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AMBEZ

Comercial

Caros assinantes
Em respeito ao estado de emer-

gência, o jornal Zambeze é distri-
buído apenas em versão electróni-
ca (zambeze.net e zambeze.info). 

Por este meio, apelamos aos 
nossos assinantes para que nos 

enviem os respectivos endereços 
electrónicos para que possam ter 

acesso ao Jornal.

Insurgência
complica DDR

Terroristas 
contra-atacam

FDS encontradas em contra-pé
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Cabo Delgado sob fogo cruzado

Terroristas contra-atacam e 
complicam tarefa das FDS

Nas últimas semanas, as Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS) lançaram várias ofensivas, em larga escala, con-
tra os terroristas, tendo conseguido destruir algumas ba-
ses pertencentes ao grupo islamista, com destaque para a 
chamada base síria (conhecida localmente como a base do 
segredo). As operações das FDS, apoiadas pelas empresas 
militares privadas sul-africanas, coordenadas pela Dyck Ad-
visory Group (DAG) com meios aéreos e artilharia, resultam 
no refúgio dos terroristas, provocando uma crescente disper-
são entre as células armadas para o interior da província. 

Entretanto, apro-
veitando-se do 
avanço das FDS 
no terreno, os ter-
roristas contra-

-atacaram na retaguarda e, 
segundo fontes do Zambeze, 
na segunda-feira, lançaram ata-
ques no posto de controlo de 
Oasse onde para além de incen-
diarem várias infra-estruturas 
decapitaram pelo menos três 
pessoas, todas do sexo mas-
culino e controlaram o troço 
Oasse e Mocímboa da Praia.

Várias populações foram 
vistas a abandonar as suas zonas 
de origem, a pé, em direcção a 
Mueda, onde se presume, pelo 
menos até ao momento, seguro.

“Meu tio devia viajar na 
manhã de hoje (terça-feira) para 
Mocímboa da Praia mas nos 
carros não estão a circular. Di-
zem que há combates por lá. Eu 
fugi há dois meses e deixei tudo 
o que tinha”, disse uma fonte 

do Zambeze que se deslocou à 
Pemba por conta dos ataques.

Mercenários Zimbabueanos 
com DAG 

Contacto entre respon-
sáveis dos governos de Mo-
çambique e Zimbabué sobre 
a situação em Cabo Delgado 
acentuaram-se nas últimas se-
manas depois de, conforme 
apurado, Júlio Jane, director 
do Serviço de Informações e 
Segurança do Estado (SISE) se 
ter deslocado a Harare em fi-
nais de Fevereiro para entregar 
uma mensagem do presiden-
te da República, Filipe Nyu-
si, a Emmerson Mnangagwa 
(EM), Presidente do Zimbabué.

 A cooperação militar en-
tre os dois países é antiga e a 
presença em território mo-
çambicano da Zimbabwean 
Defence Force (ZDF) chegou 
a atingir os 7.000 homens nos 

anos 1980, empenhados em 
apoio à Frelimo no combate à 
Renamo. Na década seguinte, 
com a contenção do confli-
to civil, tropas zimbabueanas 
foram colocadas ao longo do 
corredor da Beira, situação 
que poderá agora repetir-se. 

Emmerson Mnangagwa 
exerce também o cargo de pre-
sidente do Comité sobre Políti-
ca, Defesa e Segurança da Co-
munidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e 
vai assumir a presidência da 
organização em Agosto próxi-
mo. Segundo informações em 
confirmação, a equipa econó-

mica do governo de Emmer-
son Mnangagwa, em especial o 
grupo do ministro das Finanças 
Mthuli Ncube, estaria disposta 
a apoiar Moçambique militar-
mente tendo como contraparti-
da a entrega de uma participa-
ção do país num dos projectos 
de gás natural em curso, através 
de cedência de parte de uma 
quota da Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH).

 Na actual situação de pan-
demia, com restrições à circu-
lação em vários países, o cor-
redor da Beira voltou a ganhar 
importância estratégica para o 
Zimbabué, contrastando com 

a menor relevância dos portos 
da África do Sul e Tanzânia. 

Em paralelo, o Zimbabué 
tem vindo a aumentar a sua 
dependência energética em 
relação a Moçambique, com 
a importação de electricida-
de e combustível, a partir do 
porto da Beira e de cereais, 
sobretudo milho, por via fer-
roviária, em resultado do co-
lapso da economia do país, 
agravado pela situação de seca.

O reforço gradual das ca-
pacidades dos “jihadistas”, 
sobretudo através de material 
roubado a militares e civis, e 
ganhos de motivação crescen-
tes fruto da mediatização do 
conflito contribuem para a ne-
cessidade de maior empenha-
mento de meios e pessoal no 
controlo da situação em Cabo 
Delgado. Em algumas locali-
dades, permanecem pequenos 
grupos de “jihadistas” infiltra-
dos entre a população, que po-
derá estar a ser utilizada como 
escudo, evidenciando uma 
nova abordagem às populações. 

O crescimento exponencial 
do poder de fogo dos militantes 
islâmicos em Cabo Delgado, 
que desde Janeiro começaram 
a atacar postos administrativos 
e mais recentemente vilas-sede 
distritais, exacerbou o mal-estar 
no circuito das Forças de Defe-
sa e Segurança, forçando o PR 
e seus conselheiros a alterar a 
estratégia inicial de abordagem 
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do conflito, centrada no 
comando exclusivo das tropas 
governamentais (PRM, FADM 
e Serviço de Informação e Se-
gurança do Estado). Nesse pres-
suposto, Filipe Nyusi aceitou 
a intervenção militar de mer-
cenários, sob coordenação da 
Dyck Advisory Group (DAG), 
com helicópteros, aviões e 
drones de reconhecimento. 

A DAG é dirigida e par-
cialmente detida por LIONEL 
DYCK (LD), coronel na reser-
va, que serviu na força aérea 
da antiga Rodésia do Sul (hoje 
Zimbabué), mas que manteve 
intactos contactos activos com 
o regime de Robert Mugabe e 
com Emmerson Mnangagwa.

 Conforme reportado, a 
DAG desencadeou acções de 
recrutamento de mercenários 
para combate no terreno, ten-
do sido avançado um total de 
90 operacionais para desdo-
bramento em Cabo Delgado. 
Os mercenários pertencem 

à MINETECH Zimbabwe, 
fundada por LD, filial do 
grupo britânico de desmi-
nagem e segurança privada 
MINETECH International.

 Esta solução permite ao 
regime de Emmerson Mnan-
gagwa apoiar Moçambique 
militarmente, mas de forma 
indirecta, com recurso a mer-
cenários e fornecimento de 
material militar, podendo a 
partir do verão influenciar for-
malmente os restantes mem-
bros da SADC no sentido 
do envio de um contingente 
militar para Cabo Delgado. 

A possibilidade envolvi-
mento da SADC com um con-
tingente militar em apoio ao 
governo moçambicano está em 
aberto e terá sido discutida re-
centemente entre Emmerson 
Mnangagwa e Filipe Nyusi, 
num encontro organizado com 
carácter de urgência em Chi-
moio, província de Manica, a 
30 de Abril. Com o reforço das 

forças do Estado com meios e 
homens de empresas militares 
privadas sul-africanas a permi-
tir empurrar os grupos “jihadis-
tas” para fora das localidades 
que foram controlando, fontes 
locais confirmam a existência 
de militares provenientes do 
Zimbabué no apoio às opera-
ções. Porém, tudo indica trata-
rem-se de veteranos das ZDF, 
agora funcionários da DAG que 
está a coordenar as operações 
com o governo moçambicano.

 O reforço da segurança nas 
províncias de Sofala e Manica, 
atacada por forças tidas como 
lideradas pela “Junta Mili-
tar” de Mariano Nhongo, que 
entrou em dissidência com a 
direcção da Renamo, esteve 
igualmente na agenda do refe-
rido encontro entre Emmerson 
Mnangagwa e Filipe Nyusi, pe-
los efeitos no comércio e mo-
bilidade rodoviária transfron-
teiriça. Ainda a 05 de Maio, um 
autocarro da Transportes Ter-

restre de Moçambique foi ata-
cado em Manica, provocando 
4 feridos, um dos quais grave.

A identificação de forças 
provenientes do Zimbabué 
em apoio às Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 
(FADM) no conflito de Cabo 
Delgado, desencadeou uma 
vaga de protestos em Harare. 
A oposição, pela voz de Tendai 
Biti, nº 2 do partido de oposição 
MDC, veio defender a incons-
titucionalidade da decisão por 
falta de informação ao parla-
mento. Foi igualmente alegada 
a difícil situação económica do 
país, agravada pela Covid-19, 
para questionar o momento e 
o empenhamento no exterior.

A Constituição do Zimba-
bué permite o envio de tropas 
para a defesa da integridade 
territorial de países tercei-
ros e do seu próprio interesse 
nacional, mas apenas após a 
ratificação pelo parlamento, 
que poderá igualmente rever-

ter uma decisão do Presiden-
te da República deste tipo.

 A sujeição da decisão ao 
parlamento seria com elevada 
probabilidade aprovada pelo 
parlamento dada a maioria de 
2/3 do partido do poder ZANU-
-PF. Emmerson Mnangagwa, 
que é igualmente o Comandan-
te-em-chefe das FA, foi forçado 
a vir a público desmentir o en-
vio de tropas em apoio a Mo-
çambique, face a informações 
que já circulavam em meios 
restritos e ampliadas por or-
ganizações da sociedade civil.

 Segundo fontes locais então 
referenciadas, movimentações 
no aeroporto de Pemba davam 
como certo o desembarque de 
militares provenientes do Zim-
babué. Membros do gabinete 
de Emmerson Mnangagwa rei-
teraram igualmente que qual-
quer envio de tropas em apoio 
a Moçambique só ocorreria no 
quadro da SADC e nunca pela 
via bilateral. (Redacção/AM)

Ver pessoas decapitadas 
“hoje é normal”

A crescente insurgência islâmica, cada vez mais ousada e cruel, 
forçou nas últimas semanas uma fuga massiva de vários dirigen-
tes distritais e população das zonas costeiras de Cabo Delgado.

O ataque mais 
audaz dos 
i n s u r g e n t e s 
foi a 28 de 
Abril, contra 

a aldeia de Nacoba, em 
Metuge, a quase 33 quiló-
metros da capital, Pemba.

Fontes militares, em Pem-
ba, revelaram à VOA que 
com o ataque os insurgentes 
pretendem atingir a cadeia 
civil de Mieze, supostamen-
te para libertar centenas de 
presos ligados à insurgência.

“No início atacavam al-
deias isoladas, depois passa-
ram a atacar os carros nas vias 
públicas e no inicio do ano 
começaram a atacar as vilas”, 
já cheias de gente que fugiram 
das aldeias,” disse o bispo de 
Pemba, Dom Luíz Lisboa.

Só em Abril os insurgentes 
atacaram 18 aldeias de Cabo 
Delgado, oito dos quais em 
apenas dois dias, nos distritos 
de Muidumbe e Quissanga. 
Até 2 de Maio, os insurgen-
tes continuaram as incursões, 
no sul e norte de Quissanga, 
destruindo e decapitando pes-
soas e forçando novas fugas.

Crueldade

Alguns administradores 
de distritos estão refugia-
dos em Pemba, onde tam-
bém já chegaram cerca de 
200 mil deslocados que fo-

gem da insurgência. Numa 
base quase diária, atracam em 
Pemba três embarcações arte-
sanais lotadas de deslocados.

Muitos deslocados que che-
gam a Pemba fogem agora de 

dois fenómenos: a insurgência 
e abusos (raptos e assassinatos) 
atribuídos às forças estatais.

O Presidente Filipe Nyusi 
reconheceu recentemente que o 
país enfrenta uma “agressão ex-
terna perpetrada por terroristas” 
e admitiu também haver “viola-
ções involuntárias” dos direitos 
humanos pelas autoridades.

“Os ataques (dos insur-

gentes) sempre tiveram um 
requinte de crueldade, não 
só matando as pessoas, mas 
decepando as cabeças”, re-
cordou o bispo de Pemba.

Relatos indicam que a 12 

de Maio, os insurgentes ma-
taram 14 moradores de Natu-
go, entre Napunda e Nacoba.

No dia 17 de Abril, perto da 
aldeia Nangololo (Macomia) 
foram mortas por decapitação 
seis pessoas, cujos corpos fo-
ram abandonados nas bermas da 
estrada EN380, cerca de 40 qui-
lómetros da sede de Macomia.

A 10 de Abril, 41 jovens, 

incluindo 15 raparigas, foram 
raptados por insurgentes na ilha 
Quirimba, no distrito de Ibo, 
e continuam desaparecidos.

O rapto ocorreu dois dias de-
pois dos insurgentes terem exe-

cutado a tiro 52 jovens – relatos 
de moradores apontam para 
mais de 60 – na aldeia de Xitaxi, 
supostamente por se terem recu-
sado a integrar as suas fileiras.

“Não estamos bem”

O grupo, que incluía adul-
tos e idosos, tinha sido convi-
dado para uma reunião com os 
insurgentes, tendo os jovens 
sido separados para servir 
as fileiras dos insurgentes, e 
quando alguns se rebelaram 
abriram fogo contra eles, ten-
do alguns escapado com fe-
rimentos. Alguns corpos fo-
ram encontrados nas matas e 
outros não foram mais vistos.

“Esse grupo de Al-shaabab 
devia ser eliminado, não estamos 
bem” disse Amade Sulemane, 
que ficou 21 dias internado no 
hospital, após sobreviver a uma 
emboscada dos insurgentes. Um 
dos seus amigos morreu por 
não ter tido socorro imediato.

“Nós já tínhamos esque-
cido essa coisa de massacres, 
foi no tempo colonial. Eu cres-
ci sem nunca ter visto uma 
cabeça cortada, mas hoje é 
normal” disse Martins Ninta, 
um outro sobrevivente, pou-
cos dias depois de enterrar um 
parente decapitado. (VOA)

Dom Luíz Lisboa, bispo de Pemba
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LUÍS CUMBE

Dispersão de esforços compromete 
conclusão do processo DDR

- diz Raul Domingos, líder do PDD ao mesmo tempo que defende união da 
Renamo como fundamental para viabilização deste processo

O Presidente do Partido para Paz Democracia e Desenvolvi-
mento (PDD), Raul Domingos, considera que a não conclusão do 
processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos 
homens residuais da Renamo, dentro do calendário aprovado em 
meados de 2019, poderá comprometer os esforços do Governo no 
combate aos insurgentes em Cabo Delgado, uma vez que o Governo 
deve olhar para o problema interno (DDR) ao mesmo tempo que 
deve dar atenção ao externo, que são os ataques naquela província. 

Raul Domingos, 
em entrevista ao 
ZAMBEZE, con-
sidera haver uma 
dispersão de esfor-

ços pela parte do Governo peran-
te os desafios que tem em mãos, 
uma vez os ataques em Cabo Del-
gado e o andamento do DDR se-
jam dossiês que demandam uma 
maior atenção no seu tratamento.

No entanto, o antigo nego-
ciador da Paz em Moçambique 
por parte da Renamo diz ainda 
que o que hoje é chamado de 
DDR já foi tratado como Acan-
tonamento, Desmobilização, 
Reintegração Social dos Des-
mobilizados e a Formação do 
Novo Exercito à luz do Acordo 
Geral de Paz, o que a experiên-
cia mostrou que o processo de 
implementação leva mais tem-
po dada sua natureza complexa.

Domingos lamenta que a 
aparente correria no tratamento 
do DDR pelas partes envolvi-
das tenha apenas servido para 
dar lugar a realização das elei-

ções gerais de Outubro passado 
e sublinha que havia lucidez de 
que a sua implementação não 
seria concluído nos prazos es-
tabelecidos pelo calendário. 

“Se formos a fazer uma re-
trospectiva vamos perceber 
que em sete meses nada se fez, 
em termos de desmobiliza-
ção, desmilitarização, e a per-
gunta é o que está acontecer”

Raul Domingos indica ainda 
que hoje o país vive um dilema 
ainda maior, que é uma Renamo 
em crise, o que decerto está a 
comprometer a viabilização do 
DDR, sobretudo porque a ala 
militar a que apelida de “estado 
maior”, nas matas de Gorongosa, 
constituída nos tempos do então 
Afonso Dhlakama, esteja a ser 
marginalizada pela liderança.

No entanto, para o líder do 
PDD, a fluidez do DDR depen-
derá da capacidade da liderança 
da Renamo em reunir alas hoje 
divididas, em que deve criar 
entendimento comum. “Esta 
divisão cria uma dificuldade de 

implementação do que quer que 
seja que tenha sido acordado”.

É que, de acordo com a fon-
te que temos vindo a citar, não 
existe uma acção concreta e visí-
vel de tentativa da liderança em 
aproximar-se da ala militar que 
se encontra nas matas aguardan-
do pela sua reintegração social, o 
que decerto cria algum desgaste 
e sentimento de distanciamento 
daquele braço militar da perdiz.

“Cada cabeça uma sentença”

Para Raul Domingos, não vê 
motivos de se questionar a de-
cisão da liderança da Renamo 
em aceitar as mordomias con-

cedidas pelo Estado, uma vez 
que ostenta estatuto de segundo 
candidato mais votado e recorda 
que estas regalias já teriam sido 
oferecidas ao então líder Afonso 
Dhlakama, tendo este formal-
mente rejeitado, pela postura 
que o caracterizava, para além 
de que Dhlakama entendia aque-
las mordomias como se fosse a 
consumação da teoria de amole-
cer seu coração, um pensamen-
to muito defendido pelo antigo 
presidente Joaquim Chissano.

Por outro lado, Domingos 
diz que há que se considerar não 
se tratar de mordomias vindo da 
parte do partido no poder, mas 
do Estado e acrescenta que os 

moçambicanos não devem com-
parar Afonso Dhlakama a Ossu-
fo Momade, ou seja, era de se 
esperar posturas diferentes, bem 
como as formas de actuação dos 
dois líderes, no entanto, uma 
coisa devia ser comum, os ob-
jectivos a defender, que passam 
por servir o povo, defender a de-
mocratização do país, a luta pela 
paz e desenvolvimento do país.

“O que esperamos é que 
o novo líder use estes recur-
sos para fazer a oposição, para 
apresentar alternativas a este 
governo que tem se mostrado 
incapaz de satisfazer as necessi-
dades básicas da sua população”

Para Raul Domingos, era 
de se esperar que as univer-
sidades sobretudo públicas 
que ostentam orçamento para 
investigação científica se evi-
denciassem em acções con-
cretas no combate à covid-19, 
contrário do que se assiste.

Com vista a fazer face ao 
novo coronavírus, Domingos 
diz que o país precisa de muita 
criatividade, imaginação para 
contornar  tanto a propagação 
bem como o impacto que esta 
doença está gerar nos casos de 

fome, desemprego, a falência 
de várias empresas que já esta-
mos a assistir neste momento.

“Para aquilo que é a nature-
za das universidades, podiam 
fazer um pouco mais, sobretu-
do as que têm a área da medi-
cina, as biologias moleculares 
e outras e trazer soluções para 
a nossa realidade e permitir 
combater ou prevenir que esta 
pandemia se alastre pelo país”.

O líder do PDD questio-
na a inoperância do INGC 
bem como a Cruz Vermelha 

de Moçambique (CRM) nes-
te período de emergência em 
curso no país, em que abdi-
cam-se das responsabilidades 
de que foram criadas, que é 
actuar em situações de ca-
lamidades, apontando que a 
situação da covid-19 é sem 
dúvida uma calamidade em 
termos de saúde pública, em 
que deviam desenvolver tan-
to acções de prevenção como 
também de assistência massiva 
a população mais carenciada.

É uma vergonha universidades públicas não 
mostrarem soluções locais no combate à covid-19
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O Conselho Constitucional (CC) considera nulos os em-
préstimos das empresas ProIndicus e MAM, relacionados 
com o caso das dívidas ocultas. A decisão é idêntica à que 
já havia sido tomada sobre a Ematum. O acórdão surge de-
pois do Conselho Constitucional (CC) ter sido chamado a 
declarar-se por via de uma petição dinamizada pelo Fórum 
de Monitoria da Dívida (FMO) que reuniu 2.000 assinatu-
ras - tal como na decisão de 2019. Ainda esta semana, antes 
da divulgação do acórdão do CC, a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) propôs a dissolução da Proindicus, Ema-
tum e MAM, considerando que a situação de liquidez das 
três empresas é inferior a metade do valor do capital social.

A Decisão do CC 
baseia-se na peti-
ção do Fórum de 
Monitoria da Dí-
vida (FMO) onde 

concluiu que houve violação da 
Constituição da República ao se 
inscrever nas garantias das re-
feridas dívidas nas Contas Ge-
rais do Estado de 2015 por não 
terem sido inscritas nos orça-
mentos dos anos em que foram 
emitidas (2013 e 2014). E mais, 
as mesmas passaram à revelia 
da Assembleia da República e 
do Tribunal Administrativo.

Refira-se que, em Junho 
de 2019, o CC emitiu um 
acórdão a declarar nulidade 
do empréstimo da Ematum, 
também por via de uma peti-
ção levada a cabo pelo FMO.

O CC dá como “inegavel-
mente corroborado o alegado” 

pelos peticionários acerca do 
“desrespeito” pelas leis or-
çamentais e da “postergação 
da transparência”. Os juízes 
dizem que a transparência 
foi substituída por um “abo-
minável secretismo em todas 
as operações financeiras das 
empresas aqui implicadas”.

O acórdão divulgado esta 
semana indica que há uma 
“completa similitude” com a 
declaração que o CC emitiu 
em 2019 de nulidade dos ac-
tos relacionados com o em-
préstimo à EMATUM. O CC 
refere que a “ilegalidade” em 
causa tem “um efeito jurídico 
aniquilador” sobre os actos.

A declaração de Junho de 
2019 não impediu o Governo 
de renegociar com os credores 
o reembolso dos ‘eurobonds’ 
da Ematum, alegando que a 

posição dos juízes do Cons-
titucional pode ser cumprida 
procurando o ressarcimento do 
Estado por parte de quem vier 
a ser condenado pela Justiça.

Em relação às garantias 
prestadas a favor da MAM e 
Proindicus, o Governo já ti-
nha iniciado processos, ain-
da em curso no exterior, ale-
gando a respectiva nulidade.

Sobre a extinção das três 
empresas das dívidas ocultas 

As propostas do Ministério 
Público para extinguir as em-
presas criadas com o dinheiro 
das dívidas ocultas baseiam-
-se na análise dos relatórios 
de contas das três empresas e 

já foram submetidas ao Tri-
bunal da Cidade de Maputo.

As petições foram subme-
tidas ao Tribunal da Cidade 
de Maputo nos dias 8 e 9 de 
Abril e fundamentam-se no 
facto de as empresas terem 
suspendido as actividades por 
um período superior a três 
anos, acrescenta a fonte, que 
não avança, no entanto, o rela-
tório de contas das empresas.

As três empresas estatais 
estão ligadas às dívidas ocultas, 
empréstimos de cerca de 2,2 mil 
milhões de dólares contraídas 
entre 2013 e 2014 em forma 
de crédito junto das filiais bri-
tânicas dos bancos de investi-

mentos Credit Suisse e VTB.
A operação acentuou uma 

crise financeira que levou Mo-
çambique a entrar em incum-
primento no pagamento aos cre-
dores internacionais (default) e 
consequente afastamento dos 
mercados financeiros internacionais.

A denúncia apresentada 
pelo Governo alega que as três 
transacções envolveram o pa-
gamento de subornos a funcio-
nários do executivo, incluindo 
Chang, que está detido na Áfri-
ca do Sul desde 29 de Dezembro 
de 2018, a pedido da Justiça dos 
Estados Unidos para julgá-lo 
em Nova Iorque por fraude, cor-
rupção e lavagem de dinheiro.

| DESTAQUE |

CONSTANTINO NOVELA

Enquanto PGR sugere extinção das três empresas 

CC declara nulo empréstimos 
da ProIndicus e MAM

O Tribunal Ju-
dicial da pro-
víncia de Gaza 
começou, na 
terça-feira, a 

julgar os oito réus acusados 
de matar a tiro o observador 
eleitoral Anastácio Matavel.

Anastácio, que era tam-
bém director-executivo do 
Fórum das Organizações da 
Sociedade Civil na província 
(FONGA), foi morto a tiro 
no dia 7 de Outubro de 2019.

Segundo a acusação do 
Ministério Público, dois civis 
e seis polícias do Grupo de 

Operações Especiais (GOE) 
são acusados de vários cri-
mes, entre os quais de homi-
cídio voluntário e qualificado.

Um dos réus, Agapi-
to Matavele, será julgado à 
revelia, por estar foragido.

Para Carlos Mula, da 
Liga dos Direitos Huma-
nos na província de Gaza, 
em si, o início do julgamen-
to aguardado já há bastante 
tempo “é uma esperança” de 
que poderá ser feita a justiça 
face ao crime hediondo que 
chocou o país e o mundo.

A família do activista ha-

via exigido uma indemniza-
ção de cerca de 480 mil eu-
ros ao Estado moçambicano, 
mas a procuradoria moçam-
bicana contestou o pedido.

Mula diz-se preocupa-
do, porque o julgamento 
iniciou sem constituir tam-
bém o Estado moçambica-
no como réu, uma vez que 
os agentes policiais esta-
riam ao serviço do mesmo.

“O argumento de que o 
Estado não podia ser envol-
vido não nos deixa satisfei-
tos, pois usaram um arsenal 
militar que é propriedade 

do Estado, os seus coman-
dos estavam envolvidos, um 
polícia está 24 horas sobre 
24 horas em serviço do Es-
tado. Então, não pode caber 
essa justificação,” criticou.

Carlos Mula acrescenta 
que as instituições ainda po-
dem recuar e corrigir o erro, 
em observância à Constituição 
da República de Moçambique.

“Até podemos esperar, 
não ficaremos surpreendidos 
quando rectificarem esse erro 
e o Estado for responsabili-
zado como co-autor,” afirma.

“A sentença condena-

tória a esses agentes, a ser 
arbitrada uma indemniza-
ção e essa indemnização o 
Estado pagar com o direi-
to ao regresso. É um direito 
constitucional,” argumenta.

O julgamento do assas-
sinato do antigo director do 
FONGA e observador das 
eleições gerais de 2019 em 
Moçambique, Anastácio Ma-
tavel, está sob a égide de um 
colectivo de três juízes e dois 
procuradores e decorre em ob-
servância ao distanciamento 
social por conta da pandemia 
da Covid-19. (DW/redacção)

Tribunal Judicial de Gaza

Iniciou julgamento de caso Matavel
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Cuidemos dos nossos idosos

Os cuidados 
e a atenção 
que se devem 
dispensar aos 
idosos são 

sem margem para quaisquer 
dúvidas, um tributo àqueles 
que outrora desempenharam 
um papel activo, em circuns-
tâncias dificílimas na prepa-
ração dos filhos e dos jovens, 
suportando por via de várias 
atribulações nas suas vidas, 
imensas dificuldades. De for-
ma desinteressada sacrificaram 
tudo para poderem proporcio-
nar algum bem-estar, alguma 
felicidade à nova geração, 
não poupando esforços na 
transmissão das suas experi-
ências às gerações seguintes. 
Ensinaram-lhes valores e li-
ções importantes, que lhes 
permitiram ser o que hoje são.

Portanto, como preito de 
gratidão é justo que a sociedade 
se preocupe com eles quando 
já estão a aproximar-se do 
ocaso das suas vidas, tomando 
sempre em consideração as 
mudanças a que estão sujeitos 
em resultado do avanço da 
idade, como por exemplo a 
debilidade que lhes atinge, 
e que afecta o seu dia-a-dia.

Nessa fase crítica da ida-
de ficam dependentes dos 
cuidados da sociedade, pois 
a sua capacidade de resis-
tência reduz-se substancial-
mente, o que concorre para 
a depressão, para o aborreci-
mento, e por vezes para algu-
ma forma de irascibilidade, .

O Isslam atribui uma grande 
importância aos cuidados para 
com os idosos, conforme consta 
no Qur’án, Cap. 17, Vers. 23 - 24: 

“O teu Senhor decretou que 
a ninguém adores excepto a 
Ele; E sede bondosos para com 
os (vossos) pais; Se a velhi-
ce alcançar a um deles ou a 
ambos estando contigo, então 
nem sequer lhes digas “uff ” 
(interjeição que demonstra 
desagrado ou desprezo). E 
nem ralhes com eles, mas fala-
-lhes com palavras generosas.

E por (sincera e exclusiva) 
misericórdia, baixa para eles 
a asa da humildade e diz: “Se-
nhor meu! Sê misericordioso 
com eles (estejam vivos ou 
mortos), tal como (eles) me 
criaram enquanto pequenino”.

Em geral, quando os ido-
sos se tornam débeis, têm 
regra geral atitudes semelhan-
tes às dos primeiros anos de 
suas vidas, voltando portan-
to, a precisar cada vez mais, 
que se seja terno com eles.

Estes versículos exortam-nos 
a evitarmos o uso de palavras 
susceptíveis de lhes causar al-
gum desconforto psicológico, 
devendo sim, tratá-los com 
brandura, e incutir neles alegria.

Nessa fase de suas vidas 
precisam de palavras cari-
nhosas que exerçam sobre eles 
um grande efeito positivo, e 
transmitam alegria. Não nos 
esqueçamos que quando eles 
ainda estavam na flor de ida-
de, sempre que precisássemos 
deles, estavam ao nosso lado.

O Qur’án enfatiza esta fase 
específica da vida dos ido-
sos. E o Profeta Muhammad 
(S.A.W.) exorta-nos a tratar-
mos bem e a respeitar os idosos 
ao dizer: “Não é de entre nós 
quem não tem pena dos nos-
sos pequenos e não conhece 

os direitos dos nossos ido-
sos. (Abu Daud, At-Tirmizi)

E porque o Isslam defende e 
protege os Direitos Humanos e 
valoriza o papel desempenhado 
pelos idosos, como retribuição 
tornou obrigatório à sociedade, 
proporcionar-lhes os devi-
dos cuidados na sua velhice.

Receber cuidados é um di-
reito que lhes assiste, sendo 
uma responsabilidade que 
recai sobre os jovens, e um 
dever religioso da sociedade.

E porque o Isslam junta a 
parte social à parte moral, 
cuidar dos idosos é conside-
rado uma acção humanitária 
nobre, pois não é razoável que 
a sociedade descure a atenção 
e os cuidados a prestar àque-
les que muito de si deram 
aos jovens, mas quando a 
debilidade os atinge, essa mes-
ma sociedade os abandona. 

A componente psicológica 
nos cuidados a prestar aos ido-
sos, também tem uma grande 
importância, pois é desejável 
que se conheçam algumas 
mudanças que ocorrem nos 
idosos, já que, à medida que 
se avança na idade, a pessoa 
começa a encarar muitas difi-
culdades, Por vezes age como 
uma criança enfim, fica depen-
dente dos outros,  económica, 
social e psicologicamente.

Quando os filhos crescem 
e vão viver longe dos pais, 
estes ficam afectados pela 
solidão e pela insegurança, 
sendo mais grave quando um 
deles perde o seu cônjuge. 
Aí ficam sujeitos a menos 
atenção, e também ficam 
mais vulneráveis à doença.

Mas isto pode ser atenuado 

se o idoso sentir que é querido 
e amado no seu seio familiar.

De salientar que nos dias 
que correm, e em resultado 
dos grandes avanços obtidos 
no último século no domínio 
da medicina, e também na ele-
vação do nível de vida, o nú-
mero de idosos está a aumen-
tar significativamente, pelo 
que a Humanidade tem que 
transformar essa vida avança-
da em felicidade para o idoso.

Os idosos precisam de se 
sentir seguros, de ser valo-
rizados. Precisam de amor, 
de simpatia, e de respeito. 

Preocupar-se com os ido-
sos é uma forma de preo-
cupação com o património 
humano, que é melhor que 
os patrimónios minerais. É 
o melhor dos patrimónios.

Cada fase da nossa vida, a 
infância, a adolescência, a ju-
ventude, etc., tem as suas par-
ticularidades que devem ser 
conhecidas para melhor saber-
mos lidar com cada situação.

É importante que os ido-
sos não se sintam isolados. 
Devem sim, sentir-se aca-
rinhados, e também apren-
der das suas experiências.

Atirá-los para lares de ido-
sos não é cultura isslâmica. 
Somos chamados a cuidar 
deles directamente, pois ao 
termos um convívio mais 
directo transmitimos-lhes 
mais calor e mais alento.

Muitos idosos estão aban-
donados, entregues à sua 
sorte, por vezes mendigan-
do, como se não tivessem 
filhos, o que é lamentável, 
pois esses mesmos idosos já 
deram muito de si à sociedade.

Saibamos que o idoso de 
hoje foi o jovem de ontem, da 
mesma forma que o jovem de 
hoje será o idoso de amanhã. 
Esta é a lei da vida, pelo que 
tratemos bem o idoso, para 
que amanhã, quando nos 
chegar a vez, sermos bem 
tratados. Sobre isto o Profeta 
(S.A.W.) disse: “O jovem que 
honra um idoso pela sua ida-
de, Deus destinará para ele 
alguém que o honrará quando 
atingir a velhice”. (At-Tirmizi)

Os nossos pais sofreram na 
vida, de forma emocional e 
psicológica, muitas perdas, 
por causa de nós. Uma mãe 
não só nos carrega no seu 
ventre por nove meses, mas 
também nos carrega incondi-
cionalmente no seu coração. 
Por toda a sua vida ela é a 
primeira pessoa a dar-nos as 
boas-vindas neste Mundo.

Os nossos idosos são verda-
deiramente os nossos heróis.

D e u s  q u e  o s  re c om -
pense da melhor forma.

Ó jovens que ainda não 
se aperceberam da impor-
tância que devem dispensar 
aos vossos pais! Saibam que 
quando estiverem doentes, 
por muito infecciosa que seja 
a doença de que padecerem, 
os únicos que irão largar tudo 
e correr risco da própria vida 
para estarem ao vosso lado, 
são os vossos pais. Portanto, 
cuidem dos vossos pais idosos! 

Continuação de um Rama-
dhaan Proveitoso.
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Tensão entre as instituições de 
ensino privadas vs  pais/estudantes

Com o Gov-
erno como 
á r b i t r o /
r egu lador, 
na bancada, 

desenrola-se, encareci-
damente e num ambiente 
de cortar a faca, o “jogo” 
entre as instituições de 
ensino privadas e os pais / 
encarregados de educação, 
à volta do valor da propina 
a pagar neste momento de 
estado de emergência em 
que os bolsos de ambos 
estão “furados”, não lhes 
permitindo sobreviver nor-
malmente como da celebra-
ção dos contratos, mas que, 
espantosamente, um dos 
contentores, as instituições, 
afirma-se o único lesado 
pela crise e exige que sejam 
os outros a resolver-lhe a 
crise, obrigando-os a pagar 
a sua prestação em 100%, 
quando a própria merca-
doria (ensino presencial) 
foi modificado para níveis 
de baixa qualidade, além 
de, legal, legítima e juri-
dicamente, não ser o que 
foi o objecto de contrato.  

Este cenário previsível e 
acontecido em muitos paí-
ses e instituições nacionais 
era previsível tal como em 
qualquer jogo, em que uma 
das partes quer ganhar e se 
serve de faltas / truques / 
artimanhas para superar o 
seu oponente, daí que sem-
pre tem de existir a figura 
do árbitro que serve de re-
gulador. Nunca eu e o leitor 
assistimos a um jogo sem o 
árbitro pois este é um ele-
mento fundamental do mes-
mo porque se sabe que, do 
contrato inicial assumido 
pelas duas equipas, na base 
do reconhecimento das re-

gras e vontade manifesta 
de segui-las, já no terreno 
e no calor do jogo, uma ou 
ambas, (in)conscientemen-
te, vai violar alguma regra 
e a sua correcção ou repo-
sição da justiça nunca será 
consensual, resultando em 
injustiça, barulho e prejuí-
zos para ambas partes pois 
o jogo se interrompe. Por 
isso, da previsibilidade deste 
cenário, o Governo como ár-
bitro nunca devia ter ficado 
na “bancada” a assistir. Não 
é necessário algum espírito 
pró-activo para que o regu-
lador entenda que deve assu-
mir directa e objectivamente 
a direcção do processo dias 
depois da declaração do es-
tado de emergência, toman-
do medidas sobre a questão 
de pagamento das propinas, 
tal como aconteceu, por 
exemplo, em Angola, onde 
o Governo determinou que 
as instituições privadas não 
participadas podiam cobrar 
até ao máximo de 60% e 
as participadas 20%. Mas o 
mesmo Governo que deter-
minara, inicialmente, que 
os transportadores levassem 
1/3 da sua capacidade, uma 
medida que foi, depois, “re-
laxada” para o número legal 
da capacidade do autocarro, 
isentou-se neste jogo que 
se sabe, antemão que have-
ria barulho. É melhor agora 
do que deixar tudo ao deus 
dará onde somente os mais 
fortes é que se impõem. 

No caso em análise, o 
Governo aconselhou as ins-
tituições privadas a dialogar 
com pais /encarregados de 
educação. Será que (o Go-
verno) acreditava que, em 
todas as instituições, o diá-
logo substituiria uma regula-
mentação clara e objectiva? 
É pela ingenuidade e ino-
cência que o regulador as-

sim entendeu, agindo como 
um árbitro, que, no início 
do jogo, conferenciar com 
as equipas em jogo e depois 
abandonar o campo e ir fi-
car na bancada a assistir ou 
abandonar o estádio e tratar 
de outras questões pessoais, 
se não foi sentar-se a uma 
barraca? Quando o ministro 
da Ciência e Tecnologia, En-
sino Superior e Técnico Pro-
fissional, em nota de oficial, 
às instituições subordinadas, 
para que “para as instituições 
privadas e todas aquelas que 
ministram cursos em regime 
pós-laboral, devem estabele-
cer mecanismos consensuais 
de pagamento das propinas 
em articulação com os estu-
dantes e/ou encarregados de 
educação durante o período 
emergência” e termina pelo 
“apelo para o cumprimento 
escrupuloso das decretadas”, 
acreditava piamente que: (1) 
Haveria uma tal vontade das 
instituições para convocar 
os encarregados e dialogar? 
Quantas o fizeram? (2) As 
instituições entenderiam que 
o significado de “consensu-
ais” é que se chegue a um 
entendimento e se pagar um 
certo valor acordado e não o 
que a instituições impõem? 
(3) As instituições podiam 
até não reconhecer alguma 
Comissão dos encarregados 
para, por isso, não dialogar 
e impor o pagamento em 
100%? (4) As instituições 
recorreriam a métodos chan-
tagistas para forçar os estu-
dantes e pais a abdicarem 
das suas justas reivindica-
ções? E (5) As instituições, 
na vontade de colectar mais 
dinheiro, nunca afirmariam 
a impossibilidade de con-
tinuar a dar as aulas por 
qualquer via mesmo que a 
qualidade desse ensino e 
aprendizagem fosse péssimo?

O que pode estar na base 
duma tamanha ingenuidade 
e inocência deste nível para 
que um regulador possa se 
ausentar e deixar que as par-
tes iniciem e se entendam 
em diálogo consensual? 
Como é que um árbitro não 
pode prever que, da sua au-
sência, em vez de se jogar a 
bola, vai se jogar a porrada, 
com socos e pontapés, a que, 
finalmente, o próprio públi-
co vai invadir o campo e o 
espectáculo se transformar 
em tragédia? A tragédia, 
neste caso, é dos estudantes 
serem mal-formados porque 
os actores e meios de ensi-
no são deficientes; perder-
-se o ano lectivo porque os 
pais não podem pagar as 
mensalidades; enceramento 
das instituições por incapa-
cidade de sustentabilidade 
e deixar de oferecer os seus 
serviços; um mal estar en-
tre as instituições e os seus 
alunos, o que pode resultar 
em retaliações e reprova-
ções dos estudantes, o que 
resultara na baixa qualidade 
de ensino oferecido pelas 
instituições assim como o 
desprestigio das mesmas. 

 O caso do ISUTC é pa-
radigmático. O ambiente é 
cortar à faca. Sem nenhum 
diálogo com a sua contra-
parte (pais / encarregados de 
educação), em encontro com 
os estudantes e por estes so-
licitados, estes foram infor-
mados que o pagamento de-
via ser a 100% e não havia 
espaço de negociação sobre 
esta matéria, o que levou os 
estudantes a decretar a gre-
ve, como por outras razões, 
nomeadamente, a qualidade 
do ensino online. Os pais 
não foram solicitados para 
um tal diálogo para a pro-
dução dum consenso sobre 
o pagamento das propinas, 

como recomenda o Ministé-
rio. É assim que os pais de-
cidiram intervir e constituir 
uma comissão para dialogar 
com a instituição, mas esta, 
através do seu representan-
te, faz a seguinte pergunta 
retórica, ao presidente dos 
estudantes: “Quem é a co-
missão de pais e encarrega-
dos de educação?”, numa 
clara vontade expressiva de 
exclusão de diálogo com os 
pais, mas por outro lado afir-
ma não reconhecer os estu-
dantes, mas os encarregados 
de educação? Não será esta 
pergunta uma forma para a 
instituição não reconhecer 
a legitimidade desta Co-
missão, assegurada por uma 
massiva participação e con-
tribuição dos pais através da 
sua interacção via WhatsA-
pp, no seu grupo? É vontade 
dos pais que o pagamento 
seja de 50%, proposta a ser 
levada à mesa de diálogo.  

Finalmente, é se esperar 
que tanto o Governo venha 
tomar o seu lugar de regu-
lador, assumindo assim, di-
rectamente, as suas respon-
sabilidades para “salvar” 
a situação e estabelecer a 
harmonia entre as partes, 
de modo a garantir que o 
processo de ensino e apren-
dizagem volte a decorrer 
normalmente e não seja, 
mesmo depois do estado de 
emergência, prejudicado. 
Por sua vez, as instituições 
cujo comportamento pré-
vio pode ser desculpado, 
devem mudar a sua aborda-
gem, dialogar e diminuir os 
valores das propinas para o 
seu próprio bem, pois não 
sabem o que o regulador, 
quando despertar e, com 
outros interesses, pode de-
cidir. Quanto mais cedo, 
mais inteligente e melhor 
se é para o seu próprio bem. 
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Sua Excia Presidente da República, tempo não é de contemplações. O tempo é de 
acção enérgica no sentido de conferir gabarito à sua governação. Qualquer atitude 
contrária àquilo que constitui primazia à sua governação é um atentado ao pudor 
quinquenal. E isso deve ser, por força circunstancial, combatido sem tréguas. Tal 
como aos malfeitores que semeiam pânico em Cabo Delgado. Sua Excia não se pode 
compadecer com comportamentos e abusos de confiança, pormenores que acabam 
manchando a sua boa imagem. Uma imagem que custou horas e segundos longe dos 
seus, realizando promessas na campanha eleitoral, da qual saiu vencedor. Promes-
sas que só não surtem efeito imediato porque a covid-19 dita regras. Sendo assim, 
os sabotadores merecem punição. Ao mais alto nível. E Excia vamos aos factos.

Semana finda, o Ministério dos Transportes e Comunicações, os Aeroportos e os 
Serviços de Migração falharam redondamente na prestação de serviços, o que pode 
vir a custar caro aos esforços governamentais de controlo dos efeitos multiplicado-
res da pandemia da covid-19. As instituições em causa cometeram asneiras de alto 
risco, ao desleixarem na coordenação dos horários de chegada de um voo prove-
niente do exterior, fazendo com que os passageiros desembarcassem e fossem à vida 
sem passar obrigatoriamente pelo teste de controlo da covid-19, o que atrapalhou 
sobremaneira os serviços de saúde que para lá se deveriam ter deslocado para os 
serviços de controlo. Como se isto fosse pouco para manchar a sua folha de serviços, 
senhor PR, um grupo de paspalhos do Ministério do Género, Criança e Acção Social 
entendeu por bem despedir-se da sua directora que vai a reforma em ambiente  de 
feijões, ou seja, foi organizada uma fanfarra em tempo de covid-19 para um adeus 
a senhora directora  em período de contenção de gastos e sobretudo de obrigato-
riedade de evitar  aglomerados de gente nesta fase difícil do estado de emergência. 

Estes últimos, à semelhança dos primeiros, são autênticos sabotadores que agiram 
deliberadamente e de forma comprometedora, sabendo-se que no final quem vai pagar 
as favas será o PR, a quem o povo vai acusar de ser Mariazinha ou o tal que se acomoda 
no deixa-andar. Este acto gratuito deve ser combatido exemplarmente, pois aqui reside 
o risco da integridade sanitária de todos os que se envolveram na alta-roda. No primeiro 
caso, vai ficar difícil para as autoridades da saúde controlarem o círculo de contactos 
dos passageiros do malfadado voo que não foi devidamente controlado. Quem afinal são 
os ditos cujos que exibiram este filme socialmente pornográfico e altamente proibido 
nos dias da covid-19? Um Governo nunca deve trabalhar descoordenado, pois tal se 
confunde com um clube de amigos ou meninos que há muito desenvolveram a arte 
da sabotagem. A vigência de farristas e quejandos não é permissível num ministério 
ou numa direcção da cidade ou o raio que o parta. Amigos do garfo e da borrasca 
constituem grupo de risco à saúde geral da instituição. Fazer uma farra só porque a 
directora vai a reforma não precisa de tanto risco. Chama-se isto de abuso de poder. E 
não basta grunhir que houve arrependimento e que as comidas não foram consumidas, 
que se descobriu a falha e o tacho foi entregue a outros necessitados. Quem já agora 
foram os beneficiários dos feijões cozinhados para despedida da digníssima directora 
de um gabinete da Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade de Maputo? 

Senhor presidente, é bom puxar orelhas aos ministros e SP das instituições em causa. 
A si, senhor Carlos Agostinho do Rosário, primeiro-ministro, cabe a nobre missão  de 
lavar a imagem do PR, usando o seu punho para punir estes sabujos e apresentá-los 
publicamente em acto de contrição para servirem de exemplo. O povo exige uma repre-
ensão a todos os níveis assinalável para que abusos do género não se voltem a repetir. 
O que aconteceu senhor Carlos Agostinho do Rosário surge também como mancha ao 
seu trabalho na qualidade de chefe do Governo. Afinal um chefe só é bom quando tem 
equipa exemplar. Malandros que perigam a sua governação merecem um chega para 
lá. Já bastam os problemas de Cabo Delgado, Filipe Nyusi tem direito a paz interior, o 
paracetamol escasseia. Que sejam combatidos os sabotadores. Malditos sabotadores!

Editorial
Um atentado 
à governação 

Nyusi
A maioria das organizações económicas moçambicanas é classificada 

como pequena empresa, nas quais se incluem as escolas de condução. Estas 
instituições de ensino, pela sua dimensão e especificidade, não possuem uma 
“almofada” para suportar o pagamento de salários se ficarem um só mês em 
que as receitas estão no nível zero. Não é necessária uma análise de especia-
listas em economia para se chegar a esta conclusão. As escolas de condução 
para pagarem salários, impostos, segurança social, electricidade, água, te-
lefone, internet, inspecções dos veículos e respectivos seguros, dependem 
somente das receitas provenientes das inscrições feitas pelos alunos. Quando 
o número de inscrições num mês é de zero significa que a receita mensal tam-
bém é de zero. As escolas de condução pertencem a um grupo empresarial 
que vive do que mês a mês têm em depósito ou em caixa e nada mais.

Os comentaristas e os que fazem estudos económicos referem-se apenas 
às empresas dos sectores do turismo, restauração, comércio e alojamento, 
mas existem outros serviços igualmente afectados pela Covid-19, tal como as 
escolas de condução, mas que ninguém se lembra de as mencionar.

A crise das escolas de condução não começou com o aparecimento do 
Coronavírus, mas sim quando o INATTER, por falta de fundos ou por má 
gestão dos mesmos ou ainda por desvios das suas receitas devido à corrupção 
que foi divulgada, decidiu aumentar exageradamente os custos das taxas dos 
serviços que presta às escolas de condução. Mas estas ficaram duplamente 
afectadas uma vez que o INATTER também aumentou excessivamente as ta-
xas dos serviços prestados aos alunos das escolas de condução, o que retraiu 
significativamente a capacidade de os candidatos tirarem uma carta de condu-
ção. Actualmente, com a agravante das consequências da Covid-19, tornou-
-se impossível as escolas de condução manterem-se activas no desempenho 
das suas actividades. Se num só mês de paralisação as escolas de condução 
ficaram afectadíssimas, imagine-se a desgraça em que elas ficarão com um 
segundo mês de inactividade. Quando falamos da crise das escolas de condu-
ção, estamos também a referir-nos a todos os seus trabalhadores, sejam eles 
instrutores, funcionários administrativos, pessoal auxiliar e vigilantes. Não é 
demais referir que, embora as escolas de condução sejam pequenas empresas, 
só na cidade de Maputo existem mais de 40 escolas, mas elas existem tam-
bém em todas as cidades do País e em muitos distritos, proporcionando em-
pregos e preparando os cidadãos para conseguirem empregar-se. Elas podem 
ser pequenas empresas mas são de uma importância vital pela contribuição 
que prestam no desenvolvimento da vida das pessoas, das empresas e do País. 

As escolas de condução esperavam que o Ministério dos Transportes e 
Comunicações, através do INATTER, esta entidade que superintende as es-
colas de condução, que contribuiu muito para o declínio delas, como já se ex-
plicou, agora que se está em situação de crise, tomasse iniciativas de minimi-
zar os problemas e contribuir para a sobrevivência das escolas, o que não está 
a acontecer. Apenas lamenta a situação, mas de lamentos já bastam os das 
escolas e dos seus trabalhadores. As próprias escolas de condução já tomaram 
iniciativas de aproximação às entidades que as superintendem apresentando 
sugestões de como ajudar a minimizar esta situação de crise, mas até agora 
nem respostas nem qualquer explicação foi dada. Esperávamos que nestas 
situações difíceis se salientasse o grande empenho e as qualidades dos nossos 
dirigentes na busca de soluções, cada um no seu sector, mas parece que neste 
âmbito, como moçambicanos, ainda não nos podemos muito orgulhar.

Os trabalhadores das escolas de condução, e outros, já ficaram sem sa-
lário no final do mês de Abril, e o mesmo vai acontecer no final do mês de 
Maio. Até quando vão poder suportar este jejum absoluto? Como é que esta 
situação tão grave parece estar a ser encarada com um simples “deixa andar” 
ou “salve-se quem puder”? Será os nossos dirigentes pretendem continuar a 
testar o grau de resistência dos moçambicanos já tão debilitado?

Sabemos que a aplicação do “Estado de Emergência” é um imperativo 
incontornável. Porém, somos da opinião de que é preciso adaptá-lo à nossa 
realidade, tendo em conta a capacidade económica da maioria das empresas, 
da maioria dos cidadãos moçambicanos que é de baixa renda, e do próprio 
país que já anda de rastos há algum tempo. Se os países considerados econo-
micamente como gigantes a nível mundial, mesmo sem ainda terem contro-
lado a evolução da Covid-19, já estão a tomar medidas, embora com alguma 
contenção, para não deixar afundar ainda mais a sua situação económica, será 
que o nosso débil País não devia também começar a ponderar nos mesmos 
moldes?

Gostaríamos que alguém pudesse explicar às pessoas que é melhor mor-
rer de fome do que do Coronavírus.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE CONDUÇÃO INTERNACIONAL

A Covid-19 já vitimou 
as escolas de condução 
e não pára de as matar

cAssAmo  lAlá* sobre o Ambiente rodoviário
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1. Faculdade de 
Engenharia e Tecnologia

O Instituto Superior de Ciências e 
Tecnologia Alberto Chipande – ISCTAC, 
sediado na Cidade da Beira, Província de 
Sofala, vocacionado ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão possui, entre outas faculdades, a 
Faculdade de Engenharia e Tecnologia. A 
Faculdade de Engenharia e Tecnologia por 
sua vez tem dois cursos que são: Engenharia 
de Computadores e Sistema e Engenharia 
Agropecuária. Esta Faculdade encontra-se 
localizada nas delegações do ISCTAC da 
Beira e Pemba. 

O curso superior de Engenharia Agro-
pecuária é um curso que o Instituto de 
Ciências e Tecnologias Alberto Chipande 
– ISCTAC, através da Escola Superior 
Agrária – ESA, pretende estabelecer nas 
Províncias de Sofala e Cabo Delgado, 
concretamente nas cidades da Beira e 
Pemba, para a formação de especialistas 
nestas áreas, preenchendo uma lacuna 
existente nas instituições de educação 
superior localizadas nestas províncias. 
Tratando-se de uma instituição de ensino 
superior, espera-se que a sua contribuição 
significativa com produção científica e a 
extensão das suas actividades para fora dos 
seus espaços físicos, ligando o curso e a 

Escola à comunidade através de trabalhos 
de extensão rural, investigação, produção 
e publicação de trabalhos científicos e, 
finalmente, a transferência de tecnologia. 

O estágio actual do Mercado é carac-

terizado pela insuficiência de produtos 
alimentares em quantidade e qualidade 
que satisfaçam as necessidades do país. 
Por causa da insuficiência de técnicos 
especializados em quantidade e qualidade 
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aceitável resulta que se importem grandes 
quantidades de alimentos que, com o saber 
fazer, poderiam ser produzidos no país. 
A formação nesta área permite melhorar 
a dieta dos moçambicanos, diminuir as 
importações de bens essenciais alimen-
tares, culturas industriais e, porque os 
nossos formandos terão uma competente 
de formação em auto-emprego, poderá 
aumentar o número de pequenas empresas 
agrícolas e o emprego rural pela criação 
dos novos empreendimentos. Para atingir 

este objectivo e pressupostos, o curso de 
Agropecuária da Escola Superior Agrá-
ria do ISCTAC, respeitada a legislação 
vigente, terá um núcleo de disciplinas 
de formação geral básica, um núcleo de 
conteúdos profissionalizante e um núcleo 
de formação prática profissionalizante, 
ambos de carácter multidisciplinar, que 
permita a troca de conhecimentos e re-
cursos humanos entre as diferentes áreas 
abordadas visando a complementação de 
conhecimentos, assim organizados.

A fundamentação geral do Projecto Pe-
dagógico do Curso de Agropecuária pauta-
-se pelas considerações da teoria crítica, a 
qual defende que as mudanças curriculares 
não devem se restringir às alterações de 
grade, mas referir-se à formação profis-
sional em geral, assim como à formação 
em cidadania. O currículo, neste sentido, é 
concebido enquanto composição e desen-
volvimento, incluindo a sua implantação, 
avaliação e reformulação permanente. As 
considerações aqui presentes pretendem 
orientar e aportar uma formação integral e, 
para tanto, os estudantes entram em contac-
to com a realidade onde irão actuar futura-
mente, conhecendo melhor seus problemas 
e potencialidades, assim como conviver 
com actividades relacionadas à profissão 
e à iniciativa empresarial individual. Uma 
vez estabelecido este contacto com a reali-
dade, esta deverá ser fonte de investigação 
e revisão do conhecimento, reorientando 
as actividades de ensino-aprendizagem, 
mesmo depois de terminado o curso.

Para atingir este objectivo e pressupos-
tos, o curso de Agropecuária da Escola 

Aviário de Pemba

A Escola Superior Agrária 
da Faculdade de Ciências e 
Tecnologias do ISCTAC possui 
campos agrários no Dondo, 
Pemba e Cafumpe.



Quinta-feira, 14 de Maio de 202012 |  ZAMBEZE  | SUPLEMENTO|

Superior Agrária do ISCTAC, respeitada a 
legislação vigente, tem um núcleo de disci-
plinas de formação geral básica, um núcleo 
de conteúdos profissionalizante e um núcleo 
de formação prática profissionalizante, 
ambos de carácter multidisciplinar, que 
permita a troca de conhecimentos e recursos 
humanos entre as diferentes áreas aborda-
das visando a complementação de conhe-
cimentos, assim organizados: Componente 
de Formação Geral Básica – o núcleo de 
conteúdos básicos é composto dos campos 
de saber que forneçam o lançamento teórico 
necessário para que o futuro profissional 
possa desenvolver seu aprendizado; Com-
ponente de Conteúdos Profissionalizantes 
– o núcleo de conteúdos profissionais es-
pecíficos é composto por campos de saber 
destinados à caracterização da identidade 
do profissional; e Componente de For-
mação Prático Profissionalizante – neste 
núcleo de formação o estudante encontra 
disciplinas profissionalizantes específicas, 
compreendendo as actividades complemen-
tares, exercício da prática profissional e 
disciplinas complementares de graduação. 

A Escola Superior Agrária da Faculda-
de de Ciências e Tecnologias do ISCTAC 
possui campos agrários no Dondo, Pemba e 
Cafumpe. O Campo Agropecuário de Don-
do compreende uma área de 10 hectares. 
Num lado estão os currais para os gados e 
capoeiras para as aves. No outro lado está a 
horta em que se cultiva hortícolas – couve, 
alface, tomate, cenoura e cebola. Em termos 
numéricos, existem no campo Agropecu-
ário de Dondo 13 gados de corte (2 touros 
e 11 vacas), aves 19 galinhas de corte, 19 
patos, 12 ovinos, 19 caprinos. Estão para 
chegar 8 gados leiteiros (7 vacas e 1 touro).

O campo Agropecuário de Pemba 
fica localizado numa área equivalente a 
12 hectares. Para além do gado bovino 
(9), ovino (33) e caprino (16), produz-se 
tomate, couve e beringelas. Há também 
a destacar o campo de extensão Agrope-
cuário de Cafumpe, localizado no distrito 
de Gondola, província de Manica. Este 
campo estende-se numa área de 4 hectares. 
Para além da Moringa, existem árvores de 
frutas tais como laranjeiras, tangerineiras, 
limoeiros e mangueiras. Para a presente 

safra, produziu-se também milho. Numa 
primeira fase, os produtos destes campos 
irão para o consumo em pequena escala – a 
nível das comunidades circunvizinhas – e 
mais tarde, com o aumento da produção, 
o objectivo será alimentar as pequenas e 
médias indústrias.

2. Laboratório de 
Electrónica

A eletrónica é a especialização da en-
genharia e o ramo da física encarregada 
de usar e estudar os sistemas nos quais a 
operação se baseia na condução e contro-
lo do fluxo de eletrões e inúmeras outras 
partículas eletricamente carregadas. Para 
trabalhar nisso, é necessário ter os melhores 
materiais de laboratório de eletrónica. No 
quadro do desenvolvimento Institucional, 
o ISCTAC tem vindo a apetrechar o seu 
laboratório com os melhores e mais mo-
dernos equipamentos didáticos para área 
de electrónica e eletrotecnia. Com isso o 
ISCTAC conta no seu mais novo Campus 
Universitário do Estoril – Beira, com um 
laboratório multiuso, ainda em fase de 
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apetrechamento, equipado com os seguintes 
materiais: fontes de alimentação; geradores 
de sinal; osciloscópios, equipamentos de 
medição de grandezas elétricas e compu-
tadores.

O principal objectivo é dotar o laborató-
rio com os equipamentos fundamentais para 
o acompanhamento prático das Unidades 
curriculares do Curso de Engenharia de 
Computadores e Sistemas. Os equipamentos 
existentes destinam-se, fundamentalmente, 
a: (i) dar apoio às disciplinas da área de 
Electrónica, nomeadamente às disciplinas 
com componente laboratorial; (ii) dar apoio 
à realização dos projectos finais de curso; 
e (iii) disponibilizar os equipamentos aos 
alunos e docentes, de modo a estimular a 
análise de circuitos electrónicos e a suscitar 
interesse pela electrónica em geral. Este 
investimento ainda fase inicial, é acom-
panhado em paralelo com a formação do 
corpo do docente, técnicos de laboratórios e 
CTA de modo dar resposta as necessidades 
do laboratório.

O outro objectivo é desenvolver pes-
quisas para atender demandas na área de 
sistemas embarcados, as quais ganham 
sinergia com os desafios inerentes a área 
de sistemas distribuídos. A expectativa é 
considerar cenários de aplicação que explo-
rem o emprego da Internet das Coisas e da 
Internet de Todas as Coisas no atendimento 
de necessidades da Agricultura, Saúde, 
Cidades Inteligentes e Indústrias em geral. 
Com isso, espera-se melhoraria no processo 
de ensino-aprendizagem, reduzindo cada 
vez mais distância entre a teoria e a prática.

3. Laboratório Multiusos
O Laboratório Multiuso do Instituto 

Superior de Ciências e Tecnologias Alber-
to Chipande foi fundado no ano 2010, no 
com objectivo primordial de promover o 
relacionamento dos conhecimentos teórico-
-práticos, de modo a dinamizar o processo 
de ensino e aprendizagem técnico e pro-

fissional. O laboratório Multiuso, pela sua 
designação, contempla (3) três principais 
tipos de laboratórios, nomeadamente:

	 Ciências Humanas, que contempla as 
seguintes secções do Laboratório Hu-
manístico; Laboratório de Anatomia; 
Laboratório de Histocitologia; Labo-
ratório de Hematologia, Laboratório de 
Bioquímica; Laboratório de Biologia 
Molecular; Laboratório de Parasitolo-
gia; Laboratório de Microbiologia; e 
Laboratórios de Dentísteria, Endodon-
tia, Reabilitação e Prótese, e Ortodontia.

	 Ciências Naturais, que alberga as 
seguintes secções de laboratório: La-
boratório de Física; Laboratório de 
Química (Química forense); Laborató-
rio de Biologia (Biologia Forense); e 
Laboratório de Biotecnologia).

	 Ciências Agrárias, que acomoda as 
seguintes secções de laboratório: La-
boratório de Botânica e Laboratório 
de Zoologia.

Na Secção do Laboratório Humanís-
tico são desenvolvidas as actividades de 
ensino aprendizagem relacionadas com 
os primeiros socorros e reanimação do 
ser humano. Este laboratório encontra-se 

apetrechado de manequins anatómicos e 
simuladores anatómicos, ginecológicos, 
pediátricos, traumatológicos e de pri-
meiros socorros, que visam promover o 
desenvolvimento das habilidades técnicas 
e consolidação do conhecimento teórico-
-prático.

Na Secção do laboratório de Anatomia 
são desenvolvidas actividades voltadas 
ao ensino e aprendizagem relacionados 
com o reconhecimento das partes do 
corpo humano. Este laboratório contém 
modelos anatómicos representativos de 
sistemas e órgãos humanos.

Na Secção de Histocitologia são de-
senvolvidos actividades voltadas ao en-
sino e aprendizagem relacionadas com a 
preparação e observação de amostras de 
tecidos e células humanas, com objectivo 
de desenvolver habilidades teóricas e 
técnicas profissionais. Este laboratório 
encontra-se apetrechado como equipa-
mento de ponta para fazer face ao pro-
cessamento dos tecidos e sua posterior 
observação, tais como; processadores de 
tecidos, micrótomos rotativos, histocen-
tro e banho histológico. 

Na Secção de hematologia são desen-
volvidas actividades relacionados com 
diagnósticos hematológicos, e visam 
desenvolver no estudante habilidades na 
leitura e interpretação dos exames hemato-
lógicos, assim como possibilitar que a po-
pulação possa realizar exames solicitados 
pelos clínicos. Este laboratório encontra-se 
apetrechado com aparelho de hemograma 
de boa qualidade, microscópios e supor-
tes para determinação da velocidade de 
hemossedimentação de sangue.
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Na Secção de Bioquímica são desen-
volvidas actividades relacionados com 
diagnósticos bioquímicos, e visam desen-
volver no estudante habilidades na leitura 
e interpretação dos exames bioquímicos, 
assim como possibilitar que a população 
possa realizar exames solicitados pelos 
clínicos. Este laboratório conta com um 
aparelho de bioquímica, tubos secos, e fitas 
para determinações bioquímicas. 

Na Secção do Laboratório de Biologia 
Molecular são desenvolvidas actividades 
relacionados com estudos biomoleculares 
e processos biológicos aplicados a analises 
clinicas, e visam desenvolver no estudante 
habilidades na leitura e interpretação dos 
exames biomoleculares. Este laboratórios 
conta com agitadores magnéticos, Balança 
analítica de precisão, Balanças eletrônicas 
digitais, Banho-maria, Centrífuga, Cubas 
para eletroforese de DNA, Cuba para eletro-
forese de proteínas, Estufas de crescimento 
de cultura, Espectrofotômetros de luz, Kits 
de pipetadores automáticos, pHmetros digi-
tais, Microcentrífuga, Termociclador.

Na Secção do Laboratório de Microbio-
logia são realizadas estudos fisiológicos e 
morfológicos de microorganismos e sensi-
bilidades aos antibióticos, com objectivo 
de desenvolver no estudante a capacidade 
de pesquisa. A Secção do Laboratório de 
Parasitologia visa proporcionar ao estudante 
a realizar pesquisas em fluidos corporais 
e amostras diversas: urina, fezes, escaro, 

sangue e outros. Nas Secções de Laborató-
rios de Dentisteria, Reabilitação e Prótese, 
Ortodontia e Endodontias são desenvolvidas 
actividades voltadas ao ensino e aprendi-
zagem para o tratamento e prevenção de 
enfermidades estomatológicos. 

Na Secção de Laboratório de Física onde 
são desenvolvidas actividades voltadas a 
proporcionar aos estudantes habilidades 
de realização de diferentes tipos de ensaios 
físicos relacionados com o movimento dos 
corpos, estudo das variações de temperatura, 
calor, óptica, acústica e auxiliar nas inves-
tigações e pesquisas em diversas áreas, tais 
como; na compreição das ciências humanas, 
ciências forenses, análise da qualidade da 
água e determinações da qualidade dos 
solos. 

Na Secção de Laboratório de Química, 
onde são desenvolvidas actividades voltadas 
a proporcionar aos estudantes habilidades 
de realização de diferentes tipos de reações 
químicas, identificação dos produtos de 
reacção, interpretação dos diferentes fenó-
menos químicos decorrentes de reações quí-
micas diversas e auxiliar nas investigações 
e pesquisas em diversas áreas, tais como; 
ciências forenses, análise da qualidade 
da água, determinações da qualidade dos 
solos e análise de qualidade dos produtos 
petrolíferos. 

Na Secção de Laboratório de Biologia 
são desenvolvidas actividades voltadas a 

proporcionar aos estudantes habilidades de 
realização de diferentes tipos de preparações 
biológicas, estudo das diversas espécies 
animais e suas descrições, interpretação dos 
diferentes fenómenos biológicos e auxiliar 
nas investigações e pesquisas em diversas 
áreas, tais como; ciências forenses, análise 
da qualidade da água, determinações da 
qualidade dos solos e plantas. 

A Secção de Laboratórios de Botânica, 
Zoologia e Ecologia visam proporcionarem 
ao estudante, a facilidade de aquisição dos 
conhecimentos sobre a vida vegetal, animal 
e a capacidade teórico-práticos e profissional 
no plantio, tratamento e criação de plantas e 
animais respectivamente, e na aquisição dos 
conhecimentos das técnicas de análise, con-
servação e proteção dos recursos naturais. 

4. Clínica Universitária
Para além dos materiais específicos de 

cada laboratório, contamos também com 
os seguintes matérias de suporte clínico: 
ecógrafos, balanças pediátricas e de adul-
tos, cadeira estomatológica, aparelho de 
oftalmologia, mamografia e de análise do 
colo de útero, que serão utilizados na futura 
clinica universitária. 

5. Projecto de Produção de 
ovos

O projecto tem a designação de Unidade 
de Produção Ovos -ISCTAC- (UPOI). O 
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mesmo será estabelecido, Província de Sofa-
la, mais concretamente no distrito de Dondo, 
e está avaliado em cercada de 4,216,100.00 
Meticais. O objectivo principal da UPOI é 
a exploração de poedeiras comerciais, com 
entradas trimestrais, para a produção de 
ovos para o consumo, num período de 2 
anos. Propõe-se que o efectivo inicial seja 
de 1600 frangas Isa Brown adquiridas do 
mercado sul-africano em ponto de postura. 
Durante os 2 anos de duração do projecto 
pretende-se produzir cerca de 2772000 (dois 
milhões e setecentos e setenta e dois mil) 
ovos para consumo.

O estabelecimento do projecto no distrito 
de Dondo terá de um modo geral grandes 
benefícios para a empresa, visto que o 
consumo de ovos no país tem aumentado 
gradualmente. A clara percepção de que o 
distrito de Dondo encontra-se próximo da 
cidade da Beira e será grande mercado. Os 
factores que favorecem o estabelecimento 
do projecto são: boas vias de acesso; clima 
e hidrografia adequados; presença de mão-
-de-obra barata; e existência de mercado 
próximo. Aliado a isto encontramos ainda 
diversas vantagens para a criação de poedei-
ras em ponto de postura: adquirir as frangas 
em ponto de postura evita necessidades de 

equipamento e de cuidados que se relacio-
nem com a incubação de ovos e criação de 
pintos; os ovos são um recurso alimentar 
facilmente consumido pelo sector familiar 
(fácil comercialização); utilização de dejec-
tos para fertilização dos solos; é uma espécie 
de rápida produção que é um factor muito 
importante para a comercialização (em boas 
condições de maneio chegam a produzir 
cerca de 250-280 ovos por ave e por ano);

A nível nacional, a produção de ovos 
nesta região, poderá suprir as necessidades 
em termos de proteína animal a baixo custo 
no mercado. Sendo assim os ovos produzi-
dos poderão abastecer o mercado urbano 
das cidades Beira e Dondo. A existência 
desta fonte de proteína animal criará me-
nos dependência do mercado externo para 
satisfazer as necessidades, como também 
irá contribuir para a economia nacional. A 
existência de um mercado potencial para 
ovos irá aumentar a oferta de modo a pro-
mover a redução do preço do mercado. O 
estabelecimento do projecto irá promover 
ainda grandes benefícios a população local 
em termos de geração de emprego, pois 
pretende-se fazer a aquisição de mão-de-
-obra local, contribuindo desta forma para 
o desenvolvimento comunitário. No âmbito 

do comércio externo, os ovos são um pro-
duto consumido a nível mundial de modo 
que, a sua produção e exportação para os 
outros países poderá ser uma potente fonte 
de investimento com grandes benefícios 
para o nosso país.

6. Impacto da Extensão 
Universitária

Para além de servirem de campos de aulas 
práticas para os estudantes, o impacto socio-
económico imediato deste empreendimento 
é a criação de emprego para professores e 
auxiliares, a criação de uma área agrícola de 
produção de hortícolas e outros vegetais de 
ciclo curto que abastecerão o mercado local 
e, finalmente, a instalação de uma área exten-
sa de culturas industriais. Os novos postos 
de emprego que o curso cria, representam 
uma fonte de renda que vai gerar outras opor-
tunidades de negócios para os residentes, 
aumentando a renda familiar e contribuindo 
para uma melhoria da qualidade de vida das 
comunidades circunvizinhas, surgimento 
de pequenas iniciativas artesanais de ex-
ploração dos recursos agrícolas locais e, 
bem assim, outras formas de organização 
económica criadoras de uma cadeia de valor.
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ISCTAC produz álcool gel com 
padrões internacionais

No âmbito da prevenção e combate ao 
COVID19, uma equipa do ISCTAC, com-
posta por especialistas em Saúde Pública 
e Química Geral, está a produzir álcool 
gel no seu Laboratório Multiuso, há cerca 
de uma semana, com níveis exigidos pela 
Organização Mundial da Saúde. Com esta 
iniciativa o ISCTAC pretende ajudar a col-

matar a escassez deste produto no mercado 
nacional, que esta sendo muito procurado 
para a prevenção da COVID-19. O álcool 
gel do ISCTAC será testado ainda esta se-
mana pelas autoridades competentes.

“O álcool gel que estamos a produzir 
deverá beneficiar em primeiro plano as 
comunidades e as unidades de saúde mais 

carenciadas, da cidade da Beira e do distrito 
do Búzi, numa acção que será coordenada 
pelo governo através do sector de saúde.

Escolhemos Beira e Búzi porque foram 
as zonas que mais sofreram, há cerca de 
um ano, com os efeitos combinados de 
ventos fortes e chuvas, relacionados com 
o ciclone Idai. Muitas das comunidades 
que residem nestas áreas continuam muito 
carenciadas”. – explicou Júlio Taimira, 
vice-reitor do ISCTAC.

O ISCTAC indicou que numa primeira 
fase, serão produzidas duas mil unidades 
de 50 mililitros cada em 30 dias, que não 
serão comercializados.

Beira, 04 de Maio de 2020

Gabinete do Reitor

Instituto Superior de Ciências e 
Tecnologias Alberto Chipande
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DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

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

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

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

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

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

DÁVIO DAVID

Ministérios de Administração Estatal, Função Pública e da Economia e Finanças

Garantido orçamento para prestação 
de serviços nas zonas descentralizadas

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento em Moçambique (PNUD) assinou, nesta segunda-
-feira, na capital, um Programa de Promoção da Governa-
ção Descentralizada na ordem de 60.5 milhões de dólares.

Trata-se de um 
Programa de Pro-
moção da Gover-
nação Descentra-
lizada e o Plano 

Estratégico para a Governa-
ção de Resposta à Covid-19

De acordo com o minis-
tro da Economia e Finanças, 
Adriano Maleiane, o mes-
mo Programa tem como ob-

jectivo capacitar o Governo 
e demais actores relevantes 
para o funcionamento pleno 
dos Órgãos de Governação 
Descentralizada Provinciais 
(OGDP) e cumprimento dos 
objectivos da descentralização.

“Promover a prosperidade 
partilhada e incentivar um siste-
ma de Governo local com mais 
capacidades”, disse Maleiane.

Sob a coordenação do MA-
EFP, o Programa de Promoção 
de Governação Descentrali-
zada será implementado pelo 
MEF, entidades descentrali-
zadas e outras instituições pú-
blicas, envolvendo organiza-
ções da sociedade civil, sector 
privado e comunidades locais, 
num período de cinco anos 
(2020-2024), com um cus-
to estimado em de 60.5 mi-
lhões de dólares americanos.

Entretanto, cerca de 
1.35 milhões de dólares 
do referido valor serão ca-
nalizados para sustentar o 
Plano Estratégico para Gover-
nação de Resposta à Covid-19.

Garantir continuidade de 
prestação de serviços

Conforme apuramos, o Plano 
Estratégico para a Governação de 
Resposta à Covid-19 visa forta-
lecer a capacidade do Governo, 
em particular no MAEFP e MEF, 
a todos os níveis nas áreas de co-
nectividade, envolvimento dos 
cidadãos e reforço da capacida-
de de resposta local, asseguran-
do a continuidade de prestação 
de serviços durante a vigên-
cia do estado de emergência.

Para a operacionalização 
destes dois instrumentos, o mi-
nistro da Economia e Finanças 
informou que serão estabele-
cidas parcerias com diferentes 
actores de desenvolvimento 

como a Associação  Nacional 
dos Municípios de Moçambi-
que (ANAMM), sector privado, 
Corpo de Voluntários Jovens.

Por seu turno o PNUD, atra-
vés da voz do seu representante 
residente no país, Francisco Ro-
quette, explicou na ocasião que 
estes são tempos difíceis para o 
nosso país e “a Covid-19 apre-
senta um teste para o Governo, 
cidadãos, empresas e parceiros 
de cooperação”, mas ainda sim 
“o PNUD está comprometi-
do em apoiar o Governo nesta 
hora de grande necessidade”.

Segundo Roquette, o Plano 
Estratégico para a Governação 
de Resposta à Covid-19 foi de-
senvolvido em conjunto com o 
MAEFP e o MEF e este docu-
mento apresenta uma estrutu-
ra de acção tripla, que inclui a 
conectividade e o uso das Tec-
nologias de Comunicação e 
Informação (TICs) para garan-
tir “a inclusão, transparência, 
prestação de contas e reforçar 
a capacidade de resposta a ní-
vel local para garantir que os 
desafios na prestação de ser-
viços nos níveis mais descen-
tralizados sejam atendidos”. 

Matola

Tio que violou 
sobrinha a contas 
com a Justiça

Numa altura em que os 
cidadãos são aconselhados a 
observância do distanciamen-
to social, face a pandemia da 
Covid-19, um homem, fun-
cionário de uma telefonia mó-
vel nacional, de 46 anos de 
idade, está a contas com as 
autoridades judiciais acusa-
do de ter violado sexualmente 
uma adolescente, no Bair-
ro T3, Município da Matola.

De acordo com dados co-
lhidos junto da polícia, o sus-
peito foi detido no passado 
dia 7 de Maio, em resultado 
de uma denúncia feita pe-
los pais da vítima, uma estu-
dante universitária, agora a 
seguir tratamentos profilác-
ticos numa unidade hospi-
talar da Cidade de Maputo.

De acordo com relatos do 
pai da adolescente abusada, 

o crime teria acontecido na 
madrugada do dia 6 de Maio, 
depois da rapariga se ter des-
locado à casa da sua tia no 
dia anterior, sob orientação 
da mãe, irmã da esposa do 
agressor, residente naquele 
bairro, para efectuar a entrega 
de uma encomenda de bolsas.

O acusado, Heitor Inácio 
Manhique, mais conhecido por 
Billal, de forma deliberada, 
valendo-se de vários pretextos, 
protelou o regresso da sobrinha 
a casa dos pais, tendo-a dopado, 
incluindo a sua própria esposa, 
de modo a que esta, incons-
ciente, não viesse a aperceber-
-se no momento da efectiva-
ção dos seus lascivos intentos.

Em resultado de uma in-
tensa busca, envolvendo os 
familiares da vítima, o su-
posto violador foi finalmen-
te capturado em casa de um 
primo, onde buscava refú-
gio na cidade de Maputo.

 Depois de conduzido a 
esquadra mais próxima, o 
acusado foi encaminhado às 
autoridades de justiça, onde 
o juiz de instrução legalizou 
a sua prisão preventiva, se-
guida do devido recolhimen-
to às celas da Cadeia Central.
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Correia congratula projecto modelo 
para modernização da agricultura

O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, mostrou-se satisfeito com um modelo de 
projecto para a modernização da agricultura, que consis-
te na produção de hortícolas em ambiente protegido (hi-
droponia, estufas e sombrites) envolvendo jovens da co-
munidade e que a Gapi está a desenvolver nas Mahotas.

O projecto das 
Mahotas en-
quadra-se no 
programa Juve-
-Inova (Juven-

tude Inovadora), que se assenta 
na experiência desenvolvida 
pela Gapi na implementação 
do Agro-Jovem lançado pelo 
Chefe de Estado em 2015 e 
que contou com a presença de 
Celso Correia como Ministro 
da Terra e Ambiente e Desen-
volvimento Rural.  O Juve-
-Inova está a ser implemen-
tado há cerca de um ano e já 
abrangeu cerca de 40 grupos 
de jovens de idades compre-
endidas entre os 18 e 35 anos, 
30 % dos quais são raparigas.

Na sua interacção com os 
produtores, Correia, que se 
fazia acompanhar pela Secre-
tária de Estado da Cidade de 
Maputo, Sheila Afonso, ouviu 
as principais preocupações 
destes, que consistem basica-
mente na qualidade e custo da 
semente e na necessidade de 
instalações de pequenas uni-
dades de agro-processamento.

Em resposta, Correia ins-
tou os jovens a aumentarem a 
sua capacidade de produção e 

desafiou-os a submeterem um 
projecto para o efeito ao seu 
Gabinete: “Estou satisfeito com 
o que vejo, mas é preciso que 
mais jovens se associem a este 
tipo de produção que apresenta 
melhores resultados em rela-
ção aos que eu vi na produção 
em céu aberto, em Chókwè”.

Prosseguindo, aquele di-
rigente prometeu dar especial 
atenção à produção em estu-
fas, apostar em culturas como 
o tomate de crescimento in-
determinado, pelo seu poten-
cial produtivo e na produção 
de frangos, tudo no intuito 
de dar emprego aos jovens.

Em reacção  a esta visita, 
Adolfo Muholove, Presiden-
te da Comissão Executiva da 
Gapi, explicou que “o progra-
ma juve-Inova é a resposta da 
Gapi para os grandes desafios 
que a juventude vem enfren-
tando, caracterizados pela falta 
de emprego e fracas oportuni-
dades de apoio aos seus pro-
jectos de empreendedorismo. 
Este programa é também a re-
afirmação da importância que 
esta faixa etária tem dentro da 
estratégia desta Instituição Fi-
nanceira de Desenvolvimento. 

Focado na juventude

Este programa vai unir e so-
lidificar os vários programas 
e projectos que a Gapi cria, 
direccionados à juventude e 
aos projectos inovadores.”

A Gapi, como Instituição 
Financeira de Desenvolvimen-
to, criada há três décadas por 
iniciativa do Banco Popular de 
Desenvolvimento e da Funda-
ção Friedrich Ebert, acumula 
uma experiência em todo ter-
ritório nacional na concepção 
e implementação de progra-
mas que visam promover o 
surgimento de empresários e 
pequenas empresas nacionais. 
Essa intervenção inclui a con-
cepção e implementação de 
iniciativas que estimulam a 
capacidade empreendedora e 
inovadora da Juventude. Des-
tas, destacam-se os projectos 
“Negócios Verdes”, “Fora da 
Caixa”, “Via: Rotas para o 
Trabalho” e o “Agro-Jovem”, 

os quais envolveram cerca de 
duas dezenas de parceiros e 
beneficiaram mais de 5.000 
jovens. Várias empresas de jo-
vens promovidas através destes 
programas receberam distin-
ções nacionais e internacionais.

Nestes programas, a Gapi 
adopta uma metodologia de 
intervenção integrada, que 
combina consultoria e capa-
citação empresarial, desen-
volvimento de instituições e 
financiamento. Esta forma de 
actuar, permite uma orientação 
(mentoring coaching) dos jo-
vens com iniciativas empreen-
dedoras viáveis;  acompanha-
mento e capacitação (training) 
e suporte técnico e, quando 
necessário, financiamento. As 
ligações entre produtores e 
mercados constitui igualmen-
te uma área de especial aten-
ção nos programas da Gapi.

Enquadrado no con-
junto de medidas 
de apoio às empre-
sas afectadas pelo 
novo Coronavírus, 

o BCI disponibilizou na sua pá-
gina Internet, na quinta-feira, 
dia 7,uma nova funcionalida-
de que permite aos clientes do 
segmento de empresas mani-
festar o seu interesse ou aceder 
às facilidades de crédito online.

Esta medida que promove 
o uso dos canais electrónicos 
como um contributo para o dis-
tanciamento social recomenda-
do pelas autoridades sanitárias 
faz parte dos esforços levados 
a cabo pelo Banco para a miti-
gação dos efeitos da Covid-19.

Para a submissão de pedi-
dos de moratória nos financia-
mentos de médio e longo prazo 
ou de renovação de limites de 
crédito, as empresas abrangidas 
encontram no website do Ban-
co (www.bci.co.mz) as opções 
que lhes permitem ter acesso 
aos formulários que uma vez 
preenchidos são submetidos aos 
gestores, os quais contactam 

ulteriormente os interessados, 
para dar seguimento ao pedido.

Recorde-se que o BCI 
definiu, no início do mês de 
Abril, medidas orientadas aos 
clientes com financiamento 
em curso, em situação regular 
e que apresentem dificuldades 
no pagamento das prestações 
devido aos impactos da pan-
demia do novo Coronavírus, 
nomeadamente uma morató-
ria, até ao mês de Setembro, 

no reembolso de capital e/ou 
no pagamento de juros e de 
renovação de limites de cré-
dito já aprovados e em curso.

Estas facilidades estão dis-
poníveis para diferentes mo-
dalidades de financiamento 
de curto, médio e longo prazo 
no BCI e têm subjacente uma 
decisão simples e rápida, vi-
sando reduzir as deslocações 
ao Banco, conforme reco-
mendado no actual contexto.

BCI alivia prestações do crédito de 
empresas afectadas pela Covid-19
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Descaminho de documentos de identificação

Membro da PRM detido em Manica

Um membro da Polícia da República de Moçambique afec-
to ao sector dos serviços provinciais de identificação civil de 
Manica encontra-se detido na cidade de Chimoio pelo facto de 
estar envolvido no desvio de bilhetes de identificação por mo-
tivos ainda desconhecidos. O incidente aconteceu esta sexta-
-feira e o indicado foi flagrado na posse de 20 bilhetes extra-
viados que já deviam ser entregues aos devidos proprietários. 

Desde o mês de 
Fevereiro do ano 
em curso, o ser-
viço provincial 
de identificacao 

civil, SPIC de Manica, notou 
o desaparecimento de mais de 
200 bilhetes de identidades, 
facto que levou a instituição 
a pedir ao SERNIC investi-
gação do caso, facto que cul-
minou com a detenção de um 
cidadão da PRM em Manica. 

Segundo a porta-voz da 
SPIC em Manica, Ana Paula 
Borges Semedo, investigações 
correm com vista a se apu-
rar as reais causas de extravio 
dos bilhetes, pois constam no 
rol de documentos na posse 
do detido para além de B.I, 26 
cédulas pessoais, 13 recibos 
para B.I, 9 certidões de nasci-
mento, uma carta de condução 
e um certificado de emergência. 

Ana Paula afirmou que o 
agente da PRM em causa, que 
se encontra encarcerado nas 
celas da unidade policial de 
Manica, poderá responder pelo 
crime de desvio de fundos, 
uma vez que os documentos de 
identificação encontrados na 
sua posse não lhe pertenciam.

“O agente poderá respon-
der pelo crime de desvio de 
fundos, porque o bilhete é de 

título individual e se alguém 
furta ou desvia então estamos 

perante um furto ou desvio 
de um bem, o bilhete de iden-
tidade é o vínculo que iden-
tifica o cidadão nacional ou 

em qualquer país”, confirmou 
Ana Paula Borges Semedo. 

O porta-voz do comando 
provincial da PRM em Manica, 
Mateus Avelino Mindú conde-
na, veementemente, o facto do 
envolvimento de alguns agen-
tes da corporação nos crimes, 
atitudes que mancham a PRM 

uma vez que a missão primor-
dial desta instituição visa ga-
rantir a ordem, segurança e 
tranquilidade públicas no seio 
da comunidade moçambicana. 

Paralelamente, um cidadão 
de 32 anos de idade está sob 
custódia policial na província 
central de Manica, indiciado 
de ter amputado as orelhas da 
sua esposa por motivos pas-
sionais, o facto aconteceu esta 
sexta-feira no bairro Nhama-
onha arredores da cidade de 
Chimoio em que o indiciado 
colocou-se em fuga após come-
ter o crime em sua residência.

Trata-se de Secai Armando 
que, com recurso a uma faca, 
teria cortado orelhas da sua 
esposa, alegando que a mes-
ma lhe traia com frequência 
e encontra-se grávida de ou-
tro homem, facto que gerou 
conflito no casal. Neste mo-
mento, a vítima encontra-se 
sob cuidados médicos no hos-
pital provincial de Chimoio. 

Apresentando sinais de de-
mência, Secai Armando con-
fessa o crime que lhe pesa e 
mostra-se arrependido pelo 
sucedido, “eu estou aqui, epah! 
cortei minha esposa orelha, 
porque ela saiu foi em casa 

da mãe, acabou um mês vol-
tou grávida, essa grávida não 
me pertence e ela disse que 
é meu logo zanguei peguei 
faca lhe cortei, eu sei que isso 
não é bom, é mal”, confessou. 

O porta-voz do comando 
provincial da PRM em Manica, 
Mateus Avelino Mindú disse 
que corre um processo-crime 
com vista a responsabilização 
do indiciado, pois este poderá 
responder pelo crime de violên-
cia doméstica que culmina com 
ofensas corporais, uma vez 
que nenhum crime é justificá-
vel perante a lei moçambicana. 

Mindú afirma que a polícia 
está a trabalhar afincadamente 
de modo a estancar este tipo 
de crime na província de Ma-
nica, começando por lançar um 
apelo,”a priori, como autorida-
de policial, repudiamos de for-
ma veemente este tipo de atitu-
de e aconselhamos e apelamos 
a todos que sempre que tem 
contendas dirijam-se as unida-
des policiais mais próximas, lá 
serão resolvidos os seus pro-
blemas, evitem portar-se pela 
justiça privada, amputando os 
órgãos ou mesmo tirando a vida 
dos seus parceiros, nada justi-
fica o crime”, frisou Mindú. 

O agente poderá 
responder pelo 
crime de desvio 
de fundos, por-
que o bilhete é de 
título individual 
e se alguém furta 
ou desvia então 
estamos perante 
um furto ou des-
vio de um bem, o 
bilhete de identi-
dade é o vínculo 
que identifica o 
cidadão nacional 
ou em qualquer 
país
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ISCTAC empenhado nas acções 
de responsabilidade social no país 

- Júlio Taimira, vice-reitor do ISCTAC

O Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chi-
pande chamou a nossa reportagem, na semana finda, na Bei-
ra, para fazer um balanço positivo das acções realizadas por 
aquela instituição de ensino superior nos últimos doze meses, 
especialmente no que diz respeito aos trabalhos ligados a res-
ponsabilidade social a favor da população ao nível do país.

Segundo Júlio Tai-
mira, vice-reitor do 
ISCTAC, as acções 
daquela instituição 
foram mais visí-

veis em várias acções de dis-
seminação de mensagens para 
a prevenção da pandemia da 
Covid-19 no ano em curso e na 
divulgação de informação de 
consolo e de conforto a todas 
famílias afectadas pelo ciclo-
ne Idai no em 2019, a partir da 
sua Rádio e Televisão Acadé-
mica de Moçambique (RTVA); 
o envio de médicos e psicólo-
gos da instituição em missões 
de ajuda humanitária à pessoas 
vítimas do Idai na Beira e arre-
dores, com destaque para Médi-
cos Sem Fronteiras e MISAU.

O ISCTAC destaca-se ainda 
como a primeira instituição de 
ensino superior a produzir álco-
ol em gel em Sofala para fazer 
face à pandemia da Covid-19 
no país, aprovado pelo Ministé-
rio da Saúde de acordo com os 
documentos recebidos e o pro-
nunciamento da Secretária do 
Estado da província de Sofala. 

No âmbito das realizações, 
o vice-reitor daquela institui-
ção fez menção também de 
campos agro-pecuários, no-
meadamente no distrito de 
Dondo, província de Sofala, 
na cidade de Pemba, província 
de Cabo Delgado e na locali-
dade de Cafumpe, distrito de 
Gondola, província de Manica.

A fonte destacou também 
a Revista Científica do ISC-
TAC que, no ano passado, de 
2019 teve a classificação inter-
nacional de B-3, um feito que 
demonstra o nível de qualida-
de daquela revista trimestral.

Assunto Cucu

 O ISCTAC - Instituto Supe-
rior de Ciências e Tecnologias 
Alberto Chipande, com sede 
na cidade da Beira em Sofa-
la, acaba de retirar o grau de 
Mestrado de um suposto fal-

so docente daquela instituição 
de ensino, alegadamente pelo 
facto do visado não ter mais 
recursos de defesa que o justi-
ficasse diante dos factos e das 
provas expostas pelo Centro 
de Jornalismo Investigativo. 

Júlio Taimira, Vice-Reitor 
daquele estabelecimento do 
ensino superior no país convo-
cou há dias uma conferência 
de imprensa para anunciar que 
aquela instituição do ensino 
iria retirar o grau de “Mes-
trado” em ciências Políticas 
e Relações Internacionais ao 
“analista político” Elídio Cuco.

A convocação da media 
por parte de Taimira é corolá-
rio de duas matérias investiga-
tivas do Centro de Jornalismo 
Investigativo, onde metodolo-
gicamente foram expostos fac-
tos “ocultos” com resquícios 
criminais que ridicularizam a 
academia em Moçambique.

Segundo o Vice-Reitor, 
Cuco que exerce a docência na 
cadeira de Relações Internacio-
nais no ISCTAC concluiu o seu 
mestrado na mesma instituição 
em Dezembro de 2019, onde 
três meses antes, em Setembro 
de 2019, defendera a sua tese de 
licenciatura no então Instituto 
de Superior de Relações Interna-
cionais (ISRI) actual Universi-
dade Joaquim Chissano (UJC).

A fonte classificou de insó-
lito e bizzaro quando se aperce-
beu das suspeitas no caso e que 
de imediato o ISCTAC e Centro 
de Jornalismo Investigativo de-
sencadearam uma investigação 
que culminou com o esclare-
cimento por completo do caso.

De acordo com Júlio Tai-
mira, Vice-reitor do ISCTAC, 
a instituição vinha investigan-
do este caso desde o mês de 
Fevereiro deste ano, depois de 
uma denúncia feita por “um 
jornal da praça”. O CJI sabe 
que em Moçambique, mais 
concretamente no Gabinete de 
Informação entidade onde se 
registam as publicações que 

pululam como cogumelos, não 
existe nenhuma publicação re-
gistada como “jornal da praça” .

O vice-reitor disse que pre-
tensão de retirar o grau de mes-
trado a  Elídio Benjamim Cuco 
é fruto de todas as investigações 
levadas a cabo pelo ISCTAC, 
desde Fevereiro passado, junto 
de outras instituições de ensi-
no superior, com o apoio do 
Instituto Superior de Relações 
Internacionais que indicam 
que ele só concluiu o grau de 
licenciatura em Ciências Polí-
ticas e Diplomacia, em Setem-
bro do ano passado de 2019.

 Docente do ISCTAC desde 2016

De acordo com a nossa fon-
te, o senhor Elídio Cuco foi con-
tratado pelo ISCTAC em 2016 
como docente e na altura apre-
sentou uma documentação que 
indicava que já possuía o grau 
de licenciatura, disse Júlio Tai-
mira, Vice-reitor do ISCTAC.

E face a estas falsas qualida-
des do visado, a fonte foi mais 
longe em afirmar que vários 
processos internos estão neste 
momento em curso, sendo que 
o primeiro já iniciou na sema-
na finda e que teve como o seu 
principal objectivo a retirada 
do grau de mestrado ao comen-
tarista. Segundo o vice-reitor, 
o visado já teria confirmado à 
instituição que concluiu o curso 
de licenciatura na mesma área 
apenas em Setembro do ano 
passado. O segundo passo será a 
abertura de um processo crimi-
nal e a terceira será um processo 
disciplinar, explicou Taimira.

A fonte disse ainda que o 

Centro de Jornalismo Investi-
gativo compulsou rapidamente 
o Código do Processo Penal no 
seu artigo 535, relativo ao “uso 
de documentos falsos” e diz que 
o visado será punido com a pena 
de prisão de dois a oito anos.

O vice-reitor disse ainda que, 
a decisão do ISCTAC resulta do 
trabalho do CJI, uma associação 
sem fins lucrativos que ajuda a 
promover a democracia aberta, 
responsável e justa, expondo os 
erros e responsabilizando dos 
poderes instituídos, sendo que 
a “a bola” agora está nas mãos 
do Serviços Nacionais de In-
vestigação Criminal (SERNIC) 
que deverá esclarecer os contor-
nos de falsificação de diplomas.

O Ministério da Indústria e 
Comércio recebeu, na semana 
finda, um donativo constituído 
por cerca de 750 quilogramas 
de sabão orgânico para a higie-
nização das mãos, avaliado em 
cerca de dois milhões de meti-
cais, oferecido pela Longrich 
Moçambique, no âmbito do 
combate ao novo Coronavírus e 
que será enviado, posteriormen-
te, para o distrito de Mueda, na 
província de Cabo Delgado.

Trata-se de um donativo que 
vai contribuir, sobremaneira, 
no combate a esta pandemia no 
País pois a lavagem das mãos 
é considerada uma das prin-
cipais medidas de prevenção.

Na ocasião, o ministro da 
Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, enalteceu o gesto da 
Longrich Moçambique, princi-
palmente por o donativo chegar 
numa altura em que o Governo 
está a mobilizar recursos para 
combater a pandemia, e, acima 
de tudo, mitigar o seu impac-
to no seio das comunidades.

“Como Governo, temos 
consciência das dificuldades 
que as empresas e os agentes 
económicos têm estado a en-
frentar por causa desta doença, 
mas mesmo assim conseguiram 
tirar um pouco da vossa produ-
ção e contribuir para minimizar 
os efeitos desta pandemia. Por 
isso, esperamos que mais insti-

tuições pensem e contribuam da 
mesma forma”, disse o ministro.

A escolha de Mueda como 
beneficiário deste donativo 
deve-se ao facto de o distrito 
estar, para além da Covid-19, 
a lidar com ataques armados 
protagonizados por terroristas, 
“que criam pânico, intranqui-
lidade, destroem infraestrutu-
ras, matam pessoas, obrigam 
a deslocamentos da população 
num momento em que nos pre-
parávamos para época da co-
lheita agrícola, o que vai, com 
certeza, ter um impacto nega-
tivo na segurança alimentar”.

“O impacto é de tal ordem 
que nos obriga a tomar deci-
sões com muita urgência para 
evitar a contaminação e ex-
pansão da Covid-19 em Mo-
çambique. Todos os países 
estão numa situação endémica 
e temos de mobilizar recursos 
para manter a vida das popu-
lações num estado aceitável”, 
acrescentou Carlos Mesquita.

Para o representante da 
Longrich Moçambique, Ri-
cardo Taca, esta ajuda vai ser 
muito útil para as populações 
do distrito de Mueda, que é um 
dos mais necessitados. “Quan-
do a pandemia chegou, senti-
mos que devíamos estender a 
nossa mão para ajudar, por isso 
pretendemos que estes produtos 
cheguem a quem mais precisa”.

MIC recebe donativo para 
prevenção da Covid-19
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O presidente da associação de agentes de viagens e ope-
radores turísticos de moçambique (AVITUM), Noor Moma-
de, não têm dúvidas que a pandemia da Covid-19 coarctou 
sonhos e expectativas que o sector do turismo acumulava no 
presente ano. Segundo Noor Momade, ao longo do primei-
ro mandato, o Presidente da República tudo fez para colo-
car o sector do turismo em destaque. Todavia, factores como 
ataques em Cabo Delgado, os ciclones Idai e Kenneth bem 
como os ataques no centro do país repeliram este projecto.

Está negro o cená-
rio para o sector 
do turismo em 
Moçambique. E 
os números são 

assustadores. Só com a eclo-
são da covid-19 mais de 68 
mil trabalhadores directos do 
sector do turismo, não se se-
param os empregadores e as 
famílias dependentes, vão es-
tar numa situação de carestia 
aguda. A fome, regra geral, 
vai ser a palavra de ordem.

Na verdade, a Associação 
de agentes de viagens e ope-
radores turísticos de Moçam-
bique (AVITUM) estima que 
meio milhão de pessoas está 
afectada pela paralisação da 
actividade do sector, o que con-
sequentemente levará à falta 
de rendimentos. Segundo Noor 
Momade, um dos pelouros que 
mais sucumbe aos efeitos da 
pandemia é o das agências de 
viagens que assistem a uma 
escalada de cancelamentos 
dos voos devido as restrições 
de entradas de estrangeiros 
que os países vão impondo 
de modo a evitar o aumen-
to do número de infectados.

O país contava até terça-fei-
ra (12-05-2020) um cumulativo 

de 104 casos positivos. Deste 
número 34 revelaram-se re-
cuperados, segundo o boletim 
diário do ministério da Saúde.

Para Noor Momade, as ra-
ras empresas que ainda operam 
registam quebras na ordem de 
95%. O impacto da Covid-19 
está a atrasar a vida das agên-
cias, algumas das quais já en-
cerraram as portas, ainda se-
gundo Momade as poucas em 
actividades oferecem apenas 
serviços mínimo, estando os 
trabalhadores que ainda não 
foram dispensados em regime 

de teletrabalho e tempo parcial.
O responsável pelo asso-

ciação de agentes de viagens 
e operadores turísticos de Mo-
çambique lembrou ainda que, 
nos últimos anos, o sector do 
turismo enfrentou dificulda-
des extremas associadas ao ci-
clone Kenneth e Idai, ataques 
armados, entre outros, o que 
influenciou negativamente a 
actividade turística, obrigan-
do muitos estabelecimentos 
a encerrarem suas portas.

Apesar das circunstâncias 
que se impõem presentemente, 
Noor Momade admite que o 
país possui a combinação per-
feita para o desenvolvimento tu-
rístico. É possível alinhar estes 
sonhos definindo os principais 
pilares do desenvolvimento 
socioeconómico de Moçam-
bique que são cada vez mais 
investidores nacionais e estran-
geiros a apostar no turismo.

Há presença cada vez maior 
de moçambicanos e de famílias 
moçambicanas ligadas directa 
ou indirectamente ao sector do 
turismo. Salienta ainda Noor 
Momade que há esforços que 
vem sendo empreendidos pelos 
gestores do sector do turismo e 
congratula o interesse demons-
trado pelo Governo no senti-

do de garantir a sobrevivên-
cia do sector e das empresas.

Enquanto as empresas do 
Sector do Turismo tentam de 
forma heróica manter-se a 
funcionar, as lideranças das 
associações do sector não de-
sanimam e continuam a ne-
gociar com o Governo me-
didas extraordinárias para 
fazer face ao momento actual 
e uma eventual recuperação 
futura do Turismo no país. 

Para Momade, um desafio 
novo é necessário a começar 
pela consolidação da comu-
nicação e harmonização, pois 
o estado contínua dependen-
te da ajuda externa para as 
suas actividades e com recur-
sos extremamente limitados.

“Estamos perante uma si-
tuação que se o Estado não 
intervir com urgência e com 
medidas administrativas e fi-
nanceiras concretas, o impacto 
para o próprio Estado será de-
vastador e de consequências 
ainda imprevisíveis”, avisou, 
sublinhando que os dois princi-
pais desafios são a exiguidade 
dos recursos e a velocidade de 
reacção com que o sector pú-
blico normalmente opera e que 
não ajuda em momentos de cri-
ses como os que atravessamos.

ELTON DA GRAÇA

Presidente da AVITUM 

Turismo sucumbe e coloca 68 mil 
trabalhadores no desemprego

Estamos peran-
te uma situação 
que se o Estado 
não intervir com 
urgência e com 
medidas adminis-
trativas e finan-
ceiras concretas, 
o impacto para 
o próprio Estado 
será devastador e 
de consequências 
ainda imprevisí-
veis
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Zimpeto já está em reabilitação e Mendes diz 
ter accionado garantia que expirou em 2012

O Estádio Nacional do Zimpeto já está a ser reabi-
litado, seguindo as recomendações deixadas ficar pela 
equipa de inspecção da Confederação Africana de Fute-
bol (CAF). O facto foi testemunhado pelo Secretário de 
Estado de Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que visi-
tou a infra-estrutura e reiterou o facto de a reabilitação 
acontecer no âmbito da garantia de construção da infra-
-estrutura que, no entanto, expirou em Janeiro de 2012.

Nesta segunda-
-feira, 11 de 
Maio, Gilber-
to Mendes viu 
as interven-

ções que estão em curso no 
relvado, nas bancadas e no 
sector de controlo da ilumina-
ção deste recinto desportivo.

“O Governo quando re-
cebeu o relatório da CAF 
accionou parte da garantia 
que o estádio tem, começa-
ram as obras de recuperação 
de parte das bancadas, a da 
parte que era um calcanhar 
de Aquiles que é do relvado 
onde começou a ser tirada 
a erva daninha para depois 
seguir-se uma intervenção 
mais afundo para cobrir as 
partes mais sofridas do relva-
do, iniciou-se com a pintura 
das balizas e fortificação das 
mesmas e está a ser feito o le-

vantamento das necessidades 
para as torres de iluminação, 
portanto aquilo que pode ser 
feito sem ter que recorrer 
ao mercado externo já está 
a ser feito”, disse Mendes.

O Secretário de Estado 
reiterou de ainda estar dentro 
da validade a garantia para a 
reabilitação desta infra-estru-
tura, apesar de a mesma ter já 
expirada em Janeiro de 2012.

“O Governo  de Moçam-
bique tem um protocolo com 
o Governo da Republica Po-
pular da China que indica 
que a garantia das obras vai 
até 2022, inclusive temos 
aqui nos aposentos do Fun-
do de Promoção Desportiva 
técnicos chineses que vieram 
trabalhar na manutenção re-
abilitação do Estádio e são 
esses técnicos estão à fren-
te do processo”, disse SED. 

Entretanto, dados aferi-
dos pela nossa reportagem, 
indicam que, de facto, a ga-
rantia no âmbito da constru-
ção do Estádio Nacional do 
Zimpeto já expirou há oito 
anos, sendo que em 2019 foi 
renovado o Acordo de Assis-
tência Técnica com a Chi-
na, entendimento este que 
não prevê obras de reabili-
tação de grande vulto, mas 
sim a manutenção técnica.

Ou seja este acordo de 
assistência técnica não prevê 
intervenções para a reposição 
de partes estragadas pela falta 
de manuntenção adequada ou 
mau uso, como é a questão da 
vedação e outros espaços que 
foram destruídos após a van-
dalização das mesmas, bem 
como não prevê intervenções 
na recuperação da relva, ilu-
minação, colocação de torni-
quetes, reposição das câme-
ras de vigilância, entre outras 
obras de grande vulto que es-
tão dentro das exigências da 
CAF para que o maior palco 
desportivo nacional volte a 
acolher jogos dos Mambas.

É nesse âmbito que as 
nossas fontes asseguraram 
que a reabilitação do Está-
dio Nacional deverá impli-

ALFREDO JUNIOR/LANCEMZ

Nível da UEFA A caducado

Sérgio Traguil afastado 
do comando da ENH 

car o envolvimento dos fun-
dos do Orçamento de Estado 
e segundo Gilbeto Mendes 
para esta empreitada prevê-
-se gastar cerca de 1.5 milhão 

de dólares americanos (cerca 
de 100 milhões de Meticais).

A atestar o envolvimento 
de empresas fora do âmbi-
to do Acordo de Assistência 
Técnica com a China já es-
tão no terreno várias entida-
des como a Electricidade de 
Moçambique, a Tes Top, en-
tre outras que estão a avaliar 
que tipo de intervenção será 
feita no sector de iluminação. 

Mendes garantiu que ape-
sar de atrasos por conta do 
estado de emergência, o Es-
tádio estará pronto dentro 
das datas exigidas pela CAF 
e a tempo de acolher os pró-
ximos jogos dos Mambas.

“A nossa meta era conse-
guirmos, antes do estado de 
emergência, dentro das datas 
fixadas pela CAF, em função 
da nova equação algumas coi-
sas ficam atrasadas, mas já te-
mos o andamento em termos 
de “procurment” sobre as em-
presas que irão fazer a inter-
venção aqui no Estádio e está 
muito avançado”, disse Men-
des sem se referir a qualquer 
concurso público para o efeito. 

Recordar que Moçam-
bique tem até ao dia 15 de 
Julho a data limite para re-
solver estes problemas para 
acolher os jogos de qualifica-
ção tanto para o CAN, assim 
como de apuramento para 
o Campeonato do Mundo.

Sérgio Traguil foi afas-
tado pela direcção da ENH 
do comando técnico por ter 
o nível UEFA A caducado.

Sabe-se que, desde 2014, 
ano em que fez o curso na 
Suíça, o técnico português, 
39 anos, não fez qualquer ac-
tualização pelo que não pode 
desempenhar a função de téc-
nico principal da ENH, clube 
do Moçambola, a principal 
liga do futebol moçambicano.

Segundo exigências da 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF), é obrigatório 
que um treinador estrangeiro 
tenha nível UEFA Pro para 
treinar um clube do Moçam-

bola e com o UEFA A pode 
exercer o cargo de adjunto.

 No caso de Traguil, não 
só não fez o update para 
que chegasse ao UEFA Pro, 
bem como não actualizou o 
UEFA A, tendo consequente-
mente perdido esse estatuto.

Contudo, o presidente 
dos hidrocarbonetos, Ta-
vares Martinho, disse que 
Sérgio Traguil continuará 
em Vilankulo, enquanto se 
estuda a possibilidade de 
actualizar o nível UEFA A.

Refira-se que antes de 
treinar em Moçambique, Tra-
guil tinha orientado equipas 
em Angola, Nigéria e Omã. 
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Já passa mais de um 
mês que o governo 
moçambicano de-
cretou o estado de 
emergência em todo 

o país como forma de tentar 
travar a propagação do novo 
coronavírus no território na-
cional. Aliado a esta decisão, 
as autoridades tomaram ou-
tras medidas, que vão desde 
a proibição de aglomerações 
ao encerramento dos locais 
de diversão (onde muitos 
artistas apresentavam ao pú-
blico o que de melhor sabem 
fazer e de lá extraíam o seu 
pão de cada dia). E esta situ-
ação que veio mudar comple-
tamente o rumo dos aconteci-
mentos nas diversas esferas 
sociais, concretamente na 
vida dos artistas que têm na 
arte a sua principal fonte de 
renda.Diante do acima referi-
do, o músico moçambicano, 
Nandov Matsinhe, observa 
que ‘‘com o estado de emer-

gência, as casas de pasto, os 
hotéis e restaurantes viram-se 
obrigados a fechar as portas 
e consequentemente os músi-
cos foram perdendo o traba-
lho e, agora, quase que estão 
todos no desemprego’’.

O artista revelou que o pe-
ríodo de estado de emergên-
cia coincidiu com a data em 

que se previa o lançamento 
do seu disco. Portanto, como 
forma de continuar a traba-
lhar, no sentido de cumprir 
com o agendado, Matsinhe 
e a sua equipa optaram por 
disponibilizar o álbum pela 
internet, que, segundo o ar-
tista, é o meio mais eficaz 
para fazer chegar as músicas 

ao público durante a vigência 
do estado de emergência: ‘‘O 
que fizemos é que não im-
primimos o CD, não temos o 
disco físico, mas colocamos 
o CD nas plataformas digi-
tais. Portanto, é dessa forma 
que o público e os nossos se-
guidores têm estado a fazer a 
compra do CD em platafor-
mas pagas’’.

Denominado Muyendze, 
o álbum está disponível ape-
nas em plataformas digitais 
e é composto por 12 faixas 
nas quais o artista aborda his-
tórias reais vividas por si e 
por pessoas que fazem parte 
do seu círculo de vivência: 
‘‘Temos feito a promoção do 
CD, como o faríamos se não 
estivéssemos em estado de 
emergência, a participar em 
programas de TV, e, agora, 
estamos a fazer lives tam-
bém.

Sobre a participação dos 
músicos nas campanhas de 

disseminação de medidas de 
prevenção, Matsinhe afirma 
que os artistas, especialmen-
te os músicos, desempenham 
um papel importante na luta 
contra as dificuldades impos-
tas pela pandemia que assola 
o país e o mundo e congratula 
os artistas nacionais pelo seu 
envolvimento massivo: ‘‘Nós 
também estamos aliados a 
esta causa. Fazendo lives, fa-
zendo áudios e fazendo víde-
os de intervenção social para 
chamar a atenção às pessoas 
para as medidas de prevenção 
e cumpram com o distancia-
mento social com um pouco 
mais de diversão, mas tam-
bém com responsabilidade’’.

Nandov acrescenta que 
‘‘as medidas estão a surtir al-
gum efeito porque as pessoas 
estão cada vez mais preocu-
padas, isso porque os mú-
sicos estão a cumprir muito 
bem o seu papel. 

Emanuel Banze   

| CULTURA|

Já estávamos com o álbum pronto

A pandemia travou tudo!

Segundo artista plástico Nictar Cunamizava

Temos que reinventar

O c o n c e i t u a d o 
artista plástico 
da província 
central mo-
çambicana de 

Manica Nictar Cunamizana 
apela aos colegas fazedo-
res das artes e culturas a se 
reinventarem na divulgação 
e venda dos seus produtos, 
explorando ao máximo as 
redes sociais como forma de 
contornar os efeitos nefastos 
causados pela pandemia da 
covid-19, doença que afecta 
sistemas socioeconómicos e 
culturais de maior parte dos 
países do planeta terra. 

Nictar Cunamizana, mais 
conhecido por Nick nos me-
andros artísticos, falou em 
entrevista concedida ao Zam-
beze em sua residência, local 
considerado por ele adequado 
para viajar pelo mundo atra-
vés de um pincel, colorindo, 
assim, quadros contando his-
tórias dos modus vivendi da 
sociedade da província de Ma-
nica, cidade de Chimoio e o 
ambiente que o circunscreve. 

Com o pé no pincel, Nick 
começa em motivar os artis-
tas de Manica a serem fortes 

e persistentes nos seus traba-
lhos nesse tempo de vigência 
do estado de emergência em 
Moçambique, em que se tor-
nam cada vez mais escassos 
os compradores de quadros 
e obras esculturais. Assim, 
diz, é preciso apostar na pu-
blicitação desses produtos 
usando as tecnologias de in-
formação e comunicação, 
sobretudo, as redes sociais. 

“É verdade que sou defi-
ciente e que preciso de ajuda 
dos meus próximos para fazer 
muitos trabalho diários, mas 
tenho esse meu celular que 
uso para divulgar o meu traba-
lho nos WhatsApp e facebook 
e até mesmo SMS. Uso para 
divulgar os meus quadros e 
acho que com essa quarente-
na todo mundo está em casa e 
todo mundo está preocupado 
com comida, mas quando ver 
a minha pintura pode gostar, 
por isso que todos artistas 
deveriam fazer isso”, disse. 

Acreditando que todo ser 
humano é artista, Nick lança 
um conselho a todos cidadãos 
moçambicanos que viram 
suas actividades diárias para-
lisadas por conta da Covid-19. 

“Tenho a dizer que essa pan-
demia veio estragar o nosso 
negócio, a nossa fonte de ren-
da, não está fácil a economia, 
o dinheiro também não fica 
no bolso, então não devemos 
nos desmoralizar por causa 
do coronavírus, porque esta-
mos em quarentena, devemos 
ser fortes, pois não é o fim-
-do-mundo, tenhamos fé que 
tudo isso vai acabar”, disse. 

No presente ano, Nick 
conta com mais de dez qua-
dros pintados, felizmente 
com um contrato formal com 
o Conselho Municipal da cida-
de de Chimoio, este que com-
pra e divulga as telas como 
uma das manifestações cul-
turais patentes na cidade que 
é considerada como a mais 
limpa do país em termos de 
saneamento do meio ambiente.  

Neste ano, Nick completa 
35 anos de idade, tendo come-
çado a sua carreira em 1999 na 
cidade de Chimoio, com defici-
ência nos membros superiores, 
nessa altura sentia-se incapaci-
tado em praticar muitas activi-
dades do quotidiano, aliado a 
isso, tinha poucos amigos, pois 
não conseguia brincar como 

muitas crianças, nesse caso 
Nick escolheu pintar em papéis 
como a sua companhia diária 
para contornar a sua diferença.

“Pintar era como se fosse 
minha companhia, porque era 
deficiente também, não conse-
guia andar, não conseguia brin-
car como outras crianças nor-
mais, acordava de manhã então 
sentava aí fora no quintal come-
çava a desenhar no chão com 
meu pé outras crianças a correr, 
então minha companhia era de-
senho, daí as pessoas começa-
ram a me conhecer mesmo aqui 
no quintal e pessoas de boa-fé 
começaram a trazer lápis, carto-
linas daí que comecei já a fazer 
nas cartolinas A4 e comecei a 
crescer assim mesmo”, contou. 

Questionado se teria outro 
sonho que poderia abraçar pro-

fissionalmente, respondeu que 
tem o anseio de criar uma or-
ganização filantrópica de ajuda 
às crianças sem-abrigo e órfãos 
incentivando-as o espírito artís-
tico como uma forma viável de 
ser na sociedade, fora disso o 
único sonho do artista que tem 
em mente é colorir o mundo 
através do pincel, tendo vinca-
do 3 vezes a palavra “pintar”.

No que se refere ao pro-
cesso de pintura, Nick disse 
que se inspira naquilo que 
acontece ao seu redor, con-
tando por meio de desenho a 
história de Moçambique, Áfri-
ca e do mundo. Outrossim, 
o artista consegue colocar os 
seus quadros além frontei-
ra, nos países como Espanha, 
Brasil, Portugal e Alemanha. 

Kelly Mwenda

Nandov Matsinhe, músico



A interrupção da circulação do transporte ferroviário ao 
longo da linha do Limpopo está impactar negativamente na 
vida das populações do extremo norte da província de Gaza. 
Segundo o secretário permanente do distrito de Chicuacuala, 
Amândio Mate, maior parte dos produtos de primeira neces-
sidade cuja aquisição era feito em grandes cidades são comer-
cializados a preços altos, devido a paralisação do comboio.

A classe empre-
sarial buscava 
os produtos em 
locais como 
Chókwè, Ma-

puto e Xai-Xai e para o seu 
transporte usavam o com-
boio. Com a interrupção deste 
meio de transporte ao longo 
do corredor do Limpopo bem 
como a limitação do número 
de ocupantes no transpor-
te semi-colectivo a situação 

tornou-se difícil, pois o preço 
praticado pelos transportes 
semi-colectivos é demasia-
do alto se comparado com 
a do transporte ferroviário.

A interrupção da circu-
lação do comboio ao longo 
do corredor do Limpopo foi 
uma medida tomada pelos 
Caminhos de Ferro de Mo-
çambique (CFM) para evi-
tar a propagação do coro-
navírus que até terça-feira 

contava com um cumulati-
vo de 104 casos positivos. 

Das várias medidas esta-
belecidas, os CFM explicam 
em comunicado a limita-
ção do número de passagei-
ros por carruagem em zonas 
de origem, a limitação das 
viagens de comboio e o in-
centivo de viagens em caso 
de necessidade extrema.

“Estamos bastante mal e 
os bens de primeira neces-
sidade quando chegam ao 
nosso distrito a tendência é 
de disparar o preço, porque 
em zonas onde foram adqui-
ridos também houve varia-
ção”, disse Amândio Mate.

Para o número dois do dis-
trito de Chicuacuala tem ha-
vido trabalho de fiscalização 
dos serviços distritais das ac-
tividades económicas (SDAE) 

para monitorar os preços dos 
produtos, evitando aprovei-
tamento, contudo, os agentes 
económicos justificam mudan-
ças dos mesmos nos locais de 
compra e porque todo negócio 
precisa de lucro daí essas ten-
dências de variação de preço.

As lamentações não param 
por aí, é que para o executivo 
de Chicuacuala as trocas co-
merciais com o vizinho Zim-
babué reduziram de maneira 
significativa o que de alguma 
forma isolou o distrito que 
é o rosto visível dos efeitos 
das mudanças climáticas.

O comboio dá falta. É que 
para Amândio Mate, semanal-
mente, decorriam feiras onde 
pessoas idas de vários cantos 
faziam-se ao distrito para ad-
quirir a carne de vaca e, poste-
riormente, transportar no com-

boio por este reunir condições 
para o efeito. Porém, com a in-
terrupção do comboio ao lon-
go do corredor do Limpopo, as 
feiras também paralisaram dei-
xando populações na incerteza. 

Questionado sobre a dis-
ponibilidade dos produtos de 
primeira necessidade no dis-
trito, o secretário permanente 
admite disponibilidade dos 
mesmos. Todavia, refere que a 
nível dos postos administrati-
vos a situação é de total tristeza 
dado que, se houver disponibi-
lidade os preços são a sangrar, 
o que de certa forma retrai as 
comunidades cujo poder de 
compra é demasiado baixo.

“O posto administrativo de 
Pafuri dista há 60 km e é atra-
vessado por rios. O preço dos 
produtos está demasiado alto 
devido a dificuldade de trans-
porte. Muitas vezes os produtos 
são transportados em pequenas 
embarcações”, disse a fonte. 

Num outro desenvolvimen-
to, a fonte explicou que o dis-
trito está recuperar no campo 
da agricultura depois de uma 
seca prolongada que se abateu 
ao nível da zona norte da pro-
víncia de Gaza. Por exemplo, 
indicou Mate que devido ao 
relevo de montanha raramen-
te os camponeses logram su-
cessos na colheita. “Na zona 
onde as populações recorrem 
tem havido do momento algu-
ma verdura e milho. Embora 
não seja ao nível desejado”.

Por último, a fonte fez 
saber que cerca de 2027 fa-
mílias carenciadas ao nível 
do distrito estão a se bene-
ficiar de alimentos distribu-
ídos pelo Programa Mun-
dial de Alimentação(PMA).

Refira-se que o distrito de 
Chicuacuala conta com um uni-
verso populacional de 28113.
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