vai incluir a 
administração do Imposto sobre 
Valor Acrescentado (IVA) e o 
Imposto Simplificado de Pe-
quenos Contribuintes (ISPC), 
assegurando uma comunicação 
remota entre a Autoridade Tri-
butária nos domínios de Registo 
do Contribuinte, Submissão das 
Declarações de IVA e ISPC, Ges-
tão da conta Corrente do Contri-
buinte, Solicitação da Certidão de 
Quitação, Consulta da Situação 
Fiscal do Contribuinte e Simu-
lação de Cálculo dos Impostos.

Falando momentos antes de 
proceder ao lançamento da nova 
plataforma, Amélia Muendane re-
feriu que a acção se enquadra nos 
esforços da Autoridade Tributária 
visando a implementação célere 
de plataformas electrónicas para 
a melhoria da eficiência e eficácia 
na administração do imposto, e 
assegurar a transparência fiscal, 
reduzindo a corrupção no seio da 
instituição. “O Portal do Contri-
buinte vem ainda responder ao 
imperativo do sistema na conso-
lidação da relação com o sujeito 
passivo, ao reduzir a distância e 
aproximar cada vez mais os in-
vestidores à Administração Tri-
butária, como mecanismo para o 
alargamento da base e promoção 
de maior justiça fiscal”, disse.

Dirigindo-se aos contribuin-
tes, reconheceu-lhes o papel de 
actores-chave para o sucesso das 
políticas públicas em curso no 
país, por intervirem directamente 
no sector produtivo e deste modo 

proverem rendimentos que se 
repartem por toda a cadeia eco-
nómica, estimulando o consumo 
das famílias, o funcionamento 
do Estado, a dinamização do sis-
tema financeiro, através da repar-
tição dos ganhos que resultam da 
sua actividade. Por essa razão, a 
dirigente encorajou todos os con-
tribuintes, sejam eles grandes, 
médios ou pequenos, em todos os 
ramos de actividade, a expandi-
rem os seus negócios e assegurar 
a diversificação da sua carteira 
como estratégia empresarial para 
a resiliência contra os choques 
externos e internos, e garanti-
rem a estabilidade macroeconó-
mica do Estado moçambicano.

Num outro desenvolvimento, 
disse acreditar que a combinação 
dos esforços entre o Governo, 
através da Autoridade Tributá-
ria, e o investimento privado irá 
assegurar uma rápida retoma da 
actividade económica e devolver 
o país aos níveis de crescimento, 

a roçarem, quiçá, os dois dígitos, 
sobretudo com perspectivas de 
encaixes tributários que advirão 
do início da exportação do gás 
natural, estimado para o segun-
do semestre do presente ano.

A fonte que temos vindo a 
citar assinalou, porém, que o su-
cesso destas medidas passa pelo 
aumento da consciência geral 
dos agentes do Estado e do sec-
tor empresarial, sobretudo no 
combate à corrupção e à evasão 
fiscal, que gangrenam a econo-
mia e perpetuam a dependência 
económica de Moçambique, 
agravando as assimetrias entre 
os moçambicanos e estimulando 
o surgimento de falsas elites que 
não correspondem ao seu real 
status económico, em detrimen-
to de milhões de moçambicanos 
vivendo ainda em condições de 
indigência e extrema pobreza.

Refira-se que a AT distinguiu, 
na ocasião, a Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa SA, a Total Ener-

gies Ep Mozambique Area 1 e o 
Banco de Moçambique, SARL, 
por se terem sagrado o 1º, 2º e 3º 
classificados, respectivamente, 
na categoria de Contribuição 
Global, sendo que a Hidroe-
léctrica de Cahora Bassa SA 
ocupou, também, a primeira 
posição na categoria de IRPC. 

Por sua vez, as empresas 
Vodacom, Cervejas de Mo-
çambique, SARL e Movitel 
ocuparam o 1º, 2º e 3º, res-
pectivamente, na categoria de 
IVA, tendo as empresas Petro-
gal Moçambique, Lda, OLAM 
Moçambique, Lda e Puma Ener-
gy Moçambique, Lda ocupado 
o 1º, 2º e 3º lugares, respectiva-
mente, na categoria de Direitos 
Aduaneiros. Na contribuição em 
ISPC, foram distinguidos Or-
lando Célio Sequeira Mesquita, 
Lioudmila Vladimirovna Cgr-
tcheva e a empresa Moz Clean 
Limpezas e Serviços, Lda, na 1ª, 
2ª e 3ª posições, respectivamente.
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Quem temperou as rimas do Duas Caras?

Na última quinta-feira (17) decorreu no espaço da Fun-
dação Fernando Leite Couto uma sessão de conversa com os 
artistas Duas Caras e Cremildo Bahule. Duas Caras como 
principal convidado e Bahule como moderador. Falavam da 
arte como expressão da alma humana e até que ponto vão à 
busca da literatura para as suas composições ou adaptações. 

Sempre quem 
conduz e faz 
as composi-
ções é o próprio 
Duas Caras. 

Lançada a sua mais recente 
EP “Afromatic”, na óptica do 
artista,é uma versão melhora-
da de “Djundava”, EP lançada 
no ano passado, a caminho do 
encontro com as raízes moçam-
bicanas, sem esquecer a parte 
contemporânea do Hip-Hop. 

“Tenho buscado as raízes e 
também de certa forma tentar 
adequar o Rap que fazemos à 
nossa realidade, como mo-
çambicanos e sobretudo como 
africanos”, diz Duas Caras. 

Duas Caras, porquê nesta 
fase buscas a literatura ou 
alguns autores para as tuas 
composições?  

“Diria que nunca fui, des-
de os primeiros momentos da 
Gpro, um grande leitor.Lem-
bro-me que quando fazia a 10ª 
classe eu já tinha algumas ha-
bilidades inatas de brincar com 
as palavras, mas nessa altura 

não lia absolutamente nada e 
o primeiro livro que li foi Ua-
lalapi, mas o hábito da leitura 
desenvolvi muito mais tarde 
e de certa forma isso ajudou-
-me a construir um Duas Ca-
ras muito melhor”, confessa. 

Com a sua participação pou-
co a pouco na leitura, Duas Ca-
ras teve convite para escrever 
um livro, começou com um pe-
queno projecto, mas não havia 
substância para trazer ao públi-
co que acompanha Duas Caras. 

“Não vi algo interessante 
em relação ao projecto que es-
távamos a começar, sendo que 
na nossa sociedade não temos 
pessoas que têm o hábito de ler, 
então, isso seria de alguma for-
ma uma grande empreitada, mas 
uma obra literária vai acontecer 
nos próximos tempos”, afirma. 

Duas Caras é daqueles artis-
tas cujo processo de criação é en-
dógeno, ou seja, não existe nada 
nem ninguém que possa dizer o 
que deve fazer quando se trata 
de arte, é algo que vem da alma, 
e é muito mais forte, é por isso 
que sempre foi o Duas Caras. 

“Não deixo que as opiniões 
ou o que quer que seja interfira 
no meu processo de criação, fe-
liz ou infelizmente. Para aqueles 
que conseguem se espelhar nas 
minhas obras, continuo sendo 
um Duas Caras em constante 
metamorfose.Hoje tivemos o 
Afromatic, ontem tivemos o 
Djundava, só Deus sabe o que 
vamos ter no futuro”, ressalta.

Quais foram as motiva-
ções para organizar ou criar 
a batalha de MCs “rapodro-
mo”?

“Visto que já não tenho ca-
pacidade ou não me sinto apto 
para fazer batalhas de Rap, 
senti-me na obrigação de trazer 

esse espírito de batalha, porque 
foi assim que eu comecei.Então 
achei que seria interessante ver 
a nova juventude nessa activida-
de e modalidade de Rap que foi 
como eu comecei, também por-
que assistia outras ligas de ba-
talha de Rap no estrangeiro, en-
tão achei interessante criar uma 
liga da mesma natureza aqui 
em Moçambique”, sustenta.

O Rap tradicional feito é 
mais transversal em termos de 
faixas etárias, dos mais novos 
até aos mais velhos, e de cer-
ta forma alguns se identificam 
com esta batalha, então, de algu-
ma forma as pessoas se revêem 
naquela forma de fazer Rap e é 
algo que estão a apostar muito 

e garante um futuro promissor. 
Duas Caras acrescenta que o 

Rap em Moçambique está vivo, 
porém um pouco adormecido.É 
preciso muito trabalho, pois 
os artistas também padecem 
da mesma enfermidade, uma 
vez que por vários anos fica-
ram na sombra sem lançar nada 
ou pelo menos não eram lan-
çados projectos consistentes, 
mas dois anos a esta parte tem-
-se criado muitos conteúdos. 

“Para mim, nesta nova fase, 
tento criar muita coisa, porque 
é como se eu tivesse nascido 
de novo, pois não tinha o hábi-
to de leitura, e por ser algo re-
cente, de 5 anos para cá, então 
nesse tempo há muita coisa que 
aprendi; descobri um mundo 
o qual não conhecia e através 
dos livros passei a ter maior 
entendimento da vida e pre-
tendo trazer isso para os meus 
projectos”, diz Duas Caras. 

Segundo o artista, a leitu-
ra e o Rap devem caminhar 
juntos.Um bom Rapper ou 
MC deve ler, isso é inegoci-
ável, mas como Duas Caras 
teve de certa forma alguma 
sorte de conquistar coisas gra-
ças ao trabalho e dedicação.

Duas Carassofreu várias 
influências de escritores mo-
çambicanos, tendonuma das 
suas músicas referenciado 
passagens de alguns textos,no 
entanto Duastem lido mais so-
bre superação na vida e moti-
vação, o que o torna um artista 
mais dinâmico e maduro para 
trazer as suas composições. 

“Na minha família não 
háhistórico de artistas, eu sou o 
único músico, mas hoje a músi-
ca para mim é tudo, não consigo 
viver sem ela.Passei por vários 
momentos difíceisque até pensei 
a pensar em desistir.Como sa-
bem, viver da arte em Moçam-
bique é extremamente difícil, 
é preciso ser bastante criativo 
e resiliente em todos os senti-
dos, mas felizmente consigo 
dar a volta por cima”, sustenta. 

Apesar das dificuldades en-
frentadas pela classe dos artistas 
do Hip-Hop, Duas Caras consi-
dera-se, com toda a humildade, 
um artista reconhecido e de re-
nome, não só a nível de Moçam-
bique, mas também dos PALOP. 

“Agradeço pelo espaço e 
pela oportunidade de poder 
conversar e falar mais sobre a 
minha trajectória e daquilo que 
tem sido a minha experiência na 
música.Este é um acontecimen-
to ao qual não estou habituado, 
mas sou muito extrovertido, 
estou a trabalhar para ser mais 
comunicativo”, disse a terminar. 

silVino miranda
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Em entrevista ao Jornal Zambeze, Gilda Bandeira, actriz de 
teatro desde 1998, residente na cidade de Tete, no bairro Samora 
Machel, fala, entre outras coisas, da sua trajectória artística, da 
importância que o teatro deve ter nos moçambicanos e de fazer 
teatro em qualquer lugar. Por outro lado, fala das consequên-
cias de ser uma actriz e cidadã comum no seio da comunidade. 

Gilda Bandeira 
faz teatro co-
munitário e 
de palco, sen-
do também 

membro-fundadora da Compa-
nhia de Teatro Kubvuma(CTK), 
com funções de secretária da 
Mesa de Assembleia. O teatro 
comunitário é representado na co-
munidade sem bastidores e aborta 
a situação de uma região (zona 
ou bairro), enquanto o teatro em 
palco é encenado com o apoio 
dos bastidores e regrado segundo 
o palco, com linguagem única e 
exige todos instrumentos, como 
iluminação, aparelhagem, entre 
outros. Na essência é regido por 
regras de comunicação, luz e ac-
ção, apresenta várias normas de 
apresentação e conta com o apoio 
de um roteiro mais complexo.

Para a actriz, encenar ou ac-
tuar égozar da liberdade de ex-
pressar o certo ou errado para 
o alcance de soluções, segundo 
a necessidade local e actual.Ao 
interpretar um papel é uma re-
presentação da vida real, ou seja, 
é levar uma história ou aconte-
cimentos vividos no nosso quo-
tidianopara a encenação, com o 
objectivo de melhorar ou mudar 
uma situação.É importante cons-
truir para o desenvolvimento 
local, do país e ou internacional, 
na abertura da mente de indiví-
duos sem acesso a informação.

“Quando estou em palco ou 
numa representação na comuni-
dade interpreto tudo aquilo que 
as pessoas vivem, tento sempre 
trazer algum tipo de ensinamento 
nas minhas actuações. Em todos 
os papéis que faço tenho a ten-
dência de incorporar e entrar no 
personagem, só assim posso tra-
zer a representação da vida real 
na minha actuação”, refere Gilda. 

“Não sou a mesma quan-
do entro em palco ou em cena.
Entro numa espécie de transe, 
é como se estivesse a viajar por 
algumas horas naquele papel, te-
nho que incorporar tudo aquilo 
que vou colhendo para melhor 
representar, de modo que as pes-
soas se identifiquem com aquilo 
que estou a encenar, e para que 
as pessoas sintam é preciso que 
seja mesmo detalhado”, afirma. 

Gilda Bandeira descobre a 
paixão pela actuação ainda na 
escola.Em algumas datas come-

morativas era escolhida para re-
presentar alguns papéis, e nessa 
altura como estudante pertenceu a 
um grupo cultural de jovens na es-
cola que de certa forma deu maior 
impacto no seu gosto pelo teatro.

“Tudo começou na esco-
la nos grupos culturais onde 
fui escolhida para fazer teatro 
no dia dos professores; onde se 
criou grupos culturais de dan-
ça, canções revolucionárias e 
teatro.Na adolescência comecei 
a pertencer ao grupo da OJM 
até ao ano 2002”, testemunha. 

Nessa época foi selecciona-
da para a formação de activistas 
do programa Geração Biz.Até 
ao ano 2004 aliou-se a um gru-
po de jovens um pouco já ma-
duros que gostavam de teatro e 
começaram a realizar ensaios de 
teatro, até que no ano de 2006 
o grupo foi legalizado e pas-
sou a chamar-se Grupo Teatral 
Kubvuma,actualmente CTK. 

Ao longo da sua trajectória 
artística, Gilda Bandeira já inter-
pretou vários papéis, comoꓽa 

dona de casa (Teresinha), a fun-
cionária, a professora, a aluna, 
a enfermeira, a adolescente, a 
garota de programas (estrangei-
ra) paciente, a senhora idosa noi-
va, a madrinha, a sogra, a nora. 

Entretanto, os papéis que 
mais marcaram a sua caminha-
da são o de garota de progra-
mas (estrangeira), com a per-
sonagem de Chamisso, e o de 
dona Terezinha, dona de casa 
esposa do senhor Francisco. 

Já participou até ao mo-

mento num concurso de cul-
tura, onde venceu o prémio de 
melhor actrizem palco,com o 
papel de adolescente vilã e fes-
teira, onde a CTK, grupo ao 
qual pertence até hoje,ganhou 
como melhor actuação. 

Afirma ter sido muito difícil 
para ela interpretar o papel da 
adolescente, devido a sua timi-
dez, mas surpreendeu-se quando 
a foram abraçar e anunciaram que 
era a melhor actrizdo concurso. 

“O papel da adolescente vilã 
marcou-me muito porque gostei 
de interpretar um papel que de 
certa forma me deixava mais sol-
ta, porque sou uma pessoa muito 
tímida, então, interpretar um papel 
que devesse ser mais extrovertida 
e maldosa foi muito importante.
Devo confessar que não con-
tava que pudesse ganhar como 
melhor actriz em representação 
no palco”, diz Gilda Bandeira. 

Para interpretar qualquer 
personagem, a artista primeiro 
faz um certo estudo das pes-
soas reais e uma observação 
participativa, e ao encenar pro-
cura dramatizar para dar vida 
ao personagem e as pessoas se 
identificarem com a encenação. 

Quais são os constrangi-
mentos que enfrenta ao inter-
pretar algum personagem?

“É muito confrangedor ser 
chamado nomes de personagens 
na rua ou não te levarem a sério 
por ser actriz, até na faculdade so-
fri isso, como “olha a Chamisso”. 

De certa forma isso afecta, 
mas a melhor coisa que tenho fei-
to para ultrapassar essas inconve-
niências é disfarçar o incómodo e 
fazer o papel de quem está a gos-
tar com as pessoas que não conhe-
ço, mas com as pessoas próximas 
apenas fico no silêncio ou digo 
que o meu nome é Gilda”, afirma. 

Actualmente tem havido 
encontros locais de vários gru-
pos para criação de sinergias e 
realização de espectáculos de 
várias artes e workshops. Igual-
mente, tem havido apoio de es-
paço por parte de agentes eco-
nómicos e lideranças de Tete. 

Segundo Gilda Bandeira, o 
Ministério da Cultura e Turismo 
tem o papel fundamental de apoiar 
no desenvolvimento da cultura na 
província e acredita que tem feito 
isso muito bem, mesmo que seja a 
passos curtos, algo acontece para 
a ascensão e divulgação da arte e 
dos artistas a nível daquela região. 

Devido à Covid-19 e as con-
dições restritivas por causa da 
pandemia tudo ficou fechado e 
as actuações culturais passaram a 
ter outro desafio de usar as redes 
sociais, mas com o relaxamento e 
abertura já se vai sentir o calor do 
público, mesmo que ainda exis-
tam algumas limitações, ver as 
pessoas de perto e sentir o calor 
já é um grande presente e ganho. 

Para os agentes culturais foi 
um desafio apresentar trabalhos 
ao público virtual, porque na es-
sência os seus trabalhos envolvem 
a presença do público de forma 
presencial, então, de certa forma 
foi muito complicado e não muito 
agradável, mas não podiam deixar 
de trazer ao público as suas inova-
ções e uma nova forma de fazer 
teatro através das redes sociais. 

“Arte é uma forma pacífica 
de se expressar, exigir o que está 
dando falta em cumprir e resol-
ver conflitos.Não só, também é 
uma diversidade de expressar 
a nossa cultura, quem apoia a 
arte tem a mente ampliada na 
sociedade… que nasçam mais 
artistas para o engajamento na 
quebra de barreiras no gozo 
de alguns direitos”, finalizou. 

silVino miranda

Qualquer espaço é potencial para o teatro acontecer 
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A gangue do Go-
verno, que de-
tém através das 
suas empresas 
o monopólio da 

importação e gestão de combus-
tíveis, desencadeou intenções de 
aumentar o preço de combustível 
há duas semanas, aquando do iní-
cio do conflito na Ucrânia, que 
segundo estes viria a aumentar 
o preço de combustíveis fósseis.

As incongruências destes 
aumentos são denunciáveis, se 
olharmos que a referida guer-
ra apenas dura há duas semanas.

No mercado internacional, 
o barril do crude caiu considera-
velmente, após duas semanas de 
pico, chegando a vender-se abaixo 
de 100 dólares o barril, o que em 
todo o mundo se celebra pelo apa-
rente alívio no preço de retalho.

Uma eventual subida do pre-
ço de combustíveis deveria recair 
nunca sobre o produto em estoque, 
mas sobre o produto a estocar, cujos 
custos de aprovisionamento se ele-
varam e justificariam tal aumento. 
Nada! Este aumento só cabe na ca-
beça dos lobos que nos governam. 

Moçambique é e foi trans-
formado na contramão de tudo o 
que acontece no mundo, aqui o 
aumento de preços não tem nada 
a ver com a indexação de cus-
tos de produção ou provisão de 
bens, mas na quantidade de lucro 

a obter para manter o ranking e 
performance das ditas empresas.

Sim, este é um roubo oficial a 
que o Desgoverno de Moçambique 
quer para os seus cidadãos. Acon-
tece este fenómeno para o arroz, 
açúcar, a farinha de milho, madeira, 
placas de construção, ferro, cimen-
to, e etc. Que estejam estocados 
nos armazéns de todo o país, sem-
pre que os lacaios do capitalismo 
subalterno entendam ganhar mais, 
roubando do bolso do cidadão. 

Produtos adquiridos e com 
margem de lucro bastante e, do 
nada, inflacionam nos armazéns. 
Acontece em todas as ferragens, 
mercearias, quinquilheiros e nin-
guém pia! O povo é sacrificado 
sempre que pretendem roubar 
ou acumular de forma selvagem.

A Autoridade Tributária não 
vê este crime e a sua preocupa-
ção é eliminar a pobreza e os 
pobres de Milange e Molumbo, 
matando os pobres através do 
seu braço terrorista, acampa-
do na Polícia do povo, a PRM.

A Autoridade Tributária não 
controla este negócio, onde poderia 
multar e repor o preço ao cidadão. 
O assalto a que o povo está sujei-
to esta dita autoridade não vê, pois 
come ali e seus chefes têm alianças 
com os candongueiros que não po-
dem ser tocados, e em função da 
quantidade do dinheiro que preten-
dam numa determinada semana in-

flacionam os preços de produtos es-
tocados nos armazéns. É um roubo 
total. Isto tem violência, não é ape-
nas uma burla. É mesmo roubo e 
violenta de forma sangrenta o povo. 

Morre tanta gente porque não 
pode prover meios de subsistên-
cia, e isso é violento. É roubo.

O tal sector de Petróle-
os nunca importaria e receber 
combustíveis em menos de 15 
dias, um produto petrolífero 
que justifica o ajuste de preços. 

Qual é a justificativa do au-
mento de preços de produtos em 
armazém se na sua definição a 
margem de lucro está garantida. 
Como explicam este aumento?

Vontade política para alimentar 
esquemas de fraude ao cidadão, rou-
bo público e linchamento humano.

Sim, isto é um autêntico lin-
chamento humano, perpetrado 
por um Estado falhado, que deci-
diu juntar criminosos da mais alta 
perigosidade à frente do negócio 
público; desumanos, assassinos 
e mercenários de agendas incon-
fessas, que determinaram matar 
o povo, sim, porque daqui todos 
os factores de preços vão registar 
aumentos, desde a alimentação, 
o transporte de pessoas e mer-
cadorias, e toda a cadeia comer-
cial ficará mais cara e afectada. 

Matam gente porque os des-
locados internos que viram toda a 
sua fonte de sobrevivência captu-

rada pela guerra e despojados à sua 
sorte nos locais onde se escondem 
do barulho das armas, eles morrem 
pela guerra do estômago, da saú-
de, da salubridade e do tédio, por-
que vivem no abandono, ninguém 
os provê de nada, o tal Gabinete 
de Gestão de Calamidades pela 
incompetência demonstrada de-
volveu o poder ao seu Chefe, que 
governa a seu bel-prazer e onde 
entende que deve agir e ajudar, 
enquanto boa parte de moçambi-
canos morre de fome, frio, medo, 
da falta de tudo, do amor que se 
deve a um povo a quem roubaram 
o seu voto livre, justo e honesto. 

Morrem pessoas de doenças 
curáveis, porque o hospital se 
demitiu. Abandonou o cidadão e 
vive escondido e para os esque-
mas de sobrevivência. Já não se 
sabe se no hospital é para curar-
-se ou adquirir a morte precoce.

Estão a assassinar o povo 
porque precisam de acumular di-
nheiro para roubar o povo nos 
próximos pleitos eleitorais, e não 
medem esforço para defraudar o 
povo. Sim, estes aumentos têm 
a ver com esses eventos nocivos 
que estão a realizar e o povo deve 
se sujeitar a financiar; estão a pa-
gar em antecipação a produção 
de boletins falsos para introduzir 
no país a tempo, para que quan-
do chega o tempo se desdobrem 
para a fraude de forma subtil. 

Estão a remoer do erário públi-
co e da sociedade cada centavo, só 
para poderem se manter fraudulen-
tamente no banquete da mesa farta.

A Nova Democracia de-
nuncia: este aumento é crimino-
so, visa objectivos que não têm 
nada a ver com Moçambique e os 
moçambicanos, mas com a gan-
gue que assaltou o poder e quer 
perpetuar o assalto, enquanto se 
morre de mãos em chapa, de tan-
to aplaudir sem energia no corpo.

A Nova Democracia faz o 
grito do despertar para que se 
saia desta cadeia em que apri-
sionam a Nação e o povo.

Basta desta sujeira, agora que 
chove e muitas famílias ficaram 
afectadas, eles, a gangue, fingem que 
não viram e não vêem, e deleitam-se 
no café cheiroso da manhã, enquan-
to o cidadão está no mercado, na 
banquinha, e há aqueles que saem 
no orvalho e pingo da chuva para 
colher folhas verdes e raízes selva-
gens para a próxima refeição, sem 
condições de se defender destas in-
tempéries, da desgraça acometida, 
e sem poder viver condignamente. 

Obrigam o cidadão a aplau-
dir e dizer vivas, para que o rou-
bo daqueles continue, enquanto 
se sofre na pele o sacrifício de ser 
um cidadão feito escravo em li-
berdade, no país que lhe pertence.

Saudações combativas
 TEMPO DE VENCEr!

(líder da nova deMocracia)

A violência do capitalismo subalterno 
e o linchamento humano!

Sobre o aumento dos preços de combustíveis: 


