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Desta vez é de vez?

Governo e Renamo assinam 
fim das hostilidades 
O Presidente da República, Filipe Nyusi, e o presidente 
da Renamo, Ossufo Momade, assinam, esta quinta-feira, 
01 de Agosto, na Serra da Gorongosa, o acordo definitivo 
de cessação das hostilidades militares. O anúncio foi feito, 
ontem, por Filipe Nyusi, durante o informe anual sobre 
estado geral da Nação.

“Este mo-
m e n t o 
h i s t ó r i c o 
reafirma a 
esperança 

para um futuro risonho”, disse 
Nyusi na Assembleia da Repú-
blica.

Refira-se que, na segunda-
-feira, a Assembleia da Repú-
blica aprovou a Lei de Amnis-
tia que despenaliza os crimes 
cometidos pelos militares da 
Renamo no âmbito do conflito 
contra as forças governamen-
tais. 

Na mesma segunda-feira, 
arrancou, na Serra da Goron-

gosa, o processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Rein-
tegração (DDR) dos homens 
armados da Renamo. ‘‘É um 
momento histórico”, já havia 
considerado Ossufo Moma-
de.

O líder da Renamo consi-
derou carregado de “simbo-
lismo” o momento da entrega 
de armas por quatro guerri-
lheiros do maior partido da 
oposição à Comissão dos As-
suntos Militares do país.

 No seu discurso alusivo a 
ocasião, Ossufo Momade dis-
se “a partir desta cerimónia 
histórica e de grande simbo-

lismo, esperamos que preva-
leçam esses valores, para que 
não voltemos a cometer os 
mesmos erros do passado”.

Com o processo DDR, 
marcou-se um passo impor-
tante para a assinatura de um 
acordo entre o Governo e a 

Renamo rumo a paz definiti-
va em Moçambique, o que vai 
acontecer nos próximos dias 
na cidade de Maputo. 

Bancadas divergem sobre acordo de cessação 
Entretanto, as bancadas 

parlamentares divergem em 
relação ao acordo definitivo de 
cessação das hostilidades mili-
tares no país. Enquanto a Re-
namo apela um acordo huma-
nizado e definitivo; a Frelimo 
defende que só com a Renamo 
desarmada se pode alcançar 
um Estado de direito demo-
crático; por seu turno, o MDM 
entende que o acordo não passa 
de mais um teatro com vista a 
ganhar as eleições de Outubro 
próximo.

Para o deputado parlamen-
tar do Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM), 
Fernando Bismarque, Filipe 
Nyusi, durante o seu mandato, 
não conseguiu cumprir com 
sua promessa de desenvolver 
uma governação inclusiva.

Para Bismarque, em Mo-
çambique, o partido que ganha 
as eleições é que “leva tudo, se 
é da oposição não serve”, razão 
pela qual, segundo entende, 
os níveis de assimetrias entre 
as províncias criam condições 

para que o país regresse a cli-
vagens que originam os ataques 
armados.

Sobre o acordo de cessa-
ção definitiva das hostilidades 
militares prometido para hoje 
(quinta-feira), Fernando Bis-
marque lamenta que se trate de 
mais um acordo teatral com o 
fim único de chegar as eleições 
em Outubro e “elevar o arauto 
da paz, mas que, na prática, por 
causa de tudo aquilo que esteve 
por detrás do recenseamento 
eleitoral, não há dúvidas que 
há condições para o processo 
eleitoral termine, de novo, em 
violência”.

Segundo Bismarque, agora, 
há inscrições dos homens da 
Renamo, mas há um grupo que 
se auto denomina junta militar 
que não se sabe “como é que o 
governo vai gerir essa situação, 
tendo em conta que o ambiente 
que se vive na Renamo é de cor-
tar à faca”. 

Por seu turno, a chefe da 
bancada parlamentar da Re-
namo, Ivone Soares, que foi 
convidada pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, a fazer 
parte da cerimónia do acor-

do definitivo de cessação das 
hostilidades militares em Go-
rongosa, explicou a imprensa 
que a Renamo quer um acordo 
humanizado que não exclua ne-
nhum militar da Renamo.

“Enche-nos de satisfação 
saber que, finalmente, será as-
sinado o acordo de cessação 

definitiva das hostilidades mili-
tares, esperamos que, com o iní-
cio da integração, reintegração 
e reinserção social, possamos 
garantir que todos os nossos 
combatentes possam ter uma 
reintegração e inserção social 
humanizada, com garantias de 

que não tenham dificuldades de 
inclusão na sociedade e que se 
preveja apoio para os filhos de 
combatentes que não tiveram 
oportunidade de ter o calor dos 
pais para terem uma educação 
de qualidade, que haja oportu-
nidade de terem bolsas de estu-
do e que tenham oportunidade 

de desenvolver projectos que 
possam ajudar no seu auto sus-
tento”, apelou Soares.

Entretanto, de acordo com 
Ivone Soares, trata-se de um 
momento “de alegria, mas é 
uma alegria que vai saber se 
será doce ou adocicada, quan-
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do efectivamente houver o 
cumprimento cabal para que 
não aconteça o que aconteceu 
no passado, em que tivemos 
acordos que foram celebrados 
mas que depois não houve o 
cumprimento. Portanto, quere-
mos que desta vez seja a valer 
e vamos dar total apoio as duas 
lideranças, em particular a li-
derança do presidente Ossufo 
Momade e o Presidente da Re-
pública para que eles tenham a 
tranquilidade e serenidade ne-
cessárias para cumprirem com 
o acordo que vão assinar ama-
nhã”. 

Entretanto, questionada so-
bre o tratamento que será dado 
a suposta junta militar ou de-
sertores militares da Renamo, 
Soares explicou que não admite 
essa linguagem de desertores. 
“Já disse isso publicamente e 
reitero, os militares da Renamo, 

sejam eles oriundos do sul, do 
centro ou de norte do país, de-
vem ter um tratamento huma-
nizado neste processo de DDR. 
Portanto, vamos trabalhar para 
garantir que haja um processo 
tranquilo, pacífico, em que to-
dos se sintam respeitados nos 
seus direitos e anseios”, disse 
Ivone Soares. 

Por seu turno, o porta-voz 
da bancada parlamentar da Fre-
limo, Edmundo Galiza Matos 
Júnior, disse que a Frelimo faz 
uma análise positiva do informe 
do chefe de Estado.

Segundo Matos, Filipe Nyusi 
fez uma radiografia fiel do país 
nesses cinco anos de acções 
desenvolvidas pelo governo do 
dia, a título de exemplo, Galiza 
Matos apontou “soluções para a 
crise de fornecimento de água, 
a questão das infra-estruturas 
como escolas, hospitais, banco, 

mas também a questão da segu-
rança que este país precisa”.

Aliás, segundo Galiza Matos, 
o anúncio que foi feito pelo Pre-
sidente da República em relação 

ao desarmamento, desmobiliza-
ção e reintegração dos homens 
armados da Renamo teria sido 
“em nosso entender, algo positi-
vo e que traz efectivamente es-

perança para um Moçambique 
melhor e mais desenvolvido”.

Sobre o dossier da Paz efec-
tiva e mais concretamente sobre 
o acordo definitivo de cessação 
das hostilidades militares, Ed-
mundo Galiza Matos sublinha 
que a bancada parlamentar da 
Frelimo entende que a Renamo 
deve resolver os seus proble-
mas internamente, encontrando 
formas corajosas, definitivas e 
pacíficas para que se torne num 
partido político maduro e que 
não dependa da existência de 
armas para fazer a sua acção 
política.

“Estamos a crer que só com 
uma Renamo muito bem organi-
zada é que podemos consolidar 
o Estado de direito democrático 
e de justiça social que nós alme-
jamos para o futuro”, enfatizou 
Matos.      

(DÁVIO DAVID/Redacção)

Nyusi e o informe anual à nação

“Estado da Nação é de esperança e 
horizonte promissor”
No seu último informe anual sobre a situação geral da 
Nação, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que 
“o estado da Nação é de esperança e horizonte promissor” 
e “Moçambique tem tudo para dar’’.

Foram mais de duas 
horas em que o Pre-
sidente da Repúbli-
ca fez a radiografia 
dos cinco anos do 

seu mandato, tendo destacado 
que o Governo cumpriu a sua 
missão. Doravante, disse, estão 
lançadas as sementes para um 
futuro com esperança nos pró-
ximos cinco anos, o que estará 
associado à paz efectiva e con-
solidação da democracia.

Nyusi destaca estabilização 
económica, ao reatamento da 
confiança dos parceiros como 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), a realização da cimeira 
EUA-África, o que traduz sinal 
inequívoco de renovada con-
fiança no país, destacou tam-
bém a recente decisão final de 
investimentos da Anadarko, o 
que constitui um passo impor-
tante para o início de uma nova 
era no desenvolvimento social e 
económico do país.

Noutros temas, no seu dis-
curso, Nyusi disse que o país 
ultrapassou os desafios, com 
apoio de todos que esqueceram 
as diferenças em prol de um ob-

jectivo nacional.
“Moçambique mudou e ja-

mais será como antes, pois, en-
tre várias adversidades enfren-
tadas ao longo dos cinco anos, 
o Governo conseguiu vencer as 
questões de fundo que interfe-
riram no crescimento econó-
mico”, reiterou o Presidente, 
citando os casos das secas no 
Sul, as cheias e secas no Centro 
e Norte do país.

Lembrou ainda que o Go-
verno teve de adoptar “medidas 
excepcionais para salvar vidas e 
repor infra-estruturas” devido 
aos impactos dos ciclones Idai 
e Kenneth, tendo o Executivo 
activado o alerta vermelho.

Filipe Nyusi também se re-
feriu aos ataques que assolam 
a província de Cabo Delgado 
que, para ele, “afectam o pro-
cesso de desenvolvimento à 
imagem da queda de carvão e 
alumínio, que encarece expor-
tações”.

A materialização das pers-
pectivas no futuro promissor, 
segundo Filipe Nyusi, cria 
oportunidades para o país alar-
gar o emprego. Para o efeito, 

“temos de acreditar em nós e 
fazer mais do que os parceiros 
que acreditam em nós. Temos 
de apostar na economia e apos-
tar no país”. 

Deste modo, segundo Nyu-
si, a educação deverá receber 
maior investimento, pois a pre-
tensão de Nyusi é dotar os mo-
çambicanos de conhecimentos 
que os ajudem a ultrapassar os 
desafios da nação.

O Presidente da Repúbli-
ca considera que Moçambique 
venceu o ciclo atípico que en-
frentou, com as adversidades 
inéditas superados graças ao 
trabalho e ao empenho de cada 
um dos moçambicanos. Mes-
mo reconhecendo que subsis-

tem desafios, Nyusi está feliz 
pelas metas.

Entende o Presidente da Re-
pública que os próximos cinco 
anos estarão associados à paz 
efectiva e consolidação da de-
mocracia. 

“Sem paz não há desenvol-
vimento. Prometemos que não 
descansaremos sem alcançar-
mos a paz efectiva. Não vamos 
recuar”, disse Nyusi, lembrando 
que sob sua liderança o Gover-
no manteve diálogos abertos 
com todos segmentos moçam-
bicanos no processo de tornar a 
inclusão, a unidade e harmonia 
social realidades imaculadas. 

E esse diálogo, esta é a con-

vicção de Filipe Nyusi, mostrou 
que o objectivo comum dos mo-
çambicanos está acima de cores 
partidárias. Assim, foi possível 
calar as armas, implementar 
memorando de entendimento 
sobre assuntos militares entre o 
Governo e a Renamo. 

E, porque nada dessa busca 
pela paz efectiva seria possível 
sem o envolvimento do maior 
partido da oposição, Nyusi 
agradeceu a Renamo, anun-
ciando que hoje se vai tornar 
definitiva a assinatura de ces-
sação de hostilidades. “Este 
momento histórico reafirma a 
esperança para um futuro riso-
nho”, defendeu.

No seu discurso, o PR disse 
ainda que o Governo adoptou 
medidas económicas corajosas 
que permitirão controlar a in-
flação, agora em 4%, estabilizar 
o metical em relação às princi-
pais moedas, como o dólar e o 
rand.

Em relação à dívida pública, 
Nyusi afirmou que o Governo 
conversou com os credores, 
tendo em vista a credibilidade 
do país.

No que à transparência diz 
respeito, Nyusi anunciou que o 
país recuperou mais de dois mi-
lhões de meticais das empresas 
que não canalizavam descontos 
ao INSS.
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Em forja manual sobre percepção da sociedade 

Macuane ausculta assembleias provinciais

| destaques |

José Jaime Macuane,  pesquisador e professor universitário, 
foi contratado como consultor do Instituto para Democracia 
Partidária (IMD) para auscultar as assembleias provinciais 
com objectivo de criar um manual de percepção da socie-
dade sobre o desempenho das assembleias provinciais.

O presidente da 
A s s e m b l e i a 
Provincial de 
Maputo, João 
Matola, um dos 

primeiros a ser ouvido, expli-
cou que as Assembleias provin-
ciais não têm voz activa perante 
os governadores de província, 
por terem sido nomeados pelo 
Presidente da República. Por 
isso, Matola saúda a revisão da 
Constituição da República, à 
luz do novo pacote de descen-
tralização, porque alarga o po-
der local.

Macuane explicou, na oca-
sião, que o seu trabalho consiste 
em avaliar a percepção do tra-
balho das APs nestes 10 anos, 
desde a sua existência na pers-
pectiva governamental e tam-
bém dos seus membros, assim 
como também dos cidadãos.

“O que a nós interessa sa-
ber é, primeiro, sobre a percep-
ção do mandato, sabemos que, 
numa fase inicial, houve uma 
certa confusão sobre o que era 
o mandato, o que influenciou 
para o arranque de algumas AP, 
a nível do país, e também, sobre 
o cumprimento dos referidos 
mandatos ao longo dos 10 anos. 
Em que medida essas APs es-
tão a representar os cidadãos e 
como o fazem, e sobretudo, em 
que medida estão a fiscalizar ao 

executivo, em que medida estão 
a contribuir para o reforço não 
só da democracia de uma for-
ma geral, mas, especificamente 
da democracia no contexto da 
descentralização?”. Questionou 
Macuane.

 Segundo apuramos ainda 
no local, a referida ausculta-
ção visa ainda criar uma base 
de reflexão para se elaborar 
um guião orientador que não 
só possa servir para a própria 
Assembleia Provincial, mas, 
também que possa ser um ins-
trumento para todos interve-
nientes.

Em resposta, João Matola 
disse que este é o segundo man-
dato das APs e que não foi fácil 
a sua implantação a nível do 
país, porque se tratava de uma 
coisa nova.

“Somos os olhos das 
populações”

De acordo com João Mato-
la, as APs foram criadas para 
servir de agente fiscalizador 
do Estado a nível dos governos 
províncias e também são es-
sas mesmas APs que aprovam 
o Plano Económico e Social 
(PES) e também o balanço do 
mesmo comando.

“As APs funcionam como 
olheiras dos cidadãos, porque 

se elas existem é porque elas fo-
ram votadas, os seus membros 
também foram votados pelas 
populações que devem servir 
e a maneira de servir é fazer 
fiscalização das actividades do 
governo a nível da província”, 
explicou Matola, para de segui-
da acrescentar que “não posso 
dizer com certeza que todas as 
APs não fazem ou fazem, mas 
temos estado a sair como Mesa 
e em comissões para explicar as 

populações quem somos nós, 
a nossa função é explicar tam-
bém que se existimos é porque 
eles existem como população, 
por isso, que somos os defenso-
res desta população”.

Não tínhamos força perante o 
governador 

Paradoxalmente, o mes-
mo órgão que devia fiscalizar 
o governo a nível da província 
era ofuscado pela figura do go-
vernador da província que, por 
imperativo legal, era nomeado 
pelo Presidente da República.

Conforme lamentou ainda 
João Matola: “nós dizíamos que 
não tínhamos muita força pe-
rante o governador, porque não 
saí das APs, agora será homo-
logado pela AP, o que significa 
que as APs terão voz para se 
fazer sentir perante o governo 
da província, isso já é muito 
bom. É verdade que a lei ainda 
não começou a ser implemen-
tada, ela será implantada após 
as eleições de 15 de Outubro 
próximo”.

Falando ainda sobre os de-
safios das APs, Matola explicou 
que o grande desafio é de fazer 
as populações perceberem que 
as APs existem para as defen-

der.
 Por outro lado, também 

há necessidade de criar maior 
abertura administrativa entre 
os órgãos descentralizados, mais 
concretamente, as APs e as au-
tarquias locais.

Porque, segundo Matola, 
as APs tem recebido (em vão) 
petições de munícipes sobre 
assuntos que dizem respeito ao 
município.

“O que tem acontecido é 
que, quando as populações não 
vêem os seus assuntos a corre-
rem, acabam fazendo petições 
para Assembleia Provincial, mas 
as APs, para esse caso em con-
creto, estão limitadas, porque 
as autarquias são autónomas e 
não podemos intervir naquela 
população que está no espaço 
da autarquia”, lamentou João 
Matola.

Aos seus olhos, Matola apon-
ta que esta situação cria certo 
“retrocesso” para as populações 
que estão dentro da autarquia, 
mas que não percebem nada 
dessa separação administrativa. 
Daí que defende a “necessidade 
de se abrir uma abertura no sen-
tido de se reconhecer que afinal 
todos nos estamos a trabalhar 
para a mesma população”.

O Movimento Nova De-
mocracia vai entregar, na tarde 
desta quinta-feira, a sua candi-
datura junto a Comissão Nacio-
nal de Eleições (CNE) para as 
eleições gerais de 15 de Outu-
bro próximo.

O acto estava inicialmente 
agendado para ontem, quarta-
-feira. Mas a CNE decidiu que 
devesse acontecer na tarde de 
hoje, justamente o último dia 
de entrega da candidatura dos 
partidos políticos.

Recorde-se que o Movi-
mento Nova Democracia, fun-
dado recentemente, não tem 
candidato para a eleição pre-
sidencial, estando unicamente 
focado em conquistar lugares 
na Assembleia da República, 
considerando este objectivo vi-
tal para a definição de políticas 
públicas que favoreçam as ca-
madas mais desfavorecidas da 
sociedade, sobretudo jovens e 
crianças.

Nova Democracia entrega candidatura
Legislativas de Outubro

dávio david
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Frei Alfredo Maurício sugere separação das águas 

Eleições e negociações para paz 
não jogam juntos

O académico e docente universitário, Frei Alfredo Maurício, 
entende que combinar o processo eleitoral num contexto 
de negociação para a paz efectiva e reconciliação nacional 
resulta num contraditório e um cenário atípico, pela sen-
sibilidade e tratamento que cada dossier deve merecer. No 
capítulo da análise sobre a descentralização questiona se 
será este o modelo que se pretende, argumentando que, ao 
incluir a figura de secretário do Estado, revela clara intensão 
de anular o acordo sobre a eleição de governadores.

Falando no debate 
sobre desafios dos 
processos eleitorais 
em Moçambique 
num contexto de 

negociação da paz, Frei Mau-
rício indicou que a introdu-
ção do modelo de democracia 
multipartidária no país esteve 
intimamente ligada às negocia-
ções de paz entre o Governo e a 
Renamo, com o objectivo ape-
nas de se ir às eleições, sem, no 
entanto, atender efectivamente 
cada processo.

Entende Frei Maurício que 
no contexto das negociações 
para pôr fim à guerra de de-
sestabilização, era de esperar 
se estabelecer normas e instru-
mentos necessários, no senti-
do de garantir uma passagem 
efectiva, o que não aconteceu, 
originando-se, a partir daí, de-
feitos do modelo de democra-
cia moçambicana.

O contraditório de que se 
assiste, no campo das nego-

ciações entre o Governo e a 
Renamo, segundo o académi-
co, deve-se ao facto de iniciar 
o “jogo” antes de acordar em 
relação às normas do mesmo, 
estando, simultaneamente, em 
curso o que faz do país viver 
uma situação atípica na defi-
nição de técnicas de transição 
política.

O académico questiona 
como é que o partido no po-
der chega à governação como 
resultado de escrutínios sem 
regras efectivamente estabeleci-
das, para além de que o mesmo 
Governo é objecto de discussão 
na mesa de diálogo, traduzindo 
um cenário um novo vocabulá-
rio na literatura política para a 
história de democracia.

“A explicação desta anor-
malidade pode residir ou na 
perpetração da recusa recípro-
ca do reconhecimento da legiti-
midade entre a Frelimo e a Re-
namo, não há norma resultante 
do acordo tácito, o que significa 

ludibriar o processo da demo-
cratização do país”, precisou 
Frei Maurício.

Entende o académico que 
numa situação de um partido 
dominante até permite que a 
oposição e a população estabe-
leçam normas e estruturas, mas 
nunca serão funcionais, pois o 
domínio é de tal forma a anular 
qualquer tentativa de mudança 
ou de reduzir a probabilidade 
de a oposição ter valor.

É com base nestes argumen-
tos que o académico diz que, 
apesar de vários processos de 
negociação, consubstanciaram-
-se em sucessivos e sistemáticos 
processos de revisão da lei elei-
toral, sem, no entanto, afrontar 
os defeitos do modelo de de-
mocracia moçambicana, desde 
a estabilidade das instituições 
de administração eleitoral, a 
transformação de processos lo-
cais e distritais em espaços de 
consulta, bem como a ausência 
de uma política clara de des-
centralização no processo de 
municipalização.

“Figura do secretário do 
Estado anula acordo de 

eleição de governadores” 

Num sistema de partido 
dominante em que, embora 
se realize regulamente as elei-
ções, no entanto, estas eleições 

não têm efeito significativo de 
determinar ou causar profun-
das transformações políticas 
no país, uma vez que o partido 
dominante mantém o controlo 
das instituições públicas, sobre-
tudo os órgãos de gestão eleito-
ral (STAE e CNE).

O académico questiona 
haver vontade política de se 
efectivar a descentralização, 
ora acordada, e diz que embo-
ra exista instituições políticas e 
a legislação para este processo, 
entretanto, não há garantia da 
sua efectivação. Aponta como 
exemplo a existência da figura 
do secretário provincial, se a 
eleição de governadores pro-
vinciais, de alguma forma es-
tejam condicionados ao poder 
central, o que introduz intensão 
clara de anular o acordo sobre a 
eleição dos governadores.

“Transição democrática deve 
incluir entendimento entre 

várias forcas políticas”

 
Durante os primeiros vinte 

anos, o pacote da paz foi con-
siderado caso de sucesso, uma 
vez que consegui fazer a pas-
sagem, não só da guerra para a 
paz, como também do regime 
do partido único para multi-
partidário, no entanto, a partir 
dos meados de 2010, os espaços 
criados no âmbito do proces-
so da democratização no país 
foram sendo controlados e vi-
ciados pelo sistema do partido 
dominante. 

Frei Maurício defende que o 
processo de transição democrá-
tica deve incluir entendimento 
entre as várias forças políticas, 
como procedimento preliminar 
para outros requisitos, acres-
centando que Moçambique não 
é o primeiro país a realizar pro-
cessos de transição, apontando 
alguns exemplos, incluindo a 
democracia dos países africa-
nos, entre os anos oitenta e no-
venta, que transitaram de abso-
lutismos para a democracia, de 
partidos dominantes para uma 
democracia. 

“Estamos entre situação de 
possíveis duas explicações, ou 
então esta continua a dita ne-
gociação entre a Renamo e a 
Frelimo que representa a inca-
pacidade do partido no poder 

em aceitar que este país possa 
ser governado por um outro 
partido, mas por outro lado, a 
própria Renamo se calhar não 
está convencida de estar numa 
situação de um país de estado 
democrático capaz de concor-
rer com seu adversário através 
destes princípios e normas de-
mocráticas”, indicou.

Redução de espaço político 
para oposição

Apesar de haver eleições 
pouco competitivas, os par-
tidos da oposição tendem a 
enfraquecer de eleições em 
eleições e, em contra partida, 
o partido no poder torna-se 
auto-suficiente e arrogante, as-
sociado ao facto de exercer in-
fluência nos órgãos de gestão 
eleitoral (STAE e CNE), o que 
facilita a perpetração sistemáti-
ca de fraudes eleitorais, concor-
rendo para uma abstenção dos 
eleitores.

Entende Frei Maurício que 
a fasquia de abstenção de elei-
tores aparece como uma reação 
pública contra o sistema do 
partido dominante, sendo que, 
dos poucos eleitores que vão 
às urnas fazem-no, tendo em 
conta os benefícios que têm dos 
serviços do partido no poder.

“Não há democracia sem 
inclusão económica” 

Num outro desenvolvimen-
to, Frei Maurício indica que o 
processo democrático se deve 
acompanhar pela liberaliza-
ção económica, sob risco de se 
constituir um poder hegemóni-
co, ou seja, um partido domi-
nante que se utiliza da econo-
mia para perpetuar o próprio 
poder.

“No caso de Moçambique, 
sentimos porque há uma di-
visão clara, os que defendem 
poder político, os que estão 
expostos a servir o poder polí-
tico, de alguma forma, econo-
micamente também estão bem, 
os outros estão completamente 
excluídos. A definição em si da 
democracia não separa estas 
duas realidades, a democracia 
politica e económica”.
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Um doce alívio de dor

Uma prática es-
tabelecida já há 
longa data no 
seio de muitas 
famílias mu-

çulmanas, consiste em colocar 
na boca de um bebé recém-
-nascido, um pequena porção 
de tâmara ou outra fruta doce, 
previamente mastigada.

Esta prática é uma tradição 
do Profeta Muhammad (S.A.W.) 
pois assim como consta no Al-
-Qur’án, ele foi enviado para a 
Humanidade como misericór-
dia, e com a arte da cura.

Da origem deste hábito po-
demos deduzir que há virtudes 
na sua prática.

A colocação de uma pequena 
porção de uma substância doce 
na boca de um bebé recém-
-nascido, pode reduzir subs-
tancialmente a sensação de dor, 
e também o palpitar anormal 
do coração.

Um interessante estudo cien-
tífico publicado no “British Me-
dical Journal” (edição número 
6993 de 10 de Junho de 1995) 
provou, sem qualquer margem 
para dúvidas, o benefício de 

dar açúcar a um bebé recém-
-nascido. Esta prática reduz a 
dor que o bebé pode sentir num 
procedimento que seja doloro-
so, como por exemplo, quando 
se lhe pica o calcanhar para a 
recolha de amostra de sangue, 
ou antes da circuncisão. 

O estudo intitulado “The 
Analgesic (Pain Killing) effect 
of sucrose in full term infants: A 
Randomised Controlled Triall” 
foi feito por Nora Christopher 
Wood; Gillian Griffiths; e Mal-
colm Levene na Enfermaria 
Geral dos Cuidados Pós-Natal 
de Leeds, na Inglaterra.

Foram escolhidos aleatoria-
mente 60 bebés saudáveis, para 
receber cada um, 2 ml. (milili-
tros) de um dos quatro líquidos 
preparados: 12,5% de açúcar 
(sucrose); 25% de açúcar (su-
crose); 50% de açúcar (sucrose) 
com água esterilizada (control).

Ao primeiro grupo de 30 
bebés foi ministrado o xarope de 
açúcar antes do teste rotineiro de 
sangue (picadela no calcanhar, 
habitualmente dolorosa), teste 
este feito para detectar icterícia, 
enquanto ao outro grupo de 

igual número de bebés foi-lhe 
ministrada apenas água este-
rilizada. 

Ao primeiro grupo ao qual se 
ministrou, por via da colocação 
na língua de 2 ml. de 25% ou 50% 
do líquido doce preparado, antes 
da picada no calcanhar, reduziu 
significativamente o tempo de 
choro, comparativamente ao 
outro grupo a quem se ministrou 
apenas água.

Para além disso, o palpitar 
de coração desses bebés voltou 
ao seu normal em menos tempo. 
Quanto mais doce for o líquido 
com açúcar preparado, maior 
será o seu efeito, bem como 
menor será o tempo de choro. 

Daqui podemos concluir 
que o sucrose (açúcar) coloca-
do na língua do bebé pode ser 
uma forma útil e segura de uso 
analgésico nos bebés recém-
-nascidos.

Blass e Hoffmeyer também 
mostraram que 12% do líquido 
preparado a partir do açúcar 
ministrado oralmente, reduziu 
significativamente a duração 
do choro nos bebés recém-
-nascidos submetidos à picada 

no calcanhar, ou à circuncisão.
Este estudo foi publicado 

no Jornal “The Independent” 
do dia 9 de Junho de 1995, bem 
como num artigo no “British 
Medical Journal”.

A  prát ic a  do  Profe t a 
Muhammad (S.A.W.) está re-
gistada em colectâneas dos 
seus dizeres, em especial nas 
colectâneas autênticas de Al-
-Bukhari e Musslim.

Abu Buradah narrou de Abu 
Mussa (R.T.A.) que disse: “Eu 
tive um bebé recém-nascido, 
que levei-o para junto do Pro-
feta Muhammad (S.A.W.). Ele 
deu-lhe o nome de Ibrahim. De 
seguida mastigou uma tâmara, 
tomando uma parte daquele 
bolo alimentar e esfregando-o 
no interior da boca do recém-
-nascido. E orou a favor do 
meu bebé”.

Portanto, catorze séculos 
depois, a ciência provou que pôr 
uma tâmara ou uma fruta doce 
na boca de um bebé recém-
-nascido, reduz a sensação de 
dor, e normaliza a arritmia 
cardíacas.

E é assim que Deus, desde 

que criou o Ser Humano enviou 
orientações para melhorar a 
vida das pessoas enquanto 
estiverem aqui no mundo ter-
reno, até ao dia em que forem 
transferidas para Vida do Além.

Toda a criança que nasce, 
tem, na sua essência e por igual, 
a capacidade para o bem, assim 
como para o mal. Cabe aos pais 
o papel de afastar os filhos dos 
caminhos tortuosos, e orientá-
-los para o bem.

E é por isso mesmo que o 
Isslam atribuiu uma grande 
importância aos filhos no que 
respeita à boa educação. Definiu 
direitos dos filhos para com os 
seus pais, bem como dos pais 
para com os filhos. De entre os 
direitos dos filhos sobre os pais, 
consta o Adhaan em voz baixa 
nos ouvidos do bebé, logo à sua 
nascença, pôr-lhe algo doce na 
boca, circuncidá-lo (no caso dos 
rapazes), fazer haquiqa, rapar os 
cabelos, amamenta-lo, dar-lhe 
um bom nome isto é, um nome 
com um bom significado, etc.

Os nossos filhos são o nos-
so futuro, razão pela qual eles 
merecem toda a nossa atenção. 

Perdemos auto-estima desportiva

EmanuEl BanzE

É dia de jogo. Em 
campo estão duas 
das melhores 
equipas nacio-
nais. Talvez um 

apetitoso Maxaquene - Des-
portivo ou o excitante Costa 
do Sol – UDS, pouco importa. 
A infelicidade é de estarem 
a jogar na capital, Maputo, 
onde os jovens desta geração 
mandam fumar o Moçambola. 
Tem sido normal ver as ban-
cadas dos estádios e campos 
de Maputo às moscas, quan-
do se trata de fortes embates 

entre gigantes nacionais. Por-
quê? Não sei. Mas deixa-me 
adivinhar, será que os jovens 
não gostam mais de futebol? 
Ou talvez o nosso Moçambola 
não seja tão apetecível? Não, 
isso não. Tenho visto talen-
tos nacionais a despertarem 
o interesse de clubes euro-
peus, o que prova que, aqui, 
se joga e bem, e o futuro é 
ainda mais promissor. Então, 
reflicto. Lembro-me dos jogos 
da Champions League, na Eu-
ropa, quando jovens, adultos e 
crianças, de ambos os sexos, 

enchem os salões de bares até 
transbordarem, cenário que 
lembra o caudal dos nossos 
rios em Janeiro. Nesses locais 
os adeptos até pagam para as-
sistir aos jogos, vibram a cada 
segundo e festejam os golos 
antes mesmo de serem marca-
dos. Repenso, o que é que está 
a acontecer? Tento entender 
porquê comemoramos um golo 
marcado na Europa, a milhares 
de quilómetros de distância, 
enquanto nada sabemos so-
bre o que acontece em nossa 
casa. Tirando o facto de que 

a maioria dos moçambicanos 
adeptos e amadores de futebol, 
como eu, torcem por várias 
equipas europeias ao mesmo 
tempo, sendo uma em cada 
país. Entretanto, desconhecem 
a equipa que lidera o campe-
onato nacional, muito menos 
podem citar nomes de alguns 
dos jogadores em destaque na 
presente temporada. Foi com 
muita esperança que acompa-
nhei a criação da Associação 
Moçambicana de Imprensa 
Desportiva, AMID. E lanço 
este desafio ao seu primeiro 

presidente, Adão Matimbe. O 
adepto nacional já não se iden-
tifica com a causa do desporto 
nacional. E, para resolver este 
problema, a Média tem um 
papel relevante, pois deve dar 
mais visibilidade ao desporto 
nacional e mostrar que vale a 
pena assistir, não só ao fute-
bol, mas todas as modalidades 
desportivas praticadas no país, 
e que o desporto sirva de ins-
trumento de unidade nacional, 
onde todos e todas têm espaço. 
Devolvam-nos a nossa auto-
-estima.



Moçambique 
encontra-se 
num ponto 
de viragem 
de onde não 

há volta a dar. Ou vai, ou vai. 
Não há ponto de retorno. E aí 
é onde reside o desafio maior.

O caminho tem duas vias: 
O pote de mel ou o pote de 
pombe. 

Deus deu-nos recursos em 
abundância e qualidade. Uma 
terra generosa de onde brota 
tudo o que se lhe lança. Uma 
fauna riquíssima e diversa. 
Rios e lagos à espera da nossa 
sabedoria e inteligência e um 
enorme oceano a perder de vis-
ta com a sua fenomenal abun-

dância. Um clima tropical gos-
toso tanto no inverno como no 
verão. E pessoas. Gente. Muita 
boa gente.

Poucos países terão sido 
tão graciosamente abençoados 
como Moçambique o foi. 

Deus fez a sua parte.
Cabe a nós fazermos a nos-

sa.
Depois do DFI da ENI/

Exxon Mobil o nosso país vai-
-se tornar o segundo maior 
possuidor de reservas de gás 
natural, atrás apenas do Quatar.

Qual a direcção a escolher? 
O pote de mel ou o pote de 
pombe?

A escolha a fazer é nossa.
Para as abelhas produzi-

rem mel trabalham em equipa. 
Montam as suas colmeias e 
cada um sabe qual a sua tarefa. 
A abelha chefe controla tudo e 
não permite desvios. O resulta-
do é um produto completo que, 
para além de saboroso, é, igual-
mente, terapêutico, servindo 
para curar inúmeras enfermi-
dades como cicatrizes, gripes, 
dores de garganta, etc.

As abelhas são, na mesma 
proporção, um exército disci-
plinado e impiedoso quando o 
seu território é molestado sem 
respeito ou sem a sua permis-
são.

Já para produzir pombe 
basta um tambor. Quanto me-
nos higiénico melhor para lhe 

dar aquele toque desconcer-
tante que penetra pelas veias, 
vai até aos neurónios e faz-nos 
chegar a um estágio de insani-
dade bárbaro que nem do nosso 
nome sequer nos recordamos. 
No seu estado supremo todos 
os consumidores deste produ-
to se julgam o Papa, Cristiano 
Ronaldo ou Neil Armstrong (o 
primeiro homem a pisar a lua). 

O Papa, porque prega a 
todos que lhes surgem pela 
frente. 

CR7, porque cada vez que 
se levantam se imaginam ro-
deados de adversários e vão 
ziguezagueando até eles pró-
prios se derrubarem sem apelo 
nem agravo numa auto-falta 

desonesta.
E Neil Armstrong, porque 

a cada gole o consumidor se 
sente a levitar e o seu subcons-
ciente martela-lhe a cabeça 
com a música dos Os Lunáti-
cos “Estou na lua, não me cha-
teies que agora estou na lua, e 
em breve vou chegar ao céu”. 
E chega! Vitima de intoxica-
ção.

Assim, cabe a nós escolher 
fazer o melhor percurso para 
que daqui a 10 anos possamos 
ser um dos países mais gosto-
sos de se viver.

Deus já fez a sua parte. In-
clusive já nos deu o nosso mel 
(Nyusi em swaili)

A escolha é nossa.
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O pote de mel e o pote de pombe

TInFanElO TaVumHunu (Direitos Humanos)

Os números do STAE e do INE em Gaza - será que 
são como os tempos da duração da criação do 

Universo defendidos pela religião e pela ciência?

Como sabemos, a 
religião e a ciên-
cia apresentam 
tempos diferen-
tes da duração da 

criação do Mundo! Enquanto 
para a religião, a criação do 
Universo, incluindo o Homem, 
durou apenas uns escassos 6 
dias, para a ciência durou milé-
nios! Mas depois há quem nos 
sossega defendendo que ambas 
correntes dizem a mesma coisa, 
apenas usam medições diferen-
tes do tempo, que os 6 dias de-
fendidos por um correspondem 
efectivamente aos milénios 
veiculados pelo outro! No caso 
dos números de potenciais elei-
tores em Gaza, será que esta-
mos perante a mesma situação? 
O STAE (Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral) 
veicula 2.500.000 e o INE (Ins-
tituto Nacional de Estatísticas) 
800.000! Até seria tolerável se 
a diferença fosse ínfima, mas o 
INE desassossega-nos quando 

diz que o número apresentado 
pelo STAE só podeser alcança-
do nos próximos quase 20 anos, 
segundo projecções realizadas 
com bases científicas, sic! Têm 
piada os argumentos que sees-
grimem em defesadestes núme-
ros! Os pró-STAE dizem que 
temos que ter fé (cega?!) nos 
2.500.000, porque são cidadãos 
que até lhes foram captadas as 
suas impressões digitais, fotos 
e tudo mais! Enquanto isso, os 
pró-INE dizem que temos que 
acreditar nos 800.000, porque 
foram obtidos usando-se mé-
todos científicos, directamente 
nas próprias residências dos re-
censeados, etc.

Nós, o povo, temos dificul-
dade de entender porquê tanta 
discrepância! Estranhamen-
te, o recenseamento eleitoral 
de 2019 parece o mais prenhe 
de irregularidades desde que 
entramos para a Era da demo-
cracia multipartidária! Dum 
modo geral, nas zonas favorá-

veis à oposição, dentre outras, 
há queixas, segundo as quais, 
muitos cidadãos ficaram por 
recensear...e por conseguinte, 
aqueles círculos eleitorais per-
deram mandatos... 

 Mas um dos casos mais gri-
tantesde irregularidades deu-se 
em Gaza, onde o número de po-
tenciais eleitores apurado pelo 
STAE, 2.500.000,contrasta 
largamente com 800.000, o de-
fendido pelo INE! Esta dispa-
ridade se se tivesse dado num 
outro lugar julgamos quetalvez 
não criaria tanta celeuma, mas 
porter ocorrido em Gaza, onde 
a nossa gloriosa Frelimo tem 
ganho folgadamente, criou-se a 
impressão de que a nossa glo-
riosa Frelimo, receando sofrer 
uma pesada derrota retumbante 
e asfixiante,por causa de tudo 
aquilo que seria escusado dizer, 
imbuído pelo espírito de que 
a vitória e a fraude se organi-
zam, se preparam,instruiuNife, 
Director-Geral do STAE, para 

empolar os números daque-
la parcela ea tornar um dos 
maiores círculos eleitorais, 
para garantir a obtençãoda 
maioria, mesmo que nas ou-
tras províncias(hostis) aconte-
çam catástrofes!Infelizmente, 
o Conselho Constitucional, na 
sua constante amarra às for-
malidades elegalismos infin-
dáveis, não ligou patavina às 
queixas da RENAMO. Mas se 
a comunidade Internacional 
efectivamente está interessada 
em que Moçambique alcance 
uma paz perene, apelamos-lhe 
a fazer algo para que se corri-
jam as irregularidades ocorri-
das no processo de recensea-
mento eleitoral, porque quer 
parecer que a RENAMOparte 
para estas eleições jásuspeitan-
doque a FRELIMO manipulou 
o processo a seu favor! Assim 
sendo, se perder, pode recorrer 
às armas que agora duvidamos 
cada vez mais que as vai entre-
gar todas, juntamente com os 

seus portadores! Todavia lou-
vamos a verticalidade do Pro-
fessor Rosário Fernandes, boss 
do INE, que mesmo sabendo 
que o politicamente correcto 
seria secundaro gigantesconú-
mero do STAE que favorece o 
partido que lhe nomeou, mas 
como intelectual, posicionou-
-se do lado cientificamente cor-
recto, mesmo que isso lhe custe 
perder o lugar! É que da mesma 
maneira que a Renamo exige 
a cabeça do director-geral do 
STAE por defender um número 
que não lhe favorece, a Frelimo 
também pode “decapitar“ Fer-
nandes, que defende um núme-
ro que lhedesconforta! Mesmo 
assim, RosárioFernandes recu-
sa-se a ser como alguns inte-
lectuais que por causa do tacho 
poderiam defenderque a batata 
émarisco eque o crocodilo voa, 
sópara agradar a nossa gloriosa 
problemática Frelimo e garan-
tir o tacho... 

DynDanEmakwákwa

•	 Comunidade internacional, para uma paz perene em Moçambique, por favor, recomende a correcção do recenseamento eleitoral! 
•	  Parabéns Professor Rosário Fernandes pela sua verticalidade de intelectual! 
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Por favor, tratem a “papelada” cedo para 
não exigir injustamente a “demissão 

imediata” do presidente da CNE e 
director-geral do STAE…

ma p u T a D a s Francisco Rodolfo

Partidos políticos:

•	 “RENAMO	dele”	é	assim	ou:	quem	põe	o	guizo	ao	gato…

A semana que vai findar, 
pois escrevemos estas tuas MA-
PUTADAS para o teu Grande 
Rio ZAMBEZE na quinta-
-feira (25.7.20190) nesta tua 
“Cidade das Acácias Verme-
lhas” que o mayor	Dr. Eneas 
da Conceição Comiche está 
transformando-a, paulatinamen-
te, nos mais diversos domínios.

Fomos com o Pedro na 
“Casa da Maria” defronte do 
“Hotel Cardoso”, uma casa de 
pastos que só a mania de boa 
comida dos portugueses con-
segue edificar, num local que 
outrora era subaproveitado.

-“Com que então a “Onda 
Vermelha da Frelimo” é im-
parável?!...” – provoca-me o 
Pedro, depois de ter assistido 
aquele movimento no dia 20 
de Julho na cidadela da Matola, 
província de Maputo, onde o 
Presidente da República “fi-
cou” boquiaberto, por aquele 
“vermelho” vindo de todos dis-
tritos da Província de Maputo.

- Foi um pretexto para juntar, 
não só os membros do “batuque” 
e da “maçaroca” da província, 
mas também os mais de 4000 que 

saíram da Cidade de Maputo, 
sob comando do novo “manda-
-chuva” da Frelimo na Av. de An-
gola, o jovem Razaque Manhi-
que… - explico, acrescentando.

-“Mas parece que será sempre 
assim até o início da “campanha 
eleitoral”, que iniciará 48 dias an-
tes do dia da votação, já durará 45 
dias, mas com 2 dias destinados 
à “reflexão”…” – explica o Pedro.

-Estou preocupado, com a 
barulheira que a Renamo faz, 
com a estória de que em Gaza 
“recensearam até os mortos” e 
“crianças”, para nos desviarem 
das contradições existentes no 
seio da perdiz, sobre o alegado 
não reconhecimento do General 
Ossufo Momade, Presiden-
te da Renamo, que dizem os 
“contestatários”: “não o quere-
mos, não o reconhecemos…”

-“É uma táctica de criar ce-
nários, aquela de que queremos 
a impugnação de resultados 
ou quando o “barco chamado 
Renamo está a arder no alto 
mar o melhor a afundar!...”.

-Não cabe na cabeça de 
ninguém quando se diz que 
não reconhecem Ossufo Mo-

made, numa altura em que 
ele já é candidato da Renamo 
às eleições presidenciais de 
2019 (15 de Outubro), “in-
ventando” outro candidato, 
para se inscrever quando?..

-“Fora do prazo: dura lex 
sed lex: lei é dura mais é lei…” 
– recordas sempre, oh Ro-
dolfo nas nossas cavaqueiras.

-Decididamente essa de que 
Ossufo Momade deve sair da 
corrida cabe à Renamo “deci-
dir” ou “deliberar”. Não nos 
venha agora o tal de Assessor 
Pessoal do Presidente da RE-
NAMO com a estória de impug-
nação do processo eleitoral…

-“Mas é  a  mesma tác-
t ica,  de “fuga para fren-
t e” …  -  r e a l ç a  o  Pe d r o.

-Veja aquela de um fulano 
da CIP que diz como “grande 
Doutor que em Gaza, o “re-
censeamento Eleitoral” devia 
ser anulado. Quer dizer: far-
-se-iam eleições sem Gaza. 
Que “maluqueira”… - explico.

-“São afirmações daqueles 
que “escrevem e dão entrevista” 
para justificar os milhões de 
dólares que recebem actual-

mente e para eles, “Moçambique 
não lhes interessa, desde que o 
“doadores” mandem os dólares 
e euros para as contas da sua 
ONG (organização não-gover-
namental) …” – diz o Pedro.

-O mais grave neste pro-
cesso todo é que alguns parti-
dos políticos não conseguem 
organizar a papelada e no 
fim vão culpar a CNE (Comis-
são Nacional de Eleições) e o 
STAE (Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral), 
alegadamente porque não fo-
ram flexíveis… - digo ao Pedro.

- “Há muito pseudo jornalis-
ta que “escreve por encomenda” 
para ganhar dinheiro, porque 
dá destaque à entrevista que o 
“patrão” lhe pagou mentindo 
descaradamente, mas o nosso 
SNJ (Sindicato Nacional de 
Jornalista) não lhe deita mão, 
com o seu “Conselho Deonto-
lógico”, porque a “corrupção não 
é só no Aparelho de Estado”…

-Quantos ministros e vice-
-ministros veremos os seus 
nomes vilipendiados, sem possi-
bilidade de se defender, daqui até 
às Eleições do dia 15 de Outubro 

de 2019?... – provoco o Pedro.
-“Veja que ninguém es-

capará: inventar-se-ão, co-
bras e lagartos para se dene-
grir a imagem das pessoas…”

-Alguém dizia há dias: 
“Renamo dele é assim!...” Por-
que o se passa, no chamado 
“maior” partido de Oposição 
é inconcebível. Por um lado 
os “guerrilheiros” (homens 
armados) dizem uma coisa, 
mas, por outro lado, o Porta-
-Voz, José Manteiga, diz outra!...

-“Porque não optar por um 
sentido apaziguador: todos 
queremos eleições sem “ho-
mens armados” no dia 15 de 
Outubro…” – era a última do 
Pedro depois de pagar a conta.

Na verdade, há que separar 
o trigo do joio e o lobo das ove-
lhas, nesta maka	da Renamo…

E para semana haverá mais…
Recomendação: Partidos 

políticos, vão tratar da pa-
pelada, porque o presidente 
da CNE e o director- geral do 
STAE, não cabe a ele a flexi-
bilidade. Há prazos a cum-
prir, na “Lei”. Até concor-
rem sem suplentes: vejam só…
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Editorial

“É	isto	que	queremos:	um	Governo	que	assente	numa	ética	que	coloca	a	
vida	e	a	dignidade	humana	acima	do	 lucro.	Um	programa	que	coloca	a	
saúde	e	a	educação	na	liderança.	Um	governo	que	privilegia	a	paz,	a	paz,	
a	paz,	e	prioriza	o	diálogo	acima	de	disputas	domésticas	pelo	poder.	Um	
governo	que	privilegie	a	solidariedade	acima	da	competição	desleal.	Uma	
governação	que	pense	nas	gerações	futuras,	e	por	isso	entende	a	importância	
de	agir	ecologicamente	na	exploração	de	recursos	naturais”	(extracto do 
discurso de Filipe Nyusi na cerimónia de investidura a 15 de Janeiro de 
2015). Para quê mais palavras? Não servirão estas para homenagear um 
país que quer encontrar na paz a sua identidade? O que está a acontecer 
por estes dias, no domínio político, é sem dúvida histórico, inimaginável 
há poucos meses atrás. Um encontro de paz pelo qual os moçambicanos 
rezaram incessantemente.

No informe, na Assembleia da República, sobre o estado do país, Filipe 
Nyusi fez uma avaliação positiva, reafirmando momentos verdadeiramente 
históricos e importantes que marcam o início de um caminho ainda longo 
e árduo, mas sobre o qual há esperanças, o que mostra uma mudança de 
atitude de ambas partes. As palavras fogo e fúria serão substituídas no 
quotidiano por palavras que falam de paz, de relacionamentos baseados em 
concórdia, cheios de esperança e confiança, mostrando que, quando existe 
vontade entre os homens para encontrar caminhos de entendimento, nada 
é impossível. A assinatura deste acordo histórico entre Frelimo e Renamo 
abre caminho para a paz, numa comunidade que protagonizou uma das 
mais violentas guerras civis, um conflito que desgraçou Moçambique, 
colocando o mundo perplexo.

A negociação sempre foi o melhor dos caminhos. Após a superação de 
duríssimas dificuldades, um acordo foi atingido. Não é o fim de todos os 
problemas, mas é o começo de uma solução, haverá por enfrentar ainda 
muitos obstáculos, mas o importante é a prevalência da vontade comum 
de se abandonar as armas da destruição e negociar soluções. Os cépticos 
podem dizer que a paz ainda está muito distante, lembrando da existência de 
uma Junta Militar e quejandos, mas isto não entra nas novas contas políticas, 
pois, mais do que nunca, o povo moçambicano está próximo da paz. O mais 
difícil era chegar ao primeiro aperto de mãos, deixando caças bombardeiros 
(migs) e caça às bruxas de entremeio, como era apanágio no tempo do outro.  
Está aberto o caminho para a pacificação, o estrondo do avanço alcançado 
é irreversível, se as duas partes mantiverem acesa a chama da vontade e da 
paz. Já era sem tempo. O povo chora pela paz. As aves não voam seguras. 
Os abutres e os corruptos passeiam a classe. Chegou o tempo da bonança. 
Moçambique é de todos, digam o que disserem os caluniadores do sossego. 
O discurso de 2015 ainda mora nos corações do povo, passados cincos 
anos. São palavras que reactivam a esperança, matam o divisionismo, 
deixam as crianças sonharem como lhes compete por natureza. Quem 
está contra a paz? O último que apague a luz… 

Dignidade acima 
do lucro!

Editorial
Filipe Nyusi deve ser o estadista que governou o país 

em período de mais adversidade: a crise mundial que se re-
percutiu internamente, a dívida interna que ditou o corte da 
ajuda ao orçamento pelos parceiros, o ciclones Idai, o mais 
forte a atingir Moçambique, agravado pelo seguimento do 
Kenneth, também de grande magnitude e com enorme refe-
rencial de destruição.  

Resultado destes e outros factores aqui não menciona-
dos foi uma situação de quase colapso da economia mo-
çambicana, facto que sónão se observou graças ao estoicis-
mo daliderança de Filipe Nyusi. 

No meio da crise, Nyusi conseguiu, não só definir uma 
visão clara do caminho a seguir, como  também definiu niti-
damente a estratégia. De facto, em circunstâncias adversas, 
afirmou-se, contagiou a sua equipa e juntos abstraíram de 
todo o ruído circundante e seguiram em frente. 

O resultado é o que hoje se vê: conseguiu produzir a 
mudança e o país dá sinais de que os próximos tempos se-
rão de certo melhores. 

Segundo o FMI, a média de crescimento de Moçambi-
que no presente quinquênio situou-se acima de 3%, o que 
revela um enorme ganho numa situação de crise. O Gover-
no liderado por Nyusi tem estado a aperfeiçoar a coordena-
ção da gestão das políticas, fiscal, monetária e cambial, ten-
do em vista assegurar o crescimento econômico e controlar 
a inflação. E o país cresceu em tempos de crise. 

Paralelamente e numa visão de conjunto, Filipe Nyusi 
conseguiu um acordo com o antigo líder da Renamo para a 
cessação das hostilidades militares. 

Após a morte deste, graças ao seu sentido de diploma-
cia, comunicação e respeito pelo adversário, conseguiu 
uma aproximação pronta e oportuna com a nova lideran-
ça da Renamo, garantindo que os acordos firmados com 
Dhlakama perdurassem. 

Facto é que, mesmo não sendo efectiva, a situação de 
paz que hoje vivenciamos nunca sofreu violações, o que 
sinaliza a seriedade com que Nyusi olha para este processo 
e por conseguinte contagia a outra parte. 

Neste momento corre o processo de desarmamento, 
desmobilização e Reintegração dos homens armados da 
Renamo, e é nosso ensejo como sociedade civil que este 
se conclua, para que a Renamo se imponha como partido 
político civil e faça a sua parte na construção e desenvol-
vimento do país. 

Recentemente, o consórcio liderado pela Anadarko 
anunciou a sua decisão final de investimentos para a explo-
ração do gás natural no norte de Moçambique, uma decisão 
histórica pelo potencial real de geração de emprego, renda 
para o pais e famílias moçambicanas. 

Este é o maior investimento que o nosso país em toda 
a sua história já recebeu e é como testemunha o próprio 
Nyusi quando diz que o “país tem reservas de gás natural 
de classe mundial, as maiores de África, e vai passar a ser 
o maior produtor e exportador de gás natural liquefeito do 
continente”. 

Ora, com estes e outros factos, fica claro que Nyusi está 
condenado a sua própria sucessão, pois se num contexto de 
adversidades conseguiu lograr sucesso, não restam dúvidas 
que na fase que se segueo país na sua direcção, experimen-
taráum crescimento exponencial. 

Com todos os factos que se verificaram, Nyusi merece 
confiança, pois provou capacidade e a sua situação faz fé ao 
pensamento que dita que quem governou bem em tempos 
maus, merece governar em tempos bons. 

E os tempos bons são claramente os que o pais atravessa 
neste momento. Está claro que nos espera um futuro nobre 
como pais.

Nyusi é neste momento o futuro certo para Moçambi-
que.

O futuro certo? 

munDau mpOIOmBO

| opinião |
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Defende Kuwuka/JDA

É preciso avaliar potencialidades de 
Cahora Bassa para aceitar Panda Nkuwa

moçambique está cultivar a visão industrial que pode 
dificultar a normalidade de funcionamento da barragem de 
Cahora Bassa. a seca que nos últimos anos se abateu no país 
constitui um sinal de alerta para a necessidade da diversifica-
ção das outras fontes de energia.  

O projecto Mphan-
da Nkuwa, que 
se prevê a sua 
efectivação em 
2028, terá os 

seus impactos negativos e po-
sitivos no ambiente. Segundo o 
director executivo da Kuwuka/
JDA, Camilo Nhancale, é dis-
cutível dizer não ou sim à bar-
ragem de Mpanda Nkuwa, pois 
há uma avaliação segunda a 
qual a barragem de Cahora 
Bassa está a atingir o seu poten-
cial, o que exige outras alterna-
tivas. A fonte diz esperar que a 
barragem de MphandaNkuwa, 
a efectivar-se, não seja mais 
uma, mas que seja acompanha-
da de industrialização.

Embora reconheça haver 
muitas outras alternativas de 
energia no país, Camilo Nhan-
cale questiona se há necessida-
de de o país dizer não à cons-
trução de Mphanda Nkuwa, 
confiando nas energias renová-
veis. Do ponto de vista de aná-
lise, ainda segundo a fonte será 
que a energia eólica e solar são 
suficientes para a electrificação 
rural? O activista vai mais lon-
ge , o questionar até que ponto 
a energia eólica pode ser cata-

lisador para a industrialização.
”No sector de energia se 

um dia aparecer um investidor 
pretendendo uma quantidade 
enorme dos megawatts será 
que a Cahora Bassa está em al-
tura de responder esta deman-
da?” Questionou a fonte, que 
entende que, ademais, a cons-
trução de uma outra barragem  
seria relevante para a recepção 
da água quando Cahora Bassa 

estiver saturada evitando inun-
dações em algumas zonas da 
cidade de Tete.

”É claro que isso acarreta 
custos a nível do ecossistema, 
até porque qualquer desenvol-
vimento traz mudanças”, disse 
acrescentando que para miti-
gar os impactos negativos dos 
projectos de desenvolvimento 
é necessário se criar áreas de 
conservação.

entre mphandaNkuwa 
e a central térmica de 

Nkondedzi?

Camilo Nhancale argumen-
ta que no mundo soam cada vez 
mais vozes exigindo o abando-
no das centrais térmicas movi-
das à carvão mineral, por serem 
consideradas fontes de polui-
ção e emissão do dióxido de 
carbono na atmosfera. Apesar 
desse banimento das famosas 
energias sujas Nhancale, não 
compreende o porquê de no 
país continuar a haver projectos  
em construção de centrais tér-
micas a carvão, como é o caso 
da de Nkondedzi.

São políticas equivocadas - 
o país é signatário da Conven-
ção das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, no qual 
se compromete a contribuir 
para a redução das emissões de 
gases de efeito de estufa que 
causam o efeito global. Não 
quer cumprir com o que se pro-
pôs a não fazer.

Ao construir-se a central 
térmica movida a carvão, o país 
está a ser contribuinte para a 
poluição do meio ambiente. 
Urge a coerência naquilo que 

se pretende no capítulo da re-
dução dos impactos das mu-
danças climáticas.

Ainda no mesmo diapasão, 
a fonte entende ser necessário 
influenciar através de evidên-
cias claras de sofrimento das 
populações aquando dos dois 
ciclones.

Precauções face às mudanças 
climáticas 

A fonte diz num outro de-
senvolvimento que a estratégia 
nacional de desenvolvimento e 
o somatório de várias estraté-
gias nacionais que necessitam 
de se fazer sua harmonização. 
O país é susceptível aos impac-
tos das mudanças climáticas. 
Em menos de um mês tivemos 
dois ciclones, daí que existem 
dois tipos de precauções a se-
rem tomadas: a primeira tem 
que ver com as mudanças de 
temperatura, ou seja, tempo 
seco muito longo.

O sector da agricultura den-
tro da sua estratégia deve traçar 
projectos, tendo em conta os 
corredores de desenvolvimen-
to para a identificação de áre-
as para a irrigação e potenciar 
aquelas áreas que deviam ter 
regadio por forma a sustentar 
as outras cuja água das chu-
vas não é suficiente. Só assim 

é que sedesenvolvia a estraté-
gia de adaptação e mitigação 
das áreas com grande potencial 
agrícola. Dentro dessa estraté-
gia, ainda segundo Nhacale, o 
Estado deve potenciar a criação 
do gado em zonas semiáridas.

“Reduzir a dependência 
interna dentro da estratégia 
de desenvolvimento deve ha-
ver políticas de incentivo que 
passam por facilitar o acesso 
ao crédito agrícola” sugeriu a 
fonte, acrescentando ainda a 
necessidade de assistência a 
insumos e aoestabelecimento 
da extensão rural.

A fonte que vimos a citar 
nos parágrafos anteriores diz 
que o Estado tem a responsabi-
lidade de comprar os insumos 
e desenvolver os silos para 
armazenagem dos produtos. 
A agricultura não deve ser res-
ponsabilidade do sector priva-
do, a que criarmos um banco 
de desenvolvimento agrário e 
investir na pesquisa de semen-
tes para culturas resilientes 
a seca e apoiar os pequenos 
e médios agricultores para a 
fabriqueta para enlatar alguns 
produtos perecíveis a tempera-
turas altas como o tomate.

 ”Se começarmos a enlatar 
o tomate claro que não teremos 
falta dessa hortícola em alguns 
períodos do ano”, disse.

Por último, a fonte alerta 
que se um dia um terramoto se 
abater sobre a cidade de Mapu-
to, os novos edifícios concen-
trados nas zonas da 10 de No-
vembro até a Jat poderão ruir, 
daí que sugere que os edifícios 
públicos tenham um padrão de 
qualidade, não em termos de 
design como se nota.

O Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural, ainda segundo 
a fonte, é responsável pelo 
ordenamento da terra, o que 
significa que deve haver um 
plano que orienta as pessoas 
a não se instalarem em zonas 
de riscos. Porém, não basta 
um plano, é preciso haver um 
controlo.

Por exemplo, as zonas 
baixas deviam ser proibidas à 
construção de moradias, etc., 
o ensino primário é obriga-
tório no país, o que significa 
que os currículos deviam in-
cluir matérias ligadas às mu-
danças climáticas, ensinan-
do, por exemplo, que não se 
pode construir em declives.

“Temos casos da autar-
quia de Maputo, que emitiu 
licenças para construção nos 
mangais e no Jat” disse, sa-
lientando que aquela zona 
podia ser uma área para o de-
senvolvimento de um jardim.

eLton da Graça 
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Vulnerabilidade de zonas áridas e semi-áridas 

País deve pensar formas de protecção social 

A construção de infra-estruturas que trazem resiliência 
face às mudanças climáticas é anotada como sendo funda-
mental, no contexto da proteção social. de acordo com o ad-
ministrador de mapai, norte da província de Gaza, Narciso 
Nhamahuco, falando ao Zambeze, diz que há que se encontrar 
estratégias sobre como é que as comunidades podem ter uma 
vida normal dentro da realidade, incluindo zonas onde ciclica-
mente ocorrem inundações.

Moçambique 
é extrema-
mente vul-
nerável às 
calamidades 

naturais, e sendo facto que par-
te considerável da população 
vive nas zonas rurais e em situ-
ação precária, quer em termos 
de alimentação e habitacionais. 
Com efeito, qualquer alteração 
do meio ambiente como inun-
dações, secas, ciclones, pro-
voca consequências sérias na 
qualidade de vida das pessoas 
e desorganiza as bases da sua 
sobrevivência.

Outro factor conjuntural 
que influencia a sua vulnera-
bilidade é a capacidade das 
comunidades em prever even-
tos climáticos extremos e dis-
seminar sistemas de alerta com 
antecedência (aviso-prévio). 
Estes eventos influenciam em 
grande medida as formas de 
vida das comunidades.

De acordo com o adminis-
trador de Mapai, Narciso Nha-
mahuco, há que o país pensar 
profundamente em acções que 
trazem resiliência de zonas ári-
das e semi-áridas para o país, 
considerando as mudanças cli-

máticas uma realidade e irre-
versíveis. 

O governo junto das comu-
nidades e outras esferas sociais 
devem encontrar estratégias so-
bre como é que as comunidades 
podem ter uma vida normal no 
contexto da realidade, incluin-
do zonas onde ciclicamente 
ocorrem inundações. 

É que, segundo Nhamuhu-
co, as comunidades habitam es-
tas zonas há anos, o que torna-
ria difícil removê-las para outro 
lugar onde haja condições de 
solo favorável, atendendo que 
não é um número reduzido de 
comunidades a residir nestas 
zonas, para além de se tratar de 
zonas espalhadas um pouco por 
toda a zona sul do país.

Entende Nhamuhuco que, 
uma vez o Governo e outros 
actores cientes da ocorrência 
de fenómenos que assolam o 
país, ao longo do ano, sendo 
determinantes negativos da po-
pulação é de se esperar acções 
concretas que revertam este 
quadro. 

“Nós como Governo e com 
os parceiros há que juntarmos 
esforços na provisão de infra-
estruturas que possam dar res-

posta a este problema, sendo 
do domínio de todos. Sabemos 
que se não são inundações ou 
cheias depois disso é uma seca 
muito longa”.

Falando do distrito de Ma-
pai, uma zona árida que, devi-
do a sua localização geográfi-
ca, ciclicamente sofre eventos 
adversos com grande impacto 
nas comunidades, Nhamuhu-
co defende a necessidade de 
se investir em infra-estruturas 
multifuncionais agrupados, no 
sentido de responder a vários 
problemas de ordem social das 
comunidades, num, único pon-

to, tendo impacto na redução de 
longas distâncias percorridas a 
procura destes serviços.  

Narciso indica que o Gover-
no tem apostado na multiplica-
ção de sistemas de água para o 
consumo pelas comunidades, 
bem como para o abeberamento 
do gado, uma das riquezas eco-
nómicas da zona norte de Gaza.

“Era preciso, para além de 
dar água à população, também 
pensar como prover água para 
os animais, mas um outro ele-
mento essencial é garantir que 
as nossas comunidades, não só 
tenham água, bem como o gado, 
para que estas comunidades ob-
servem aspectos de higiene co-
lectiva, por isso que os sistemas 
contemplam também a compo-
nente de lavagem de tanques, 
que é um elemento ganho a zona 
norte, estamos a concorrer para 
a qualidade de vida das pesso-
as”.

Na Zona Norte da província 
de Gaza constituía elemento es-
tranho falar da produção de hor-
tícolas, apesar do solo rico em 
termos de produção, no entanto, 
dado o nível de escassez de água 
particularmente naquela região 
norte da província, por muito 
tempo houve dependência de 
outras zonas para estas culturas. 
Para reverter este cenário, o go-
verno local tem vindo a apostar 
em sistemas de irrigação, o que 
já resulta melhorias na produção 
de hortícolas. 

“Mas fora das hortícolas 
também desenvolvemos nestes 
sistemas a produção de semen-
tes de estacas de mandioqueira, 
batata-doce de polpa alaranjada, 

ananaseiros, e ainda neste con-
texto de culturas tolerantes à 
seca começámos a produzir mu-
das de cajueiro para fomentar 
os cajueiros na zona norte, visto 
que estas plantas só têm neces-
sidade de água nos primeiros 
dias quando têm contacto com 
a terra. 

Houve ainda incentivos de 
fomento da castanha de caju, 
através da criação de um cam-
po poli clonar, de produção da 
semente melhorada, no contexto 
de protecção social face às mu-
danças climáticas. 

A nossa fonte acrescenta 
que era preciso trazer a cultura 
de castanha de caju junto das 
comunidades, no sentido de que 
a sua comercialização possa 
melhorar a vida das populações. 
Com o efeito, mais de 14.100 
mudas foram distribuídas entre 
as comunidades, tendo sido co-
mercializados, até esta parte, 
mais 65 toneladas, contra 100 
toneladas previstas para 2019. 

“Era um plano que não 
alcançámos, mas queremos 
reforçar na ideia de que os 
cajueiros adultos que temos 
podem não estar a darem nos 
níveis que queremos, portan-
to, queremos agora apostar em 
semente melhorada, que em 
curto tempo de espaço possa 
produzir e em quantidades ne-
cessárias”. 

Temos áreas de produção e 
de venda, portanto, precisamos 
continuamente desenvolver a 
qualidade das vias de comuni-
cação, no sentido de permitir 
que toda a produção feita nas 
machambas possa ser escoada 
ao local onde possa ser con-
trolada e comercializada sem 
perdas”.  

Por outro lado, Nhamahuco 
diz ser fundamental o acompa-
nhamento dos produtores em 
relação à linha de produção, 
olhando para as necessidades 
do mercado, o que implica que 
qualquer investimento deve 
estar estruturado dentro desta 
cadeia.

“Como Governo estamos a 
usar como outra estratégia as 
feiras para facilitar o comér-
cio, concentramos os produto-
res num único ponto e divul-
gamos seus produtos todas as 
quintas-feiras. O nosso inte-
resse é que, por exemplo, o to-
mate que é produzido através 
do nosso sistema de rega por 
aspersão chegue ao mercado, 
para que as perdas se reduzam 
o máximo possível”.

| naCionaL |

LuÍs CuMBe
“Nós como Go-
verno e com os 
parceiros há que 
juntarmos esfor-
ços na provisão 
de infraestruturas 
que possam dar 
resposta a este 
problema, sendo 
do domínio de 
todos. Sabemos 
que se não são 
inundações ou 
cheias depois 
disso é uma seca 
muito longa”.
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O efeito Eneias Comiche começa a fazer-se sentir na capi-
tal moçambicana. muitos projectos, que eram questionados, 
desde a sua nascença, por serem pouco claros, começam a 
ruir. Na semana passada, a assembleia municipal do Con-
selho autárquico da cidade de maputo decidiu por término 
ao Gabinete municipal de implementação do plano Geral de 
Urbanização do distrito municipal da Katembe (Gatem-
Be), bem como a demolição do mercado temporário do mu-
seu.

Refira-se que GA-
TEMBE, de acor-
do com seu es-
tatuto orgânico, 
era uma unidade 

orgânica do Conselho Munici-
pal, criado em 2016, mas sem 
autonomia administrativa, fi-
nanceira ou patrimonial.

O relatório apresentado 
pelo Conselho Autárquico, na 
Assembleia Municipal, aponta 

que o GATEMBE nunca teve 
orçamento e muito menos pa-
trimónio, sendo que as activi-
dades realizadas se resumiriam 
aos processos de ordenamento 
do território, com enfoque na 
atribuição e regularização de 
Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra (DUAT).

Entretanto, a Frelimo e o 
Movimento Democrático de 
Moçambique foram as úni-

cas bandeiras parlamentares a 
aceitar a extinção do GATEM-
BE. A Renamo votou contra 
sob o argumento da necessi-
dade de se fazer a prestação 
de contas e transparência que 
indica os reais motivos da ex-
tinção.

mercado museu vai para o 
museu

O projecto de requalifica-
ção do mercado Museu devia 
ter iniciado em Novembro de 
2016. Na altura, a Autarquia 
da Cidade de Maputo dizia 
que houve um concurso pú-
blico para a requalificação do 
Mercado Museu e a empresa 
seleccionada deveria financiar 
o projecto. Entretanto, volvido 
cerca de três anos, o projecto 
nunca andou e, por via disso, 
a Autarquia demoliu as obras 
das instalações provisórias do 

mercado.
Segundo Eneias Comiche, 

a inobservância de algumas 
cláusulas do contrato assinado 
entre o município de Maputo 
e a empresa que venceu o con-
curso para a requalificação do 
mercado, sobretudo no que é 
referente aos prazos, motiva-
ram a demolição das instala-
ções provisórias.

“Face aos constantes e fre-
quentes atrasos verificados, o 
CACM, em pelo menos duas 
ocasiões, notificou ao parceiro 
para o cumprimento dos pra-
zos, tendo este sempre se mos-
trado incapaz de o fazer”, disse 
Comiche, tendo acrescentado 
que “no contexto de monito-
ria, houve uma reunião, em 
Fevereiro último, na qual o 
parceiro garantiu que o mer-
cado seria concluído até o final 
do primeiro semestre do ano, 

o que não se verificou”.
Também levaram a decisão 

de demolição as denúncias e 
reclamações apresentadas pe-
los munícipes na reunião po-
pular enquadrada na visita de 
apresentação do presidente do 
CACM, disse Comiche. 

“Os munícipes referiram 
que as instalações serviam de 
abrigo e esconderijo de margi-
nais que lá se refugiavam e de-
positavam os bens roubados, 
para além de serem usadas 
como locais de consumo de 
drogas e prática de prostitui-
ção”, disse.

Acrescentou: “este cenário 
constituía um perigo para os 
habitantes e transeuntes da-
quela zona, bem como para 
os milhares de estudantes que 
frequentam o instituto comer-
cial de Maputo e a Escola Se-
cundária Josina Machel”.

ana MunGuaMBe

Projectos ruidosos de Simango para a sarjeta
Mercado Museu e GATEMBE não passaram de uma miragem

A renúncia como membro do MDM e processo contra Lutero Simango

Primeira Comissão da AR quer 
ouvir Geraldo Carvalho
A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Huma-
nos e Legalidade da Assembleia da República (CACDHL), 
também conhecida como Primeira Comissão, presidida por 
Edson Macuácua, notificou ao deputado Geraldo Carvalho 
para ser ouvido na sequência da sua renúncia ao Movimento 
Democrático de Moçambique - MDM.

Segundo explicou Ge-
raldo Carvalho, na 
Beira, ao semanário 
Zambeze, esta terça-
-feira (29), foi solici-

tado pela CACDHL para uma 
audição parlamentar, a pedido da 
bancada parlamentar do MDM.

 O ofício da bancada parla-
mentar do MDM, que deu en-
trada na CACDHL, pretende 
que Geraldo Carvalho explique 
se renunciou ou não a qualidade 
de membro do MDM, se desem-
penha ou não funções no partido 
Renamo, tendo em conta que já 
foi visto a fazer trabalhos polí-
ticos para este partido publica-
mente.

Para Geraldo Carvalho, não 
faz sentido este tipo de audição, 
que só agora acontece, tomando 
em conta que a Comissão Per-
manente da AR, presidida por 
Mateus Kathupa, no passado, já 
havia deliberado sobre a sua re-

condução  para a Comissão de 
Defesa e Segurança, após o pedi-
do de perda de mandato que ha-
via sido apresentado pela MDM.

Segundo explicou a fonte, 
ele deveria comparecer a au-
dição esta terça-feira, mas por 
motivo de saúde não pôde com-
parecer, uma vez que se encontra 
na cidade da Beira, prosseguindo 
com os tratamentos médicos.

Carvalho considera ser estra-
nha a maneira como foi comu-
nicado para esta audição, sendo 
que o regimento da AR tem for-
malidades por seguir quando se 
convoca um deputado para uma 
audição.

Citou por exemplo que a data 
e hora  para audição parlamentar 
devem ser previamente acorda-
dos em ambas partes, segundo o 
Regimento da AR. Geraldo Car-
valho disse que apenas foi comu-
nicado por via de um  ofício da 
CACDHL.

Refira -se  que o Regimento 
da AR prevê a perda de mandato 
aos deputados que se inscrevem 
ou assumem funções em partido 
ou coligação diferente da qual 
foi eleito, o que não acontece 
ainda com Geraldo Carvalho, 
que afirma não ter se inscrito ou 
assumido qualquer função até 
agora na Renamo.

Questionado se tem feito 
trabalho político para o partido 
Renamo, Geraldo Carvalho dis-
se que apenas aparece para dar 
contribuições como político e no 
gozo dos direitos  de liberdade 
de expressão, daí que não pode 
ser considerado como se estives-
se a desempenhar qualquer fun-
ção no partido Renamo.

Carvalho ainda disse não 
entender os motivos da persegui-
ção do MDM contra a sua figura, 
uma vez que o próprio partido já 
veio a público anunciar um de-
putado da Renamo, neste  caso 
Albano Bulaunde, como seu 
cabeça-de-lista para as Assem-
bleias Provinciais em Sofala, 
mas no entanto a Renamo ainda 
não se preocupou em fazer com 
que ele perca o seu mandato na 
AR.

Refira-se que Albano Bu-
launde disse publicamente que 
renunciou a Renamo por sofrer 
perseguição, idêntica justifica-
ção dada por Geraldo Carvalho, 
quando afirmou que já não fazia 
parte do partido.

A questão colocada por Car-
valho é a seguinte: “Por que é de 
maior interesse do MDM a perda 
de mandato do deputado Carva-
lho, enquanto o seu cabeça-de-
-lista, em Sofala, está na mesma 
situação? Fica aqui um assunto 
que vai fazer correr muita tinta 
nos próximos tempos”.

A atitude da liderança do 
MDM, para Geraldo Carvalho, 
demonstra claramente que es-
tão do lado do regime no poder, 
ajudando-o a combater ao maior 
partido da oposição, neste caso a 
Renamo, que trouxe a democra-
cia para o país. Com isso, pensa 
Carvalho, o MDM quer ajudar a 
Frelimo a continuar a desgraçar 
o povo, fazendo que apenas 
uma elite de enriqueça de for-
ma ilícita.

‘’Não tenho dúvidas que 
o MDM anda a reboque da 
Frelimo.   Viraram lacaios da 
Frelimo, porque querem sal-
vaguardar os seus interesses 
obscuros, perpetuando o enri-
quecimento ilícito para apenas 
um grupinho de pessoas que 
usam a política  e indivíduos 
instrumentalizados para alcan-
çar ganhos pessoais’’, referiu 
Geraldo Carvalho.
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O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) realizou, nos dias 25 e 26 de Julho, na Cidade de Nam-
pula, a V capacitação em matéria de seguros dirigida a cerca de 
40 jornalistas, incluindo profissionais das rádios comunitárias 
da província. 

A Directora Pro-
vincial da Eco-
nomia e Finan-
ças, Maria de 
Lurdes Fonseca, 

no discurso de abertura do 
evento, referiu que o Governo 
aprovou, em 2013, a Estratégia 
de Desenvolvimento do Sector 
Financeiro, cujo objectivo é 
assegurar um sector financeiro 
sólido, diversificado, competiti-
vo e inclusivo.

“No âmbito da implemen-
tação desta Estratégia, no do-
mínio particular dos seguros, o 
Governo tem estado a promo-
ver acções de educação finan-
ceira, visando incrementar os 
níveis de conhecimento sobre 
a importância do seguro para 
a cobertura dos riscos a que 
as actividades económicas e 

sociais, bem como os próprios 
cidadãos estão expostos”, infor-
mou a dirigente.

Por seu turno, o Adminis-
trador do Instituto, Domingos 
José, explicou que a formação 
em seguro dirigida aos profis-
sionais de comunicação social 
iniciou em 2015, através da 
implementação da Estratégia 
de Educação Financeira em Se-
guros (EFISE), tendo sido rea-
lizadas até ao momento quatro 
sessões, três na região sul do 
país, a primeira na província de 
Gaza, duas na cidade de Mapu-
to e uma na região centro, con-
cretamente na cidade da Beira.

Desta vez, foi incluída a 
região norte, concretamente a 
cidade de Nampula, visando 
promover a literacia financei-
ra, na perspectiva de cobertura 

do país, abrangendo jornalistas 
cuja intervenção é crucial para 
a divulgação de informação so-
bre a importância do seguro.

“Na verdade, só poderá ha-
ver elevação do nível de consu-

mo de produtos de seguro no 
país mediante a educação e li-
teracia financeira dos cidadãos”, 
referiu Domingos José.

No encerramento da capa-
citação, a Secretária Provincial 
do Sindicato Nacional dos Jor-
nalistas (SNJ), Hermínia Fran-
cisco, apelou ao ISSM para 
que reforçasse a sua presença 
na imprensa local, incluindo 
as rádios comunitárias através 
da celebração de parcerias de 
modo que se continue a pro-
mover a importância de segu-
ros naquela província.

Através da capacitação, os 
jornalistas foram dotados de 
conhecimentos sobre a histó-
ria da entidade de supervisão 
de seguros, regime jurídico 
dos seguros, relatório de mer-
cado de seguros, micro seguro 
em Moçambique no âmbito 
da inclusão financeira, seguro 
obrigatório de responsabilida-
de civil automóvel e outros se-
guros obrigatórios, bem como 
a análise e interpretação de da-

dos estatísticos sobre seguros.
À margem desta capacita-

ção, por um lado, os quadros 
do ISSM reuniram-se com os 
operadores do sector de se-
guros da região para discutir 
sobre o mercado de seguros, 
debater os mecanismos de pro-
tecção do mercado e defesa do 
consumidor de seguros, por 
outro, proferiram palestra so-
bre a fiscalização do Seguro de 
Responsabilidade Civil Auto-
móvel aos agentes da Polícia de 
Trânsito da Província de Nam-
pula.

De salientar que a anteceder 
estes eventos, os Técnicos de 
Supervisão do ISSM efectua-
ram visitas inspectivas às dele-
gações das seguradoras naquele 
ponto do país, no âmbito das 
suas competências estatutárias, 
onde recomendaram a melho-
ria do esclarecimento aos con-
sumidores sobre matérias de 
seguros, capacitação contínua 
dos técnicos afectos as segura-
doras, entre outros aspectos.

Em Nampula

ISSM capacita jornalistas 
em matéria de seguros

Na verdade, só 
poderá haver ele-
vação do nível de 
consumo de pro-
dutos de seguro 
no país mediante 
a educação e li-
teracia financeira 
dos cidadãos
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Legenda

Segundo académico e pesquisador Miguel de Brito 

Eleições não devem ser vistas 
como eventos ocasionais

 o académico e representante da internacional idea (ii-
DEA), Miguel de Brito, exortou aos observadores eleitorais 
filiados à Plataforma de Observação Eleitoral Conjunta, Sala 
da paz, para conceberem as eleições como sendo um processo 
contínuo e não apenas um evento que decorre de cinco em cin-
co anos, uma abordagem que vai possibilitar que o processo 
de observação destes processos seja mais abrangente a todas 
as fases.

Falando durante o 
encontro de coorde-
nação para a obser-
vação das eleições 
de 15 de Outubro 

de 2019, organizado pela Sala 
da Paz,  sobre o tema “Desafios 
e riscos para as organizações 
da sociedade civil no contex-
to a observação eleitoral”, De 
Brito sublinhou que  ser obser-
vador não se compadece com 
a actividade de “bombeiro ou 
imediatista”,mas pressupõe 
que haja uma sistematização 
para que dessa análise se che-
gue a conclusões com vista 
a propor recomendações que 
contribuam para a melhoria do 
processo.

“Temos que perceber a ob-
servação eleitoral como sendo 
a recolha de informação sobre 
leis, processos e instituições 
relacionados com o proces-
so eleitoral e sobre o contexto 
em que se realiza, devendo se 
primar pela análise imparcial, 
profissional e sistemático des-
sas informações com vista a 
elaboração de conclusões e re-
comendações sobre o processo 
eleitoral com base na análise de 
informação recolhida”, disse 
De Brito, salientando que, nes-
te contexto, os observadores 
não estão autorizados a inter-
ferir nem intervir no processo.

Para De Brito, essa tare-
fa cabe aos fiscais de partidos 
políticos e delegados de can-
didatura, “ao observador cabe 

articular com as Comissões 
Provinciais de Eleições, caso 
se verifique uma irregularida-
de que se afigure sistemática 
e repetitiva, e que se observa 
que pode colocar em causa a 
credibilidade, transparência e 
aceitabilidade do processo, “o 
que leva a que esteja vedado de 
publicar todas as informações 
que tiver acesso nas redes so-
ciais ou na imprensa, sem que 
seja de um posicionamento ofi-
cial da plataforma.

“O objectivo da observa-
ção eleitoral deve assentar-se 
em dois pilares, a saber, ava-
liar se o processo eleitoral é 
conduzido de acordo com o 
quadro legal do país e aferir 
se o quadro legal está de acor-
do com os princípios, normas, 
padrões e melhores práticas in-
ternacionais”, disse Miguel de 
Brito, exortando a observância 
a necessidade da observância 
dos códigos de conduta esta-
belecidos, tanto pela Comissão 
Nacional de Eleições, como os 
que estão plasmados na legis-
lação eleitoral sem descurar, 
igualmente, dos códigos volun-
tários ou auto-regulação, bem 
como dos códigos internacio-
nais, organizações continentais 
ou regionais.

No que tange aos métodos a 
ter-se em conta no processo de 
observação eleitoral, De Brito 
chamou a atenção para a ne-
cessidade de uma observação 
a longo prazo, não somente no 

memento eleitoral, a cobertura 
territorial equilibrada, o uso de 
metodologia sólida e instru-
mentos adequados, a aposta na 
formação.

“Deve-se capitalizar com 
precisão a questão da imparcia-
lidade e verificação da informa-
ção, e se ter clareza, precisão e 
objectividade da comunicaçãoe 
relatórios, na análise e avaliação 
do conjunto de processo eleito-
ral”, disse De Brito, para quem 
se deve, igualmente, primar pela 
comunicação com todos os ac-
tores eleitorais a todos os níveis.

Refira-se que o encontro da 
Sala da Paz visava, dentre vá-
rios aspectos, harmonizar a sua 
forma de actuação no proces-
so de observação eleitoral de 
15 de Outubro próximo, tendo 
definido a necessidade de ob-
servância, pelos seus membros, 
de todos os critérios que não 
perturbem o normal decorrer 
do processo, devendo informar 

com brevidade e celeridade, 
bem como veracidade de todos 
os incidentes que ocorrerem no 
local.

De acordo com o director 
executivo do IMD, Hermenegil-
do Mulhovo, a ideia do encon-
tro da Sala da Paz é de afinar a 
máquina, com vista a garantir 
a presença desta plataforma 
em todas as províncias, sobre-
tudo nas zonas consideradas 
propensas à ocorrência de in-
cidentes, conflitos e ilícitos 
eleitorais.

Para Mulhovo, as eleições 
de 15 de Outubro próximo 
apresentam um cenário de vá-
rios desafios,“por isso quere-
mos que a partir da Sala da Paz 
se contribua para a realização 
de eleições que sejam livres, 
justas, transparentes, pacificas 
ordeiras e pacíficas”.

Na ocasião, foi apresen-
tado o conceito do guião de 
funcionamento da Sala da Paz 

e actualizado o mapeamento 
das iniciativas de observação 
eleitoral no que concerne ao 
número de observadores, lo-
cais de abrangência e ponto de 
situação em termos de recur-
sos financeiros, bem como a 
plataforma informática Txeka 
la, um sistema de envio e pu-
blicação de editais pelos obser-
vadores através do telemóvel. 
Estas informações serão publi-
cadas após a sua verificação, 
confirmação e validação pela 
plataforma de observação.

Ainda no evento foi con-
sensual a necessidade de os ob-
servadores eleitorais indepen-
dentemente dasua organização 
trabalharem em sintonia e com 
um comando único, com vista 
a conferir maior harmonização 
de dados, à semelhança do que 
aconteceu no processo de re-
censeamento eleitoral, priman-
do-se por uma comunicação 
saudável entre os actores.

Nos anos mais re-
centes a protec-
ção social básica 
tem vindo a ga-
nhar uma grande 

projecção, como resultado do 
reconhecimento do seu contribu-
to no fortalecimento do capital 
humano e no desenvolvimento 
social. Como resultado, vários 
países, incluindo Moçambique, 
têm desenvolvido esforços vi-
sando melhorar as suas políti-
cas, estratégias e programas de 
modo a expandir a cobertura dos 
programas de protecção social 
básica resultando num impacto 
maior na redução da pobreza, 
promoção de um crescimento 
económico mais inclusivo e 
garantia da inclusão social e 
coesão social.

Segundo o secretário perma-
nente do Ministério do Género, 
Criança e Acção Social (MG-
CAS), Danilo Bay, Moçambique 
tem dado passos importantes no 
sentido de desenhar o seu pró-
prio Piso de Protecção Social. Na 
sequência deste processo, hoje o 
nosso país tem um conjunto de 

instrumentos legais e estratégias 
que se debruçam sobre a protec-
ção social básica de como:

 ● A lei de bases da protecção 
social – Lei n.º4/2007, de 07 
de Fevereiro;

 ● A Segunda Estratégia Na-
cional de Segurança Social 
Básica (ENSSB) para 2016-
2024, aprovada pelo Conse-
lho de Ministros;

 ● A Política da Acção Social;

 ● Os novos programas de segu-
rança social básica aprova-
dos pelo Decreto n.º47/2018 
de 06 de Agosto;

 ● Os novos escalões do Subsí-
dio Social Básico;

 ● Existência do Conselho Na-
cional de Acção Social e 
mecanismos de coordenação.

Bay disse que apesar dos mode-
los actuais de protecção social 
contribuírem grandemente para a 
sobrevivência das camadas mais 
pobres e vulneráveis do mundo, 
"os mesmos ainda são desafi ados 
pelos contextos bastante dinâmi-
cos marcados por mudanças cli-

máticas, globalização acelerada, 
aumento das calamidades, crise 
fi nanceira entre outros levando 
a necessidade de repensar na 
efi ciência e efi cácia dos mode-
los actuais e na concepção e/ou 
adopção de modelos alternativos 
de protecção social". O quadro 
estratégico adoptado pelo Gover-
no de Moçambique realça o forte 
compromisso do Governo em 
redobrar os esforços de redução 
da pobreza e vulnerabilidade e 

de assegurar que os frutos do 
crescimento da economia mo-
çambicana benefi ciem de forma 
alargada todos os moçambicanos 
e, sobretudo, os que vivem em 
situação de pobreza e vulnera-
bilidade.

Estes seminarios constituem uma 
oportunidade para refl ectirmos 
sobre a protecção social básica 
em Moçambique e aprofundar 
sobre

 ● Modelos Alternativos de 
Protecção Social;

 ● Pensão universal de Velhice, 
rumo a uma Segurança Social 
Universal para a Pessoa Idosa 
em Moçambique;

 ● Protecção Social Sensível à 
Criança; e

A discussão destes temas neste 
fórum multidisciplinar, juntando 
fazedores de políticas, parceiros, 
e implementadores de programas, 
visa alargar o debate, e colher as 
diferentes percepções e perspecti-
vas das acções que temos realiza-
do e que nos permitam melhorar 
as nossas intervenções em prol 
dos mais pobres e vulneraveis. 
Gostaríamos de agradecer aos 
nossos parceiros, que mais uma 
vez nos apoiaram na materiali-
zação da Semana de Protecção 
Social, em especial a Organi-
zação Internacional do Traba-
lho, a Plataforma da Sociedade 
Civil para a Protecção Social, 
à UNICEF e a União Europeia. 
Reconhecemos o contributo da 
Universidade Eduardo Mondlane 
na pesquisa e procura de soluções 
para uma protecção social que 
responda aos actuais desafi os no 
contexto das mudanças climáti-
cas. Gostaríamos de manifestar o 
nosso compromisso de continuar 
a investir na protecção social pois 
reconhecemos que é um investi-
mento no capital humano.

Moçambique projecta 
seu Piso de Protecção Social

SUPLEMENTO

— SP do MGCAS na abertura do Seminário de refl exão sobre protecção social em Moçambique
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Nos anos mais re-
centes a protec-
ção social básica 
tem vindo a ga-
nhar uma grande 

projecção, como resultado do 
reconhecimento do seu contribu-
to no fortalecimento do capital 
humano e no desenvolvimento 
social. Como resultado, vários 
países, incluindo Moçambique, 
têm desenvolvido esforços vi-
sando melhorar as suas políti-
cas, estratégias e programas de 
modo a expandir a cobertura dos 
programas de protecção social 
básica resultando num impacto 
maior na redução da pobreza, 
promoção de um crescimento 
económico mais inclusivo e 
garantia da inclusão social e 
coesão social.

Segundo o secretário perma-
nente do Ministério do Género, 
Criança e Acção Social (MG-
CAS), Danilo Bay, Moçambique 
tem dado passos importantes no 
sentido de desenhar o seu pró-
prio Piso de Protecção Social. Na 
sequência deste processo, hoje o 
nosso país tem um conjunto de 

instrumentos legais e estratégias 
que se debruçam sobre a protec-
ção social básica de como:

 ● A lei de bases da protecção 
social – Lei n.º4/2007, de 07 
de Fevereiro;

 ● A Segunda Estratégia Na-
cional de Segurança Social 
Básica (ENSSB) para 2016-
2024, aprovada pelo Conse-
lho de Ministros;

 ● A Política da Acção Social;

 ● Os novos programas de segu-
rança social básica aprova-
dos pelo Decreto n.º47/2018 
de 06 de Agosto;

 ● Os novos escalões do Subsí-
dio Social Básico;

 ● Existência do Conselho Na-
cional de Acção Social e 
mecanismos de coordenação.

Bay disse que apesar dos mode-
los actuais de protecção social 
contribuírem grandemente para a 
sobrevivência das camadas mais 
pobres e vulneráveis do mundo, 
"os mesmos ainda são desafi ados 
pelos contextos bastante dinâmi-
cos marcados por mudanças cli-

máticas, globalização acelerada, 
aumento das calamidades, crise 
fi nanceira entre outros levando 
a necessidade de repensar na 
efi ciência e efi cácia dos mode-
los actuais e na concepção e/ou 
adopção de modelos alternativos 
de protecção social". O quadro 
estratégico adoptado pelo Gover-
no de Moçambique realça o forte 
compromisso do Governo em 
redobrar os esforços de redução 
da pobreza e vulnerabilidade e 

de assegurar que os frutos do 
crescimento da economia mo-
çambicana benefi ciem de forma 
alargada todos os moçambicanos 
e, sobretudo, os que vivem em 
situação de pobreza e vulnera-
bilidade.

Estes seminarios constituem uma 
oportunidade para refl ectirmos 
sobre a protecção social básica 
em Moçambique e aprofundar 
sobre

 ● Modelos Alternativos de 
Protecção Social;

 ● Pensão universal de Velhice, 
rumo a uma Segurança Social 
Universal para a Pessoa Idosa 
em Moçambique;

 ● Protecção Social Sensível à 
Criança; e

A discussão destes temas neste 
fórum multidisciplinar, juntando 
fazedores de políticas, parceiros, 
e implementadores de programas, 
visa alargar o debate, e colher as 
diferentes percepções e perspecti-
vas das acções que temos realiza-
do e que nos permitam melhorar 
as nossas intervenções em prol 
dos mais pobres e vulneraveis. 
Gostaríamos de agradecer aos 
nossos parceiros, que mais uma 
vez nos apoiaram na materiali-
zação da Semana de Protecção 
Social, em especial a Organi-
zação Internacional do Traba-
lho, a Plataforma da Sociedade 
Civil para a Protecção Social, 
à UNICEF e a União Europeia. 
Reconhecemos o contributo da 
Universidade Eduardo Mondlane 
na pesquisa e procura de soluções 
para uma protecção social que 
responda aos actuais desafi os no 
contexto das mudanças climáti-
cas. Gostaríamos de manifestar o 
nosso compromisso de continuar 
a investir na protecção social pois 
reconhecemos que é um investi-
mento no capital humano.

Moçambique projecta 
seu Piso de Protecção Social

SUPLEMENTO

— SP do MGCAS na abertura do Seminário de refl exão sobre protecção social em Moçambique
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Atribuição de Subsídio Básico de programas de assistência social dos beneficiários

INAS introduz modelo de precisão para selecção e gestão
- “A plataforma marca um passo decisivo para o pagamento eletrónico de subsídios aos beneficiários, a partir de Setembro próximo, 

o que trará ganhos para o sector, uma vez que irá reduzir o risco na movimentação de valores monetários e libertar os técnicos do INAS 
que terão mais tempo para a assistir as famílias nas comunidades…”, Cidália Chaúque Oliveira

D
epois de mui-
tos anos de in-
scrição manual 
no processo de 
assistência so-

cial, Moçambique conta, 
já, com uma plataforma 
eletrónica para registo e 
selecção de potenciais can-
didatos para os programas 
executados pelo Ministério 
do Género, Criança e Acção 
Social (MGCAS) através 
do Instituto Nacional de 
Acção Social (INAS) no 
País. A nova plataforma 
de gestão de informação 
de beneficiários designada 
e-INAS poderá acabar com 
o questionamento sobre os 
critérios que sempre carac-
terizaram o processo, até 
aqui usado, para a identifica-
ção e selecção dos que têm 
direito aos subsídios pagos 
mensalmente aos grupos em 
situação de pobreza e vul-
nerabilidade pelo Governo. 

 Segundo explicou a Minis-
tra do MGCAS, Cidália Chaúque 
Oliveira, o Sistema de Gestão de 
Beneficiários dos Programas da 
Protecção Social Básica (e-INAS) 
permitirá melhorar o atendimen-
to dos beneficiários nos diferentes 
programas de assistência social 
implementados a nível nacional 
pelo sector que dirige através do 
INAS. “O e-INAS vai permitir, 
com maior precisão, determi-

nar e monitorar a elegibilidade 
dos candidatos aos diferentes 
programas de transferências so-
ciais, prevenindo desta forma a 
duplicação de beneficiários e ou-
tros erros inerentes ao processo”, 
sublinhou observando que a in-
trodução do e-INAS marca um 
passo importante rumo ao paga-
mento eletrónico dos subsídios 
aos beneficiários, a partir de Se-
tembro próximo, através de em-
presas já selecionadas, uma outra 
vantagem que ira reduzir riscos 
de movimentação de valores mo-
netários pelos funcionários. 

A governante disse que o e-
-INAS enquadra-se nos esforços 
do Governo, em prosseguir com 

a Reforma do Sector Público, 
através do fortalecimento dos 
mecanismos de gestão dos recur-
sos públicos com eficácia e trans-
parência, e na implementação da 
Estratégia Nacional de Seguran-
ça Social Básica 2016-2024.  

 “ O e-INAS, não pode ser 
visto como uma mera base de 
armazenamento de dados, pois, 
ele cumpre outras funções, que 
permitirão o mapeamento dos 
grupos alvo do sector do Género, 
Criança e Acção Social, elemen-
to fundamental para o conheci-
mento da sua magnitude e ne-
cessidades, com vista a garantir 
uma intervenção coordenada e 
integrada de acções de assistên-

cia social”.
Explicou que o desafio do 

MGCAS é de estabelecer a liga-
ção do e- INAS aos sistemas de 
outras instituições intervenien-
tes na protecção social de modo 
a partilhar informações e manter 
uma interacção permanente en-
tre as componentes de assistên-
cia social, acção social na saúde 
e educação. 

“O e-INAS deve estar ligado 
com os subsistemas de Seguran-
ça Social Obrigatória e Comple-
mentar, geridas pelos institutos 
nacionais de Segurança Social 
e de Previdência Social, respec-
tivamente”, disse apelando “os 
funcionários do INAS devem 
assumir a responsabilidade de 
manter funcional o e-INAS para 
que os Programas de Assistência 
Social sejam cada vez mais ro-
bustos e acessíveis aos benefici-
ários”. 

O Governo aprovou nos úl-
timos cinco anos, a nova Políti-
ca de Acção Social, a Estratégia 
Nacional de Segurança Social 
Básica 2016-2024, entre outros 
instrumentos que reforçam o sis-
tema de protecção social visando 
aumentar a qualidade de vida da 
população. 

Destaca-se nesse esforço, a 
redefinição de programas de Se-
gurança Social Básica por forma 
a fortalecer as intervenções, em 
curso, e adoptar novas aborda-
gens para que tenham maior im-
pacto na vida dos beneficiários.

Por outro lado, a governante 
apontou que na mesma perspec-

tiva, introduziu-se os subsídios 
para a criança e para agregados 
familiares vítimas de calamidades 
de modo a contribuir para a redu-
ção da desnutrição crónica, que 
afecta 43% das crianças menores 
de cinco anos, bem como reforçar 
a resiliência das populações afec-
tadas pelos choques climáticos. 

A implementação destes ins-
trumentos resultou na expansão 
dos programas de Assistência 
Social beneficiando, através de 
transferências monetárias e so-
ciais, 519.347 agregados familia-
res vivendo em situação de vulne-
rabilidade, em todos os distritos 
do país.  

“Estes programas têm opera-
do mudanças na vida dos bene-
ficiários aumentando o seu con-
sumo, resiliência, promovendo o 
investimento no capital humano 
a longo prazo, e respondendo 
aos desafios do mercado”. Com 
apoio do CEDSIF, OIT e UNI-
CEF, o lançamento do e-INAS 
decorreu na Semana de Protec-
ção Social (15 a 21 de Julho), no 
País, sob lema “Investir na Pro-
tecção Social é investir no Capi-
tal humano”. 

Entretanto, a Ministra do 
Género, Criança e Acção Social 
disse que o Governo e parceiros 
continuarão a investir na protec-
ção social básica, pois, “é inques-
tionável a sua contribuição no 
desenvolvimento do capital hu-
mano e na promoção da inclusão 
social”, sobretudo de pessoas e 
grupos vivendo em situação de 
vulnerabilidade. 

e-INAS vai melhorar planificação e gestão de fundos públicos
-Hermínio Sueia, director do CEDSIF

P
ara o director do 
Centro de De-
senvolvimento 
de Sistemas de 
Informação de Fi-

nanças (CEDSIF), a im-
plantação do novo Sistema 
de Gestão Informação 
e-INAS, pelo Instituto 
Nacional de Acção Social 
(INAS) no processo de 
transferências monetárias, 
vai evitar erros e qualquer 

outra irregularidade, o 
que irá melhorar a gestão 
de fundos públicos no 
subsistema de Protecção 
Social em Moçambique.

“O CEDSIF saúda a ini-
ciativa porque a nova plata-
forma vai contribuir decisi-
vamente na planificação e 
gestão de uso de orçamento 
público. Isso irá permitir 
que mais pessoas vulnerá-
veis entrem e beneficiem do 

Subsídio Social Básico e ou-
tros pacotes oferecidos pelo 
Governo através do INAS”, 
disse Hermínio Sueia para 
quem a sua instituição con-
tinua aberta para apoiar o 
INAS na instalação e expan-
são do sistema em todas as 
delegações, tal como acon-
teceu desde a fase da con-
cepção e desenvolvimento 
da plataforma e-INAS, pro-
cesso iniciado em 2011.   

Director do CEDSIF, Hermínio Sueia optimista quanto à nova plataforma 
do INAS na gestão de fundos públicos

“Plataforma e-INAS permite, com maior precisão, determinar e monitorar a elegi-
bilidade dos candidatos aos diferentes programas de transferências sociais, preve-
nindo a duplicação de beneficiários e outros erros inerentes …”, Cidália Oliveira
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Desafios dos programas do INAS

O INAS segundo Carlota To-
mocene tem no seu horizonte 
desafios enormes dos quais se 
salientam:
●● Baixa Cobertura: o número 

de Agregados Familiares co-
bertos encontra-se bastante 
abaixo das necessidades 
(atingindo aproximada-
mente 22% dos Agregados 

Familiares estimados pobres 
no país – segundo dados do 
Censo e da Quarta Avalia-
ção Nacional da Pobreza)

●● Ainda longe dos Standards 
internacionais: o Banco 
Mundial estabelece o valor 
de 1.7% do PIB  dedicado a 
programas de transferências 
sociais, como valor média 

para países em desenvolvi-
mento. Moçambique, ape-
nas conseguiu chegar aos 
0.7% do PIB em 2019.

●● O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) indicou um 
espaço fiscal potencialmente 
disponível em Moçambique 
para ser destinado a progra-
mas de protecção social até 
0.8% do PIB.

●● O valor das transferências 
sociais é demasiado bai-
xo para representar uma 
verdadeira intervenção de 
promoção, e se não é actu-
alizado conforme a inflação 
anualmente, os AF sofrem 
uma erosão no seu poder 
de compra.

●● É necessário reforçar a ca-
pacidade institucional (Eixo 
4, ENSSB 2016-2024). A 
nível distrital, é necessário o 
reforço de capacidades para 
operacionalizar o sistema de 
forma eficaz.

●● É necessário melhorar a efi-
cácia do sector para garantir 
que os recursos cheguem 
aos beneficiários em tempo 
oportuno. Os atrasos na 
entrega do dinheiro afectam 
negativamente no que diz 
respeito às condições de 

vida dos beneficiários.
2019 – um ano atípico

●● Em 2019, pela primeira vez 
na história documentada, 
dois fortes ciclones tropicais 
atingiram Moçambique na 
mesma estação do ano. No 
dia 14 de Março, o ciclone 
tropical IDAI atingiu o 
porto de Beira (afectando 50 
distritos em 5 províncias), 
e seis semanas mais tarde, 
o ciclone Kenneth atingiu 
o norte de Moçambique 
(afectando 14 distritos em 
duas províncias). 

●● Efeitos Imediatos do Idai e 
do Kenneth:

●● A devastação causada pelos 
ciclones aumentou a de-
manda de serviços sociais 
como: cuidados de saúde, 
nutrição, protecção, edu-
cação, água e saneamento 
- para aproximadamente 
1.5 milhões de pessoas, em 
Moçambique.

●● Resposta aos Ciclones:
* As NU efectuaram um 

Apelo Urgente de 281.7 
milhões de USD

* UNICEF solicitou 102.6 
milhões de USD

* O FMI aprovou uma as-
sistência 118.2 milhões 

de USD

Recomendações
●● O Governo deve continuar 

a tendência actual positiva 
de afectação de recursos à 
Protecção Social, garan-
tindo que o programa seja 
expandido também para 
áreas sensíveis à criança, 
de forma a cumprir com 
a meta de 25% do PQG 
para as pessoas que vivem 
na pobreza, e aumentando 
gradualmente os recursos 
para a meta do ENSSB 
2016-2024 de 2.23%. do 
PIB até 2024.

●● É necessário melhorar a 
eficácia do sector para 
garantir que os recursos 
chegam aos beneficiários 
em tempo oportuno. Os 
atrasos na entrega do di-
nheiro afectam negativa-
mente no que diz respeito 
às condições de vida dos 
beneficiários. 

●● Os subsídios às empresas 
públicas devem ser classi-
ficados fora da Protecção 
Social, pois estas empresas 
não contribuem directa-
mente para aliviar a pobreza 
das famílias desfavorecidas.

Em Moçambique existem 102 
Cooperativas Modernas filiadas 
na Associação Moçambicana 
Para Promoção do Cooperati-
vismo Moderno (AMPCM) e 
destas, 19 Cooperativas geram 
receitas de 124,3Milhões de 
Meticais.
Sobre as  vantagens da implemen-
tacão do PASP, Rabeca Gomes da 
Associação Moçambicana das 
Cooperativas, realça:
●● Aumento da Renda do AF
●● Reflexão das Políticas Pú-

blicas Nacionais:
●● EDER 2005-25;
●● PQG 2015-19;
●● PEDSA 2011-20;
●● PNISA 2013-17.
●● Coops: a outra alternati-

va para o desenvolvimen-
to rural em Moçambique 
(Por: Carlos Nuno Castel-
-Branco, Reflexão sobre o 
EDER,2012).

●● As Cooperativas são as 
Micro, Pequenas e Médias 
Empresas que fazem ne-
gócios inclusivos e susten-
táveis visando resolverem 

as limitações ou aspirações 
económicas, sociais e cultu-
rais dos seus Membros e das 
Comunidades aonde estão 
implantadas..

●● Os Membros da Coopera-
tiva são simultaneamente 
os donos, clientes e forne-
cedores que partilham pro-
porcionalmente os riscos 
e ganhos (quem trabalha 
mais - ganha mais, impul-
sionando e promovendo 
desta forma à cultura de 

trabalho participativo).
●● Promove o aumento da Pro-

dução e Produtividade em 
ambiente de Especialização 
e assegura que a qualidade 
dos produtos locais seja 
de padrão internacional,  
possibilita o acesso aos 
insumos de qualidade, As-
sistência Técnica persona-
lizada, acesso ao mercado/
comercialização, acesso 
ao rápido financiamento, 
acordos de fornecimentos/

Vendas (Embalagens, códi-
go de barras e certificações).

●● Assegura que o membro 
tenha insumos e tecnolo-
gia de qualidade ao menor 
preço e venda a produção 
ao melhor preço.

●● Promove o crescimento 
socioeconómico integrado, 
inclusivo e sustentável dos 
seus membros, comunidade 
e do país.

●● Promove a Empregabili-
dade e cria unidades de 
processamento de produtos 
brutos em todas cadeias de 
valor.

●● Promove e comparticipa 
activamente na formali-
zação da Economia e no 
rápido alargamento da base 
tributária e colecta de im-
postos para o Orçamento 
do Estado..

●● São o garante da criação e 
edificação de infraestrutu-
ras básicas nas comunida-
des aonde estão implanta-
das as Cooperativas.

●● São reconhecidas e en-
corajadas a sua criação 
na Agenda 2030 da UN, 
FAO, OIT e Constituição 
da República.

Relevância das cooperativas para o 
desenvolvimento:  políticas públicas nacionais
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Centenas de amantes do 
desporto corporizaram o 
final das actividades atinen-
tes que marcaram o fim da 
Semana de Protecção Social. 
Entre as actividades realiza-
das, destaca-se a corrida de 
cadeirantes e triciclos, onde 
o maior vencedor foi a cons-
ciência sobre a necessidade 
de um envolvimento activo 
da sociedade moçambicana, 
através de implementação 
de acções de assistência, 
solidariedade social. A acção 
desportiva solidária foi co-
-organizada pelo Ministério 
do Género, Criança e Acção 
Social, União Europeia, Or-
ganização Internacional da 
Sociedade civil Moçambicana 

(PSC-PS).
Simão Tila presidente do 
Conselho da Direcção da 
PSC-PS, avançou que os 
objectivos do certame foram 
alcançados, considerando o 
número e nível de participa-
ção em todas as actividades 
desportivas programadas 
para o evento. Estas activi-
dades serviram igualmente 

para passar a mensagem de 
inclusão em solidariedade 
para com as vítimas dos ciclo-
nes que destruíram algumas 
partes da zona centro e norte 
do país. “A grande mensagem 
é de que todos os actores de-
vem participar neste processo 
de advocacia para a protecção 
social e para todos os grupos 
vulneráveis”.
Por seu turno, o presidente 
da Federação Moçambicana 
de Ciclismo, Dalilo Calu, 
sustentou que ao abraçarem 
este tipo de causas sociais, o 
jeito enquadra-se no lema 
da Federação, e a inscrição 
dos participantes foi feita 
através de contribuições de 
bens não perecíveis, a serem 

canalizados aos orfanatos. 
No final foram premiados os 
que se destacaram em todas 
as modalidades, como são 
os casos das modalidades de 
corrida de cadeiras, triciclos, 
passeata, ciclismo e futebol 
escolar. Nesta última moda-
lidade, a escola Secundaria 
Francisco Manyanga ficou 
em primeiro lugar. 

Desporto solidário muscula final 
da semana de protecção social

Para a Organização 
Internacional do 
Trabalho (OIT), 
um dos financia-
dores da iniciativa, 

o novo Sistema de Gestão de 
Informação para os programas 
de Protecção Social Básica ge-
rido pelo Instituto Nacional de 
Acção Social (INAS), e-INAS, 
poderá merecer atenção e inte-
resse de outras instituições do 
Estado, bem como de outros 
países da região, por ser um 
modelo de avanço tecnológico 
sem precedentes para o sistema 
de protecção social básica.

“O e-INAS configura-se um 
sistema robusto, fiável, moder-
no, eficiente e transparente que 
irá garantir a expansão do siste-
ma Moçambicano de Protecção 
Social e poder cumprir com as 
metas definidas na Estratégia 
Nacional de Segurança Social 
Básica 2016-2024”, “precisou 
Ruben Andrés.  

A OIT argumenta que a 
protecção social é um direito 
consagrado na Constituição 
da República de Moçambique, 
que define as orientações para 
materializar o direito a protec-
ção social às camadas vulnerá-
veis. “Torna-se imprescindível 
contar com sistemas de Gestão 
da informação robustos, mo-
dernos e fiáveis que permitam 

aumentar a eficácia com que os 
programas são implementados 
e obter ganhos de eficiência 
no uso dos recursos limitados, 
para garantir a transparência e 
possibilitar o uso de mecanis-
mos eletrónicos de pagamen-
to”. 

O e-INAS apresenta-se um 
Sistema de Gestão de Infor-
mação consistente, uma vez 
que possibilitara a interligação 

de bases de dados com outras 
instituições que fazem parte 
do sistema de Protecção Social 
definido segundo a Lei 4/2007, 
como INSS e o INPS, facilitan-
do a eliminação de duplicação 
e aumentando a harmonização 
e coerência entre os sub- sis-
temas. “O e-INAS permitira 
melhorar a planificação e or-
çamentação dos programas do 
INAS, dado que irá criar “lis-
tas de espera” de beneficiários 
elegíveis a nível nacional, bem 
como monitorar o tempo real 
do desempenho das 31 dele-
gações do INAS e a obtenção 
de estatísticas de atendimento 
e cobertura essenciais para ga-
rantir a eficiência e o impacto 
dos programas de assistência 
social”.

Para Ruben Andrés, a OIT 
promove o estabelecimento de 
Pisos de Protecção Social de-
finidos ao nível nacional que 
garantam uma segurança míni-
ma de rendimento para toda a 
população. “É fundamental que 
a gestão de beneficiários ins-
critos no sistema de segurança 
social básica, seja eficiente e 
eficaz, substituindo a gestão 
baseada no papel, que não pos-
sibilita o cruzamento de dados, 
com alto risco de ser destruída 
e não é transparente…”, subli-
nhou Andrés.

No âmbito dos esforços de combate à pobreza extrema e com o 
reconhecimento da importância e da necessidade de proteger a 
população pobre e vulnerável, Moçambique aprovou, em 2007, 
a Lei nº. 4/2007, que estrutura a protecção social em três níveis 
– incluindo a segurança social básica. Em 2010, foi aprovada a 
primeira Estratégia Nacional de Segurança Social Básica (ENSSB 
I) referente ao período de 2010 a 2014, que incluía programas de 
protecção social antigos (por exemplo, o Programa de Subsídio 
Social Básico – PSSB) e novos (como o Programa de Acção Social 
Produtiva – PSAP), implementados pelo Instituto Nacional de 
Acção Social (INAS) sob a orientação política do Ministério 
do Género, Criança e Acção Social (MGCAS). Houve avanços 
expressivos entre 2010 e 2014: o número de famílias beneficiadas 
pelos programas do INAS aumentou de 254.000 para 427.000; 
o valor desembolsado pelo PSSB triplicou, em termos reais, 
entre 2007 e 2014; e foi introduzido o PSAP, um programa de 
obras públicas, para atender às famílias pobres e sem restrições 
de trabalho. Todas essas mudanças aumentaram (e muito) as 
despesas do governo com o sector – de 0,22 por cento para 0,51 
do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2010 e 2014”.

Ruben Vicente Andrés, da OIT, diz que o e-INAS poderá ser modelo tecnológico de 
Proteção Social para países da região

A OIT promove o 
estabelecimento de Pisos de 
Protecção Social

Cresce número de 
beneficiários da acção social

| supLeMentos | Quinta-feira, 01 de Agosto de 201918 |  zambeze  
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O resgate do “rei” das bases
O chefe da brigada central de assistência à província de 

Sofala, Sérgio Pantie, disse, na cidade da Beira, que Lourenço 
Bulha apresenta-se como o melhor dos preferíveis candidatos 
que a Frelimo  podia indicar, para, através do voto popular, 
assumir o cargo de governador provincial, no âmbito das elei-
ções de 15 de outubro do ano corrente.

“A trajectória profissional, 
político e social coloca Bulha 
como o unico candidato com 
pujança suficiente para dirigir 
esta província” - referiu Sérgio 
Pantie.

A afirmação de Sérgio Pan-
tie é igualmente comungada pe-
las bases, quer ao nível da cida-
de da Beira, quer dos distritos. 
Testemunha o facto a recente 
recepção que Lourenço Bulha 
teve no Aeroporto Internacio-
nal da Beira (ido de Maputo) 
após de ser anunciado como 
cabeça-de-lista da Frelimo ao 
cargo de governador provin-
cial, no âmbito das eleições de 
15 de Outubro deste ano.

Zambeze testemunhou no 
acto de recepção de Louren-
ço Bulha, que, para além dos 
‘’camaradas’’ do partido, havia 
pessoas anónimas idas dos dis-

tritos, como Búzi e Nhamatan-
da, locais por onde Lourenço 
Bulha já tinha feito trabalho 
político para o seu partido.

Dada a sua influência e po-
pularidade nos distritos, Lou-
renço Bulha, onde trabalhou 
como membro de assistência, 
no caso de Búzi e Nhamatan-
da, o partido Frelimo sempre 
saiu vencedor. Facto que le-
vanta muitos ânimos no seio 
dos “camaradas”’ partido Fre-
limo em Sofala.

 “peço a união de todos”

No entanto, Lourenço Bu-
lha pede união dos camaradas 
e a população em geral, a fim 
de vencer a eleição provincial 
de 15 de Outubro e colocá-lo 
como governador provincial.

“Peço aos membros e sim-

patizantes do partido, empre-
sários, operários, camponeses, 
curandeiros, académicos, para 

apoiar incondicionalmente 
o partido, porque é único em 
Moçambique que tem condi-

ções de dirigir e desenvolver 
o País”, afirmou Lourenco Bu-
lha.

Refira-se que Lourenço 
Bulha foi primeiro secretário 
do comité provincial, secre-
tário político económico de 
Cahora Bassa, distrito de Tete, 
exerceu funções de oficial de 
diligência e escrivão de direi-
to e assistente técnico jurídico 
em Sofala.

Foi igualmente presidente 
da Assembleia Autárquica na 
era da governação da Frelimo 
na autarquia da Beira.

 Nas terceiras eleições au-
tárquicas, Lourenço Bulha 
havia concorrido a candidato 
à presidência da Autarquia da 
Beira, na qual acabou derrota-
do com o seu rival Daviz Si-
mango, actual presidente do 
MDM - Movimento Democrá-
tico de Moçambique.

Refira-se que Lourenço 
Bulha é natural de Vilanculo, 
no posto administrativo de 
Mambone, que faz fronteira 
ao norte com o distrito de Ma-
changa (Sofala).

Em Sofala

Nyusi irritado com 
administradores destreinados

o presidente da república, Filipe Nyusi, mostrou o seu to-
tal desagrado administradores distritais que em plena sessão 
extraordinária do governo provincial de Sofala mostraram 
por completo o seu total desconhecimento e falta de domínio 
de algumas questões colocadas pelo PR, ligadas a matérias do 
desenvolvimento dos distritos onde estes administradores são 
dignos representantes do povo. Filipe Nyusi não gostou do que 
viu e ouviu da boca dos quatros administradores que na altura 
se apresentavam totalmente destreinados e fora dos conteúdos 
que o PR pretendia que fossem respondidos na altura, por oca-
sião da visita presidencial de dois dias que efectuou à parcela 
do país.       

Trata-se de cinco 
administradores 
distritais, nome-
adamente Maria 
Admira Filimo-

ne, Luís Nanzozo, Tome José, 
Manuel Jamaca, José Mutoro-
ma, Maria Bernardete Roque e 
José Domingos Tomás, sendo 
os representantes do povo nos 
governos distritais de Chemba, 

Chibabava, Nhamatanda, Go-
rongosa, Dondo, Búzi e Che-
ringoma, que não conseguiram 
responder as perguntas feitas 
pelo PR com precisão e sem 
nenhum sentido de responsabi-
lidade.

Segundo o áudio em nosso 
poder, no momento em que o 
PR pretendia saber algo sobre 
o desempenho dos governos 

distritais através de peque-
nas questões que iam sendo 
formuladas para os adminis-
tradores distritais na sessão 
extraordinária que teve lugar 
em Machanga, nenhum admi-
nistrador conseguiu responder 
correctamente às questões co-

locadas pelo PR, de acordo com 
as necessidades de cada distrito. 
Dos administradores considera-
dos como sendo destreinados, o 
destaque vai para todos aqueles 
administradores que não conse-
guiram responder correctamente 
ao PR sobre o número exacto do 

gado existente nos seus distritos, 
quantidade de toneladas de frutas 
produzidas para o processamen-
to industrial, o aproveitamento 
da pesca artesanal para o bem 
da população, a falta de conhe-
cimento de técnicas para o com-
bate do mosquito causador da 
malária, etc.

Segundo apurámos de fontes 
bem seguras da Presidência da 
República que acompanharam a 
visita do PR à província de So-
fala, dentro de dias, o PR pode-
rá decidir no refrescamento de 
alguns administradores que na 
ocasião envergonharam a pro-
víncia de Sofala, pelo facto dos 
mesmos administradores terem 
respondido as questões coloca-
das pelo PR sem nenhum senti-
do nem responsabilidade. Assim 
sendo, a PR decidiu classificá-los 
como escolha errada, ao nomeá-
-los para o cargo de administra-
dores, sem, no entanto, estarem 
munidos de requisitos mínimos.

   Jordane nHane
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Light for theWorld capacita jornalistas 
em matérias de inclusão social

Light for the World, uma organização não-governamental 
e humanitária baseada na cidade da Beira, província de so-
fala, acaba de capacitar cerca de trinta jornalistas em maté-
ria de reportagens sobre a inclusão social para pessoas com 
deficiência. A formação de jornalistas teve lugar na última 
terça-feira dia 23 do mês de Julho em curso, num espaço de 
uma das estâncias turísticas na cidade da Beira, onde foram 
partilhadas no encontro várias de ideias com a imprensa, num 
workshop denominado Media Breakfast.

O evento foi or-
ganizado pela 
Light for the 
World, atra-
vés do apoio 

do UNICEF e da Cooperação 
Austríaca para o Desenvolvi-
mento, num montante não es-
pecificado, que visa reflectir 
sobre diversos assuntos ligados 
aos direitos das pessoas com 
deficiência e seus desafios na 
sociedade moçambicana, com 
particular destaque para pesso-
as com deficiências residentes 
na província de Sofala.

Nesta que foi a segunda 
edição, o evento foi dirigido 
por Rosangela Berman-Bieler, 
activista social dos direitos 

das pessoas com deficiência e 
funcionária do UNICEF, base-
ada em Nova York, e pelo pro-
fissional de comunicação nos 
Estados Unidos da América, 
Timour Gregory, especializado 
em comunicação acessível. Os 
dois facilitadores do referido 
workshop abordaram detalha-
damente diferentes pontos so-
bre o papel dos media na pro-
moção dos direitos das pessoas 
com deficiência, tendo como 
enfoque a comunicação aces-
sível, incluindo a experiência 
profissional e de activista Ro-
sangela, com o destaque para 
a comunicação como parte 
fundamental da acessibilidade 
para as pessoas com deficiên-

cia; acessibilidade nos diversos 
tipos de órgãos ou meios de 
comunicação social, principal-
mente para a rádio, televisão 

e jornais, com vista a dar uma 
resposta humanitária inclusiva 
e incluindo a importância da 
comunicação acessível para 

todos; exemplos de suporte em 
material de comunicação aces-
sível, produzidos pelo UNI-
CEF.

Missão da UA avalia preparativos para 
eleições em Moçambique

Uma missão pré-eleito-
ral da União Africana vai 
estar em moçambique até 
sexta-feira para avaliar os 
preparativos para as elei-
ções presidenciais, legisla-
tivas e provinciais de ou-
tubro próximo, anunciou a 
organização.

A missão de 
avaliação pré-
-eleitoral foi 
aprovada pelo 
presidente da 

Comissão da União Africana 
(UA), Moussa Faki Mahamat, 
na sequência de um convite 
das autoridades moçambica-
nas à organização para que 
seja um dos observadores 
internacionais das próximas 
eleições no país, marcadas 
para 15 de Outubro.

No terreno vão estar até 
02 de Agosto quatro espe-
cialistas eleitorais e dois ele-
mentos da comissão da União 
Africana para consultas com 

os principais intervenientes 
no processo eleitoral.

“O objectivo da missão 
é avaliar o estado dos prepa-
rativos para as eleições por 

todos os intervenientes, in-
cluindo o actual ambiente po-
lítico, e apresentar indicações 
ao presidente da comissão da 
UA sobre se estão criadas as 

necessárias condições para 
eleições transparentes, livres 
e justas em conformidade 
com os princípios da UA 
para eleições democráticas”, 
explicou a organização em 
comunicado.

Para a União Africana, 
o envio de uma missão pré-
-eleitoral demonstra o “apoio 
e o compromisso” da orga-
nização com o processo de 
democratização em Moçam-
bique.

A missão decorre ao abri-
go do artigo 20 da Carta Afri-
cana sobre Democracia, Elei-
ções e Governação (2007), 
da Declaração de Princípios 
sobre Eleições Democráti-
cas em África (2002) e das 
Orientações para as Missões 
de Observação e Monitoriza-
ção Eleitoral da União Afri-
cana. - (lusa)
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África do Sul

Vítimas de poeira da mineração de 
ouro serão indemnizadas

seis multinacionais mi-
neiras de ouro foram conde-
nadas, sexta-feira, 26, pelo 
tribunal supremo de joanes-
burgo, a pagar cinco mil mi-
lhões de randes, pouco mais 
de 357 milhões de dólares, às 
vítimas de silicose e tubercu-
lose provocadas por poeiras 
de mineração do metal pre-
cioso.

O número de víti-
mas varia entre 
100 mil e 500 
mil antigos tra-
balhadores nas 

minas de ouro.
Alguns morreram, outros 

estão doentes e outros ainda já 
são idosos em Moçambique, 
África do Sul, Lesoto, Botswa-
na e Eswatini.

O presidente da Associação 
dos Mineiros Moçambicanos 
na África do Sul, Victor Cossa, 
disse que a vítima moçambica-
na mais recente infectada pela 
silicose ou tuberculose é Sa-
muel Eusébio Amade, da pro-

víncia central da Zambézia.
Amade perdeu a vidam, 

este mês, na região mineira sul-
-africana de Klerksdorp, pro-
víncia de North West.

O veredicto do Tribunal 
Supremo de Joanesburgo con-
tra seis multinacionais minei-

ras chegou tarde para Samuel 
Amade, mas doravante os 
seus familiares podem exigir 
indemnização durante os pró-
ximos 12 anos.

Foram identificadas quatro 
categorias das vítimas: aque-
les que contraíram silicose ou 

estiveram expostos a poeiras 
durante o trabalho, dependen-
tes dos finados por silicose, 
aqueles que contraíram tuber-
culose e dependentes dos que 
morreram enquanto trabalha-
vam nas minas de ouro.

O acordo alcançado entre 

as partes estabelece a criação 
de um fundo fiduciário, que 
vai gerir os pagamentos de 
indemnização variando entre 
70 mil randes, cerca de cinco 
mil dólares, e 500 mil randes, 
pouco mais de 35 mil dólares 
para cada requerente, depen-
dendo da categoria do afec-
tado.

O processo de pagamento 
poderá iniciar próximo ano

A partir de agora inicia a 
localização das vítimas, so-
breviventes e ou dependentes 
na África do Sul, Moçam-
bique, Lesotho, Botswana e 
Eswatini, que têm trabalhado-
res nas minas de ouro.

Em Moçambique, o Mi-
nistério do Trabalho, Empre-
go e Segurança Social vai 
desdobrar-se na divulgação e 
chamamento nas províncias 
de Maputo, Gaza e Inhamba-
ne maiores fornecedoras de 
mão-de-obra à indústria mi-
neira sul-africana, há mais de 
80 anos.

Edil da capital cabo-verdiana 
baleado por desconhecidos

O presidente da Câmara Municipal da Praia, capital de 
Cabo Verde, Óscar Santos, foi baleado em frente a um ginásio 
no bairro do Palmarejo, nesta segunda-feira, 29.

Santos foi atingido 
num braço quando 
saía de um giná-
sio naquele bairro 
nobre da cidade e, 

segundo fontes da VOA no lo-
cal, ele foi operado e está fora 
de perigo.

O presidente da principal 
câmara do país foi atacado 
por indivíduos encapuzados 
que continuam a monte.

A Polícia Nacional e a Po-
lícia Judiciária já estão a in-
vestigar o caso.

Horas depois o Governo 
emitiu um comunicado a con-
denar e o acto e a pedir sere-
nidade.

“O Governo repudia em 
absoluto este acto ignóbil e 

que em nada representa a ima-
gem do país. Cabo Verde é 
um país em que a paz social 
prevalece. Apelamos à sereni-
dade de todos, pois a estabi-
lidade social é o maior activo 
do país”, diz a nota enviada à 
imprensa, na qual afirma que 
“as autoridades estão a levar a 
cabo todos os trâmites, de for-
ma a capturar rapidamente os 
autores deste acto”.

“Uma palavra de solidarie-
dade ao presidente da Câma-
ra e à sua família, desejando 
um rápido restabelecimento”, 
concluiu o comunicado do 
Executivo.

Óscar Santos, como é nor-
ma em Cabo Verde, não tem 
guarda-costas.
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 Quadro completo dos resultados
Leões Bravos (1-1)  Madgumb’s
Sustenta (1-1)  A. Kongolote
Jardim (6-2)  V. Unidos
 Choupal (0-0)  Munna’s
Kongolote (4-1)  Circulo
ADV cmc (1-1) Mafalala
A. Matola (1-2)  Luís Cabral
Tsalala (3-0)  Eleven Main
 Xipanipane (1-1)  Matendene
 Inhagoia ficou de fora.

resultados da 13ª jornada
Nova Aliança  (4-2)  Escorpião
Nova Luz  (1-1) Veteranos
Célula D (2-1)  Mavalane
 Sporting (2-1)  Célula A 
 Cruzeiro (1-1)  Tigres
O. do Mar  (0-1) Ressuscitados
Matsuva (3-1)  Célula H

Jardim . . . . . . . 47
A. Kongolote . . 46
Adv cmc  . . . . . 42
Choupal . . . . . . 41
Tsalala . . . . . . . 41
A. Matola . . . . . 32
Luís Cabral  . . . 30
Munna’s . . . . . . 29
Madgumb’s . . . 27
Inhagoia . . . . . . 24
Kongolote  . . . . 24
Mafalala . . . . . . 23

Classificação

Classificação actual

A equipa de Kongolote 
humilhou Círculo por quatro 
bolas a uma no jogo da 21ª 
jornada do campeonato de ve-

teranos da cidade do Maputo, e 
no outro jogo os Veteranos apa-
nharam pela medida grande ao 
perder com Jardim por marca 

de seis bolas a duas. Esta sema-
na não haverá jogos, devido ao 
jogo da selecção que vai jogar 
na cidade da Beira.

Xipanipane  . . . 23
Matendene . . . . 23
Circulo . . . . . . . 21
Eleven Main  . . 20
Leões Bravos  . 19
Sustenta . . . . . . 15
V. Unidos . . . . . 3

Desporto recreativo

Kongolote bate Círculo 
e fica em segundo

Bairro de Hulene

Escorpião afunda a 
cada jornada

 O campeonato de veteranos 
do bairro de Hulene em Mapu-
to está ao rubro, e o Escorpião 
está a cada jornada a decepcio-
nar os seus adeptos e dirigentes, 

devido às derrotas consecutivas 
que deixaram a equipa no fun-
do da tabela. Esta semana, em 
seniores, joga-se a 10ª e última 
jornada da primeira volta.

Ressuscitados  . 29
Nova Luz  . . . . 26
Matsuva  . . . . . 26
Célula D  . . . . . 25
Cruzeiro . . . . . . 24
Veteranos  . . . . 19
Mavalane  . . . . 17

O. do Mar  . . . . 16
Célula H  . . . . . 15
N. Aliança . . . . 14
Sporting . . . . . . 11
Célula A  . . . . . 12
Escorpião  . . . . 12

Qualificação para CAN

Ruanda é o primeiro 
obstáculo dos Mambas

A selecção moçambicana 
de futebol abre a fase de qua-
lificação para o Campeonato 
Africano das Nações (CAN) - 
Camarões 2021 defrontando o 
Ruanda a 11 de Novembro, no 
Estádio Nacional do Zimpeto.

 Enquadrados no grupo F, 
os Mambas defrontarão depois 
Cabo Verde (19 de Novembro) 

e Camarões (31 de Agosto de 
2020).

 Na segunda volta, o combi-
nado moçambicano começa por 
receber os Camarões a 8 de Se-
tembro, seguindo-se os encon-
tros com Ruanda (5 de Outubro) 
e Cabo Verde (17 de Novembro).

 Na condição de anfitrião, os 
Camarões já estão apurados para 

o CAN, ficando uma vaga que 
será disputada entre Moçam-
bique, Cabo Verde e Marro-
cos.

 Os Mambas vão pela sex-
ta vez lutar para estar na mais 
importante competição do fu-
tebol africano. A última vez 
que estiveram no CAN foi em 
Angola-2010.

FMF não deve nada 
ao Abel Xavier

O Presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol, Al-
berto Simango Jr., garante que 
a instituição que lidera não tem 
nenhuma dívida com Abel Xa-
vier, antigo seleccionador na-
cional.

Simango reagia as informa-
ções postas a circular, segundo 
as quais a FMF tinha uma dívi-
da de 55 mil dólares america-
nos com o antigo seleccionador 
nacional com quem terminou 
contrato a 30 de Junho passado.

A dívida em causa seria re-
ferente a dois salários do selec-

cionador, correspondentes a 30 
mil dólares e mais 15 mil supos-
tamente referentes as despesas 
que Abel Xavier teria tido com 
atletas da selecção nacional.

“São informações falsas en-
comendadas por pessoas mal 
intencionadas”‘, disse Simango.

Num outro desenvolvimen-
to, Simango acrescentou que 
Abel Xavier continua a viver na 
casa pertencente a FMF, bem 
como que usa a viatura da ins-
tituição, situação que vai pre-
valecer até o dia que ele decidir 
abandonar o país.
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50 anos após pisar na Lua

NASA tem plano “colonização” 
para chegar a Marte

a humanidade comemorou, no dia 20 de julho, os 50 anos 
da chegada da primeira missão tripulada à Lua. A iniciativa 
Apollo, cuja missão Apollo 11 aterrou em solo lunar, foi enca-
beçada pela NASA, agência espacial norte-americana.

Agora, o satélite 
da Terra pode 
ser o caminho 
para o próximo 
grande passo 

da humanidade no espaço. O 
Projecto Gateway, também da 
NASA, pretende colonizar a 
Lua para levar uma missão tri-
pulada para Marte.

A nave, que levará o mes-
mo nome do projecto, está em 
processo de construção e sua 
primeira parte deverá ser lança-
da ao espaço em 2022. Outros 
dois módulos serão lançados 
posteriormente para acoplar o 
sistema, que ficará orbitando a 
Lua. O primeiro teste não tripu-
lado da iniciativa deverá entrar 
em órbita já em 2020.

A ideia é que o Gateway se 
torne uma espécie de “quartel-
-general espacial” no satélite 
da Terra. Com isso, a nave seria 

um primeiro passo na coloniza-
ção da Lua. A NASA já estuda 
a construção de estruturas no 
solo lunar. Outras agências es-
paciais como as de Japão, Rús-
sia e Canadá também fazem 
parte do projecto encabeçado 
pelos norte-americanos.

“Trabalhando com agên-
cias internacionais, a NASA 
vai mudar o paradigma da ex-
ploração humana no espaço. O 
Gateway pretende estabelecer 
uma presença humana constan-
te na Lua para descobrir novos 
avanços científicos e dar o pri-
meiro passo para que empresas 
passem a construir uma econo-
mia lunar”, diz a página oficial 
da agência.

“Nós queremos que o Ga-
teway seja um novo espaço 
para o melhor que o mundo tem 
a oferecer em ciência e tecnolo-

gia. A agência quer usar o pro-
jecto para observar a Terra de 
uma nova perspectiva, estudar 
o Sol e ter uma visão desobstru-
ída do vasto universo”, revela o 
documento.

O escritório da NASA em 
órbita também é importante 
para que a exploração humana 
do universo avance drastica-
mente. Após o fim da Guerra 

Fria e a chegada à Lua, a cor-
rida espacial perdeu parte de 
seu sentido e o avanço das tec-
nologias fez com que as agên-
cias espaciais explorassem o 
Sistema Solar através de robôs 
e sondas.

Agora, os norte-americanos 
querem usar o satélite como 
uma espécie de escala para fa-
zer a sonhada missão tripulada 

para Marte. “As tecnologias do 
projecto Gateway serão funda-
mentais para que consigamos 
fazer a viagem de 34 milhões 
de milhas até Marte”, explica a 
agência.

Ainda segundo a agência, 
“as explorações da Lua e de 
Marte estão entrelaçadas”, uma 
vez que as novas ferramentas 
que serão testadas no satélite da 
Terra tendem a ser chave para 
o próximo passo na exploração 
do Sistema Solar.

Devido à ambição do Ga-
teway, o Governo norte-ameri-
cano deve injectar U$ 1,6 bili-
ões no orçamento da NASA já 
para o ano que vem.

De acordo com a NASA, 
também estão entre os princi-
pais objectivos da colonização 
da Lua e da chegada em Marte 
explorar as dificuldades de se 
viver no espaço, descobrir e 
utilizar novos recursos naturais 
e estudar opções para descarte 
de lixo. A expectativa da NASA 
é que o projecto Gateway esteja 
totalmente pronto em 2026.

Projecto Gateway visa a construção de um quartel-general no sa-
télite para levar astronautas para o planeta vermelho

 

Recursos naturais estão esgotados para este ano
Segundo dados da Global Footprint Network, todos os re-

cursos que forem consumidos até o final de 2019 estão além 
da capacidade de reposição do planeta.

A humanidade 
está a entrar 
“no verme-
lho” desde 29 
de Julho de 

2019, segundo a ONG Glo-
bal Footprint Network. Isso 
significa que, até o final do 
ano, todos os recursos natu-
rais que utilizarmos, como 
água, insumos florestais, mi-
neração, uso do solo, pesca 
etc., estarão além do que o 
planeta é capaz de repor du-
rante este período.

Neste ano atingimos o 
deficit três dias mais cedo 
do que em 2018, chegando 
ao “crédito negativo” mais 
rapidamente desde 1970. 
Segundo a organização, os 

seres humanos continuam 
aumentando esse deficit 
liquidando o capital natu-
ral da Terra e acumulando 
lixo e substâncias nocivas, 
especialmente dióxido de 
carbono na atmosfera. Para 
manter nosso padrão de con-
sumo actual, seria necessá-
rio 1,75 planeta Terra.

A Global Footprint Ne-
twork tem uma campanha 
permanente chamada “mude 
a data”, que defende que a 
humanidade use os recursos 
naturais com mais parcimó-
nia e eficiência para atrasar 
esse deficit cada vez mais.

Para isso, a ONG de-
fende acções como melhor 
planeamento urbano, mu-

dar as matrizes energéticas 
para aquelas que produzam 
menos ou zero carbono, va-

lorizar os alimentos locais 
e consumir menos produtos 
ultra processados, preservar 

solo e água e empoderar as 
mulheres, para um melhor 
desenvolvimento social.

Diz ONG
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Finalistas do Instituto Superior de Formação e Investigação e Ciência (ISFIC)

o amanhã começa hoje…
Estes famosos que gingam em 

pose de académicos e de boémios 
fazem parte do primeiro grupo de 
estudantes finalistas do ISFIC, que 
fizeram questão de bebericar uns 
copos e degustar aves de capoeira 
durante o final de semana passado 
no Chamanculo e no bairro Nko-
be. O ambiente de regabofe serviu 
para reviver momentos em sala de 
aulas com os docentes, serviu para 
reavivar esperanças no futuro, e, 
sobretudo, deu para alguns dos 
ditos cujos mostrarem os seus do-
tes na arte de emborcar o líquido. 
Quatro anos de carteira equivalem 
a um mundo de vivências, histórias 
e muita amizade granjeada. Depois 
de alguns tragos, os mais ousados 
ensaiaram passos de dança, ou-
tros nem tanto. Moral da história: 
o chão estava torto. Pudera! Neste 
momento de júbilo académico, o 

ISFIC congratula-se por 
estes estudantes, fazen-

do votos para que o 
futuro lhes sorria e 
lhes traga tudo de 
bom do que apre-
enderam ao longo 

da jornada acadé-
mica.
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Para 35 empresas

AdeM triplica fornecimento de água ao 
Parque Industrial de Beluluane

CDN e CLN ajudam na melhoria de subsistência 
das famílias no Corredor de Nacala

A empresa Águas da Re-
gião de Maputo (AdeM) 
garantiu, na quinta-feira, 
25 de Julho, o incremento e 
fornecimento ininterrupto 
de água para 35 empresas 
que operam no Parque In-
dustrial de Beluluane, pas-
sando dos actuais 500 para 
1.500 metros cúbicos de 
água por dia, abrangendo 
igualmente as comunida-
des de Jonasse e Djuba, na 
vila autárquica de Boane, 
na província de Maputo.

Esta informação foi 
tornada pública 
por Elias Macha-
va, presidente do 
Conselho de Ad-

ministração (PCA) da AdeM, 
durante uma visita afectuada 
às obras em curso, no Parque 
Industrial de Beluluane, tendo, 
na ocasião, constatado com sa-
tisfação a melhoria na distribui-

ção de água a partir do centro 
da Matola-Rio.

“A conversa que tivemos 
com a administração do par-
que dá-nos a indicação de que, 
como resultado desta interven-
ção, há condições neste mo-
mento para desenvolver outras 
indústrias e atrair novas em-
presas para o Parque Industrial 
de Beluluane”, referiu o PCA.

Por sua vez, Onório Boane, 
director geral-adjunto do Par-
que Industrial de Beluluane, 
disse que o projecto tem um 
grande impacto, porque ante-
riormente as restrições com-
prometiam a indústria, devido 
à falta da água bruta ou potá-
vel para o consumo.

Com o incremento, confor-
me destacou o director geral-
-adjunto do parque, as empre-
sas já estabelecidas poderão 
aumentar a sua produção e 
colocar o parque na posição de 
atrair mais investidores.

“Nós, aqui no parque, so-

mos multi-sectoriais, isto é, 
cada actividade tem as suas 
especificidades. Existem aque-
las actividades para as quais a 
água é matéria-prima, como a 
produção de alumínio e outras 

de processamento alimentar 
que precisam de água. Sem a 
água estávamos condiciona-
dos”, frisou Onório Boane.

Importa referir que o Cen-
tro Distribuidor da Matola-

-Rio beneficiou, recentemen-
te, de obras de reparação e 
abastece os 44 bairros da au-
tarquia da Matola e vila autár-
quica de Boane, como Jonasse 
e Djuba.

O Programa Geração de 
Renda (PGR), que está a 
ser desenvolvido ao lon-
go do Corredor de Nacala 
pelas empresas Corredor 
Logístico Integrado de Na-
cala (CLN) e Corredor de 
Desenvolvimento do Norte 
(CDN), está a ajudar signi-
ficativamente na melhoria 
de subsistência socioeconó-
mica de um total de 14.462 
famílias abrangidas pela 
iniciativa de apoio ao de-
senvolvimento local.

Para a campanha 
agrícola em curso, 
as empresas fomen-
tadoras alocaram 
aos produtores be-

neficiários deste programa cer-
ca de 51.676.14 quilogramas 
de semente melhorada para o 
cultivo de 2,538,67 hectares. 
Das sementes alocadas, desta-
cam-se a batata-doce de polpa 

alaranjada, gergelim, feijões, 
amendoim e milho.

A iniciativa, que iniciou 
em 2017, abrange 11 distri-
tos no norte de Moçambique, 
como Mecanhelas e Cuamba, 
na província do Niassa, Mecu-
búri, Malema, Ribáuè, Rapale, 
Nampula, Meconta, Monapo, 

Mossuril e Nacala-à-Velha, na 
província de Nampula.

Numa primeira fase, as 
empresas apoiam as famílias, 
através deste programa, na 
componente de agricultura, 
pescas, apicultura, educação 
ambiental, avicultura, capri-
nocultura e capacitação, e para 

além de Nampula e Niassa, o 
mesmo programa é desenvol-
vido em Tete e no país vizinho 
Malawi.

Para além de melhorar a 
segurança alimentar, as famí-
lias beneficiárias estão a cons-
truir habitações convencio-
nais, como é o caso de Luísa 

Lugar, residente no distrito de 
Meconta, que iniciou com a 
construção de sua casa melho-
rada com o dinheiro de venda 
de gergelim na safra em curso.

Através deste programa, as 
empresas CDN e CLN apoiam 
as famílias em assistência téc-
nica, insumos agrícolas de 
qualidade, formação e orienta-
ções em gestão com o objec-
tivo de aumentar a produtivi-
dade e a promover a ligação 
entre o produtor e o mercado.

“Para aumentar a produti-
vidade e promover a ligação 
entre os produtores e o merca-
do, os beneficiários receberam 
formação em novas técnicas 
agrícolas, gestão de negócio, 
em associativismo e recebe-
ram kits de trabalho. Sentimo-
-nos satisfeitos, porque no-
tamos que o programa está 
a contribuir na melhoria das 
condições de vida das famí-
lias beneficiárias”- disse Pedro 
Muendane, gerente de relações 
com comunidade.
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Fiscalização de armadores ilegais 

Ministério das Pescas 
reforça com meios aéreos 
São frequentes as fugas dos 
armadores ilegais, quando 
se apercebem da presença 
da equipa de fiscalização 
das pescas. Se até os últi-
mos anos, a fiscalização 
só cobria a via marítima 
e terrestre, agora o sector 
pondera reforçar o contro-
lo através de meios aéreos 
de modo a tornar eficiente 
a fiscalização e reduzir a in-
vasão de armadores ilegais 
nas águas nacionais.

A ideia é fechar o 
cerco para que 
os armadores não 
se façam ao mar 
para a captura de 

espécies marítimas em período 
de defeso. O Director Nacional 
de Operações e Fiscalização, 
Leonid Chimarizene, explicou 
que, embora estejam a reduzir 
as infracções de pescas nos pe-
ríodos de veda, o reforço dos 
meios não é apenas para salva-
guardar a integridade das águas 
nacionais em períodos de veda, 

mas também a invasão dos pes-
cadores ilegais que se aproxi-
mam da costa para a captura do 
ATUM, um dos pescados que 
mais atrai ilegais.

‘‘Por exemplo, se tivermos 
informações de que uma em-
barcação desconhecida está a 
circular em Machangulo, op-
tando por usar o barco, pode-

mos não o alcançar. Mas com 
o helicóptero é possível moni-
torar os movimentos”, explicou 
Chimarizene, acrescentando 
que o sector precisa reforçar a 
capacidade dos recursos huma-
nos para materializar os seus 
objectivos.

Chimarizene disse ainda 
que as infracções resultantes 
da pesca ilegal, nos períodos de 

veda, estão a reduzir cada vez 
mais, porque os pescadores já 
notam que algumas espécies 
marinhas tendem a minguar e 
que se não se fizer uma pesca 
sustentável poderão, a qual-
quer dia, trocar a rede de pesca 
por outra actividade que talvez 
necessitaria de longos anos 
para aprender. Por exemplo, 
nas províncias da zona costei-

ra cuja principal actividade de 
rendimento é a pesca, as infrac-
ções vão reduzindo. Ainda se-
gundo a fonte, são os comités 
de pescadores que assumem 
o papel de fiscalizar os outros 
pescadores a não desrespeitar 
os períodos de veda.

Muitas medidas vão sendo 
tomadas. Segundo o director 
nacional, já foram autuados os 
pescadores e compradores, de-
pois de ter sido decretada, pela 
primeira vez no país, a veda do 
caranguejo, embora não se es-
tendesse em todas regiões.

Refira-se que, desde 2002, 
a veda sempre incidiu no ca-
marão por ser um pescado em 
risco de colapsar. 

Chimarizene fez saber que 
há uma pescaria fechada, em 
que já não se admitem novas 
entradas. ‘‘As pessoas que es-
tão ali vão pescar de forma 
sustentável ou seja não se pode 
trazer mais embarcações com 
tecnologias modernas” deter-
minou, acrescentando que para 
substituir uma embarcação 
deve ser com mesmo tamanho 
e quantidade.

Juízes e Câmara do Comércio estabelecem parceria

A Associação Moçambi-
cana de Juízes (AMJ) e a Câ-
mara do Comércio de Moçam-
bique (CCM) estabeleceram, 
na terça-feira, 30 de Julho, em 
Maputo, uma aliança estratégi-

ca que vai permitir solucionar 
os problemas de formação dos 
magistrados judiciais, com es-
pecial enfoque na área da in-
dústria extractiva.

A parceria, materializada 

através de um memorando de 
entendimento assinado pelos 
presidentes da AMJ e da CCM, 
respectivamente Carlos Mon-
dlane e Julião Dimande, prevê 
ainda a busca de soluções ino-
vadoras conjuntas para a garan-
tia da sustentabilidade das duas 
organizações.

Na ocasião, Carlos Mondla-
ne referiu que a AMJ está preo-
cupada com a sedimentação do 
Estado de Direito e o reforço 
da cidadania no país. Para tal, 
é preciso que os juízes sejam 
cada vez melhor formados e ca-
pacitados tecnicamente: “mui-
tas vezes, o grande óbice que 
se encontra para que a forma-
ção dos juízes seja plena tem a 
ver com limitações financeiras, 
porque a formação é cara”, fri-
sou.

É altura, conforme destacou 
Carlos Mondlane, de a associa-
ção dos juízes começar a pen-
sar em identificar mecanismos 
próprios para a sua sustentabi-

lidade. Na sua opinião, nenhum 
parceiro melhor do que a Câ-
mara do Comércio para indicar 
a AMJ esses mecanismos, que 
uma vez usados vão permitir 
que a AMJ funcione na sua 
plenitude, como acontece com 
as suas congéneres de outros 
países, como Portugal e Brasil.

“Nós acreditamos que, 
através desta parceria, nos 
vamos capacitar institucional-
mente e, sobretudo, teremos 
bases sólidas para materiali-
zarmos todas as nossas acções. 
Este entendimento é de um 
significado muito expressivo 
para nós, porque nos vai per-
mitir responder à demanda po-
lítica, económica e social a que 
muitas vezes o juiz se encontra 
e que não pode dar uma pronta 
resposta, devido às limitações 
financeiras”, afirmou.

Para Julião Dimande, a 
parceria representa um passo 
importante na concretização 
das projecções de ambas as or-

ganizações.
“Para a CCM ficou sem-

pre claro que sem usar as 
ferramentas que tem na are-
na internacional, para poder 
exercer o seu papel, não estaria 
em melhores condições para 
responder aos seus associados, 
sem estabelecer esta parceria 
que não só vai dar assistência 
jurídica para as nossas empre-
sas, mas também vai-nos tra-
zer uma grande visibilidade 
na nossa actuação na esfera 
internacional”, indicou Julião 
Dimande.

A CCM está integrada na 
Câmara Internacional e, neste 
âmbito, as empresas associadas 
estão igualmente internaciona-
lizadas, sendo nesta plataforma 
onde buscam as grandes opor-
tunidades para o seu cresci-
mento, formação e capacitação.

“Pensamos que a AMJ tam-
bém vai encontrar um espaço 
fértil para que possamos traba-
lhar em conjunto”, concluiu.
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Menino obcecado pela escola 
espeta agulha no pénis para se 
manter acordado a estudar

Bebé nasce com cauda na Colômbia

Um chinês obcecado pela 
escola espetou uma agulha de 
acupunctura, com cerca de 10 

centímetros,  no pénis para se 
manter acordado e conseguir 
continuar a estudar.

A página que publicou qua-
tro imagens da criança pouco 
adianta sobre o caso além de 
que foi registado na Colômbia. 
Mas de acordo com o Vox Po-
puli Noticias, o primeiro meio 
de comunicação social a noti-
ciar este caso, a cauda foi tira-
da ao bebé com uma operação 
muito simples de uma hora, já 
que não tinha ligação à coluna 
nem ao sistema nervoso.

Na verdade, todos já tive-
mos uma cauda. De acordo com 
a Baby Med,uma página sobre 
ginecologia e obstetrícia gerida 
pelo médico Amos Grunebaum, 
“todos os humanos são gerados 
com uma pequena cauda que é 
mais tarde absorvida pelo orga-
nismo”, quando, algures duran-
te a oitava semana de gestação, 
os glóbulos brancos degradam 
doze vértebras e encolhem as 
quarta e quinta vértebras. “Se 

A mãe do rapaz de 13 anos 
apercebeu-se depois de o ver 
andar de forma estranha e mui-
to devagar. 

As imagens posteriormen-
te divulgadas pelos médicos 
mostram a agulha espetada ao 
longo da uretra do rapaz, onde 
esteve durante 15 horas antes 
de ser removida numa cirurgia. 
A agulha de 10 centímetros foi 
então removida numa cirurgia 
de emergência num hospital da 
província chinesa de Shaanxi.

os glóbulos brancos não fize-
rem isso completamente, uma 
cauda pode ser deixada para 
trás”.

Mas essa falha dos glóbulos 
brancos, que acontece por erro 
genético, é muito rara. Desde o 
século XIX até agora não foram 
registados mais de 30 casos de 
bebés nascido com aquilo a que 
a comunidade científica cha-
mada “cauda vestigial” — uma 

espécie de lembrança inútil da 
evolução dos embriões. Em 
toda a História, há apenas 100 
casos semelhantes nos registos 
médicos.

Nos tempos modernos nun-
ca foram detectadas caudas 
vestigiais que tivessem alguma 
coisa além de pele e tecido adi-
poso. Ou seja, não têm qualquer 
utilidade. E podem ser tirados 
por cirurgiões com facilidade.

Mordido por tubarão, 
surfista dispensa 
hospital e vai para o bar

Um ataque de tubarão ocor-
rido no último fim-de-semana 
em Jacksonville, no estado da 
Florida, Estados Unidos, termi-
nou de uma maneira inusitada, 
ao invés de trágica. O surfista 
profissional Frank O’Rourke 
estava na água quando foi sur-
preendido pelo animal. Após 
ser socorrido pela equipa de 
salva-vidas, ele dispensou uma 
visita ao hospital e resolveu ir 
até um bar da região para co-
memorar.  

O surfista teve perfurações 
profundas no braço e no coto-
velo. “O tubarão mordeu o meu 
cotovelo, me puxou e começou 
a debater-se. Mas acho que ele 
sentiu o meu gosto e acabou de-
sistindo”, brincou a vítima. “Eu 
estava chocado quando aconte-
ceu, então eu não senti muita 
dor”, explicou O’Rourke, em 
entrevista ao canal de televisão 
ABC News.

“Se ele realmente quisesse, 
ele poderia ter machucado mais 
o meu braço”, conta o jovem, 
que ainda disse que o tubarão, 
que estava perto da superfície, 
tinha cerca de um metro. Após 

conseguir se livrar do animal, o 
surfista correu até à praia para 
procurar ajuda e foi atendido 
pelos salva-vidas.

Após os primeiros socorros, 
no entanto, o jovem dispensou 
a presença da ambulância e 
decidiu não ir ao hospital. Ao 
invés disso, ele resolveu ir para 
um bar local. “Ele disse que 
estava bem, chegou no bar e 
falou: ‘eu fui mordido por um 
tubarão’ e as pessoas compra-
ram bebidas para ele”, conta 
o também surfista R.J. Berger, 
amigo da vítima e testemunha 
do ataque.

Apesar do susto com o tu-
barão , O’Rourke descartou a 
possibilidade de deixar o des-
porto. “Quando você está no 
mar qualquer coisa pode acon-
tecer”, disse. “Mas isso não vai 
me tirar da água, eu certamen-
te vou voltar”, garantiu.  Dois 
dias após o ataque, o jovem fi-
nalmente foi a um médico, que 
disse que ele estará liberado 
para voltar a surfar em algumas 
semanas. As cicatrizes, no en-
tanto, ficaram marcadas na pele 
do atleta para sempre.  

Austrália

Colidiu com carro da Polícia e foi 
apanhado com 273 kg de droga

Terá sido “a apreensão de 
droga mais fácil” de sempre 
para a Polícia do Estado de 
Nova Gales do Sul.

Um australiano de 28 anos 
colidiu com uma carrinha 
cheia de metanfetaminas 
contra um carro da Polícia 
que estava estacionado no 
exterior de uma esquadra 
em Sidney, na Austrália, e 
fugiu.

Uma hora depois, o sus-

peito foi encontrado e foram 
feitas buscas na carrinha, 
tendo a Polícia encontrado 
273 kg de metanfetaminas, 
uma das drogas mais co-
muns na Austrália. A apre-
ensão tem o valor estimado 
de 125 milhões de euros.

As autoridades revelaram 
que ninguém ficou ferido no 
acidente, mas que a viatura 
policial sofreu vários danos.

O homem de 28 anos, 

cuja identidade não foi re-
velada, vai ser presente a 
tribunal, acusado de tráfico 
de drogas e condução negli-
gente.

Ainda no mês passado 
as autoridades australianas 
fizeram a maior apreensão 
de metanfetaminas do país 
quando encontraram 1,6 to-
neladas de droga escondidas 
num carregamento de altifa-
lantes da Tailândia.

O ataque macabro aconte-
ceu em Taiwan quando a mu-
lher cortou as partes íntimas do 
homem. Em seguida, a agresso-
ra tentou suicídio com 40 pílu-
las de tranquilizante.

Uma mulher arrancou o 
pénis e os testículos de seu ex-
-marido em Hukou, Taiwan. De 
acordo com a polícia local, a 
mulher queria castigar seu ma-
rido por ter sido infiel.

Dona Lee, 58, tentou sedu-
zir seu ex-cônjuge na casa do 
casal. Depois, a mulher agarrou 
as genitálias do homem e as 
cortou com uma tesoura afia-
da. Por último, Lee adicionou 
ácido às partes íntimas e se li-

vrou delas dando descarga na 
privada.

Antes de tentar suicídio, 
a mulher disse “se não é meu, 
não é mais de ninguém”.

A vítima chamada de Chen, 
56, ainda conseguiu chamar 
a Polícia depois da agressão. 
Tanto Chen quanto a agressora 
foram encontrados inconscien-
tes e levados às pressas para o 
hospital.

Ambos estão em estado es-
tável enquanto a polícia aguar-
da sua recuperação para depoi-
mento.  

O casal divorciou-se há me-
nos de um mês, mas continua-
vam a viver juntos.

Mulher corta pénis de ex-
marido após descobrir traição
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Leave the 
kids alone 

Os Pestinhas, nasci-
dos da cabeça de Nildo 
Essá, que se famigera-
ram em material pu-
blicitário, ganharam 
agora vida própria e 
juntaram-se a um tal 
ladrão de brinquedos 
para protagonizarem 
um curta que lhe leva 
o nome.

Levo o título a Ana 
Cristina Leonar-
do, numa cróni-
ca sobre a pouca 

apetência das crianças pela 
leitura, mas sem trazer a 
baila a qualidade literária 
dos textos que lhe são im-
pingidas. Chega-me esta 
cronista, esta crónica, a pro-
pósito duma exibição de um 
curta de animação infantil. 
Os Pestinhas, nascidos da 
cabeça de Nildo Essá, que 
se famigeraram em mate-
rial publicitário, ganharam 
agora vida própria e junta-
ram-se a um tal ladrão de 
brinquedos para protagoni-
zarem um curta que lhe leva 
o nome. A primeira camada 
é mesmo sobre o roubo de 
brinquedos, outra sobre o 
rapto de menores, de per-
meio ainda se discutem os 
processos que elevam o cus-
to de vida. É subtil a forma 
como o realizador introduz 
estas outras camadas, fazen-
do com que nada se perca 
se as crianças se mantive-
rem só na primeira. Talvez 
fosse nela que os adultos, 
na prepotência que pensam 
que a experiência justifica, 
pensassem que as crianças 
se limitariam. Depois da 
animação, houve uma espé-
cie de debate sobre o filme. 
As crianças notaram esta 
dimensão simplista – mas 
muito necessário na educa-
ção infantil - de não ter de 
se levar a coisa dos outros. 
Mas também conseguiram 
observar o brinquedo como 
metáfora de uma criança, o 
roubo do brinquedo como 
trampolim para discutir 
o rapto de menores. Não 
precisaram de adultos para 
isso. Leave the kids alone. 

Camões acolhe World Press Cartoon
Desde 25 de Julho, o Camões – Centro Cultural Português em 
Maputo acolhe a exposição World Press Cartoon 2018• 

O cartoon Liber-
dade de Expres-
são, da autora 
italiana Marile-
na Nardi, é uma 

das obras que pode ser admi-
rada no Centro Cultural Por-
tuguês, em Maputo, estrela da 
exposição World Press Cartoon 
2018• Os Melhores Cartoons do 
Ano. Nardi foi distinguida com 
o Grand Prix 2018 do grande 
evento anual do desenho de hu-
mor na imprensa internacional, 
que anualmente tem lugar em 
Portugal, nas Caldas da Rainha.

Este é um dos 80 cartoons 
que os visitantes do Centro Cul-
tural Português podem apre-
ciar em detalhe, juntamente 
com outras obras premiadas e 
um acervo dos melhores carto-
ons do ano. Estão representadas 
publicações e autores de mais 
de 30 países, em todos os con-
tinentes. É uma oportunidade 
para ver ao vivo obras de ele-
vada qualidade gráfica, através 

das quais autores de diversas 
culturas observam e criticam 
os temas e os protagonistas da 
atualidade, com caricaturas 
para todos os gostos.

São desenhos que com-
põem um retrato divertido do 
mundo, o melhor da seleção 
realizada por um júri inter-
nacional entre centenas de 
obras apresentadas a concur-
so no World Press Cartoon 
em 2018.

Paralelamente à exposi-
ção, no dia 26 de julho, às 
16h00, Rui Paulo da Cruz 
irá dinamizar a conferência e 
debate intitulada “Cartoons 
contra a Monotonia”, sobre o 
lugar do cartoon na imprensa 
e o seu papel na defesa da 
liberdade de expressão.

A exposição World Press 
Cartoon 2018  ficará patente 
até dia 23 de agosto de 2019, 
de segunda a sexta-feira, 
entre as 11h00 e as 18h00. A 
entrada é livre.

Thembi escala Moçambique para três concertos
Directamente da Cidade de 

Cabo, aqui na vizinha África 
do Sul, vem a Moçambique a 
cantora e pianista Thembi para 
três concertos. A primeira apre-
sentação está marcada para esta 
quinta-feira (1), no Backroom, 
na cidade de Maputo; depois 
segue para Malhampsene, no 
Café Jazz Spoon, na sexta-feira 
(2), e encerra sua digressão no 
domingo (4), na Praia do Tofo, 
na província de Inhambane, no 
espaço chamado Dathonga.

Nestas três apresentações, a 
pianista será acompanhada pe-
los músicos moçambicanos, o 
que para ela é interessante, pois 
consente que é de salutar quan-
do pessoas diferentes tocam a 
sua música. “Eu acho que isso 
é o que mais me entusiasma”, 
realça Thembi.

É a sua primeira vez em 
Moçambique, mas nem por 
isso ela carrega expectativas, 
apenas promete trocar expe-
riências com os outros instru-
mentistas e tornar essa vinda 
a Moçambique um pretexto 
para alavancar ainda mais a 
sua carreira que, por sinal, 
está em contínua ascen-
são.

A jovem sul-africana 
vê esta oportunidade 

como uma conexão entre a 
diáspora africana e não tem 
dúvida de que se trata de 
uma oportunidade im-
portante e necessá-
ria. “É assim que 
ganhamos poder 
como africanos”, 
elogia.

T h e m b i 
canta os dra-
mas da socieda-
de sul-africana, 
que não deixam 
de ser dos mo-
çambicanos tam-
bém, 

sobretudo porque a Cidade de 
Cabo é um espaço cosmopolita 
e não é possível falar dela sem 

falar um pouco de toda 
África, por albergar pes-
soas de quase todos os 
quadrantes. Ao mes-
mo tempo, a música 
de Thembi convoca-
-nos, segundo diz, 

para reimaginarmos a 
essência do amor, do gé-

nero, identidade e raça. 
“Minha música tam-

bém é feita para levantar 
o espírito de um coração 

partido”, acrescenta a pia-
nista, sustentando que quan-

do canta ninguém se 
sente sozinho 

e chega até a 
lembrar, não 
se sabe como, 
que “quando 
você se sente 
derrotado, não 
deve se demo-
rar, mas enxu-

gar suas lágri-
mas e continuar 

andando, porque a 
vida dá abundância 

àqueles que perma-
necem focados e 
àqueles que não 
desistem”.

Na verdade, a voz é o seu se-
gundo instrumento, ela – antes 
de tudo – considera-se pianista. 
Mas em Moçambique vem can-
tar e tocar músicas que pretende 
incorporar no seu álbum de es-
treia a ser lançado em 2020, que 
neste momento está a ser forja-
do no estúdio.

“Minha música 
também é feita 
para levantar o 
espírito de um 
coração parti-
do”
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Ecos do Festival Poetas d’Alma

A palavra não conhece fronteiras, uni almas, separa o impuro, adi-
ciona sorrisos, multiplica a felicidade de quem a lê. Foi esta palavra 
cheia de poder que fez do Festival Poetas d’Alma o bastião do in-
tercâmbio. 

Os números deta-
lham que foram 
mais de 60 ar-
tistas de mais de 
18 países aterra-

ram na cidade de Maputo para 
tomarem parte do evento, que 
teve o seu êxtase nos dias 25, 
26 e 27 do corrente mês.

Antevendo o clímax, a or-
ganização do evento elaborou 
uma série de iniciativas que 
intitulou a caminho do festival. 
A poesia, teatro, música, dança, 
artes e outras manifestações 
artístico-culturais tornaram a 
iniciativa mais colorida. 

Um concerto embalou os 
espectadores antes do arranque 
oficial do festival. Clave de 
soul foi o primeiro. O palco do 
Gil Vicente acolheu artistas na-
cionais e internacionais de dife-
rentes estilos de música urbana 
às artes e letras, sobretudo, a 
poesia performativa. O evento 
juntou nomes como Ras Skunk 
(Moçambique), Nelson Maca, 
Melvin Santhana, Jô Freitas, 
Débora Garcia, Cleyton Men-
des (Brasil); Theresa Hahl 
(Alemanha), Valerio Moser 
(Suiça), Nathalie Faucher (Ilha 
Reunião) e o DJ Ohpis (ESwa-

tini). 
Na quarta-feira, mesmo um 

dia antes, já com quase todos os 
artistas confirmados na Cidade 
de Maputo, que dali a mais um 
pouco seria a capital cultural 

do mundo, juntaram-se sob o 
signo soul acústico Ras Skunk 
(Moçambique), Nelson Maca, 
Melvin Santhana, Jô Freitas, 
Débora Garcia, Cleyton Men-
des (Brasil); Theresa Hahl 
(Alemanha), Valerio Moser 
(Suiça), Nathalie Faucher (Ilha 
Reunião) e o DJ Ohpis (ESwa-
tini).

Antecedendo o festival, 

Cristiane Sobral, actriz bra-
sileira, apresentou a sua peça 
“Esperando Zumbi”. O espec-
táculo da também escritora é 
sobre a espera como uma forma 
de resistência, a partir da dis-
cussão sobre a mulher, os ne-
gros, a colonização que travou 
a evolução da pessoa negra. 
Cristiane Sobral, antes do es-
pectáculo é a vida, uma mulher 

que resiste pela arte. Pode até 
soar panfletário para uma reali-
dade como a nossa, a moçambi-
cana, que o racismo – porque se 
existe, é velado – não nos tira 
da zona de conforto, em que 
podemos ter heróis negros sem 
que isso pareça forçosamente 
busca de representatividade. 
Mas no Brasil é ainda mais per-
tinente hoje colocar-se o dedo 
na ferida. 

Ainda na iniciativa a ca-
minho do festival, os artistas 
internacionais que estiveram 
presente no Festival fizeram-se 
uma visita ao bairro da Mafa-
lala. A ideia era ter em metros 
quadrados reduzidos a dimen-
são cultural que cada região do 
país sugere. O local se impôs 
no mapa do turismo comunitá-
rio. Nele pode-se encontrar os 
vários Moçambiques que lhe 
residem dentro dele.

O Museu da Mafalala, de-
pois da recente inauguração, 
tornou-se num destino incon-
tornável. Afinal, também a par-
tir dele, imerge-se na história 
do bairro e, a partir dele, com 
a Associação Iverca como ci-
cerone, chega-se a experiência 
real com quem reside e faz o 
bairro. 

No dia do arranque do fes-
tival (25 de Agosto), os artistas 
e o público já estavam prontos 
para celebrar o festival. No 
discurso de abertura do evento 
Konstanze Kampfer, directora 
do Centro Cultural Moçambi-
cano Alemão (CCMA), exaltou 
que a Perola do Índico é a co-
nhecida como a nação dos po-
etas. Detalhou que este género 
literário levou o nome do país a 
boca do mundo.

O embaixador da Alema-
nha em Moçambique, Detlev 
Wolter, deu as boas vindas ao 
Festival. O diplomata apontou 
que as parcerias entre o sector 
público e as instituições priva-
das ajudam a fazer as cidades. 

Para o embaixador o mundo 
vive um período conturbado, 
com as fronteiras psicológicas 
e políticas a separarem uns e 
outros mais do que as frontei-
ras físicas. Neste caos, realçou, 
as artes, os artistas, tomam a 
dianteira e mostram a beleza 
do arco-íris, da diversidade, do 
intercâmbio cultural que, disse, 
marcaria a vida de quem se fez 
presente.

O poeta e ensaísta Cala-
ne da Silva na sua oração de 
abertura chamou atenção dos 
presentes para a necessidade de 
preservar-se as línguas nativas, 
para evitar a sua extensão. Na 
sua intervenção destacou que 
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Pensamento da Semana:
A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade.
Pablo Picasso

as línguas continuarão a unir o 
mundo, mesmo na sua diferen-
ça e diversidade. O mundo pre-
cisa de dialogar entre si, as pes-
soas precisam de encontrar-se 
e nada melhor que um festival 
que tem na diversidade linguís-
tica o seu forte para achar res-
postas sobre o futuro da língua. 

a exposição 

A exposição “Revelação” 
detalha os caminhos trilhados 
para a materialização do fes-
tival, que nasceu do programa 
Noites de Poesia, criado há 15 
anos por um grupo de jovens 
(União Nacional de Escritores).

Patente no Centro Cul-
tural Moçambicano-Alemão 
(CCMA), a mostra inaugurada 
na abertura do festival traz fo-
tografias a preto e branco, poe-
mas emoldurados, gravações e 
artefactos que reflectem os mo-
mentos marcantes da iniciativa 
criada em 2004.

A exposição faz a síntese do 
percurso da iniciativa que trou-
xe a ribalta cultores das artes e 
letras.  

da palavra a transpiração 

Durante os três dias em 
que decorreu o Festival Poetas 
d’Alma, a rima e o verso foram 
ouvidas e sentidas em várias 
línguas, num evento em que 
estão aclamados homens e mu-
lheres de spoken word de Áfri-
ca às américas. De Moçambi-
que, Luís Cezerilo e Deusa de 
África subirão ao palco para 
lançar o seu perfume poético.

Em português ouviu-se, 
viu-se, sentiu-se a poesia de 
Angola, com Elisângela Rita 
sendo Brasil uma das maiores 
delegações presentes, com cer-

ca de cinco artistas, entre poe-
tas e músicos. Cleyton Mendes, 
Melvin Santana, Jô Freitas, Dê-
bora Garcia e Nelson Maca são 
os destaques.

Em inglês e noutras línguas 
como zulu e alemão ouviu-se 
poesia dizer também poesia. 
Da Alemanha e Suíça bem 
Theresa Hahl e Valerio Moser, 
respectivamente. Sendo que a 
região da SADC dominou os 
países falantes de língua ingle-

sa. Vangile Gantsho, Khanyih 
Shusha, Sarah Godsell, Busi-
siwe Mahlangu, Danai Mupot-
sa são alguns nomes da poesia e 
spoken word da África do Sul, 
sendo que de eSwatini a perfor-
mance será ao ritmo da música, 
com DJ Ophis e Bolodja que já 
esteve em palco no evento de 
abertura. Contudo, artistas da 
Argentina, Itália, Ilha Reunião, 
Quénia e Camarões participam 
do Festival Poetas d’Alma.

o cinema e a dança

Na sexta-feira, 26 de Agos-
to, o cinema ganhou espa-
ço com a exibição de quatro 
curtas-metragens. “Mulher da 
Noite”, realizada por Natércia 
Chicane, e “Não dês ouvidos a 
ninguém, todo mundo está com 
medo”, de Wilford Machili, 
ambos moçambicanos. Marilú 
Námoda, brasileira, apresentou 
“Águas de Março”. Já os artis-
tas Rafael Bispo, Nelson Maca 

e Dj Gug e Feling Capela, de 
Brasil e Moçambique, apresen-
taram “Salvador-Maputo”. 

No mesmo dia os bailari-
nos Lulu Sala (Moçambique) 
e Nena Bernes (Cuba) domina-
ram o palco. Edna Jaime trouxe 
uma dança contemporânea que 
retrata a vida de uma jovem 
mulher que teve o marido “en-
golido” pelas terras do rand 
ao longo de mais de sete anos. 
Um homem que, no final, 
regressa à casa e sem nada. 
Obrigando-a a trabalhar ainda 
mais duro para sustentar não 
só aos filhos, mas também a 
ele.

Para fechar o segundo dia, 
Yuck Miranda apresentou 
uma peça inspirada no origi-
nal “Os Monólogo da Vagi-
na”, da norte-americana Eve 
Ensler. 

E tudo tem um fim

Esta primeira edição do 
Festival Poetas d’Alma marca 
uma nova etapa na já tradicio-
nal cultura de Festivais que a 
Cidade tem, ajudando a cimen-
tar a dimensão cosmopolita da 
Cidade de Maputo, que se torna 
cada vez mais presente no ma-
pa-mundo do turismo cultural.

O Festival de Poesia e Ar-
tes Performativas foi ouro so-
bre o azul num país que é – e 
com muito mérito – conhecido 
como um país de poetas. Uma 
fama que chegou ao mundo 
pela palavra escrita, mas que 
tem uma grande base na tradi-
ção oral. E fazendo um Festival 
em que a poesia, a arte, mais do 
que escrita, é falada, é sentida, 
é vivida, é como se regressás-
semos às raízes, onde tudo co-
meçou.



Ver, ouvir... e não calar
Ângelo Munguambe Homenagem ao Ângelo de Oliveira

Onde há paz todos falam e têm razão!

Há paz, meninos e meninas! 
Esse precioso bem. Bendita-
mente escrevendo, claro está. 
A paz, pacificamente lendo, 
espreita a partir de hoje em to-
das as janelas. Assim sendo,bem-
-vinda senhora dona paz. Abram 
alas, porque com a paz, acabam-
-se as mazelas do sofrimento das 
populações na sua labuta diária, 
diariamente falando; floresce 
a economia; a corrupção mete 
o rabo no seu devido lugar e, 
com a paz entre nόs, até os jo-

gadores dos defuntos Mambas 
dizem que ganharão domingo 
próximo, no jogo contra a se-
lecção de Madagáscar. É assim 
mesmo, rapazes e raparigas. Em 
tempo de paz, todos os gatos são 
pardos e os Mambas são fanfar-
rões. De novo, na nossa senda 
semanal, semanalmente escre-
vendo, cá estamos, e desta feita 
a nota máxima, maximamente 
observando, está no advento da 
paz definitiva, definitivamente 
ouvindo. Hoje, quinta-feira, o PR 

vai a Gorongosa usar a caneta de 
tinta indelével na assinatura do 
acordo do fim das hostilidades 
frente a Renamo. Oremos. No 
meio deste frenesim, na altura da 
saudação a paz, seria imprudente, 
imprudentemente vendo, da nos-
sa parte, não fazermos uma vénia 
à recondução da Doutora Beatriz 
Buchili ao cargo de PGR. Buchili 
deve deixar de lado e isolar de vez 
os bichinhos do sistema, pois são 
estes que trazem consigo a pele 
da corrupção. Outrossim, é de 

saudar a Dra. Lúcia Ribeiro na 
condução dos destinos do CC, 
ela que já conhece muito bem os 
cordelinhos daquela casa, sobre-
tudo na arbitragem das makas 
políticas.

Os Mambas perderam o jogo 
em Madagáscar. Isto é tão normal 
por estes dias como respirar. O 
que não percebemos mesmo é 
como um seleccionador, que nem 
duas semanas tem no comando, 
já vaticina vitória de forma pros-
tituta, lábia comungada por dois 

lagartos do seu combinado. Pela 
boca morre o peixe. No Oeste 
americano, dizia-se que a língua 
longa é sinal de mão curta. Estes 
putos pá! No rol destas novida-
des, quem se destaca é o agora 
empresário na área educacional, 
o Arlindo Navaia (ElabuDjeu), 
administrador do Instituto Po-
litécnico de Geologia e Ciências 
de Saúde, que vai graduar os 
primeiros estudantes pela pri-
meira vez em Quelimane. Força, 
makwerho! 
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