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Multinacionais reticentes na aquisição de 
novas áreas de exploração de Petróleo e Gás  

O Governo está a lançar, através do Instituto Nacional do 
Petróleo (INP), uma nova ronda de licenciamento para áreas 
de prospecção e exploração no Rovuma, of shore de Cabo 
Delgado, das quais duas a norte das actuais zonas concessio-
nadas (Área 1 e Área 4) e três a sul das existentes. As cinco 
novas áreas de prospecção e exploração (R6-A a R6-E) foram 
definidas em 2021 e totalizam uma extensão de cerca de 90 
mil km2. Estudos preliminares apontam para a existência de 
11 poços. O Governo pretende ainda concessionar 11 áreas a 
sul: Angoche, ao largo de Nampula e Zambézia (sete áreas), 
Delta do Zambeze (duas áreas) e Save (duas áreas), ao largo 
da provı́ncia de Inhambane.

Os inves-
t i m e n t o s 
necessários 
para o con-
junto das 

áreas em licitação são signi-
ficativos, tendo em conta os 
custos de exploração. Os po-
ços terão profundidades entre 
600-3.000m, num contexto 
internacional onde os preços 
do petróleo e GNL, apesar 
da actual alta, permanecem 
voláteis e com reflexos na ren-
tabilidade dos investimentos. 

A Tullow Oil, com sede 
em Londres, chegou a per-
furar dois poços em 2013 na 
Área R6-C, com a descoberta 
de reservas de crude em quan-
tidades não comercializáveis.

O INP atribuiu no pas-
sado quatro concessões para 
exploração e produção de 
petróleo em três blocos of 
shore nas bacias de Angoche 
e Zambézia e em blocos on 
shore na Bacia de Moçambi-
que, a quatro consórcios lide-
rados pela ExxonMobil, Eni, 
SASOL e Delonex Energy. 
No entanto, nenhum dos ope-
radores iniciou actividades 
de exploração ou produção.

A produção actual de GNL 
no paı́s é operada pela SASOL, 
na provı́ncia de Inhambane. O 
gás natural é produzido e pro-
cessado na estação central em 
Temane e transportado através 
de um gasoduto de 865km para a 
África do Sul, com uma ligação 
ao sul de Moçambique para uso 
doméstico. A SASOL pretende 
desenvolver um projecto inte-
grado de petróleo e gás lique-
feito de petróleo, com 13 poços, 
adjacente à actual instalação.

A lei moçambicana estipula 
que a ENH participe como par-
te interessada nas operações de 
produção de petróleo e gás na-
tural, bem como em projectos 
de exploração. A ENH também 
está envolvida noutros projec-
tos, como a expansão do termi-
nal de petróleo e gás no Porto 

de Pemba, e a urbanização do 
distrito de Palma, onde estarão 
concentradas as actividades de 
negócios de GNL da Área 1 e 
4. Em parceria com a empre-
sa sul-coreana de gás Kogas, a 
ENH também opera uma rede 
de distribuição de gás para con-
sumo doméstico e indústria de 
gás canalizado no sul do paı́s.

São ainda limitadas as pers-
pectivas de sucesso para a 6ª 
ronda de licenciamento para 
novas áreas de prospecção e 
exploração de hidrocarbone-
tos. O Governo pôs a circular 
a informação sobre o interes-
se de várias multinacionais 
petrolı́feras, como a Exxon-
Mobil, a TotalEnergies, a Eni, 
as russas Rosneft e Novatec, 
as chinesas Sinopec, CNOOC, 
CNPC e Petro China Inter-
national, a Qatar Petroleum, 
a Sasol, a indiana ONGC Vi-
desh, a irlandesa Discovery 
Exploration e a nigeriana Aiteo.

Fontes do sector minimizam 
o significado da participação 
das referidas petrolı́feras, jus-
tificando o envolvimento das 
multinacionais como uma 
mera manifestação do interesse 

em estudar o dossier, através 
da entrega de uma carta de 
intenções para o efeito. Este 
passo está longe de signifi-
car que vão avançar com pro-
postas concretas de licitação.

Anteriormente, a pouca 
atractividade do concurso le-
vou o Governo a prorrogar os 
prazos, alterar as condições de 
admissão e a contactar infor-
malmente as operadoras multi-

nacionais. O concurso foi lança-
do em 25 de Novembro de 2021 
e o perı́odo de pré-qualificação 
foi prorrogado por um mês, de 
finais de Fevereiro para finais 
de Março, fruto da falta de in-
teresse de eventuais candidatos.

A data-limite para a apre-
sentação das candidaturas está 
prevista para 31 de Outubro, 
com o anúncio dos resultados 
em 30 de Novembro. A ex-
pectativa de manutenção deste 
calendário é reduzida, tendo em 
conta o diminuto interesse até 
agora manifestado, obrigando 
a eventuais extensões do prazo.

O Governo, através do 
INP, aliviou alguns critérios 
de admissão das empresas a 
concurso por forma a facilitar 
o acesso. Uma das alterações 
foi a redução do valor exigido 
de capitalização das empre-
sas operadoras que pretendam 
participar, de USD 2.000 mi-
lhões para metade (USD 1.000 
milhões) e de USD 250 mi-
lhões para USD 125 milhões 
para empresas não operadoras.

Várias das operadoras já 
presentes no mercado mo-
çambicano noutros projectos 

e consórcios (Total, Exxon-
Mobil, SASOL ou CNOOC) 
foram igualmente “requisi-
tadas” para manifestarem in-
teresse na 6ª ronda de licen-
ciamento, conforme apurado. 

O objectivo do Governo foi 
de criar factores de atracção para 
outros potenciais investidores, 
face aos efeitos nefastos sobre 
o processo que poderia repre-
sentar a ausência de operadores 

conhecedores do sector no paı́s.
Apesar da estratégia do Go-

verno, as principais operadoras 
envolvidas mantêm-se reticen-
tes em relação a novos investi-
mentos, confirmando o relativo 
fracasso da 5ª ronda de licitação, 
cujos resultados foram anuncia-
dos em Outubro de 2015, que 
incluiu as 15 áreas situadas na 
zonas on shore e of shore da Ba-
cia do Rovuma, Angoche, Delta 
do Zambeze, Pande/Temane e 
Palmeira (Norte, Centro e Sul).

O concurso tinha sido lança-
do em Outubro de 2014 e teve 
uma duração de nove meses. 
Apenas 11 das 15 áreas dispo-
nibilizadas para concurso foram 
objecto de concessão: à Eni 
– área A5-A (Angoche), com 
a SASOL e Statoil; à Exxon-
Mobil – área A5-B (Ango-
che) e Área A5 -C e D (Zam-
beze) com a russa Rosneft; a 
SASOL – Pande/ Temane e 
a Delonex Energy - Palmei-
ra, com a Indian Oil Corp.

Até agora não existem 
avanços da parte dos vence-
dores do concurso. Segundo 
apurado, a Eni comprometera-
-se a avançar em Angoche, 

considerada potencial e eco-
nomicamente a mais interes-
sante, com uma operação de 
perfuração de um poço que tem 
sido sucessivamente adiada.

Os restantes vencedores 
da 5ª ronda encontram-se na 
expectativa sobre os resulta-
dos dessa operação antes de 
tomarem as decisões de inves-
timento, por sua vez atrasada. 
A ExxonMobil e os seus par-
ceiros da Rosneft não revela-
ram qualquer pressa e o actu-
al contexto internacional, em 
particular a ofensiva militar 
russa na Ucrânia e consequen-
tes decisões sancionatórias, 
tornam improváveis novos pro-
jectos conjuntos entre empre-
sas norte-americanas e russas 
(AM 1340). Os dados sı́smicos 
recolhidos revelaram-se pouco 
promissores, aos quais acres-
ce uma probabilidade que, em 
regra, não supera os 15% de 
sucesso em caso de perfuração.

A actual ronda segue, por 
agora, um padrão semelhante 
à anterior, com condições de 
candidatura muito semelhan-
tes. A ExxonMobil revela-se 
pouco interessada em termi-
nar o processo de candidatura. 
Outras empresas de referência 
presentes em Moçambique, 
como a portuguesa Galp Ener-
gia, parceira na Área 4 (Cabo 
Delgado), não avançarão para 
novos projectos no médio pra-
zo nem deverão adquirir novos 
activos de exploração no paı́s.

O renovado interesse em 
activos de petróleo e gás a nı́vel 
global, devido à recente alta dos 
preços energéticos nos mercados 
internacionais, é mitigado pela 
tendência de aceleração, pela 
mesma razão, da substituição 
destes combustı́veis por outros, 
de fontes renováveis. A já ele-
vada pressão governamental e 
social sobre as empresas pro-
dutoras de petróleo e gás para 
aumentarem no seu portfólio 
produtor o peso de fontes 
renováveis tende no actual con-
texto a acentuar-se ainda mais.

Devido ao conflito na Eu-
ropa, a pressão é agora maior 
em paı́ses da União Europeia 
para encontrar no imediato e a 
curto prazo fontes alternativas 
ao petróleo e gás russo, mas os 
prazos de desenvolvimento de 
novos poços como os agora co-
locados a concurso em Moçam-
bique impede que beneficiem da 
actual “janela de oportunidade”.

 (Zambeze/África Monitor)
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Leonor de Sousa nova SG do MDM

A vez da “galinha” cacarejar
O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) 

esteve reunido, em II Conselho Nacional, durante o fim-de-
-semana, na cidade de Chimoio, e escolheu Leonor de Sousa 
como nova Secretária-geral do partido, em subsituação de 
José Domingos, que ocupava a função de Secretário-geral do 
partido desde 2018.

Leonor de Sou-
sa, de 58 anos 
de idade, é 
natural da pro-
víncia de Nam-

pula, militante do partido desde 
a sua fundação em 2009 e é 
apontada como uma importan-
te figura na disseminação dos 
ideais daquela força política na 
província de Nampula. A nova 
Secretária-geral ocupou vários 
cargos no partido, com des-
taque para chefe do Departa-
mento de Formação e Projectos 
da Liga Nacional da Mulher. 
Leonor de Sousa tem forma-
ção superior nas áreas de Me-
todologia e Ensino, Recursos 

Humanos e Gestão Bancária.
A reunião do MDM, para 

além de escolher a nova Se-
cretária-geral do partido, ser-
viu para a indicação de novos 
quadros para vários cargos da 
estrutura daquela força po-
lítica, com destaque para a 
escolha do deputado Silvério 
Ronguane para a função de di-
rector da Escola do Movimento 
Democrático de Moçambique.

Nas suas primeiras pala-
vras como “dona da capoei-
ra”, Leonor de Sousa disse 
que vai trabalhar para fazer do 
MDM um partido mais dinâ-
mico, participativo e actuante.

Entretanto, falando na aber-

tura do encontro, o presidente 
do MDM, Lutero Simango, 
disse que “a II Sessão Ordiná-
ria do nosso Conselho Nacio-
nal realiza-se num momento 
em que Moçambique vive uma 
crise criada pela má governa-

ção, pela corrupção generali-
zada, desemprego, pequenas 
e médias empresas sem capa-
cidade financeira, o aumento 
do custo de vida, salários que 
não satisfazem as necessidades 
básicas das famílias e ausên-

cia de políticas e estratégias 
de desenvolvimento nacional 
para mitigar o sofrimento do 
povo, a fome, o custo da vida, 
os impactos das crises interna-
cionais na economia mundial 
e em particular a nacional”.

Simango acrescentou que o 
país encontra-se numa situação 
sem norte, os governantes pis-
cam para esquerda e viram para 
direita. Nos últimos três meses, 
diz o presidente do MDM, ficou 
evidente e claro como as águas 
do rio Zambeze que as políticas 
governativas do Governo do dia 
não estão direccionadas para 
promover o bem-estar e a jus-
tiça social dos moçambicanos. 
“Os julgamentos dos escândalos 
financeiros: Dívidas ocultas e 
INSS versus antiga ministra do 
Trabalho; Gestão e Exploração 
dos Recursos: Gás, grafite, ma-
deira, diamante e outros recur-
sos minerais”, disse Simango.

Direitos Humanos: impunidade 
prevalece em Moçambique

Na luta contra 
militantes do 
Estado Islâmi-
co-Moçambi-
que (ISIS), em 

Cabo Delgado, as forças de segu-
rança tiveram, nalgumas vezes, 
atitudes pesadas, incluindo deten-
ções arbitrárias e supostas execu-
ções extrajudiciais de suspeitos 
de extremistas violentos e civis.

O ponto é apresentado no 
Relatório de Direitos Humanos 
2021 do Departamento de Estado 
Americano, divulgado, na terça-
-feira, 12, em Washington DC.

“As forças governamentais 
detiveram indivíduos acusa-
dos de serem combatentes do 
ISIS-Moçambique. Não houve 
relatos de que as autoridades 
investigaram ou processaram 
abusos”, lê-se no documento.

Citando activistas de direi-
tos humanos, o relatório apon-
ta que “a impunidade foi um 
problema significativo no seio 
das forças de segurança, parti-
cularmente as que operam na 
província de Cabo Delgado”.

Tal é favorecido por um 

fraco sistema judicial “sem 
capacidade para investigar 
casos de abuso e processar 
e julgar os perpetradores”.

Naquela província, onde a 
insurgência iniciou em 2017, 
o relatório, citando a Amnistia 
Internacional, faz referência ao 
facto de o grupo militar priva-
do Dyck Advisory, contratado 
pelo Governo para combater 
o ISIS-Moçambique, ter mor-
to indiscriminadamente civis.

Segundo o documento, em 
Julho, o grupo “Dyck Advisory 
Group reconheceu a possibi-
lidade de danos colaterais nos 
casos em que os combatentes 
do ISIS-Moçambique usaram 
escudos civis em combate”.

Atrocidades

Em relação à violência em 
Cabo Delgado, o Departamen-
to de Estado reporta que “uma 
média de 30 civis foram mortos 
por mês pelo ISIS-Moçambique, 
em comparação com uma média 
de 60 civis por mês em 2020”.

Uma das formas co-

muns usadas por aquele gru-
po terrorista é a decapitação.

Além de matar e destruir ca-
sas e infra-estruturas privadas e 
públicas, o grupo, segundo o rela-
tório, mantém em cativeiro, desde 
2018, 600 mulheres e raparigas. 
Igualmente rapta e treina crianças.

O início, em Julho, da inter-
venção das forças ruandesas e 
da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral, realça o 
documento, contribuiu para a re-
dução “significativamente das ac-
tividades do ISIS-Moçambique”.

Em resultado disso, as for-
ças do Governo recuperaram 
as zonas ocupados pelos terro-
ristas, que continuaram “a rea-
lizar ataques de pequena escala 
contra alvos militares e civis”.

Corrupção

O relatório faz também alu-
são a raptos, difíceis condições 
prisionais; sérias restrições à 
liberdade de expressão e im-
prensa, incluindo violência, 
ameaça de violência, proces-
sos injustificados contra jor-

nalistas; actos generalizados 
de corrupção oficial; e falta de 
investigação e responsabiliza-
ção pela violência de género.

O mesmo destaca que as 
autoridades tomaram medidas 
“para investigar, processar e 
punir alguns funcionários que 
cometeram abusos de direi-
tos humanos e se envolveram 
em práticas corruptas; no en-
tanto, a impunidade e a cor-
rupção continuaram a ser um 
problema a todos os níveis”.

O documento diz que “a 
lei prevê penas criminais para 
condenação de actos de cor-
rupção por funcionários; no 
entanto, o Governo não imple-
mentou a lei de forma eficaz e 
os funcionários muitas vezes 
se envolveram em práticas 
corruptas com impunidade”.

O relatório assinala o julga-
mento de alguns casos mediá-
ticos envolvendo ex-membros 
do Governo, entre os quais 
o caso das “dívidas ocultas”.

Raptos

No tocante a raptos, o do-
cumento faz referência a Cas-
sien Ntamuhanga, ruandês 
e ex-opositor do Governo. 
Ele foi alegadamente rapta-
do, a 23 de Maio, por oito 
indivíduos, o que o porta-
-voz da Polícia disse não ter 
o envolvimento do Governo.

“Contudo, alguns membros 
da comunidade de refugiados do 
Ruanda alegam que Ntamuhan-
ga foi entregue às autoridades 
do Ruanda”, diz o relatório.

Em Setembro, desconhe-
cidos mataram, na Matola, o 
comerciante ruandês Revo-
cant Karemangingo, que ha-
via publicamente exigido a 
libertação de Ntamuhanga.

Na sequência, a comunida-
de ruandesa manifestou a sua 
preocupação quanto à seguran-
ça, tendo em conta a presença de 
forças do seu país na luta contra 
os terroristas em Cabo Delgado.

Houve outros casos de se-
questros direccionados a em-
presários ou seus familiares, 
com suposto envolvimen-
to de agentes da lei. (VOA)
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Com os olhos na preparação das eleições autárquicas e gerais

Andou moribunda e várias vezes levantaram-se vozes 
contrárias à liderança de Ossufo Momade, chegando alguns 
círculos a acusar o presidente daquela formação política de 
defender interesses inconfessos, em detrimento dos do parti-
do, pelo facto de não reunir os órgãos sociais desta formação 
política, desde que tomou posse. Quando falta pouco mais de 
um ano para a realização das eleições autárquicas, marcadas 
para o mês de Outubro de 2023, finalmente, a Renamo de 
Ossufo Momade acordou da sonolência profunda, estando 
agora a ressurgir, em meio a semana da Páscoa, na arena 
política, depois de várias lamentações que culminaram com 
a retoma do processo de Desmilitarização, Desmobilização e 
Reintegração (DDR).

A reunião da Co-
missão Política 
Nacional havi-
da esta semana, 
num dos estabe-

lecimentos hoteleiros da capital, é 
sem dúvida exemplo de um desper-
tar daquela formação política. Estra-
nhamente, Ossufo Momade desper-
ta à reboque das outras formações 
políticas concorrentes, como é o 
caso do partido Frelimo, com as 
movimentações dos seus órgãos 
sociais, nomeadamente a Organi-
zação da Juventude Moçambicana 
(OJM) e Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), bem como 
do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), com a in-
dicação, pela primeira vez, de uma 

mulher ao cargo de Secretária-geral 
do partido, para além de outros par-
tidos extra-parlamentares, como 
o caso da Nova Democracia, que 
amiúde vai mobilizando as bases 
para os pleitos que se avizinham.   

Falando no discurso de aber-
tura da XXIII Sessão Ordinária 
da Comissão Política Nacional, 
um órgão da Perdiz que assegura 
a execução dos programas do par-
tido estabelecido pelo Conselho 
Nacional, Ossufo Momade co-
meçou por descrever o estágio de 
vida que os moçambicanos estão 
a levar, tendo manifestado soli-
dariedade com as populações que 
continuam a sofrer os impactos 
das mudanças climáticas, nomea-
damente o ciclone Ana e Gombe. 

Para o líder da Renamo, é 
inaceitável que sempre que se as-
siste uma alteração do preço no 
mercado internacional, como é o 
caso da subida dos combustíveis, 
o Governo transfira as consequên-
cias para o bolso dos cidadãos, 
o que revela uma incapacidade 
de prover excedentes e fundos 
para situações de emergência. 

Numa reunião cuja tónica da 
oração de abertura foi a necessida-
de do perdão e reconciliação, lema 
para a semana da Páscoa, Ossufo 
Momade congratulou a manifes-
tação de interesse por parte do 
Governo da retoma do processo 
de Desmilitarização Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR), depois 
de largos meses de paralisação. 

“A Perdiz sempre esteve com-

prometida no cumprimento do 
espírito e na letra de modo a ma-
terializar o processo de paz”, disse 
Ossufo Momade, esperando que os 
actores envolvidos na pacificação, 
nomeadamente o Governo e a co-
munidade internacional, mostrem 
total empenho de modo que o pro-
cesso de DDR tenha um desfecho 
positivo e de reconciliação nacional 
para o desenvolvimento do país.

Num outro desenvolvimen-
to, o presidente da Renamo diz 
não ter dúvidas de que o silên-
cio dos Serviços de Inteligência 
e Segurança do Estado (SISE) 
no dossier Cabo Delgado seja 
uma demonstração clara de co-
nivência do Estado, o que se 
traduz naquilo que a Renamo 
tem vindo a insistir de que Mo-
çambique é um Estado falhado. 

Para o segundo partido da 
oposição em Moçambique, pas-
sam cinco anos que o Estado mo-
çambicano não consegue esclare-
cer sobre quem são os terroristas 
e que motivações têm para con-
tinuar com aquelas atrocidades.

Para a Perdiz, os Serviços 
Secretos continuam alheios 
ao que está a acontecer com o 
povo, que por inúmeras vezes 
teve que se desalojar dos seus 
locais em busca de lugares seguros.

 

Conselho Nacional marcado para 
finais de Maio 

Entretanto, a reunião da Co-
missão Política da Renamo decidiu 
remarcar a realização da III Sessão 
Ordinária do Conselho Nacional 
da Renamo para os dias 30 a 31 
de Maio, na cidade de Maputo.

Esta nova data é marcada após 
um adiamento do evento, influen-
ciado por “razões de força maior” 
invocadas pela Renamo, nomea-
damente os ciclones que assolaram 
o país e as vias de acesso. A infor-
mação foi partilhada à margem da 
XXIII Sessão Ordinária da Comis-
são Política Nacional da Renamo, 
que também indicou a data para a 
conferência da Liga Feminina do 
partido, um evento que terá lugar 
nos dias 28 e 29 do corrente mês, na 
cidade da Maxixe, em Inhambane.

“Esta conferência é o órgão má-
ximo em que a Organização das Mu-
lheres filiadas à Renamo, entre ou-
tras coisas, também realiza eleições 
e aprova os relatórios das suas activi-
dades”, referiu Alfredo Magumisse, 
da Comissão Política da Renamo. 

Na reunião, o partido definiu tam-
bém os termos de referência do “Go-
verno-Sombra da Renamo”, uma 
proposta do presidente do partido.

O ressurgimento da Renamo

Uma investiga-
ção de instituto 
su l -a f r icano 
defende que, 
no combate 

ao terrorismo em Cabo Delga-
do, é preciso uma “visão con-
junta para a estabilidade a lon-
go prazo, que inclua todas as 
forças” na província moçambicana.

De acordo com um estudo pu-
blicado pelo instituto de análise 
sul-africano ISS (Institute for Se-
curity Studies), não só “tem havido 
pouca comunicação” entre a União 
Africana (UA) e a Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC, na sigla em inglês, que 
deslocou para Moçambique em 
meados de 2021 mais de 3.000 tro-
pas no quadro da SAMIM - Missão 
da SADC em Moçambique), como 
até hoje o bloco regional não man-
teve “discussões de alto nível com 
o Ruanda”, que tem 2.000 homens 
a combater a insurgência extre-
mista islâmica em Cabo Delgado.

“Estratégias conjuntas com 
forças de segurança que puxem na 
mesma direcção conduziriam a um 

muito melhor resultado”, segun-
do o ISS, que sublinha que “ainda 
há ataques em toda a província 
de Cabo Delgado”, uma situação 
corroborada pela Agência das Na-
ções Unidas para os Refugiados, 
que continua a considerar “pre-
maturo encorajar as pessoas des-
locadas a regressar às suas casas”.

O estudo assinado por Liesl 
Louw-Vaudran, investigadora 
principal do ISS, sublinha que “o 
destacamento da SADC é assinala-
do em documentos oficiais da UA 
como parte da sua Força Africa-
na de Reserva. Mas até agora tem 
havido pouca comunicação entre 
a SADC e a UA a este respeito”.

Aproximação à União Africana

O bloco da África Austral 
só recentemente se aproximou 
da UA - seis meses após o des-
tacamento da SAMIM para Mo-
çambique e “quando os fundos 
começaram a esgotar-se”, assi-
nala o estudo, considerando que, 
ao fazê-lo, a SADC “pôs de lado 
a sua desconfiança histórica em 

relação à UA e a sua insistência 
no princípio da subsidiariedade”.

A SADC “também não teve 
discussões de alto nível com o Ru-
anda sobre a sua presença em Cabo 
Delgado”, reforça a investigadora.

Louw-Vaudran explica que o 
Ruanda acredita que erradicar o 
terrorismo na província do Nor-
te de Moçambique “é vital para 
a sua própria segurança”, mas as 
“tensões entre a SADC e o Ruan-
da”, que remontam a divergências 
sobre os resultados eleitorais na 
República Democrática do Con-
go, no início de 2019, “persistem”.

“Em 3 de Abril último, os mi-
nistros do órgão de Política, Defesa 
e Segurança da SADC reuniram-se 
em Pretória para discutir a missão 
com representantes dos principais 
países contribuintes de tropas em 
Moçambique”, espera-se que os 
chefes de Estado do bloco ratifi-
quem uma decisão de prolongar 
a missão por mais três meses, até 
15 de Julho de 2022, mas “como 
tem sido o caso de todas as reu-
niões da SADC sobre o Norte 
de Moçambique, o Ruanda não 

foi convidado”, indica o ISS.
“O chefe da SAMIM, Mpho 

Molomo, assegurou aos Esta-
dos membros [da SADC] que as 
tropas da missão e as forças ru-
andesas estão a coordenar-se no 
terreno. Mas não houve conver-
sações políticas de alto nível entre 
chefes de Estado dos países em 
questão”, reforça Louw-Vaudran.

A investigação do ISS “revela 
divisões profundas em Moçam-
bique sobre os destacamentos 
ruandeses e da SADC. As organi-
zações da Sociedade Civil do país 
questionam a transparência e o fi-
nanciamento do destacamento ru-
andês”, acrescenta a investigadora.

O ISS acredita que a UA 
“poderia ajudar” a garantir o su-
cesso das “soluções africanas” 
para Moçambique, dado que 
“tem experiência” nesse domí-
nio e “a maioria das suas reso-
luções salienta a necessidade de 
lidar com questões que condu-
zem ao extremismo violento”.

Porém, acrescenta, os Estados-
-membros da organização pan-
-africana”raramente aderem a 

Cabo Delgado: “divisões profundas” 
sobre tropas estrangeiras

estas políticas, e alguns vêem a 
coordenação entre a UA e as co-
munidades económicas regionais, 
como a SADC, “como um obs-
táculo em vez de um benefício”.

“A primeira discussão do 
Conselho de Paz e Segurança da 
UA (CPS) sobre a SAMIM só 
aconteceu em Janeiro de 2022, 
seis meses após o seu destaca-
mento. O CPS aprovou retroacti-
vamente a missão e pediu finan-
ciamento e assistência material 
para a força”, sublinha o ISS.

SAMIM, “um dos primeiros 
destacamentos da Força de 

Reserva Africana”

A UA considera a SAMIM 
como “um dos primeiros destaca-
mentos da Força de Reserva Afri-
cana” - uma engrenagem central 
no aparato da organização para 
a paz e segurança, porém, se os 
protocolos para a utilização dessa 
força estipulam que é necessária 
coordenação, particularmente por 
parte do presidente da Comissão 
da UA, “isto ainda não aconteceu 
no caso de Moçambique”, reforça 
o instituto de análise sul-africano.

Por outro lado, a SADC tam-
bém só procurou o apoio da UA 
“quando precisou de financiamento 
para prolongar o mandato da mis-
são para além dos primeiros seis 
meses”, sublinha o estudo. (Lusa)
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To d o s  o s 
muçulmanos 
a p t o s  e 
s a u d á v e i s 

são obrigados a jejuar 
no mês de Ramadhaan. 

O principal objectivo 
do jejum do Ramadhaan 
é a aquisição do “takwa”, 
q u e  l i t e r a l m e n t e 
significa temor; piedade; 
preservar-se daquilo 
que pode ser prejudicial 
física ou espiritualmente.

O acto de jejuar prepara-
nos para enfrentarmos 
esses desafios, e ajuda-
nos igualmente a adquirir 
a auto-purificação, o 
que contribui para o 
desenvolvimento da 
consciência moral e 
espiritual, que guiam 
os nossos pensamentos, 
pa lavras  e  acções .

O jejum também é 
benéfico para a nossa 
saúde. Pesquisas feitas 
por peritos nesta matéria 
revelam o sucesso do acto 
de jejuar no tratamento de 
várias doenças, incluindo 
as gripes, bronquites, 
a sma ,  enxaquecas , 
d o r e s  n a s  c o s t a s , 
obesidade, alergias, 
diabetes, dermatites 
e outros problemas 

da pele,  etc.  Ajuda 
igualmente no reforço 
do sistema imunológico.

Contudo, no que se 
refere à obrigatoriedade 
de jejuar, o Isslam abre 
excepções aos doentes, 
aos velhos, aos viajantes, 
às mulheres durante 
a gravidez e também 
durante o aleitamento, etc.

Porém, uma parte maior 
da Humanidade pode, 
sem dúvidas, tirar grande 
proveito do jejum, pois 
qualquer pessoa pertence 
a um destes três grupos: 
subnutridos, malnutridos 
e  s o b r e n u t r i d o s .

Muitos dos alimentos 
que consumimos estão 
desprovidos de vitaminas 
essenciais e minerais, 
mas cheios de gorduras, 
toxinas e químicos.

Jejuar pode libertar 
o nosso organismo de 
qua i squer  res íduos 
prejudiciais, permitindo 
assim que o corpo funcione 
de forma equilibrada.

Todas as religiões 
prescrevem o jejum 
d e v i d o  a o  s e u 
mist ic ismo e à  sua 
purificação espiritual, 
m a s  o s  m é d i c o s , 
cientistas e filósofos 

também enalteceram 
as peculiaridades do 
acto de jejuar, como 
um processo de cura 
para o corpo e a mente.

T e n d o  c o m o 
denominador comum a 
abstinência no consumo 
de comidas, bebidas e 
outras actividades de 
prazer por um período 
definido, a tradição 
do  j e jum va r i a  de 
religião para religião.

No Isslam, durante 
o mês de Ramadhaan, 
os crentes abstêm-se 
de comer e beber, bem 
como de outros prazeres 
corpora i s ,  desde  a 
aurora ao pôr-do-sol. 
Os muçulmanos têm 
também que renunciar à 
falsidade na conversa e 
na ac¬ção, à indecência, 
à discórdia e à injustiça.

O  R a m a d h a a n 
inspira ao crente um 
senso de irmandade 
e  s o l i d a r i e d a d e , 
e n c o r a j a n d o  o s 
m u ç u l m a n o s  a 
partilharem as refeições, a 
ajudarem os pobres, bem 
como a manifestarem 
simpatia para com os 
seus irmãos e irmãs que 
passam por privações.

O jejum cria o espírito 
de tolerância e auto-
restrição, a paciência, 
o amor, a misericórdia, 
e  a c i m a  d e  t u d o 
desenvolve a noção da 
presença permanente de 
Deus na mente do crente.

Essas são as qualidades 
h u m a n a s  q u e  n o s 
d e v e m o s  e s f o r ç a r 
por adquirir,  o que 
nos prepara de forma 
activa a participarmos 
e  contr ibuirmos no 
processo de edificação da 
Nação em Moçambique.

Caro jejuador, se o jejum 
não fizer de si uma melhor 
pessoa, então o seu jejum 
é em vão, assim como 
o Profeta Muhammad, 
S.A.W. diz: “Se o jejum 
de alguém não o ajudar 
a mudar as suas atitudes 
negativas (isto é, nas 
palavras e nas acções), 
então Deus prescinde que 
tal pessoa se abstenha 
de comer e de beber.

Os rituais no Isslam 
são importantes, mas a 
religião atribui maior 
importância e ênfase 
aos motivos subjacentes 
a  e s s e s  r i t u a i s .

O Ramadhaan é uma 
grande oportunidade que 

nos chega uma vez por 
ano para renovarmos a 
nossa relação e empenho 
p a r a  co m D eu s ,  e 
estreitarmo-nos com Ele!

E de facto, todos os 
anos ele volta, para trazer 
a vitória à nossa alma 
acima do nosso corpo, 
livrando-a das armadilhas 
e paixões da carne e do 
corpo, e da atracção 
da riqueza material.

Ao jejuador, recomenda-
se que tenha presente 
os chamados “Quatro 
Olhares Abençoados”:

- Olhe para trás e 
agradeça a Deus;

- Olhe para frente e 
confie em Deus;

- Olhe à sua volta e 
sirva a Deus;

- Olhe dentro de si e 
encontre Deus.

Talvez se lhe acrescente 
mais um olhar: Olhe para 
o dia de hoje e diga: 
“SUB’HANALLAH” 
(Glorificado seja Deus).

Deus que nos abençoe 
a todos, e que faça de nós 
seus servos cuidadosos 
e  b e m  p r e c i o s o s 
p a r a  a  s o c i e d a d e .

A todos, continuação 
de um Ramadhaan 
P r o v e i t o s o .   

 Os benefícios do jejum
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 z Ucrânia-Rússia: quando o feitiço vira contra o feiticeiro…

Nesta quar-
t a - f e i r a 

(13.4.2022), com o Pedro 
fomos de novo ao Abfc, 
café e restaurante, para a 
nossa cavaqueira habitual.

O Pedro bem disposto, 
depois de na semana pas-
sada termos acertado que a 
maka* da Ucrânia-Rússia 
não pode ser esquecida, por-
que já aqui no nosso país 
os efeitos se fazem sentir.

- “Oh Rodolfo, tu já 
viste a maka nos transpor-
tes que deixou o teu go-
vernador de Inhambane, 
Daniel Chapo, “aflito” na 
manhã de segunda-feira?...”

-Escutei a RM (Rádio 
Moçambique), com a mania 
de ter vivido muitos anos a 
trabalhar nas províncias, só 
quase que provinciano, não 
obstante ter vindo ao Mapu-
to, mufanito**, para traba-
lhar no “Diário de Moçam-
bique”, nos anos sessenta…

-São os efeitos da guerra 
da Ucrânia-Rússia, que me-
xem com os combustíveis 
em todo o mundo. Por isso, 
os marinheiros na travessia 
Maxixe/Inhambane querem 
alterar a tarifa antes da apro-
vação de quem de direito.

- “Enviaram a proposta e de-
viam esperar…” – diz o Pedro.

-Com toda a máquina 
montada, fruto da “Descen-
tralização”: temos o Con-
selho Executivo Provincial, 
chefiado pelo Governador da 
Província, temos a Secreta-
ria Provincial, tendo como 
manda-chuva a SE (Secretária 
de Estado), e a Assembleia 
Provincial, não se compre-
ende que as propostas de au-
mento de tarifa não tenham a 
urgência que o caso requer… 
- explico ao Pedro, depois 
da garçonete nos ter trazido 
o meu café e bolo de queque 
e chá com limão para ele.

- “Os transportado-
res, ou melhor, os patrões, 
proprietários destas em-
barcações, quando o com-
bustível aumenta somam 
prejuízos…” – diz o Pedro.

-É evidente que pressiona-
dos com o custo de tudo que 
diz respeito à manutenção 
das embarcações surpreen-
dam o Governo da Província 
de Inhambane, acordando 
com o dia sem actividade, já 
que desde os nossos tempos 
de mufanifo, ali na Maxixe, 
atravessávamos diariamente 
Maxixe/Inhambane e vice-
-versa, se não há barco tudo 
pára, em termos de funciona-
lismo e actidades comerciais.

- “É por causa disso que 
alguns governadores que-
riam a construção da Ponte 
Maxixe/Inhambane, mes-

mo antes da Independên-
cia nacional, em 1975…”

-Eu escrevi para aqui 
alertando a alguns “gover-
nadores”, deixando claro 
que essa é a velha “questi-
úncula”: os da Maxixe não 
querem a Ponte Maxixe/
Inhambane, enquanto os de 
Inhambane querem a ponte.

- “Felizmente os ope-
radores de transporte vol-
taram ao trabalho!...”

-É evidente que quem de di-
reito tem de resolver o assunto 
com maior acuidade e com a 
urgência que o caso requer…

-A “guerra na Ucrânia” po-
derá estar a virar o feitiço con-
tra o feiticeiro. Porque as tais 
de sanções contra a Rússia (e 
nalguns casos se leva o con-
flito para caso eminentemente 
pessoal: “Putin”) estão a levar 
os propaladores das sanções 
a reconsiderar a sua posição. 

A Alemanha, por exem-
plo, não quer paralisar qua-
se tudo por falta de energia 
e gás dependente da Rússia.

- “Mas aquela de que vio-
lou os “Direitos Humanos” 
faz-nos recordar a invasão 
da Líbia, pelos EUA e Fran-
ça. Aí ninguém “tocou a mú-
sica dos Direitos Humanos”. 

-Oh Pedro, já viu a ne-
cessidade urgente de Mo-
çambique fazer a Revi-
são da Lei Eleitoral?...

- “Os senhores da Ma$$a 

estiveram cá com “recados” 
falaciosos, pois são mes-
mo de trazer por casa…”

-Pessoalmente, o argu-
mento de que houve “enchi-
mento de urnas”; “que a Po-
lícia intervém nos processos” 
e que “os órgãos de Comuni-
cação Social favoreceram a 
Frelimo”: é para inglês ver. 

-Veja, oh Pedro, que mui-
tas delegações vão, por exem-
plo, para Chibuto no dia das 
eleições e querem “acredita-
ção” no mesmo dia, pertur-
bando o início do processo. 
Alguns só depois da derrota, 
auscultam os membros do 
partido preguiçosos, que vão 
mentir nos jornais, que nem 
conseguem ter um delega-
do de candidatura e dizem: 
“vimos a movimentação de 
urnas no carro da Polícia”. 

Alguns “Observadores”, 
porque parece que são eles 
que pagam a “mola”, no pri-
meiro dia dizem que as elei-
ções foram “Livres, Justas e 
Transparentes”, mas pouco 
depois vêm “corrigir” o rela-
tório com base em fofoca que 
veio em alguns jornais pagos 
para denegrir. É por isso que 
sempre defendo a “Revisão 
da Lei Eleitoral, pois a mesma 
não devia ser feita à última 
hora… - digo ao Pedro, que 
me provocou pelo facto de ter 
pertencido sempre, desde as 
primeiras eleições, ao grupo 

de Delegados de Candidatu-
ra, prometendo voltarmos na 
nossa próxima cavaqueira.

- “Realmente é ma-
téria da CNE e do STAE 
mexer para que nada seja 
feito à última hora…”

Aproveitamos este canti-
nho para desejar a Mariazinha 
Niquice os parabéns das MA-
PUTADAS, pela vitória, na 
sua reeleição para o cargo de 
Secretária-geral da OMM, no 
V Congresso daquela Orga-
nização de Massas do Partido 
Frelimo. Desta vez dá para 
afirmar: Parabéns Mariazinha 
Niquice: desta vez o micro-
fone ficou “sem ciúmes” …

Recordamos que aquando 
da sua primeira eleição os “mi-
crofones” na Sala de Congres-
sos da Escola Central da Freli-
mo, na Matola, ficaram mudos, 
e ela já se demonstrava uma 
Secretária cheia de vitalidade, 
ao afirmar: “estes microfones 
têm ciúmes”, tendo tido uma 
ovação sem precedentes…

N.A. – Desejamos a todos 
os cristãos uma Sexta-feira 
Santa e uma Páscoa repleta 
de prosperidade, orando para 
que as guerras não tenham 
lugar no Planeta Terra, e par-
ticularmente a vida em Cabo 
Delgado volte à normalidade. 

*maka – língua tsonga, 
o que significa problemas.

**mufanito – língua tsonga, 
o que significa menino, rapaz.

É urgente que se faça a revisão da 
Lei Eleitoral moçambicana…

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

Para evitar “recados” falaciosos dos que pagam:

 z Parabéns Mariazinha Niquice: desta vez o microfone ficou “sem ciúmes”… 
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Estudemos o Código da Estrada 
porque é a nossa “bíblia” da condução

cassaMo  lalá* sobre o aMbiente rodoviário

As s i m 
como é 
inadmis-
sível que 
um padre 

não conheça bem a Bíblia, 
também não se consegue 
compreender que no âm-
bito das regras rodoviárias 
os nossos legisladores, os 
instrutores de condução, os 
inspectores, directores e de-
legados provinciais do INA-
TRO, polícias de trânsito e 
até os motoristas profissio-
nais não tenham o domínio 
adequado do Código da 
Estrada, uma vez que este 
instrumento é a “escritura” 
de todos eles que condensa 
a doutrina de trabalho a ser 
usada diariamente. Se estes 
interlocutores acabados de 
referir tivessem estudado 
o Código da Estrada, cer-
tamente teriam descoberto 
os erros existentes nesta 
legislação e, consequen-
temente, teriam proposto 
as respectivas correcções.

O Código da Estrada foi 
publicado no ano 2011 e tal 
como foi anunciado, assim 
continua com as suas falhas 
e lacunas. Noutros países, 
a legislação rodoviária é 
constantemente actualiza-
da, até porque as leis da 
estrada têm de ser dinâmi-
cas e estar em condições de 
a todo o momento regular, 
orientar e disciplinar conso-
ante vão aparecendo regras 
que introduzem mudanças 
ou novos comportamentos 
desviantes que devem ser 
combatidos. Uma vez que 
as situações do ambiente 
rodoviário vão evoluindo 
sempre com dinamismo, o 
Código da Estrada não pode 
permanecer estático. Por 
outro lado, Moçambique já 
aderiu a um acordo triparti-
do das comunidades dos pa-
íses africanos no sentido de 
uniformizar as legislações 
rodoviárias, o que implica 
que, neste contexto, já deví-

amos ter avançado mas con-
tinuamos parados no tempo. 
Também sabemos que mui-
tos dos erros existentes nas 
nossas legislações rodovi-
árias já foram detectados, 
até pelos legisladores, só 
não se compreende por que 
razão nada fazem para cor-
rigi-los. Em alguns casos, a 
Polícia usa essas falhas do 
Código da Estrada para pas-
sar multas, umas vezes por 
má-fé e outras porque tam-
bém não fazem uma refle-
xão ou não analisam as leis 
aprovadas que usam nas 
suas acções de fiscalização. 

Sabemos que poucas 
são as leis que quando pu-
blicadas não apresentam 
erros, falhas ou suscitem 
diferentes interpretações, 
mas quando isso acontece 
e é detectado, de imedia-
to, essas lacunas deviam 
ser corrigidas, o que inex-
plicavelmente não é feito, 
deixando-se perpetuar as 
falhas até que se transfor-
mam em leis consagradas. 

Para consubstanciar 
esta nossa opinião sobre 
os erros existentes no Có-
digo da Estrada vamos 
apenas apresentar algu-
mas das falhas ou incon-
gruências que detectamos.

_ O número 2 do artigo 
40 contradiz o número 3 do 
artigo 115. O nº2 do artº 40 
diz que o condutor de um 
velocípede deve ceder prio-
ridade de passagem a veícu-
los com motor. Este artigo é 
consubstanciado pela alínea 
e) do nº1 do artº 39 que tam-
bém diz que os condutores 
de velocípedes sem motor 
devem ceder passagem aos 
que têm motor. Porém, o nº3 
do artº115 diz que o velocí-
pede com motor para efei-
tos deste Código da Estrada 
é considerado velocípede, 
isto é, como se não tivesse 
motor. Então em que fica-
mos? Um velocípede com 
motor deverá ser encarado 
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como veículo sem motor?
Para efeitos de escla-

recimento, o velocípede 
com motor é o que está 
equipado com motor au-
xiliar eléctrico com po-
tência máxima contínua 
de 0,25kw (artº 115).

_ O nº 2 do artigo 145 
contradiz o nº 1 do artº 
150. O artº 145 diz que 
no cadastro do condutor 
devem ser registadas as 
contravenções médias e 
graves (não inclui as le-
ves). Porém, o artº 150 diz 

que no registo de contra-
venções relativas ao exer-
cício da condução devem 
constar as leves, médias e 
graves. Em que ficamos? 
As contravenções leves de-
vem ou não ser registadas?

_ O nº 1 do artº 72 diz que 
nas auto-estradas é proibido 
o trânsito de motociclos su-
perior a 50 centímetros cú-
bicos. Quererá isto dizer que 
quem tiver um motociclo, por 
exemplo, com um motor de 
cilindrada 500 ou 1000 cen-
tímetros cúbicos não pode 

circular numa auto-estrada?
Existem muito mais si-

tuações como estas que 
acabamos de apresentar 
que tornam o nosso Códi-
go da Estrada num instru-
mento legislativo confuso.

Será que deveremos 
continuar a manter falhas 
como estas na nossa le-
gislação rodoviária que 
remontam do ano 2011?

Por: Cassamo Lalá –
DIRECTOR DA ESCOLA 

DE CONDUÇÃO 
INTERNACIONAL
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douglas Madjila

  

Editorial
Celebração da Páscoa 

em tempos difíceis

Uma relação incontornável de um prisma real 
do quotidiano, ou seja, prevê-se que neste 
âmbito haja uma trilogia comportamental 
una, um estado abstracto em que esses fac-
tores são indubitavelmente indissociáveis, 

e tudo isso antes de se começar a mexer com a instrução, 
mas infelizmente parece que a própria instrução, a que de-
via garantir essa indissolubilidade, a falhar naturalmente, 
também se esquece de aplicá-la. Claro que a natureza é 
mais forte do que outra qualquer alternativa humana de 
lidar, ainda que seja consigo mesma, porém, as alternativas 
humanas têm também sido muito eficientes para o alcan-
ce de variadíssimas metas, mesmo em confrontação com 
o natural, o que significa que a natureza não só admite, 
como também espera pela inteligência humana sobre si. 

O erro máximo, a razão dessa regressão ou retrocesso, é cer-
tamente essa instrução falhada, a forma leviana com que deci-
dimos lidar com o processo instrutivo neste país e o resultado 
imediato é toda essa balbúrdia que ninguém vê mas que todos 
decidimos aceitá-la, mesmo sem conhecê-la. Resultou nisso, 
numa nação de cidadãos sem sequer um território próprio, e 
o mais grave nisso tudo é a indiferença com que tais cidadãos 
lidam consigo mesmo, terrivelmente, só lidando com cidadãos 
alheios a sua pátria é que se podem considerar razoáveis. 

Portanto, é desse disparate mesmo que a questão pa-
triótica denuncia-se como um ensinamento nulo, que ja-
mais existiu, denunciando de forma ainda mais profunda 
que o patriotismo que origina a amada expressão “pátria 
amada” se confunde com um dogmatismo usado para 
manipular as pessoas, e a relação dos factores supracita-
dos vivenciada no dia-a-dia é reveladora da inexistência 
de tal relação, pois é, isso extrapolou  a insensibilidade. 

Um perigo maior nessa situação não existe, é tudo o que está 
em prática nos dias de hoje. O fardamento policial que devia 
ser dos mais altos símbolos de elevação da soberania, o ponto 
mais alto da liberdade, conforto e exercício da cidadania, re-
presenta um abismo controverso a qualquer tipo de maravilha. 
O cidadão fardado a usa sem vergonha para farejar o cidadão 
comum, como se de uma presa se tratasse, provavelmente 
tenha sido assim mal instruído mas muito admiravelmente 
que todo o cidadão constitua a sua presa?! A ser assim, não é 
de Polícia que se precisa, mas sim de celas ou talvez se tenha 
de transformar residências em cadeias, assumindo, como o 
fazem os fardados, que todos são dignos de tal humilhação.  

Esse soberano fardamento é também humilhante para 
quem o usa, o cidadão comum adquiriu, sabe-se lá de 
quem, uma ideia de que se deve fazer pouco do agente 
policial da sua nação e que se deve humilhar sempre que 
possível a esta figura, e assim acontece, qualquer civil que 
se julgue, ou que realmente seja, pela diferenciação ou 
desordem mundana, superior a um agente policial, assistir-
-se-á infalivelmente a uma baixaria de humilhação. Um 
espectáculo tão ridículo quanto a ausência de patriotismo 
em cidadãos pertencentes a uma nação que se diz tanto amar 
a pátria. Isso é tudo característico de uma pátria amarga.      

Pátria, Polícia e 
cidadão: uma relação 

(in)sensível 

H á vinte séculos, a Páscoa é uma festa cristã e familiar. 
Cada cultura ou cada país insere alguma característica 
específica à celebração, mas sempre é uma festa espera-
da, que reúne todos os familiares possíveis, que assinala 
a passagem de momentos obscuros para iluminados, 

de situação de opressão para a libertação, de morte para a vida. Por 
ser uma data ligada à ideia de renovação da natureza e de vida nova, 
a celebração da Páscoa é fundamentada na comida: bacalhau, cor-
deiro, outros assados, ovos de chocolate, coelhos, apontando para a 
renovação, a abundância, o sabor, a convivência e o multicolorido da 
vida. Este ano, e à semelhança dos dois anos anteriores por conta da 
Covid-19, nós moçambicanos nos encontramos diante de uma cele-
bração diferente, mas não menor em significado e, quem sabe, mais 
íntima e profunda. Avós não verão filhos, netos e agregados numa 
mesma mesa, conforme o costume da família. Crianças não correrão 
afoitas à casa dos avós para receber mais um ovo de Páscoa. Estamos 
todos ressentidos dos efeitos directos ou indirectos das cheias, dos 
ciclones, do terrorismo e da carestia da vida, que teima em apertar 
cada vez mais os cintos dos cidadãos. Certamente, mais unidos do 
que nunca, na esperança de novos dias de saúde, convivência e alegria 
que estão por chegar. Paradoxalmente, inclusive aqueles que proíbem 
os celulares à mesa, desta feita, recorrerão às novas tecnologias para 
ver os seus, desejando-lhes com enorme emoção “Feliz Páscoa”. É 
o que desejamos a cada um dos nossos patrocinadores, assinantes, 
colaboradores e leitores. Um novo tempo caminha ao nosso encontro. 

Historicamente, a celebração da Páscoa vem de longe. Lá no sécu-
lo XVI antes de Cristo, quando o povo judeu vivia a escravidão no 
Egipto, Deus convoca Moisés para orientar o povo para uma ceia, 
com um cordeiro assado, cujo sangue deveria sinalizar as portas, de 
forma que o primogénito de cada família fosse preservado. Devia 
ser uma refeição familiar rápida, as pessoas deviam estar preparadas 
para a longa caminhada que levaria à terra prometida: “E naquela 
noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos; com ervas 
amargosas a comerão … Assim pois o comereis: Os vossos lombos 
cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o 
comereis apressadamente; esta é a Páscoa do Senhor” (Êxodo, 12). 
Daí nasceu a Páscoa dos Judeus, da qual o próprio Jesus compartilhou 
durante a sua vida terrena, dando-lhe novo significado a partir de sua 
morte e ressurreição. A sua última ceia foi celebrada apenas com o 
pequeno grupo dos apóstolos. Na mesma noite retirou-se para o Monte 
das Oliveiras, onde orou, apresentando ao Pai toda a agonia diante 
da eminente traição de Judas, prisão, condenação e morte na Cruz.

douglas Madjila
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Kangahanya e as manias de falar 
Português como o Tsungu!? (3)

Kangahanya tinha o 
hábito comummen-
te conhecido de co-
mer qualquer coisa, 
um fruto ou tubércu-

lo, antes do seu jantar, frequentemente 
partilhado com um, dois, três ou mes-
mo cinco outros Maprimitivo de ambos 
os sexos, e quando voltou do banho do 
rio fez a fogueira no centro da cozinha, 
uma construção típica daquela povoa-
ção, mas extraordinariamente bem feita 
que tantas outras de Muranzini. A lenha 
não demorou em formar um atractivo 
fogo, apetecível para aquele início da 
noite severamente frio e prestativo para 
as acções imediatas do Kangahanya. 

Quando se desfez das águas quase 
termais do rio, naquela época do ano, 
Kangahanya seguiu caminho para a 
sua machamba de montante, e juntou 
umas duas dezenas de maçaroca, arran-
cou uma planta de mandioca, e ainda 
passou pela propriedade de seus avós 
maternos arrancar uma dúzia e meia de 
laranjas quase amareladas, de maduro, 
e daí apressou-se para o seu quintal de 
cerca de cem metros quadrados, com 
três palhotas incrivelmente erguidas, 
duas casas quadrangulares em cada 
um dos dois recantos do terreno, são 
os sanitários do Kangahanya. Há uns 
metros da cozinha vê-se uma enorme 
capoeira, de quase todas as aves que 
aceitam o convívio com as pessoas. 

A lenha já tinha produzido bra-
sa bastante para os fins pretendidos 
por Kangahanya; aproximou-se mais 
para a lareira, de pertas bem abertas, e 
pôs-se a assar as maçarocas enquanto 
chupava com prazer uma laranja farta 
de suco. A noite estava muito calma, 

e Kangahanya só ouvia os estalidos 
das lenhas a arder e das duas maçaro-
cas que iam ganhando uma tonalidade 
branda de cor de chocolate; virava-as, 
alternadamente, e pensava nas man-
diocas fresquinhas, como as ia comer: 
cozê-las para comer com o mítico óleo 
de mafura ou simplesmente enfiá-las 
debaixo da cinza ardente, estufando-
-as. Pensava em tudo isso sem parar 
de moer as deliciosas maçarocas e 
chupar as dulcíssimas laranjas da fa-
zenda dos avós, quando vieram-lhe 
os acontecimentos do fim da tarde à 
beira do rio. Riu-se com prazer e vol-
tou a repetir as palavras do Tsungu: 
“Vouuuembora! Vouuuembora” e, 
de repente, deu uma gargalhada sem 
querer, no exacto momento que três 
vozes emitiram em uníssono uma 
exclamação, do exterior da cozinha:

– Kangahanya! Tu não dei-
xas de falar sozinho, rir sozi-
nho? Estás com quem aí dentro?

Ele não respondeu, mas disse em 
voz alta que não é verdade aquilo tudo, 
que ele é o único de Muranzini que vive 
com todos e ri com todos, e lhes disse 
para entrarem porque os esperava há 
muito tempo. Os três amigos ocuparam 
os lugares na esteira enorme, em redor 
da lareira, e cada um puxou em duas ma-
çarocas para assar e o Roque perguntou:

– O que te fez rir daquele jeito 
quando chegamos? Disseste até uma 
palavra da língua do branco Carnei-
ro, de Khuguni, já falas português, 
Kangahanya? Todos se riram com 
total agrado, e o Jhone lembrou que 
o Kangahanya tinha sido convidado 
para viver e trabalhar na casa do rei. 
– Se calhar ele tenha aprendido algu-

mas palavras naquele momento que 
lá esteve com os encarregados reais.

– Fala-se Português na casa do rei 
M’pwata-Txani? Perguntou Khimisi.

Na verdade, em todo o reino não 
se falava outra língua diferente da lín-
gua dos Maprimitivo, mesmo aqueles 
filhos daquela terra que iam estudar 
nas grandes cidades da costa, sempre 
que voltassem de férias só falavam 
o Landim, a língua dos Maprimiti-
vo, até os estrangeiros sujeitavam-se 
a falar o Landim ou voltavam para 
as suas terras. Ouvindo isto, Kan-
gahanya disse, quase que descordando:

– Anda por aqui em Muranzini al-
guém que fala língua dele, encontrei-o 
ainda esta tarde, próximo do rio, há-
-de ser o tal de Tsungu, é ele que dis-
se tal coisa de que “Vouuuembora!”…
…”Vouuuembora!” e “Tipo esse…
esse Tipo”…com aquele falar dele que 
parece do pássaro que come arroz. To-
dos se riram que até se engasgaram dos 
grãos de maçaroca e tossiram convul-
sivamente, lacrimejando. O Khimisi 
fixou o olhar para o Kangahanya, com 
um tom indagativo, curioso de saber al-
guma coisa sobre o Tsungu. Como era 
de interesse de todos, Kangahanya per-
cebeu e, não se demorou, disse que era 
um homem com excelente aparência, 
mas pode ser pior que o porco, um come 
tudo que lhe aparece, estava aos segre-
dos de amor com a Madalenani nos ar-
voredos do rio, veste roupas bonitas, até 
parece daqueles brancos de Khuguni. 

Os amigos, por instantes, fica-
ram gelados naquela cozinha bem 
esquentada pela vivaz lareira, e 
Jhone, marido da Rindawu, rea-
giu sem esconder gestos de ciúme: 

– O quê? Esse Tsungu mal está 
aqui em pouco tempo e já se en-
tende com mulheres da zona! Isso 
deve ser combatido, porque um 
dia ele nos leva nossas mulheres. 

Ouvindo aquilo, Kan-
gahanya advertiu, rindo-se:

– E vocês ainda perdem tempo aqui 
na minha casa, o Tsungu pode estar 
gozando numa das vossas palhotas; 
quem é a mulher daqui de Muranzini 
que pode negar aquele homem bem 
apresentável e de bom falar mesmo 
que esteja insultando? Ninguém escon-
deu a tensão de preocupação e ciúmes 
por um desconhecido, mas tinham ma-
çarocas ainda na brasa, quase prontas, 
por isso tinham que esperar mais um 
pouquinho, e começaram a resmungar 
ameaças ao Tsungu, a todos aqueles 
que não têm mulheres e pouco convi-
vem com outros homens. Kangahanya 
se riu, como seu hábito, e lhes disse:

“Vouuuembora!””Vouuuembora!”-
…e todos se foram sem despedir o 
dono de casa, que de imediato fechou 
a porta da cozinha e se dirigiu para a 
palhota de dormir, onde uma formosa 
mulher o aguardava pacientemente. 
Era o que faziam algumas admiráveis 
e belas mulheres, esposas de famosos 
e respeitosos trabalhadores das minas, 
das cantinas e serviços públicos nas 
escolas, hospitais, Caminhos de Fer-
ro, electricidade e água. Procuravam o 
Kangahanya na calada para comerem 
do bom e do melhor e usarem-no o 
quanto as suas necessidades e apetites 
biológicos exigiam. Mas à luz do dia 
eram as mesmas que o desprezavam, 
chamando-lhe de nomes feios, pedin-
do-lhe para fazer qualquer trabalho.  
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Moçambique caminha no bom 
rumo na igualdade de género 

O alcance da paridade de género no mundo 
constitui uma das prioridades da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), sendo 
que Moçambique tem adoptado estratégias 
para o cumprimento dessas metas relativas 

aos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, abrindo es-
paço para a actuação da mulher, eliminando as desigualdades 
que por longos anos dominaramo mundo, incluindo o país. 
Em entrevista ao jornal Zambeze sobre a igualdade de géne-
ro no país, algumas mulheres são peremptórias em afirmar a 
existência de um esforço notório para que a mulher ocupe o 
seu espaço, sendo que a mesma tem estado a contribuir para 
o crescimento do país.

Quebrar as barreiras 

A mulher tem quebrado nos 
dias que correm alguns estereó-
tipos sociais, segundo os quais 
há papéis sociais e profissões 
desempenhados por homens, 
traduzindo a ideia de que este 
grupo social reúne capacidades 
apenas para realizar tarefas de 
casa, nomeadamente cozinhar, 
cuidar de crianças, entre ou-
tras, o que não constituia ver-
dade, começou por dizer Chila 
Cumbe, responsável pelos di-
reitos humanos numa organi-
zação não-governamental de 
apoio às pessoas vulneráveis. 

Para Chila Cumbe,os pre-
conceitos tendem a desapare-
cer. Por exemplo, no Instituto 
Industrial de Maputo, onde se 
ensina o saber fazer, o número 
de meninas a engrenar para os 
cursos técnicos ministrados por 
aquela instituição era irrisório 
porque prevalecia ainda aque-
la ideia de que a Construção 
civil, Serralharia, Mecânica, 
Canalização, entre outros cur-

sos, eram profissões que só os 
homens podiam desempenhar. 
Actualmentejá éuma realidade 
ver umamulher debaixo de um 
carro a fazer a manutenção, as-
sim como a alinhar um bloco 

de construção, o que de algum 
modo traduz o pensamento 
de que há um interesse desse 
grupo social em mostrar que 
também é capaz de fazer aqui-
lo que a sociedade relegava. 

“Aparticipação da mulhe-
ré uma realidade igual àquelas 
que no âmbito da libertação 
do país empunharam as armas 
para expulsar o colono”, lem-
brou Chila Cumbe, acrescen-
tando que o colono de hoje é a 
pobreza e o custo de vida cada 
vez mais alto,mas mesmo as-
sim as mulheres não vergam.

“Elas se têmimposto nos 
demais desafios que enfermam 
o país, ou seja, têm ouvido 
o chamamento que o mundo 
tem dado”,disse ChilaCum-
be, acrescentando que um dos 
exemplos de participação da 
mulher no crescimento do país 
fora da política reflecte-se no 
sector informal, onde elas têm 
contribuído economicamen-
te para o crescimento do país, 
assim como para o sustento da 
sua família, eliminando a ideia 
ultrapassada de que o homem 
é que deve colocar a comida 
na mesa,daí que há mulheres 
com uma estabilidade financei-
ra para colocar o pão em casa.

Paridade na competência-Elina 
Massangele

Para a governadora da pro-
víncia do Niassa, Elina Mas-
sangele, um dos marcos que 
marca o estágio da mulher, 
ontem e hoje, é o facto de a 
mesma estar a mostrar com-

petências para as atribuições 
que lhe são incumbidas, quer 
na família quer no seu espaço 
profissional, vai daí que o Go-
verno liderado pelo Presidente 
Filipe Nyusi tem estado a ace-
lerar no cumprimento dos Ob-
jectivos do Desenvolvimento 
Sustentável, cuja meta número 
cinco determina o alcance da 
igualdade de género e empode-
ramento de todas as mulheres e 
meninas, e isso começa desde a 
comunidade onde as raparigas 
são estimuladas a ir a escola. 

Para a governadora do 
Niassa, a paridade de género é 
exemplo da governação actual, 
pois começa da base ao topo, o 
que significa que há interesse 
no cumprimento dessa meta.

Por exemplo, para aque-
la governante, a parida-
de de género que se assiste 
actualmente não se traduz 
apenas em números. Mas 
nota-se pela competência de-
monstrada pela mulher nos 
cargos que lhes são confiadas.

“Não se pode ver a pari-
dade de género como mera 
política para assegurar a pa-
ridade de género”, lembrou a 
governadora, acrescentando 
que a mulher está a conquis-
tar o seu espaço e fá-lo porque 
há competência para o efeito.

A título de exemplo, vimos 
na media que uma professo-
ra de Matemática alcançou o 
grau de Cátedra. É uma atitude 
de louvar, pois significa que a 
mulher está a correr atrás das 

coisas sem estar a reboque dos 
homens, como se tem depre-
endido, e a ser assim as mu-
lheres são a seiva da nação.

Desenvolvimento da nação 
depende da mulher -Cecília 

Chamutota

O ditado popular é claro 
quando diz que “educar uma 
mulher é educar uma nação”.
Foi com estas palavras que a 
vice-ministra das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Cecília Chamutota, 
socorreu-se para dar o seu pa-
recer em torno dos desafios 
da mulher nos dias de hoje. 

Para Chamutota, a mulher 
tem tomado o seu lugar na co-

munidade, valendo-se das suas 
capacidades na resposta aos 
vários desafios que o dia-a-dia 
apresenta. Se outrora a mulher 
era tida como aquele ser que 
cuidava das crianças, hoje ela 
tem assumido vários papéis, o 
que de algum modo contribui 
para o crescimento de Moçam-
bique, aliás,Chamutotalembrou 
que o cumprimento da meta so-
bre igualdade de género é um 
caminho andado para o avanço 
do desenvolvimento, reduzindo 
assim as desigualdades sociais.

Cecília Chamutota indicou 
ainda que o empoderamento da 
mulher, de algum modo, contri-
bui para a redução da pobreza, 
ou seja, tendo a mulher a traba-
lhar, consequentemente a renda 
da família também aumenta.

Chila Cumbe

Elina Massangele

Cecília Chamutota
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Empreendedorismo feminino:
uma faca de dois gumes

| suplemento femenino|

Não é hoje que as mulheres deixaram de ser o sexo frágil 
e começaram a revolucionar o mercado do trabalho, empre-
endendo nas suas actividades, por outras palavras, em novos 
produtos, marcas ou até mesmo inventando novas formas 
de vender os produtos já existentes no mercado, quer seja, 
no mundo da moda, beleza, gastronomia, entre outras áreas, 
com o intuito de gerar a sua própria fonte de renda e impul-
sionar a economia nacional.

Certamente que 
grande parte 
das mulheres 
empreendedo-
ras na nossa so-

ciedade não nasce com o espírito 
empreendedor, isto porquemui-
tas delas vêem no empreende-
dorismo uma solução para fazer 
face ao desemprego ou fugir do 
assédiosexual no trabalho, ter 
mais tempo para a família, pois 
a iniciativa abre espaço para que 
a mulher crie os próprios horá-
rios e fazerainda algum dinheiro 
para o seu sustento, mas tal não 
tem sido fácil numa sociedade 
machista onde só o facto de ser 
mulher já é desafiador e quando 
ela ganha mais é deveras penoso.

Entretanto, esse não tem 
sido o único desafio enfrentado 
pelas mulheres no mundo do 

empreendedorismo, tal como 
relata Vina Pondja, que decidiu 
investir num produto que nun-
ca sai da moda, faça sol ou faça 
chuva tanto os homens quan-
to as mulheres despendem di-
nheiro na compra do perfume.

“Decidi unir-me a mi-
nha irmã para conquistar a 
minha independência finan-
ceira’’, afirmou Vina Pondja.

“Chamo-me Vina Pondja, 
tenho 27 anos de idade, infeliz-
mente perdi a minha mãe muito 
cedo e a minha irmã mais ve-
lha herdou a responsabilida-
de de cuidar de nós, ou seja, 
arcar com todas as nossas 
despesas, como escola, ali-
mentação, entre outras. Para 
tal ela começou a vender per-
fumes, em 2014, e eu era res-
ponsável por fazer as entregas. 

Dois anos depoisdecidico-
meçar a revender em peque-
nas quantidades, porém tudo 
em cooperação com a minha 
irmã que responde pelo nome 
de Maria Pondja”, assegura.

O mercado de perfumaria é um 
dos mais concorridos, por isso, 
de certeza não foi fácil furar e 

estabelecer-se…

“No início não foi fácil 
porque não éramos as únicas a 
vender perfumes, daí que nós 
adoptamos duas estratégias. 
Por um lado, nós passávamos os 
perfumes e sempre que as pes-
soas questionassem que marca 
de perfumes era nós tirávamos 
da bolsa e vendíamos, por ou-
tro lado, dávamos amostras de 
réplicas do produto original 
para que as pessoas imaginas-
sem a intensidade do aroma 
do original. Assim acabamos 
ficandoconhecidas como a 
Vina e Maria dos perfumes. 

Tempo depois vimos a ne-
cessidade de ter o nosso pró-
prio diferencial, então, a minha 
irmã fez um estudo do merca-
do para descobrir quais eram 
os perfumes mais consistentes 
e com mais durabilidade que 

existem no mercado. Tivemos que 
investir, nos desafiar e arriscar, por-
que os perfumes que fornecem es-
ses benefícios são caros. Contudo, 
felizmente tudo saiu como plane-
amos”, argumentou Vina Pondja.

Com certeza que houve vários 
desafios pelo caminho 

“Nós optamos por vender perfu-
mes porta- a-porta.Deixe-me dizer 
que essa é a minha forma favorita 
pois possibilitainteragir com os nos-
sos clientes para saber quais são as 
suas necessidades e opinião de cada 
um. Do mesmo modo, vendemos 
através das redes sociais, nomea-
damente o Facebook, Instagram e 
WhatsaAp. Mas também enfren-
tamos alguns desafios como a difi-
culdade de convencer o cliente para 
comprar uma marca quando não 
tem a que ele procura, bem como as 
burlas, isto porque nós oferecemos 
facilidades de pagamento, ou seja, o 
cliente tem a opção de pagar em pres-
tações mas dentro da data- limite.

Em suma, quando nos depa-
ramos com esse tipo de situações 

preferimos recorrer àPolícia do 
que optar pela violência. Mas ja-
mais pensamos em desistir, daí 
queaconselho a todas as mulheres 
a pararem de normalizar o como-
dismo, pois isso é triste e pertur-
bador. Não existe pior coisa que 
um ser humano saudável não fazer 
nada na vida; não podemos olhar 
para o homem comosalvaçãoda nos-
sa pobreza material e psicológica.

No meu entender, não exis-
te maior satisfação do que sentir-
-se capaz de tudo, por isso le-
vante-se porque você é capaz 

tHemBi maCamo
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É sabido por todos 
que as mulheres 
são multiface-
tadas e dotadas 
de conhecimen-

to, apesar de que nos últimos 
tempos algumas mulheres têm-
substituído o conhecimento por 
cabelos artificiais. Porém, nem 
tudo está perdido pois ainda 
existem mulheres que acredi-
tam que a educação é a chave 
para alcançaros seus objectivos.

 Tal como Emília Batine, 
de 31 anos de idade, formada 
em Secretariado e Administra-
ção de Escritórios, Relações 
Públicas e Liderança, Locução 
de Rádio, Segredos da Mu-
lher Empoderada;formação 
em jogo de Xadrez, Gestão e 
Criação de Projectos,e actual-
mente frequenta a licenciatura 
em Ciências de Comunicação.

“Tudo começou com uma 
mera curiosidade e vontade de 
aprender mais, pois estamos 
numa época em que somente 
uma licenciatura não tem peso 
no mercado. A meu ver, é preci-
so manter-se sempre actualiza-
da, e não só.À medida que vou 
fazendo outros cursos conheço 
novas pessoas, adquiro novos 
conhecimentos e gosto disso.

Atrevo-me a dizer que a 
mulher precisa de estar pre-
parada para encarar os desa-
fios da vida, e o conhecimento 
ensina-nos que somos capa-
zes de chegar onde a gente 

quiser e capacita-nos a não 
tropeçar”, disse EmíliaBatine.

Acredita que os pais modernos 
deixaram de incentivar os filhos 

a estudar?

“Arrisco-me a dizer que 
alguns sim, pois existem pais 
que ainda se importam e fazem 
de tudo para que os filhos se 
formeme tenham sucesso pro-
fissional. Entretanto, alguns 
deixaram isso de lado, por-
que eles mesmos não tiveram 
sucesso profissional, ou seja, 
estudaram e não consegui-
ram emprego e para sobrevi-
ver se viramobrigados a abrir 
pequenos negócios, daí que 
preferem que as filhas sigam 
o mesmo caminho, outros ain-
da porque simplesmente dão 
o melhor de si mas as filhas 
não cooperam, isto é, querem 
vida fácil e luxuosa sem es-
tudar e inventam alguns ne-
gócios apenas para sustentar 
a vaidade”, explicou Batine.

“Acredito que a educação 
foi e sempre será a única arma 
para fazer face ao desempre-
go, realizar os nossos sonhos, 
desejos e objectivos, tal como 
tem acontecido na minha vida, 
pois já tive o privilégio de 
participar em algumas confe-
rências nos melhores hotéis 
da nossa cidade-capital.Gosto 
muito de falar disso pois nos 
últimos tempos tenho visto 
muitas jovens a publicar nas 
redes socais imagens que ilus-
tram uma vida luxuosa nesses 
lugares que as mesmas, infe-
lizmente, acabam submeten-
do-se a deitar-se com homens 
muito mais velhosque elas e 

Mulheres que inspiram

de alcançar os seus objecti-
vos,” terminou Vina Pondja.

À semelhança de Vina Pondja, 
Cacilda Jacinto decidiu unir o útil 

ao agradável

“Chamo-me Cacilda Jacin-
to, tenho 28 anos de idade. Des-
de a minha adolescência sempre 
gostei de preparar hambúrgue-
res.Lembro-me que gostava de 
prepará-los para a minha família 
aos domingos. Contudo, quando 
eu terminei o ensino médio tentei 
entrar na Universidade Eduardo 
Mondlane para fazer Medicina, 
mas infelizmente não consegui. 
Assim sendo, fiquei um ano em 
casa à procura de emprego, tam-
bém não consegui.Nessa época 
as coisas começaram a apertar 
porque o meu pai que era quem 
sustentava a nossa família per-
deu o emprego, e como mais 
velha precisava de ajudar a mi-
nha família.Daí que comecei a 
pensar em ideias de negócio, 
pensei em vender roupas, aces-
sórios, perfumes e calçados, mas 
vi que muitas pessoas na minha 
zona já vendiam esse produto, 
então conversei com a minha fa-
mília sobre a intenção de abrir 
um negócio e o meu pai sugeriu 
para abrir uma humburgueria, e 
eu pensei porquê não!Afinal eu 
já tinha o domínio dessa área.

No dia seguinte comecei a pro-
curar um espaço para alugar e na 
mesma semana consegui-o,então 
comecei a comprar tudo o que pre-
cisava para iniciar como negócio, 
como gás, fogão, frigideira, pão, 
os humburgueres, entre outros 
artigos” disse Cacilda Jacinto.

Será que a primeira venda foi um 
sucesso?

“A primeira venda não saiu 
como eu esperava, pois criei gran-
des expectativas e comprei mui-
tos ingredientes para vender os 
humburgueres, isto porqueachava 
que como sabia prepará-los os 
clientes viriam em cascata, só que 
para o meu azar não foi isso o que 
aconteceu, apenas apareciam dois 
ou três clientes por dia.Epara não 
deitar fora o resto do produto tive 
que levar boa parte dele paracasa 
e preparar para a minha família.

Entretanto, quatro meses de-
pois as coisas foram melhoran-
do, já conseguia pagar o espaço 
e ajudar a família através dos lu-
cros. E um ano depois contratei 
uma funcionáriapara me ajudar, 
também comecei a preparar do-
ses de frango e de batata”, jubila.

Como diz o ditadoꓽ“nem tudo são 
rosas”

“Cerca de cinco anos depois 
uma senhora decidiu vir mon-
tar a sua humburgueria bem ao 
lado da minha. Não posso di-

zer que fiquei feliz, mas fazer 
o quê, ela também está a tentar 
ganhar a vida. No início não foi 
fácil porque alguns dos meus 
clientes começaram a frequentar 
a humburgueria da minha con-
corrente”, disse Cacilda Jacinto.

Questionada se alguma vez pensou 
em desistir, Cacilda respondeu

“Não, até porque não estou 
aqui só por mim, mas também pela 
minha família. Para não perder os 
clientes que tinham ficado e atrair 
novos tive que começar a pesqui-
sar novos temperos para o frango 
e humburguer.Não foi fácil, mas 
consegui e hoje consigo atender 
aproximadamente 30 pessoas por 
dia”, terminou Cacilda Jacinto.

Nem todas as mulheres en-
grenaram no mundo do empre-
endedorismo para sustentar a 
sua família, como é o caso de 

Isabel Macamo, que viu nos ne-
gócios a única forma de con-
seguir comprar um Iphone

“Tudo começou por aca-
so e eusó queria ter um Ipho-
ne”, contou Isabel Macamo.

“Chamo-me Isabel Macamo, 
tenho 18 anos de idade.Comecei o 
meu negócio de roupas e acessó-
rios femininos aos meus 16 anos. 
Na época eu só queria comprar 
um Iphone, mas não consegui de 
imediato, pois inicialmente quan-
do comecei a vender nem tinha di-
nheiro, ou seja, comecei do zero.

Lembro-me de ter publicado 
no status do WhatsaAp algumas 
peças de roupas que tirei de um 
grupo no qual eu fazia parte. Não 
tinha certeza se as pessoas iriam 
encomendar ou não, mas para o 
meu espanto algumas pessoas 
começaram a fazer os seus pe-
didos, porém, como eu não ti-
nha dinheiro pedia para que elas 
pagassem 50% do valor antes e 
50% durante a entrega e o valor 
do transporte, dependendo do lo-
cal. Mas graças a Deus as coisas 

foram dando certo e comecei a 
fazer entregas para as provín-
cias.Consegui uma fornecedora 
que compra roupas para mim 
na África do Sul e já tenho 
um fornecedor que compra 
para mim cabelos na China. 

De salientar que com 
pouco tempo nesse mundo 

de negócio já consegui ves-
tir a empreendedora e digi-
tal influencerKetaMatsinhe 
e já comprei o meu Iphone”, 
avançou Isabel Macamo.

“Claro que nem tudo foi fá-
cil, passei por várias dificulda-
des e ainda passo por elas,pois 
houvee há dias em que nin-

guém encomenda nenhum dos 
meus produtos, havendo alguns 
dias em que uma cliente pede 
e depois desiste de levar.Ac-
tualmentetenho que conciliar 
o negócio com a faculdade,o 
que não tem sido fácil, mas 
nunca pensei em desistir”, 
concluiu Isabel Macamo.
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Hidratante caseiro com abacate
Dica de beleza

Dicas de Culinária
Mandioca temperada

| suplemento femenino |

A mandioca é sem dúvidas um dos alimentos mais nutritivos e milagrosos 
que existe, não só por ser rica em carbohidratos, fibras, potássio, vitamina C e 
ácido fólico. Ela também ajuda a combater a artrite, auxilia no tratamento da 
diabetes, contribui para a saúde dos ossos, bloqueia a acção dos raios sola-
res, protege o coração e é fonte de energia, o que a torna numa óptima aliada 
para quem pratica a actividade física, entre outros benefícios que a mandioca 
proporciona à saúde.

Por isso, o Jornal Zambeze decidiu ensinar a preparar uma deliciosa e nu-
tritiva receita de mandioca temperada, para tal você só precisa dos seguintes 
ingredientes:

Ingredientes
• 2kg de mandioca
• 3 envelopes de sazón amarelo
• 3 alhos picados
• 1 cebola picada
• 2 colheres de Margarina com sal
• 1/2 de limão 
• Cheiro˗verde e salsinha à gosto

Modo de preparar
• Numapanela, cozinhe a mandioca com água e sal, não deixe ela muito 

mole.Noutrapanela, coloque a Margarina, alho e cebola e misture até 
dourar, depois com o fogo apagado coloque o cheiro˗verde, a salsinha 
e o limão. Em seguida, adicione a mandioca, misture e já está.

Bom apetite!

Diariamente, grande parte das mulheres passa cremes e maquilhagem no 
rosto para realçar a beleza, o que não é errado, mas é importante hidratá-la 
pelo menos uma vez por semana para manter a pele linda e saudável. Por 
isso, aprenda a preparar um hidratante caseiro com abacate para pele seca.

Ingredientes
• 1/2 abacate
• 1 colher de sopa de azeite
• 2 colheres de mel

Modo de preparar 
• Num recipiente misture bem todos os ingredientes até formar uma 

pasta cremosa, aplique no rosto e deixe agir por 10 minutos. Em 
seguida lave o rosto com água morna.

casados, tudo para as sustentarem e 
ostentar o que não têm. Sendo assim, 
sempre que vou a esses lugares faço 
questão de registar os acontecimentos 
através de fotografias e posteriormen-
te publicá-las nas minhas redes sociais 
para mostrar as mulheres que é possí-
vel estar nesses locais a fazer o bem, 
enriquecendo a mente e ganhando opor-
tunidades”, argumenta Emília Batine.

Essa não foi a única porta que as suas 
formações abriram

“Além do que já mencionei tam-
bém já tive oprivilégio e honra de 
estar e aprender com figuras reno-
madas no nosso país, isto é, mulhe-
res que inspiram.Falo, por exemplo, 
da Secretária de Estado na província 
de Maputo, Vitória Dias Diogo, e da 
ministra do Trabalho e Segurança So-
cial, Margarida Talapa, entre outras, 
e hoje estou capacitada a formar e 
inspirar outras mulheres. É incrível 
que me surpreendo comigo mesma 

porque, apesar de estar a cursar o cur-
so de Jornalismo, a primeira vez em 
que participeinum programa televisi-
vo foi fantástico e a responsabilidade 
de saber que era vista dentro e fora 
do país fez-me agradecer por me ter 
formado, afinal para uma boa locução 
existem técnicas de comunicação que 
devem ser implementadas, depois 
disso fui recebendo outros convites 
para participar noutros programas. 

Não posso esquecerdoprojecto 
sem fins lucrativos criado por mim, 
cujo nome é “Sorria Moçambique”, 
onde, como o nome já bem diz, o ob-
jectivo é fazer sorrir quem necessi-
ta, nesse contexto, junto com outros 
membros já visitei o Orfanato Dom 
Orion, e fiquei impressionada pois lá 
vivem crianças deficientes mas com 
muita vontade de viver,enquanto mui-
tas pessoas aqui fora com saúde e tudo 
desperdiçam a vida com coisas fúteis.

Para terminar, encorajo todas as 
mulheres a formar-se para ocupar 
um lugar de prestígio na sociedade”.
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Comercial

Sasol abandona plano de investir em 
gasoduto a favor das importações de GNL

A Sasol Ltd. não considerará mais o fornecimento de 
gás de um gasoduto planeado que se estende desde campos 
no Norte de Moçambique até suas operações na África do 
sul, porque não quer ficar preso à infra-estrutura à medi-
da que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis, disse o 
CEO Fleetwood Grobler.

A empresa, a 
maior produto-
ra de combustí-
vel da África do 
Sul, disse em 

2020 que potencialmente com-
praria uma pequena participação 
no proposto African Renaissance 
Pipeline de 2.600 quilómetros - 
avaliado em US $ 6 biliões em 
2016 - conectando-se a descober-
tas feitas pela TotalEnergies SE 
e Eni SpA. A TotalEnergies sus-
pendeu no ano passado o desen-
volvimento de sua descoberta de-
vido a uma insurgência islâmica.

Esse tipo de infra-estrutura 
significará que a empresa ficará 
“amarrada a isso por 30 ou 40 
anos porque essa é a natureza do 
investimento”, disse Grobler em 
entrevista na sede da Sasol, em 
Joanesburgo. “O gás no longo 
prazo também é um combustí-
vel fóssil e dissemos que que-
remos chegar a zero líquido”.

O segundo maior emissor de 
gases de efeito estufa do país ago-
ra tem como meta uma redução 
de 30% nas emissões até 2030, 
em grande parte substituindo uma 
parte do carvão que usa para fa-
bricar combustível sintético e pro-
dutos químicos por gás natural.

O foco da empresa em opções 
que envolvem menos investimen-
to reflecte um cenário de energia 
em rápida mudança que, em úl-
tima análise, verá a demanda de 
gás seguir uma saída do carvão. 
A Sasol está a considerar a im-
portação de gás natural liquefeito 
do terminal da Matola planeado 
pela TotalEnergies e Grupo Gi-
gajoule em Moçambique, junta-
mente com o desenvolvimento 
dos seus próprios campos no país.

“É um movimento sem arre-
pendimentos, porque você sabe 
que isso se esgotará e, quando não 
precisar do gás, não desenvolverá 
mais gás”, disse Grobler. “Você 

precisa fazer uma ponte de 10 ou 
15 anos e então você precisa sair.”

Importações de GNL

A Sasol já transporta gás para 
a África do Sul a partir de Mo-
çambique no gasoduto Rompco 
de 865 quilómetros. O com-
bustível é usado em todas as 
suas operações em Sasolburg 
e em 8% de suas operações 
em Secunda - com 40 milhões 
de toneladas de carvão - que 
planeia cortar em um quar-

to - representando o restante.
A Sasol cortou a sua 

participação no oleodu-
to Rompco no ano passado.

Um declínio na produção 
dos campos de gás da Sasol em 
Moçambique pode ser comple-
mentado pelo GNL da Matola 
que seria convertido novamen-
te em gás e alimentado na linha 
principal, através de um tubo 
de conexão até 2026. A empre-
sa planeia assinar um termo de 
compromisso para fornecimento 
até ao final do ano após avaliar 

os efeitos potenciais da demanda 
pelo combustível de comprado-
res, incluindo a estatal Eskom 
Holdings SOC Ltd., que planeia 
substituir parte da sua geração 
de energia a carvão por gás.

As mudanças afectarão a po-
sição da Sasol de vendedora para 
compradora de gás natural, o 
que pode expô-la a oscilações de 
preços, recentemente exacerba-
das pela invasão da Ucrânia pela 
Rússia. “Espero que estejamos 
além dessa volatilidade em 2026”, 
disse Grobler. (Bloomberg)
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No leito do grande rio
Pathfinder recupera perto de 86.000 pacientes com 
HIV-Sida que haviam abandonado tratamento

CFAO e Cartrack unem-se e inovam 
soluções de mobilidade terrestre

A partir de agora 
todos os veí-
culos Toyota 
e Hino ad-
quiridos em 

Moçambique são instalados na 
origem com o sistema Cartrack e 
subscrição gratuita por três anos.

O serviço Connected para 
a Toyota e Hino foi lançado no 
início deste mês pela CFAO Mo-
tors, líder em África, em colabo-
ração com a Cartrack, totalmente 
detida pela Karooo Limitada.

A parceria dará aos proprie-
tários de veículos Toyota e Hino 
o acesso a um conjunto integra-
do de soluções de mobilidade 
inovadoras, utilizando a nuvem 
de operações da Cartrack. Os 
serviços Connected para Toyo-
ta e Hino (Toyota-Hino Con-
nect) proporcionarão benefícios 
transformadores aos clientes 
corporativos, abrangendo inte-
gração e conectividade de sis-
temas, atendimento ao cliente 

e gestão de entregas, segurança 
e administração de frotas, miti-
gação de riscos e ecoeficiência.

A venda de viaturas Toyota e 
Hino é operada em exclusivo pela 
CFAO Motors Mozambique, 
que responde às necessidades de 

África. O seu negócio baseia-se 
na filosofia “Com África Para 
África”, com o ideal de ter uma 
liderança assegurada por pessoas 
de África e de operar negócios 
com base na riqueza de know-
-how e experiência acumulada 

O projecto comunitário de Reforço da Adesão e Re-
tenção de Pacientes em terapia antirretroviral e triagem 
para a tuberculose (RaRE-HIV-tB), implementado pela 
Pathfinder moçambique, reintegrou, entre Janeiro de 2019 
e Dezembro de 2020, nas províncias de Gaza, manica e so-
fala, um total de 85.713 pessoas que vivem com o HIV-sida 
e que tinham abandonado o tratamento antirretroviral 
(taRV).

Estima-se que, 
nesse período, 
um ano após 
o início do 
TARV, cerca 

de 1/4 de pessoas seropositi-
vas, em Gaza, e 1/3 em Mani-
ca e Sofala, não prosseguiram 
com o tratamento, situação que 
levou a Pathfinder a desencade-
ar intervenções comunitárias, 
através dos agentes comunitá-
rios de saúde (ACS), com vista 
à melhoria da adesão, retenção 
e cuidado relativo ao TARV.

Por via destas acções, a or-
ganização não-governamental 
norte-americana conseguiu, 
entre 2018 e 2020, evitar, tam-
bém, o registo de perdas no 
acompanhamento aos novos 

beneficiários do TARV, assim 
como logrou sensibilizar os 
que tinham desistido, no senti-
do de retomarem o tratamento 
antirretroviral, cumprindo to-
das as recomendações clínicas.

Com efeito, dos 21.122 pa-
cientes recém-inscritos para o 
TARV, entre Janeiro de 2019 
e Dezembro de 2020, 19.639 
foram localizados, através 
de visitas de apoio efectua-
das ao longo de 18 meses, nas 
três províncias. Além disso, 
dos 18.020 casos seropositi-
vos identificados para a ade-
são ao tratamento, 16.440 
(91%) foram localizados.

O projecto localizou ainda 
100.713 pacientes, dos quais 
90.187 foram encaminhados 

às unidades sanitárias, de um 
universo de 135.503 infecta-
dos pelo HIV-Sida, que esta-
vam fora do acompanhamento 
médico, no início do projecto.

O RARE-HIV-TB concen-
trou as suas acções de retenção 
de TARV em pacientes recém-
-registados ou admitidos para 
iniciar o TARV, dentro de 15 
dias após o teste positivo para o 
HIV, e pacientes que abandona-
ram o TARV ou pararam de fa-
zer o acompanhamento médico.

Por meio de diálogos, es-
pecialistas e técnicos do pro-
jecto ajudaram a corrigir per-
cepções erróneas, dúvidas e 
tabus comuns, assim como 
mudar a mentalidade da co-
munidade e contribuir para a 
remobilização dos pacientes 
para retornar ao tratamento.

Deste modo, ao longo 
do projecto, 30.285 pesso-
as (10.722 homens  [65%] e 
19.563 mulheres  [35%]) par-
ticiparam em 1.329 diálogos 

comunitários, com uma média 
de 22 participantes por diálogo.

Das 34.535 pessoas que 
vivem com o HIV-Sida que o 
RARE não conseguiu encon-
trar, a maioria (38%) tinha o 
endereço errado na lista. Ou-
tros mudaram de residência 
(18%), estavam a viajar (13%), 
morreram (12%), mudaram-se 
após o ciclone Idai (7%), esta-
vam ocupados a trabalhar (6%) 
ou estavam inacessíveis por ou-
tros motivos (6%). A Pathfinder 
continua a envidar esforços 
para atingir estas pessoas e 
não deixar ninguém para trás.

Ao final do projecto, 85.713 
(63%) pacientes, que tinham 
perdido o acompanhamento 
médico, foram reintegrados no 
TARV na mesma proporção de 
sexo que os perdidos para acom-
panhamento e os encontrados.

Importa realçar que a ade-
são ao TARV tem sido baixa, 
no país, onde 33% dos infec-
tados interrompem o TARV 
até ao 12º mês, muitas ve-
zes por razões económicas.

localmente ao longo de décadas.
Ambas as empresas desfru-

tam de forte lealdade e reconhe-
cimento da marca no continen-
te, compartilham um espírito 
de foco no cliente e inovação, 

em solucionar as necessidades 
de mobilidade exclusivas dos 
clientes no Continente Africano.

Este serviço de valor agre-
gado aprofundará a reputação 
de atendimento excepcional ao 
cliente, qualidade, confiabilida-

de e inovação que esta marca 
líder construiu ao longo de sua 
longa história no continente. 
A plataforma de mobilidade 
da Cartrack fornecerá conheci-
mentos accionáveis em tempo 
real aos clientes, permitindo 
que eles transformem digital-
mente e gerenciem melhor seus 
negócios num ambiente opera-
cional dinâmico e desafiador.

A Cartrack tem um forte 
histórico no fornecimento de 
soluções de mobilidade diferen-
ciadas aos clientes, atendendo a 
mais de 1,5 milhão de veículos e 
equipamentos, conectados em 23 
países. Ambas as empresas tam-
bém colaboram no Malawi e lan-
çaram o serviço Connected em 
Fevereiro deste ano. A CFAO e 
a Cartrack expandirão ainda aos 
países-alvo sujeitos à viabilidade.

Para mais informações, para 
aceder ao serviço Connected 
para Toyota e Hino, os proprie-
tários de veículos precisam sim-
plesmente de contactar a CFAO 
Motors Moçambique para com-
preender o guia prático. As ver-
sões do aplicativo móvel estão 
disponíveis para baixar nas lojas 
de aplicativos iOS e Android.
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No leito do grande rio

UniLúrio e TotalEnergies unem esforços para a restauração de recifes 
de corais e desenvolvimento de pesca sustentável em Cabo Delgado

a Universidade lúrio (Unilúrio) e a totalEnergies EP 
Mozambique Área 1 Limitada, na qualidade de operadora 
do projecto Mozambique LNG, assinaram recentemente 
um memorando de entendimento com vista à implemen-
tação de um projecto de restauração de recifes de corais e 
de desenvolvimento da pesca sustentável na província de 
Cabo Delgado. 

O p r o j e c t o 
tem uma 
duração ini-
cial de três 
anos e está 

orçado em quatrocentos e cin-
quenta mil dólares america-
nos, a serem desembolsados 
pelo Mozambique LNG. O 
projecto, que abrange as lo-
calidades de Pemba, Marin-
ganha, Wimbe e Gimpia, visa 
em particular a restauração de 
recifes de corais, a melhoria 
da saúde dos ecossistemas, a 
implantação de viveiros e ara-
nhas de corais, a construção 
de recifes artificiais e o incre-
mento de técnicas de pesca 
sustentáveis, bem como a pro-
moção do turismo ecológico.

 Durante a cerimónia de 
assinatura do memorando, o 
Secretário de Estado na pro-
víncia de Cabo Delgado, Antó-
nio Supeia, afirmou que “este 
memorando é sinal inequívo-

co de abertura e alinhamento 
dos nossos parceiros, neste 
caso a TotalEnergies e a Uni-
Lúrio, na implementação de 
projectos de tamanha impor-
tância como este, cujo objec-
tivo é, sem dúvidas, envolver 
o sector privado no processo 
de desenvolvimento e fortale-
cimento das capacidades das 
nossas instituições do ensino 
superior de forma sustentável. 

A implementação deste 
projecto significará a criação 
de espaço para uma maior inte-
racção com vários intervenien-
tes na concepção e implemen-
tação de programas conjuntos 
nos domínios da formação dos 
estudantes, na monitoria dos 
recifes de corais, na formação 
dos pescadores na promoção 
de recifes de corais, na cons-
ciencialização da comunidade 
sobre a conservação dos reci-
fes de corais e promoção do 
turismo, incluindo a melho-

ria da saúde do ecossistema.
“A Reitora da UniLúrio, 

Leda Hugo, afirmou que “gos-
taria de manifestar a satisfação 
e honra da Universidade Lúrio 
por assegurar este apoio da To-
talEnergies consubstanciado no 
financiamento à UniLúrio para, 
ao longo dos próximos três 
anos, desenvolver este projecto, 
contribuindo para a rápida re-
cuperação dos recifes de corais 
na Baía de Pemba para a pesca 
sustentável nas comunidades e 

para a melhoria do ensino, in-
vestigação e extensão nestas 
áreas na nossa Universidade”.

 Por seu turno, Maxime Ra-
billoud, director-geral da Tota-
lEnergies, considerou que “ o 
memorando assinado é o teste-
munho de que a TotalEnergies 
reconhece o importante papel 
da academia no desenvolvi-
mento do país. Ao apoiarmos 
este projecto a ser implemen-
tado pela UniLúrio, queremos 
contribuir para o desenvol-

vimento sustentável do país, 
no geral, e de Cabo Delgado, 
em particular. Este é um com-
promisso que se alinha com a 
adesão da companhia aos Ob-
jectivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, 
incluindo, naturalmente, os que 
estão relacionados com a con-
servação da biodiversidade. 

As questões ambientais são 
parte central da nossa agenda de 
sustentabilidade. Este memo-
rando ora assinado reflecte essa 
centralidade e é o testemunho 
do apoio que prestamos, à esca-
la global, a actividades que in-
cluem a consciencialização so-
bre a biodiversidade, formação 
de jovens e acções de pesquisa, 
bem como disseminação de 
práticas sustentáveis de pesca 
ou uso de produtos florestais”.

 Refira-se que esta parceria 
entre a TotalEnergies e a Uni-
Lúrio vai permitir à UniLúrio 
capacitar cerca de 100 estu-
dantes em ciências marinhas, 
com especial enfoque nos re-
cifes de corais e seu monito-
ramento, e em actividades de 
mergulho, bem como capacitar 
100 pessoas das comunida-
des locais em técnicas de pes-
ca sustentável e ecoturismo.

HEINEKEN espalha magia da Liga dos Campeões em Maputo

A UEFA e a HEI-
NEKEN de-
s e n c a d e a r a m 
a pioneira via-
gem do troféu 

da Liga dos Campeões da UEFA 
ao continente africano, onde Ma-
puto teve o privilégio de ser con-
templada na rota do tour, que 
teve início no dia 5 do corrente 
mês, na cidade de Kinshasa, Re-
pública Democrática do Congo. 

Para ajudar a espalhar a paixão 
futebolística da UEFA, Clarence 
Seedorf foi responsável por condu-
zir o troféu no país, antes de seguir 
para Addis-Abeba, capital da Etió-
pia, para cumprir a terceira etapa do 
tour, que também engloba as cida-
des de Lagos e Abuja, na Nigéria.

Na sexta-feira, 8 de Abril, Car-
los Gilberto Mendes, Secretário 
de Estado do Desporto, Eneas da 
Conceição Comiche, Presidente do 
Município da Cidade de Maputo, 
a directora de Assuntos Corporati-
vos da HEINEKEN Moçambique, 
Neyde Pires, deram início à che-
gada do troféu à cidade de Mapu-
to, ao recebê-lo e ao quatro vezes 

campeão da Liga dos Campeões da 
UEFA, único jogador da história a 
vencer a competição em três clubes 
diferentes, Clarence Seedorf, para 
esta maratona que cumpriu no sába-
do a última etapa no país, com um 
evento público na Praça da Inde-
pendência, onde participaram cen-
tenas de apaixonados pelo futebol e 
pela Liga dos Campeões da UEFA.

Seedorf manifestou o seu orgu-
lho por fazer parte desta iniciativa, 
tendo referido que o privilégio de 
passar por Congo, Moçambique e 
Nigéria, para passar o testemunho 
de jogar e vencer nesta competição, 
é para si um motivo de orgulho. 

Para a HEINEKEN Moçam-
bique, esta oportunidade revela 
o compromisso da sua empresa 
no nosso país, onde este gigan-
tesco produtor da cerveja deci-
diu implantar uma fábrica. Uma 
decisão que mereceu a distinção 
governamental da empresa como 
maior investidor estrangeiro.

“Esta maratona do troféu pelo 
país demonstra o nosso compromis-
so empresarial e acima de tudo ex-
pressa o nosso envolvimento com a 

comunidade. Sabendo que a Liga 
dos Campeões da UEFA é a prova 
futebolística com mais audiência, 
sendo nós um parceiro da UEFA 
desde 1994, tínhamos o dever de 
marcar a presença da HEINEKEN 
em Moçambique, através deste tro-
féu e de Seedorf, que é uma lenda 
do futebol e desta competição”, dis-
se a directora de Assuntos Corpora-
tivos da HEINEKEN Moçambique.

Ainda na sexta-feira, os visi-
tantes de ouro da cidade de Mapu-
to desfilaram pelas principais ruas 
da cidade, saudando a milhares de 
moçambicanos que manifestaram 
a sua alegria entre selfies, gritos, 
cânticos e surpresa, celebrando a 
felicidade de ver o troféu que será 
entregue ao sucessor do Chelsea.

No seu discurso, Carlos Gilber-
to Mendes, Secretário de Estado do 
Desporto, afirmou que o Governo 
acedeu a iniciativa na primeira hora 
e afirmou que este tipo de oportu-
nidade deve ser aproveitada para 
o benefício do desporto nacional. 

“Esta taça é cobiçada por mui-
tos, e nós, mesmo sendo africanos, 
reconhecemos o mérito da compe-

tição a nível do planeta e queremos 
agradecer a HEINEKEN e a UEFA 
por nos darem a oportunidade úni-
ca de estar perto de um troféu que 
simboliza a excelência do futebol 
na Europa, mas devemos agrade-
cer, sobretudo, pela oportunidade 
de, nestes dias, aprender como se 
pode evoluir no desporto”, disse o 
Secretário de Estado do Desporto.

Clarence Seedorf, embaixa-
dor da HEINEKEN, que foi o 
responsável por conduzir a taça 
para Moçambique, falou da sua 
experiência gloriosa no futebol 
europeu, onde desfilou em gran-
des clubes, destacando-se o AC 
Milan e Real Madrid, onde mar-
cou as suas vitórias na competição.

Na Gala estiveram presentes 
várias personalidades, a destacar 
empresários, antigos seleccionado-
res dos Mambas, colaboradores da 
HEINEKEN, dirigentes da Fede-
ração Moçambicana de Futebol e 
jornalistas. Eldevina Materula, mi-
nistra da Cultura e Turismo, dirigiu 
a orquestra nostálgica, que conta-
giou os presentes ao entoar o Hino 
da Liga dos Campeões da UEFA.

Com Seedorf e o troféu da UEFA
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Tribunal Administrativo reconhece fraco desempenho e falta de 
cumprimento do mandato constitucional no controlo do dinheiro público

O tribunal administrativo reconhece que não dispõe de 
um indicador definido e monitorado para avaliar os seus re-
sultados, e não é claro o efeito preventivo da sua actuação na 
sociedade. Por isso, a percepção geral é de que os gestores pú-
blicos e a sociedade ainda não sentiram a eficácia do tribunal 
Administrativo. Um Juiz-Conselheiro ouvido no âmbito da 
elaboração do Plano Corporativo disse claramente que “hoje 
fingimos o controlo; não há controlo efectivo”. 

Co n s e q u e n -
t e m e n t e , 
continua a 
existir pouca 
preocupação 

do Governo com a boa utili-
zação dos fundos públicos e a 
sociedade não percebe o resul-
tado ou o valor acrescentado da 
actuação do Tribunal Adminis-
trativo, especialmente na fis-
calização das contas públicas.

O Tribunal Administrativo 
está organizado em Plenário 
e em três (3) secções, nome-
adamente a Primeira Secção 
– Secção de Contencioso Ad-
ministrativo; Segunda Secção 
– Secção de Contencioso Fiscal 
e Aduaneiro; e Terceira Secção 
– Secção de Contas Públicas.

A Secção de Contencioso 
Administrativo é responsável 
por dirimir os litígios entre a 
Administração Pública e os 
particulares, aplicando as nor-
mas do Direito Administrativo 
e, supletivamente, as dispo-
sições relativas aos tribunais 
judiciais, desde que adaptadas 
às circunstâncias específicas da 
jurisdição administrativa. Com-
pete ainda à Secção de Conten-
cioso Administrativo conhecer, 
em primeira instância, os recur-
sos dos actos administrativos 
praticados pelos membros do 
Conselho de Ministros e, em 
segunda instância, cabe a ela 
conhecer os recursos das deli-
berações dos Tribunais Admi-
nistrativos Provinciais (TAP) 
e do Tribunal Administrativo 
da Cidade de Maputo (TACM).

A Secção de Contencio-
so Fiscal e Aduaneiro (e con-
tencioso tributário) lida com 
matérias relativas aos direitos 
e deveres dos contribuintes. 
Esta secção dirime litígios em 
segunda instância, ou seja, 
quando os reclamantes discor-
dam das decisões dos tribu-
nais de primeira instância - os 
tribunais aduaneiros e fiscais, 
além das questões fiscais e 
aduaneiras que possam deri-
var de quaisquer autoridades 
diferentes do Conselho de Mi-
nistros e do Primeiro-ministro.

A terceira e última é a 
Secção de Contas Públicas, 
que em outros países corres-
ponde ao Tribunal de Con-

tas. Esta secção está orga-
nizada em duas subsecções.

 O Tribunal Administrativo 

reconhece que não dispõe de 
um indicador definido e moni-
torado para avaliar os seus re-
sultados, e não é claro o efeito 
preventivo da sua actuação na 
sociedade. Por isso, a percep-
ção geral é de que os gestores 
públicos e a sociedade ain-
da não sentiram a eficácia do 
Tribunal Administrativo. Um 
juiz- conselheiro ouvido no 
âmbito da elaboração do Plano 
Corporativo disse claramente 
que “hoje fingimos o contro-
lo; não há controlo efectivo”. 

Consequentemente, con-
tinua a existir pouca preocu-
pação do Governo com a boa 
utilização dos fundos públicos 
e a sociedade não percebe o 
resultado ou o valor acrescen-
tado da actuação do Tribunal 
Administrativo, especialmente 
na fiscalização das contas pú-
blicas. Primeira Subsecção - da 
Fiscalização Prévia; e a Segun-
da Subsecção - da Fiscalização 
Concomitante e Sucessiva. 

A Subsecção da Fiscaliza-
ção Prévia é responsável, atra-
vés do Visto, pela verificação 
da conformidade dos actos e 
contratos administrativos dos 
órgãos e entidades sob sua 
jurisdição. A Subsecção da 
Fiscalização Concomitante e 
Sucessiva faz a fiscalização 
concomitante e sucessiva dos 

dinheiros públicos, bem como 
dos dinheiros de empréstimos, 
subsídios, avales e donativos 
no âmbito da Administração 
Pública Central. Para a realiza-
ção das suas actividades, a Sec-
ção de Contas Públicas dispõe 
de serviços de apoio técnico, 
designados por contadorias, 
nomeadamente a Contadoria 
do Visto, a Contadoria de Con-
tas e Auditoria, e a Contado-

ria da Conta Geral do Estado.

Processos pendentes, falta 
de medição da celeridade 
processual e suspeitas de 

corrupção para obtenção do 
visto

O aumento do stock de pro-
cessos pendentes é a principal 
constatação do diagnóstico fei-
to ao desempenho do Plenário 
do Tribunal Administrativo. O 
número de processos pendentes 
para julgamento no Plenário cres-
ceu de 377 em 2016 para 502 em 
2019, o que permite concluir que 
o Plenário não tem dado vazão 
aos processos pendentes no sen-
tido de reduzir o stock de forma 
consistente ao longo dos anos. 

“A resolução de proces-
sos no Plenário é morosa e não 
tem melhorado entre 2017 e 
2019. Os processos findos nos 
últimos três anos tinham uma 
idade média de quatro anos. 
40% dos processos findos nos 
últimos quatro anos tinham 
idade superior a quatro anos”. 

Um dos factores apontados no 
relatório de diagnóstico que pode 
estar a contribuir para esta situa-
ção é o facto de o Tribunal Admi-
nistrativo não medir a celeridade 
dos processos do Plenário e não 
produzir informação adequada e 
completa sobre o ponto de situ-

ação de cada processo pendente. 
Informação actualizada poderia 
permitir análise crítica e tomada 
de decisões para aumentar a ce-
leridade. O aumento do stock de 
processos pendentes também foi 
verificado na avaliação do de-
sempenho da 1.ª Secção, a Secção 
de Contencioso Administrativo. 

O número de processos cres-
ceu de 206 em 2016 para 356 em 
2019. Considerando que esta sec-

ção julga recursos das decisões 
tomadas pelos tribunais adminis-
trativos provinciais e da Cidade 
de Maputo, o aumento do stock 
de pendentes deve-se, em grande 
medida, ao crescimento expo-
nencial de recursos jurisdicionais 
contra as decisões dos referidos 
tribunais de primeira instância. A 
sua tramitação implica a remes-
sa dos processos das províncias 
para o Tribunal Administrativo 
e o expediente das cartas pre-
catórias para a notificação das 
partes, o que leva o seu tempo. 
Este facto contribui para que a 
Secção de Contencioso Admi-
nistrativo não dê vazão atempada 
dos processos pendentes no sen-
tido de reduzir o stock de forma 
consistente ao longo dos anos.

 “Não obstante, a 1ª Secção é 
mais célere do que o Plenário e as 
outras secções. Os processos fin-
dos nos últimos três anos tinham 
uma idade média de 17 meses”.

 Ao contrário do Plenário e da 
1ª Secção, o relatório do diagnósti-
co mostra que a 2ª Secção - a Sec-
ção de Contencioso Fiscal e Adu-
aneiro, dá vazão aos processos e 
tem reduzido o stock de processos 
pendentes de forma consistente 
nos últimos anos. Ainda assim, a 
resolução de processos na Secção 
de Contencioso Fiscal e Aduanei-
ro é ainda morosa, apesar de ter 
melhorado entre 2017 e 2019. 

A idade média dos processos 
findos nos últimos três anos redu-
ziu de sete anos em 2017 para três 
anos em 2018 e 2019. O Cartório 
da 2ª Secção tem sido orientado 
para produzir Créditos: preto & 
branco com regularidade o pon-
to de situação dos processos. No 
entanto, este processamento é 
ainda manual e a celeridade dos 
processos não é medida, nem 
tal informação é utilizada para 

análise e tomada de decisão.
“Dois outros aspectos mere-

cem atenção especial: o Conten-
cioso Fiscal e Aduaneiro é pouco 
conhecido e/ou utilizado pela 
sociedade e a 2ª Secção do Tri-
bunal Administrativo requer uma 
maior preparação e capacitação 
para tratar de assuntos potencial-
mente complexos, incluindo os 
que podem resultar da explora-
ção do petróleo e do gás natural. 

A legislação processual 
neste Contencioso está fora do 
contexto, por isso torna-se perti-
nente a aprovação das Propostas 
dos Códigos de Processo Fiscal 
e Aduaneiro submetidos pelo 
Tribunal Administrativo aos ór-
gãos competentes em 2020”.

 Na Secção de Contas Pú-
blicas, concretamente na Sub-
secção da Fiscalização Prévia, 
o relatório indica que o Tribu-
nal Administrativo não mede 
regularmente a celeridade dos 
processos do Visto, nem utiliza 
tal informação para análise e to-
mada de decisão. Não é medido 
o tempo que o Tribunal Admi-
nistrativo leva para devolver um 
processo e para conceder o Visto.

 “A percepção de prevalên-
cia de corrupção (entre as en-
tidades e técnicos da área do 
Visto) para a obtenção do Visto, 
bem como a percepção das de-
voluções “à última hora” parece 
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O encerramento de em-
presas na região de Maputo, 
incluindo a cidade-satélite da 
Matola, é tido como uma das 
principais causas para a falta 
de criação de emprego entre 
jovens. O desemprego oficial 
situa-se nos 17% da população 
activa, mas a taxa real de de-
semprego deverá ser mais do 
dobro, tendo em conta a pre-
cariedade laboral e a pouca fia-
bilidade das estatı́sticas - que 
excluem o desemprego de lon-
ga duração, estimado em cerca 
de 2/3 dos desempregados, e 
incluem a produção familiar. 

Nos últimos anos têm vindo 
a encerrar ou a perder activi-
dade empresas na provı́ncia de 
Maputo que criavam empre-
go entre os mais jovens. Entre 
aquelas que se mantêm activas, 
o volume de negócios e conse-
quente produção de empregos 

está hoje limitado em virtude da 
opção do Governo de recorrer a 
importações através do envol-
vimento de intermediários e da 
falta de incentivos de polı́tica 
económica para a modernização 
das indústrias locais. 

Entre as empresas refe-
renciadas constam a Enafrio 
(sistemas de frio), Maquinag 
(sistemas de elevação), Forja-
dora (metalomecânica, grupo 
JFS), Incol (produtos alimen-
tares), Fapel (papel), Compa-
nhia Metalúrgica de Moçam-
bique/CIFEL, União Fabril de 
Moçambique/UFA, Vidreira 
de Moçambique, Loumar (su-
mos naturais), entre outras. 
Os programas de criação de 
emprego através de estímu-
los a “jovens empreendedo-
res” têm revelado uma taxa 
de sucesso ou efeitos sobre 
o emprego muito limitados.

Negócios de importação 
limitam criação de emprego

estar a denegrir a imagem e a 
confiança que a sociedade deve 
ter do Tribunal Administrativo”. 

Ainda nesta Subsecção, veri-
ficou-se que nos últimos quatro 
anos houve maior número de 
processos de contratos enviados 
meramente para anotação, por de-
terminadas instituições, mediante 
prévia autorização excepcional, 
“o que pode ser uma indicação 
de que os jurisdicionados bus-
cam, cada vez mais, a prerroga-
tiva, dada pela Lei no atinente à 
Fiscalização Prévia dos contratos 
com determinadas condições”.

Morosidade na conclusão das 
auditorias e falta de julgamento 
das irregularidades encontradas 

nas auditorias

Na Subsecção da Fiscaliza-
ção Concomitante e Sucessiva, 
o diagnóstico apurou que o au-
mento de consciência da Ad-
ministração Pública no envio 
de Contas de Gerência ao Tri-
bunal Administrativo não foi 
acompanhado de um aumento 
de capacidade nesta subsecção.

 Entre 2017 e 2019, o Tribu-
nal Administrativo recebeu 4.621 
Contas de Gerência, uma média 
de 1.540 Contas por ano. Nes-
te período, apenas 405 Contas 
foram findas jurisdicionalmen-
te (9% do total das recebidas) 
e 135 Contas foram julgadas 
(3% do total das recebidas).

 O saldo de Contas não pron-
tas administrativamente duplicou 
de 2.594 no início de 2016 para 
cerca de 6.603 no final de 2019 (e 
mais de 7.700 no final de 2020). 
O Tribunal Administrativo justi-
fica o fraco desempenho com o 
facto da Contadoria das Contas 

e Auditorias com a falta de ca-
pacidade técnica: Entre 2016 e 
2019 o número de auditores da 
Contadoria das Contas e Audi-
torias, ainda insuficiente para as 
necessidades, decresceu de 127 
para 123. Mas ainda, a 2ª Sub-
secção mantém-se com três juízes 
(sendo um deles emprestado da 2ª 
Secção) quando, por lei, o núme-
ro de juízes afectos à 2ª Subsec-
ção já deveria ter triplicado para 
nove, pelo menos há 10 anos.

 “Assim, é questionável a 
eficácia do controlo externo da 
Secção de Contas Públicas com 
relação à verificação externa de 
Contas de Gerência. Daí, pode 
também se questionar até que 
ponto o Tribunal Administrativo 
está a cumprir com o seu mandato 
constitucional e ser uma instituição 
relevante em termos da sua contri-
buição para a boa utilização dos 
dinheiros públicos, trazendo resul-
tados visíveis para a sociedade”. 

Em relação às auditorias, entre 
2017 e 2019 o Tribunal Adminis-
trativo realizou 740 auditorias, 
tendo findos jurisdicionalmente 
530 processos (71% do total de 
iniciadas) e destes 185 foi por 
julgamento (25% do total de ini-
ciadas). Isto mostra que só uma 
pequena parte dos processos de 
auditorias iniciados é julgada ou 
“finda” por outro mecanismo, 
nos termos da lei. Consideran-
do três juízes-conselheiros na 2ª 
Subsecção da Secção de Contas, 
cada juiz “findou”, em média, 
59 processos por ano, e julgou, 
em média, 20 processos por ano.

 No final de 2020, a Sec-
ção tinha um saldo de 500 pro-
cessos de auditoria referentes 
a anos anteriores e não prontas 
administrativamente. Não exis-

te também informação clara, 
consolidada e actualizada sobre 
a que anos se referem estes pro-
cessos, pois a informação pres-
tada pelo sistema informático 
não é credível nem é utilizada 
para análise e tomada de decisão. 

O Tribunal Administrativo não 
mede a celeridade da Verificação 
de Contas de Gerência, da reali-
zação completa das auditorias, e 
da fase jurisdicional, incluindo o 
julgamento. “No entanto, percebe-
-se que é extremamente morosa 
a conclusão dos processos de au-
ditoria, que inclui a elaboração 
do relatório final (já depois de se 
observar o contraditório). Con-
sequentemente, os processos de 
auditoria demoram a ser conclu-
ídos e apresentados à fase juris-
dicional de forma tempestiva”. 

O próprio Tribunal Adminis-
trativo considera questionável a 
eficácia do controlo externo da 
Secção de Contas Públicas num 
cenário de finalização demorada 
das auditorias, na fase técnica e 
na jurisdicional, conjugado com 
um cenário de realização anual 
de auditorias a apenas 16% das 
instituições auditáveis no país. 
“Daí, pode-se também questio-
nar até que ponto o Tribunal Ad-
ministrativo está a cumprir com 
o seu mandato e ser uma insti-
tuição relevante em termos da 
sua contribuição para a boa uti-
lização dos dinheiros públicos”. 

O relatório do diagnóstico 
mostra que a monitoria da imple-
mentação das recomendações das 
auditorias é frágil e não está claro 
se existe uma mudança no senti-
do positivo na conduta do gestor 
público neste aspecto. “A Audi-
toria de Desempenho não está a 
merecer a necessária atenção por 

parte do Tribunal Administrati-
vo e parece haver fragilidades 
em termos de directrizes meto-
dológicas e de competências; e a 
abrangência da auditoria (a todas 
as instituições) ao longo de um 
período de tempo e a selecção 
baseada em risco é questionável”. 

Em relação ao Relatório e 
Parecer à Conta Geral do Esta-
do, o documento de diagnóstico 
fala de melhorias da qualidade, 
incluindo a inclusão de capítulos 
referentes à indústria extractiva 
e também sobre a publicação em 
formato mais acessível ao público 

em geral. Mas há desafios, desde 
logo a não inclusão de um pare-
cer conclusivo e o facto de que as 
irregularidades encontradas nas 
auditorias ou análises realizadas 
no âmbito da elaboração do Re-
latório e Parecer à Conta Geral 
do Estado não são levadas a jul-
gamento de forma a permitir a re-
posição da legalidade, verificação 
de aplicação ou não de sanções. 
“Estes aspectos podem levantar 
dúvidas sobre a eficácia do Tri-
bunal Administrativo em termos 
do seu mandato na boa utilização 
dos dinheiros públicos”. (CDD)
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Numa data 
em que se 
assinala a 
p a s s a g e m 
do Dia da 

Mulher Moçambicana (7 de 
Abril), a Associação Mão So-
lidária juntou-se para oferecer 
presentes e transmitir palavras 
de encorajamento às mulheres 
da Saúde e as internadas no 
Hospital Central de Maputo. 

 A Associação Mão Solidá-
ria é uma organização não-go-
vernamental criada na cidade 
de Maputo, por iniciativa de 
um grupo de jovens que actu-
am em prol da solidariedade, 
do respeito mútuo e do trabalho 
em conjunto para o bem social.

A Associação Mão Solidária 
tem como objectivo a criação 
e desenvolvimento de projec-
tos e acções sociais nas áreas 
da cultura, educação e saúde 
para as comunidades carentes.

Inserido no Dia da Mulher 
Moçambicana, que se come-

morou na passada quinta-fei-
ra, esta associação teve como 
iniciativa visitar o Hospital 
Central de Maputo com al-
guns brindes para as mulhe-
res daquela unidade sanitá-
ria, bem como as internadas. 

Os seus projectos são su-
portados por fundadores, 
associados, empresas e to-
dos que tenham o intuito 
de contribuir com trabalho 
voluntário, trabalho inte-
lectual ou apoio financeiro.

Tem sido tradição da As-

sociação Mão Solidária, em 
datas como o 7 de Abril, pre-
parar algo especial para as 
mulheres. No ano passado 
visitou uma casa que acolhe 
idosos e proporcionou um al-
moço aos moradores daquele 
centro de acolhimento. Para 
Júnior Bila, um dos fundadores 
do projecto Associação Mão 
Solidária, este dia foi dedicado 
às mulheres e deslocaram-se 
para lá também para agrade-
cer e parabenizar pela sua data 
como mulheres, transmitindo 

palavras de esperança e con-
forto, porque elas são sem dú-
vidas verdadeiras guerreiras.

A associação tem igualmen-
te trabalhado com mulheres em 
vários projectos, porém, para 
o 7 de Abril, sendo uma data 
especial para todos e em espe-
cial para as mulheres, este ano 
decidiram visitar as mulheres 
no Hospital Central de Ma-
puto, juntamente com um dos 
seus parceiros, Dário Camal. 

“Para nós como associação, 
estamos satisfeitos com os re-
sultados que a nossa visita pro-
duziu. O nosso dia 7 de Abril 
não poderia ser melhor, fomos 
bem recebidos pelos técnicos do 
HCM e pelas pacientes. O sorri-
so que pudemos notar no rosto 
de cada mulher com a nossa pre-
sença foi a melhor coisa de to-
das que poderíamos receber de 
volta. Sentimo-nos motivados 
a avançar e fazer coisas de gé-
nero sob uma agenda abrangen-
te, olhando para Moçambique 

no seu todo”, sustentou Bila.
“Basicamente, prepa-

ramos rosas em especial e 
deixamos algumas palavras 
de esperança a toda a mu-
lher que lá se encontrava.

Como já havia dito ante-
riormente, os projectos e as 
próprias doações geralmente 
são suportados pelos funda-
dores do projecto, mas nesta 
doação tivemos o apoio do 
nosso parceiro, o irmão Dá-
rio Camal, ele contribuiu para 
a realização desta doação.

Escolhemos uma unida-
de sanitária para esta doação, 
pois lá temos vários casos 
de pessoas abandonadas pela 
própria família, e sendo Dia 
da Mulher Moçambicana vi-
mos a necessidade de visitar 
o Hospital Central de Maputo 
para demonstrar este afecto e 
amor que temos pela mulher, 
e em troca recebemos muito 
amor e sorrisos”, afirma Bila.

sIlVINO mIRaNDa

Mão solidária no Dia da Mulher Moçambicana

O Standard Bank promoveu, recentemente, a primeira 
edição virtual do ano do #Ideate, dedicado especialmente às 
mulheres, no âmbito do apoio ao empreendedorismo feminino. 
trata-se de um programa de estímulo ao empreendedorismo 
e desenvolvimento de negócios inovadores para a resolução 
de desafios, promovido pelo banco, em parceria com a Coo-
peração Alemã para o Desenvolvimento (GIZ) e a IdeaLab.

Na sua in-
t e rvenção , 
a chefe do 
S e g m e n -
to das Pe-

quenas e Médias Empresas 
no Standard Bank, Érica No-
ormahomed, explicou que o 
banco dedicou esta edição às 
mulheres por acreditar que es-
tas são a força motriz da so-
ciedade e dinamizadoras da 
economia, independentemen-
te do sector em que actuam. 

“As mulheres ocupam um 
lugar de destaque na socieda-
de e, nesse sentido, queremos 
ajudá-las na sua inserção no 
sector formal de negócios. Elas 
representam a nata criativa do 
nosso país. Por isso, temos que 
nos empoderar, ajudarmo-nos 
umas às outras. Esperamos 
que usem os conhecimentos 
e ferramentas que vos foram 
transmitidos, e que, daqui a 
algum tempo, voltem não para 
aprender, mas sim para apre-
sentar as vossas empresas. 
Dêem vida às suas ideias e tor-
nem-se mulheres de sucesso”, 
disse Érica Noormahomed, 

dirigindo-se às participantes.
Por seu turno, a gestora do 

projecto “Incubation4Empo-
werment” dentro do progra-
ma Employment and Skills 
for Development in Africa 
(E4D), implementado pela 
Cooperação Alemã para o De-
senvolvimento (GIZ), Sindy 
Karberg-Manuel, realçou a 
importância desta formação 
para as participantes, às quais 
assegurou existirem iniciativas 
de apoio para a implementa-
ção das suas ideias de negócio.  

“Esta formação vai ser mui-
to útil nas vossas jornadas de 
empreendedorismo. Queremos 
saber quais são as vossas maio-
res barreiras e necessidades 
para sabermos como podemos 
ajudá-las, e, quiçá, criar mais 
iniciativas de apoio. Precisa-
mos de um ecossistema forte 
e favorável para as mulheres, 
que ofereça oportunidades para 
desenvolverem as suas ideias 
e contribuírem para o desen-
volvimento do país”, frisou. 

Ainda no que diz respeito 
à relevância do #iDeate Virtu-
al, a co-fundadora da IdeaLab, 

Tatiana Pereira, considerou 
que a iniciativa representa o 
primeiro passo de quem pre-
tende começar a organizar 
as suas ideias para iniciar ou 
alavancar o seu negócio. 

“Ganhem coragem e come-
cem a transformar as suas ideias 
em coisas concretas. Todos po-
demos empreender e o mundo 
seria diferente se todos nós ti-
véssemos um espírito empreen-
dedor”, apelou Tatiana Pereira.

Tina Mucavele, uma das 
participantes, considerou que a 
formação deixou-lhe mais con-
fiante e segura do caminho que 

pretende seguir, e tem a certe-
za de que será bem-sucedida. 

“Sempre tive vontade de 
fazer alguma coisa na área de 
desenvolvimento humano, mas 
com um toque pessoal. Decidi 
deixar de reclamar e começar a 
agir para contribuir para a trans-
formação das pessoas. Quando 
surgiu esta oportunidade, ins-
crevi-me, e, hoje, estou mais fir-
me na minha ideia e sobre como 
ela pode transformar-se em ne-
gócio. É deste tipo de iniciativas 
que Moçambique precisa para 
deixarmos de ser consumistas 
e tornarmo-nos produtores”, 

sublinhou Tina Mucavele.
Outra participante, Alexan-

drina Naftal, mostrou-se tam-
bém feliz por ter participado na 
formação. “Tenho muitas ideias 
e sonhos, corro atrás, mas nal-
gum momento tinha a impres-
são de as coisas não estarem 
a correr como esperava. Esta 
formação foi muito importante 
para mim e para os meus so-
nhos. Já sei como organizar as 
minhas ideias, o que é o mais 
importante. Todos nós temos 
ideias mas não conseguimos 
estruturá-las e apresentá-las 
a potenciais investidores”.
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Comercial

Desporto recreativo em Maputo

Aeroporto envergonha Xipanipane

O Campeonato 
de Veteranos, 
em futebol, a 
nível da cida-
de de Maputo, 

disputou a 3ª jornada e a equipa 
de Xipanipane não teve motivos 

para se desculpar da derrota 
perante um Aeroporto decidido a 
vencer o jogo.

 O Xipanipane apre-
sentou-se frágile mal 
preparado,poisconsentiu setebo-
las na sua baliza, tendo apenas 

marcadouma bola.
 Resultados da 3ª jornada

Série A
Malhampsene x Choupal (1-

1), Jardim x Amigos de Matola 
(4-1), Khongolote x FCKM-15 

Foi uma data na 
história o On-
das do Mar ter 
conseguido um 
resultado gordo 

sobre o Sporting, pois foi um 
jogo em que o Sporting esteve 
em vantagem logo nos primei-
ros minutos do jogo, mas tal 
foi sol de pouca dura porque 
Ondas do Mar respondeu logo 
a seguir. 

Na segunda parte, os 

marinheiros vieram com força 
e dilataramo resultado para 
cinco bolas a uma.

Resultados da 5ª jornada 
em veteranos

Real Madala x Mavala-
ne (1-1), Cruzeiro x Nova 
Aliança (0-0), Ondas do Mar 
x Sporting (5-1), Veteranos x 
Escorpião (1-0).

Resultados da 6ª jornada 
em seniores

Galos x Spartako (2-0), 
Matsuva x Célula B (5-1), 
Amigos x Nova Luz (2-1), 
Cofres x Clemarg (1-0).

Jogos da 7ª jornada em 
seniores

 Cofres x Célula B, Bloco 
4 x Nova Luz, Spartako x Cle-
marg, Matsuva xAmigos.

 José Matlhombe

Bairro de Hulene

Ondas do Mar 
goleia Sporting

(1-0), Bunhiça x Campoane (1-
2), Leões Bravos x Círculo (0-1), 
Matendene x Munna’s (2-3), 
Madgumb’s x Veteranos Unidos 
(3-0).

Série B

ADV CMC x Mafalala (3-0), 
Inhagoia x Luís Cabral (0-0), 
Tsalala x UniãoDesportiva de 
Maputo (2-3), Chamwaris x 
Amigos de Khongolote (1-2), 
Vientes de Tsalala x Tlhavane (3-
2), Aeroporto x Xipanipane (7-1).
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Juntando o lirismo e clássico
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We Know Our Why em 
concerto no Gil Vicente

amanhã, sexta-feira (15), o grupo WeKnowOurWhy 
entra em concerto no Gil Vicente, em maputo, numaactu-
ação que junta o lirismo e o clássico Hip-hop. Em relação 
ao evento, conversamos com o manager do grupo,Epodez, 
com o intuito de saber o que se pode esperar do concerto. 

Epodez da Side-
rúrgica, como 
é conhecido 
artisticamente, 
é um jovem 

empreendedor na área cultural 
e actualmente agente cultural 
do grupo WeKnowOurWhy, 
sendo também apresentador de 
um programa de hip-hop. Este 

grupo musical surge em 2021 e 
é composto por dois elementos, 
o Cóngio Lírico e Rubish Man. 

Para ele, ser manager deste 
grupo é algo novo e divertido 
porque as rimas feitas são em 
inglês e considera algo de-
safiador na nossa sociedade. 

“Este é um projecto novo 
para mim mas achei que podí-
amos avançar, apesar de que 
existem muitas barreiras em 
relação a forma como são feitas 

O projecto”Movimento 
Representando Vi-

das” consiste na realização de 
espectáculos de declamação 
de poesia, humor e teatro.O 
movimento foi lançado no dia 
27 de Março do corrente ano, 
no Paraíso Misterioso, na Sala 
de Cinema Cine Aniz, uma 
das estâncias turísticas de re-
ferência na cidade de Tete.

O Movimento Represen-
tando Vidas foi elaborado pela 
Direcção Provincial da Cultura 
e Turismo de Tete, no âmbito 
da implementação da Estraté-

gia de Animação Turística na 
província, tendo sido identifi-
cados parceiros para a sua im-
plementação, como é o caso 
da Casa Provincial da Cultura, 
os governos distritais, estân-
cias turísticas da província e 
associações culturais, como é 
o caso da Associação Provin-
cial dos Poetas de Tete - APPT.

O lançamento do projec-
tofoi orientado porRichard 
Baulene, director provincial 
da Cultura e Turismo de Tete, 
onde o público teve a opor-
tunidade de assistir a um es-

Showesia no lançamentodo projecto 
“Movimento Representando Vidas”

silVino miranda

as rimas.Neste grupo usamos a 
língua inglesa como prato forte, 
ou seja, são feitas rimas em in-
glês e a nossa sociedade ainda 
não tem muita adesão a músi-
cas feitas em inglês, mas é algo 
desafiador e decidimos abraçar 
este movimento”, diz Epodez. 

Como agente deHip-hop,o 
nosso interlocutor começou 
as suas actividades em 2014, 
quando lançou o MastaBad jun-
to com uma editora local.Com 
o tempo foi trabalhando a solo e 
criou a sua própria empresa de 
agenciamento cultural para dar 
mais vazão ao Rap nacional. 

“Criei esta empresa por-
que naquela altura havia 
muitos rappers que necessi-
tavam de agentes, muitos se-
guiam a carreira. Então, de-
cidi entrar nessa cena e até 
hoje vai tudo bem”, afirma. 

Para além de agente cultu-
ral, Epodez faz parte do núcleo 
de Hip-hop “Se Dirigia”, fez 
parte da LabelLive Arte, onde 
editaram um EP do Masta-
Bad “SixSevenFour”.Produziu 
também o programa Tardes de 
Hip-hop durante os anos 2017 
e 2018, onde todo o fazedor 
de Rap podia participar nele. 

Neste momento está na pro-
dução do programa Viciados 
em Muzika, tendo começado 
nas redes sociais, mas poste-
riormente foi convidado a fa-
zer o programa na televisão. 

Agora tem a sua produtora, 
mas gosta de considerá-lade 
centro criativo em que os jovens 
podem expressar as suas ideias.

Epodez, o que podemos esperar 
deste concerto ou show?

“Será um show de Hip-hop 
misturado com afro-jazz por-

que contará com LalahMahi-
go, uma das artistas de afro em 
Moçambique;Kay Real, uma 
das grandes vozes do Hip-hop 
em Moçambique, e teremos vá-
rias surpresas para este dia, o 
pessoal deve aderir em massa, 
porque será um show que vale 
a pena curtir.Preparamos com 
toda pompa e circunstância.

Oshowserá cantado em 
inglês, ou seja, os fazedores 
deste ritmo fazem as suas ri-
mas em inglês. É uma coisa 
nova, não digo que não exis-
tem em Moçambique fazedo-
res de Rap que cantam em in-
glês, mas teremos uma mistura 
de sons, juntando as batidas 
do Hip-hop com o jazz.Será 
algo inesquecível e diferente. 

“Cantar e transmitir uma 
mensagem em inglês não é 
fácil, mas com o tempo as 
pessoas vão aceitando e per-
ceber que esta música tam-
bém fala da realidade de um 
certo meio e o inglês é uma 
língua universal. Essa é uma 
proposta que pode nos ajudar 
a catapultar o nosso merca-
do, onde podemos abranger 
fora de Moçambique e conse-
guirmos conquistar a SADC 
e por aí em diante”, augura. 

Epodez diz ainda que o 
Hip-hop moçambicano está 
a desenvolver, hoje em dia já 
existem pessoas a lançarCds, 
mas no princípio do milénio 
não se notavamuito isto.Então, 
considera-se este acto do artista 
um marco histórico nesta arte. 

“Gostaria de convidar a 
toda gente para participar 
deste evento amanhã, é o pri-
meiro passo de uma viagem 
de 1000km, então apareçam, 
venham assistir e curtir.Aposto 
que vão gostar”,disse a terminar.
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Dj LadyCee trazbatidas e rimas do Hip-hop

Com apenas cinco anos de carreira artística, ladyCeeé 
uma grande promessa para as mesas de Dj de Hip-hop lo-
cal, se não nacional.Mãe e aspirante a escritora. É conside-
rada uma grande batalhadora e dedicada naquilo que faz, 
uma mulher que traz a batida e alegria nas noites e festas. 
Para ela, ser um DJ consiste em mixar músicas e trans-
formar os ambientes nos quais toca em lugares mágicos.

Aspirante a 
e s c r i t o r a , 
ainda escre-
ve apenas 
para si e para 

os seus amigos. Ainda não deu 
os passos na direcção dessa luz 
de escrever para o público ler. 

Com a união de batidas 
geralmente pesadas e leves, 
dependendo da instrumen-
tal, o Hip-hop segue muita 
das vezes a forma clássica do 
Pop, uma introdução usan-
do versos e alguns refrões. 

 “Eu sou DJ de música Hip-
-hop, mas também escrevo 
alguns textos; sinto que ain-
da não estou preparada para 
trazer os meus escritos para 
as pessoas, ainda preciso de 
ganhar confiança e coragem, 
tenho a certeza de que um dia 
irei conseguir porque sou de-
dicada e nunca desisto daqui-
lo que quero”, diz LadyCee.

Segundo explica, Dj é a 
pessoa responsável por tocar 
a música e por conseguinte 
animar as pessoas, tocando 
e fazendo várias misturas de 
músicas e géneros. No entan-
to, o seu diferencial ou a es-
colha para o tipo de música é 
tocar justamente o Hip-hop.

“Paralelamente, sou rapper 
e o Hip-hop é um ritmo que 
me despertou atenção des-
de os 12/13 anitos. Optei por 
ficar só neste estilo simples-
mente, pois é algo que gos-

to muito.Então não há nada 
complicado nisto...Quando é 
por amor, tudo flui”, afirma.

Esta paixão pelo Hip-
-hop foi desenvolvida desde 
criança. Os seus irmãosin-
fluenciaram-na a engrenar 
nesta maravilhosa aventura 
e o mais velho deles era Dj. 

LadyCee cresceu ouvin-
do esse ritmo e apegou-se a 
ele. O resto só fluiu. Levou 
tempo mas aconteceu e co-
meçou a seguir o sonho de 
ser Dj em 2017, aos 25 anos. 

Entretanto, por ser mulher 
ainda enfrenta até ao momento 
o preconceito de ser Dj, ainda 
mais pelo género musical que 
toca, muita das vezes quando 
tenta juntar-se a mais artistas 
não tem sido fácil conseguir 
parceiros, o estigma na so-
ciedade desvaloriza a mulher. 

“Infelizmente ainda tem 
sido difícil juntar artistas para 
trabalhar comigo. Não levam 
muito a sério ter uma Dj de 
Hip-hop. Ainda há algum es-
tigma sobre a mulher e mui-
to preconceito”, lamenta.

Primeiro há um preço a 
pagar por ser diferente, e no 
caso em questão é a increduli-
dade de muitos e da sociedade 
em si. Mas acreditaque a partir 
daqui já pode haver uma mu-
dança, mas é sempre preciso o 
primeiro passo para caminhar.

“Quero encorajar mais 
mulheres a aventurarem-se 

em ambientes supostamen-
te masculinos. A sorte não 
vem para os que esperam mas 
sim para os que se atrevem 
a fazer acontecer”, encoraja.

Quais são as dificuldades que 
tem enfrentado no seu percurso 

artístico?

“É a questão do preconcei-
to, de acharem que uma mulher 
não pode tocar Rap/Hip-hop; 
a pouca fé por parte da socie-
dade, visto que dizem ser uma 
área masculina, mas aos bo-
cados, através de divulgação 
adequada, fontes fidedignas, 
tem sido possível difundir me-
lhor a informação de existir 
uma Dj de Hip-pop e de que 
há capacidade e qualidade no 
trabalho exercido”, afirma.

Como rapper,LadyCee 
fez algumas participações em 
músicas e mais tardeafastou-

-se da música por um tem-
po. “Faço parte do álbum de 
um irmão da cultura como 
rapper, mas andeidurante 
dois anosdesligada do Rap 
Game, por motivos pessoais”.

Questionada sobre como foi 
a arte em tempos da pandemia 
da Covid-19 e qual foi o impac-
to ao longo deste tempo, Lady-
Ceeresponde que “a pandemia 
entrou justamente numa altura 
em que eu estava desligada do 
movimento. Então, não sen-
ti directamente o impacto.

Felizmente temos muitos 
bons Djs no cenário do Hip-
-hop. Não diria que o Hip-hop 
está na sua melhor forma actu-
almente, mas não é de todo um 
caso perdido. É o que acontece 
em todos os estilos musicais 
e áreas… com nova roupa-
gem, novas dinâmicas e me-
tas. Está saudável”, diz Lady. 

Acrescentou que “tenho 

uma música em parceria com 
Acunkad, DejaVu, alguns 
freestyles, uma collab para 
o álbum de Alívio Manja-
te, ainda por tirar do forno.
Já toquei em alguns lugares 
públicos e privados, aliás, a 
minha estreia foi no extinto 
Frangoso. E a partir do novo 
normal tenho alguns projec-
tos em manga que infeliz-
mente não posso mencionar.

Eu diria para me acom-
panharem em todas as redes 
sociais porque é por lá que eu 
aviso aonde vou tocar, mas 
posso dizer que tem muita 
coisa boa planeada para esse 
ano.E digo maisꓽ aos Djsem 
geral, aventurem-se e saiam um 
pouco da caixa. Creio que seja 
pior o peso de saber que não 
fez, quando podia ter feito algo.

Dos erros nasce a 
experiência. Há sem-
pre algo por aprender”.

silVino miranda

pectáculo de qualidade fei-
to apenas por artistas locais.

O mentor deste projecto éa 
Direcção Provincial da Cultura 
e Turismo de Tete, especifica-
mente o Departamento das In-
dústrias Culturais e Criativas, 
o qual contou também com a 
presença de alguns artistas e 
tivemos a oportunidade de con-
versar com o poeta e escritor 
Elísio Franque, que partilha 
com o nosso jornal a experiên-
cia por si vivida neste evento. 

Elísio Franque falava na 
qualidade de presidente da As-
sociação Provincial dos Poetas 
de Tete, onde a APPT é também 
parceira do movimento. “Nesta 
agremiação temos poetas-de-

clamadores que já vêm fazendo 
“showesia” e com uma expe-
riência na actuação em palco.

O objectivo fundamental 
deste projecto é mesmo a re-
alização de espectáculos de 
peças teatrais, poesia e humor 
em estâncias turísticas, de 
modo a aproximar os bens e 
serviços culturais aos turistas. 

Para mim, fazer parte deste 
movimentoé gratificante, sendo 
um sinal do nosso crescimento 
como agremiação e reconhe-
cimento por parte do Governo 
da província, em particular a 
Direcção Provincial da Cultu-
ra e Turismo de Tete”, afirma. 

SegundoFranque, a pro-
víncia de Tete tem um poten-

cial cultural muito forte. Já 
se notaaos poucos trabalhos 
de qualidade que estão a ser 
feitos pelos artistas locais, o 
que significa que as condi-
ções estão criadas para que a 
indústria cultural local possa 
organizar eventos culturais 
somente com artistas locais. 

Aliás, no lançamento do 
movimento o público foi abri-
lhantado com um espectácu-
lo de declamação de poesia, 
actuação de grupos teatrais e 
Stand UpComedy, que superou 
as expectativas dos espectado-
res. No dia do lançamento foi 
feita uma singela exposição de 
obras de arte e artesanato, além 
da cerimónia de lançamen-

to e do espectáculo realizado.
O movimento terá réplica 

nos distritos da província, com 
uma previsão, em princípio, 
até ao final deste quinquénio 
de governação. Os passos a se-
guir, doravante, são mesmo de 
trabalhar de forma árdua na di-
vulgação deste movimento, de 
modo a influenciar o público-
-alvo para que possa aderir aos 
espectáculos, pois é através 
desta adesão que os artistas 
poderão conseguir a sua ren-
da, como também melhorar 
a sua performance em palco. 

“Convenhamos que esta 
classe na província de Tete 
ficou muito tempo sem actu-
ar. E se um ou outro actuava 

era de forma isolada, o que 
também poderá acontecer 
caso um artista inscrito no 
movimento seja convidado 
por um promotor de even-
tos paaa fazer um espectácu-
lo”, explicou Elísio Franque.

“Este é um movimento 
que veio para ficar e espera-
-se que o público, que sãoos 
turistas, a população local, 
possa ter a cultura de com-
prar os bilhetes e assistir aos 
espectáculos. Só desta forma 
a cadeia da indústria cultural 
na província poderá crescer 
e desenvolver, acima de tudo 
darmos valor ao potencial ar-
tístico que cá temos”, assegura.

sIlVINO mIRaNDa
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Nas eleições 
p a r l a m e n -
tares de 3 
de Abril, na 
Hungria, o 

Partido Fidesz (Aliança Cívica 
Húngara) do Primeiro- minis-
tro Viktor Orbán, em coligação 
com o KDNP (Partido Cristão 
Democrata Popular), alcançou 
uma grande vitória. A coliga-
ção dos dois partidos vem de 
2005 e, embora mantenham a 
sua identidade, o Fidesz é cla-
ramente o maior, com repetidas 
maiorias absolutas no Parla-
mento desde 2010. Desta vez, 
entretanto, os partidos adversos 
se tinham reunido numa coli-
gação um pouco estranha, uma 
coligação que ia desde o Jobbik, 
um partido de extrema-direita 
radical, acusado de anti-semi-
tismo, racismo e perseguição 
aos ciganos, até ao esquerdista 
MSZP, Partido Socialista Hún-
garo, resultante da evolução do 
MSZMP, Partido Socialista dos 
Trabalhadores da Hungria, o 
antigo Partido Único do regime 
Comunista. E no meio, toda a 
gama de centrismos liberais, so-
ciais-democratas e europeístas.

Uma aliança contra-natura

Esta original coligação 
tinha como denominador co-
mum o inimigo principal – Or-
bán e o Fidesz. Como líder, 
foram buscar uma personagem 
também original, Péter Márki-

-Zay. Engenheiro e economis-
ta de formação, Márki-Zay é 
pai de sete filhos e afirma-se 
católico e de direita. Mas é 
um defensor dos casamentos 
entre pessoas do mesmo sexo 
e ataca Orbán chamando-
-lhe de homofóbico e inimi-
go da Agenda LGBTQ+. E 
é, em economia, um liberal 
radical, confiante na sabe-
doria infinita dos mercados.

Esta coligação arco-íris, 
com toda a sua soma de con-
tradições, confrontava um lí-
der e um partido – Orbán e o 
Fidesz-KPND – com convic-
ções nacionais-conservadoras 
e populares, firmes e observa-
das no Governo do país desde 
há 12 anos. A vitória destes 
deu-se apesar da convergên-
cia da campanha da oposição 
com os ataques vindos da 
Comissão Europeia e do Par-
lamento Europeu e de uma 
barragem cerrada de propa-
ganda dos grandes meios me-
diáticos internacionais, para 
os quais Orbán e a Hungria se 
tornaram um símbolo do “ini-
migo a abater” – o naciona-
lismo conservador e popular.

A Hungria de Orbán é isso: 
nacionalista, na medida em 
que resiste, como a Polónia 
e a maioria dos países da Eu-
ropa Oriental, às pretensões 
hegemónicas do federalismo 
de Bruxelas; conservador, 
pela sua defesa da família e 
dos valores da família e pela 

oposição decidida à Agenda 
Woke-LGBT e à sua “ideo-
logia do género”; popular, no 
sentido em que há uma defesa 
dos sentimentos e valores dos 
cidadãos comuns – e na Hun-
gria particularmente do “país 
rural” – contra a hegemonia 
político-cultural das elites 
progressistas e globalistas.

Estes valores ou contrava-
lores globalistas estão, aliás, 
bem personificados noutro 
húngaro, George Soros, que se 
tornou para os seus inimigos o 
símbolo de ocultos e tenebrosos 
poderes que prossegue por via 
indirecta, financiando lobbies 
e campanhas de propaganda.

Analistas, observadores 
e sondagens falavam de um 
“combate renhido” na elei-
ção, com os blocos do Fidesz 
e da Oposição Unida muito 
próximos, embora se falas-
se de uma curta vantagem 
dos candidatos do Governo.

As razões da vitória

Perante estas expectativas, 
os resultados de domingo não 
podiam ser mais surpreenden-
tes: num universo de quatro 
milhões de votantes, a coliga-
ção Fidesz-KDNP teve 54% 
dos votos (cerca de 2.850.000 
votantes) e a coligação da opo-
sição Unidos Pela Hungria 
34% (1.810.994). Um novo 
partido nacionalista radical 
– A Nossa Pátria – teve 6% 

dos votos, cerca de 320.000.
Na habitual desinforma-

ção, os grandes meios do 
Ocidente euro-americano 
não se cansaram de demoni-
zar Orbán, colando-o ao Ar-
quidemónio Putin, como seu 
aliado e satélite. Na verdade, 
Orbán condenou a invasão 
da Ucrânia, e a Hungria tem 
recebido centenas de milha-
res de refugiados ucranianos, 
mais de meio milhão até 30 
de Março. Mas o Primeiro-
-ministro húngaro recusou-se 
a permitir a passagem de ar-
mas ou soldados para a Ucrâ-
nia através das suas fronteiras.

Orbán é um nacionalista-
-conservador e por isso um 
realista. Se alguns pontos ide-
ológicos, como o respeito pela 
religião e a defesa da família 
o podem aproximar de Putin 
– como de outros nacionalis-
tas conservadores europeus 
na França, na Itália e na Espa-
nha – não hesitou, como todos 
eles, em condenar a agressão 
de 24 de Fevereiro. Mas sen-
do vizinho da Ucrânia, o país 
sofreu já bastante às mãos da 
Rússia, quer no tempo do czar 
Nicolau I, em 1848-1849, 
quando as tropas russas ajuda-
ram a esmagar a revolta de La-
jos Kossuth contra Viena; quer 
em 1956, quando outra vez as 
tropas russas, chamadas pelo 
Governo comunista de Ka-
dar, “restabeleceram a ordem” 
em Budapeste, matando mi-

lhares de patriotas húngaros.
Perante estes precedentes, 

o Primeiro-ministro Orbán 
interpretou os sentimentos 
populares de não se verem en-
volvidos, contra a sua vontade 
e contra os interesses nacio-
nais húngaros, numa guerra 
com a Rússia. Essa política de 
equilíbrio, entre o bom aco-
lhimento aos refugiados – a 
Hungria é o país da UE que 
recebeu, até agora, mais re-
fugiados per capita – bem 
como as medidas populares 
de solidariedade social, con-
solidaram esta quarta vitória 
de Orbán, que subiu, quer em 
número de votos, quer de lu-
gares em relação à eleição de 
2018. Tem agora 135 dos 199 
lugares no Parlamento, mais 
do dobro dos 56 da Oposição 
dos “Unidos pela Hungria”. 
O partido de direita naciona-
lista radical, o movimento A 
Nossa Pátria, do ex-presiden-
te do Jobbik, Lászlo Toro-
czkai, elegeu sete deputados.

Comentando os resultados 
finais, com o seu habitual hu-
mor cáustico, Orbán declarou:

“Nunca tivemos tantos 
opositores – os burocratas de 
Bruxelas, os media interna-
cionais do main stream e o 
Presidente da Ucrânia”. Mas, 
acrescentou, referindo-se à di-
mensão da vitória, que esta po-
dia “ser vista da Lua, mas cer-
tamente também de Bruxelas”.

A ver se vêem.

O triunfo de Orbán


