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Maputo   – O “Movi-
mento Professores Unidos” diz que 
a Organização Nacional de Profes-
sores é um braço do partido Freli-
mo que foi criada para desvirtuar os 
interesses dos professores, por isso 

distancia-se dos seus apelos à cal-
ma e avança para a paralisação das 
actividades a partir de terça-feira, 
15 de Novembro, à escala nacional.

Criado há cerca de duas sema-
nas, o “Movimento Professores 

Unidos” já tem cerca de seis mil 
professores, com maior adesão nas 
províncias de Maputo, Sofala, Nam-
pula, Zambézia e Cabo Delgado.

“A ONP serve mais à Frelimo do 
que aos professores. Distanciámo-

Maputo  – Numa altu-
ra em que professores, médicos, 
magistrados e a generalidade dos 
funcionários do Estado ainda não 
receberam os seus salários, o par-
tido que dirige o Estado acaba de 

fazer uma aquisição faustosa. Uma 
frota luxuosa de dezassete viaturas 
topo de gama para dezassete fun-
cionários superiores desse partido. 
São viaturas das marcas “Nissan 
Patrol”, “Toyotas” e “Land Crui-

ser”. Uma dessas viaturas custou 
mais de sete milhões de meticais. 
As viaturas foram atribuídas aos 
seis membros do Secretariado do 
Comité Central, nomeadamente, 
Roque Silva (secretário-geral), Ana 

Cada viatura custa, no agente autorizado, mais de sete milhões de meticais.
“Exibir viaturas de luxo em meio à miséria que afecta a maioria dos moçambicanos (…) documenta o descaso de 
quem se propôs a criar condições para que os mais de 30 milhões de moçambicanos encontrassem oportunidades 
para resolverem os seus problemas (…) e revela o quão a elite governativa da Frelimo se eximiu das suas próprias 

responsabilidades e ‘naturalizou’ o sofrimento de milhões de moçambicanos” – CDD

“O presidente Filipe Nyusi passou pelas mãos de um professor. Para ele saber ler, somar, adicionar e subtrair os 
valores dos professores é porque passou por um professor. Infelizmente, não nos responsabilizamos por aquilo que 

disse” – Olegário Banze, coordenador do “Movimento Professores Unidos”
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Enquanto professores, médicos e magistrados choram na penúria

Frelimo exibe viaturas de luxo para os seus 
funcionários superiores perante a miséria geral

Tabela Salarial Única

“Movimento Professores Unidos” distancia-se da ONP 
e marca paralisação para 15 de Novembro
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Comoana (secretária do Comité 
de Verificação do Comité Central), 
Ludmila Maguni (porta-voz do par-
tido Frelimo), Iasalde das Neves, 
João Muchine e Sónia Macuvele. 

Outras onze viaturas foram para 
os primeiros-secretários provinciais, 
nomeadamente, Artur Nanlicha-Mu-
chopa (Niassa), José Kalime (Cabo 
Delgado), Luciano de Castro (Nam-
pula), Paulino Lenço (Zambézia), 
Gonçalves Gemusse (Tete), Tomás 
Chitlango (Manica), Luís Nhanzon-
zo (Sofala), Daniel Matavele (Gaza), 
Avelino Muchine (província de Ma-
puto) e Razaque Manhique (cidade 
de Maputo). O primeiro-secretá-
rio provincial de Inhambane será 
eleito no próximo fim-de-semana. 

A distribuição de viaturas acon-
tece numa altura em que a maioria 
da população moçambicana en-
frenta dificuldades para prover às 
suas necessidades básicas, como 
alimentação, habitação, saúde e 
transporte. A espiral de preços dos 
produtos da primeira necessida-
de, ilustrada pela inflação a dois 
dígitos (ronda os 12%, um regis-
to só verificado em 2017 quando 
Moçambique enfrentava a crise da 
dívida pública), anulou o poder 

de compra de milhões de famílias. 
“A distribuição de viaturas luxuo-

sas aos membros com cargos exe-
cutivos na Frelimo, sobretudo a pu-
blicitação deste acto, documenta o 
descaso de quem se propôs a criar 
condições para que os mais de 30 
milhões de moçambicanos encon-
trassem oportunidades para resol-
verem os seus problemas”, afirma 
o CDD num documento e acres-
centa que o acto revela “o quão a 
elite governativa da Frelimo se exi-
miu das suas próprias responsabi-
lidades e ‘naturalizou’ o sofrimen-
to de milhões de moçambicanos”. 

A frota da Frelimo é apresentada 
numa altura em que milhares de 
funcionários e agentes de Estado 
estão frustrados com a grande burla 
que da Tabela Salarial Única. Apre-
sentada como a solução para aca-
bar com as injustiças salariais na 
Função Pública, a TSU foi devolvida 
à Assembleia da República pouco 
tempo depois de ter sido promul-
gada pelo Presidente da Repúbli-
ca, com o objectivo de se sanar os 
problemas que apresentava. Mesmo 
assim, a nova versão da TSU con-
tinua a revelar-se um instrumento 
que promove a injustiça na Função 

Pública, ao privilegiar uma minoria 
de funcionários com cargos de che-
fia, incluindo os deputados da As-
sembleia da República. A classe dos 
médicos adiou uma greve de vinte e 
um dias para dar tempo às negocia-
ções com o Governo; os enfermeiros 
e os professores também ameaçam 
com greves; os juízes já manifesta-
ram a sua insatisfação com os no-
vos salários; os membros das Forças 
Armadas também não estão satisfei-
tos com a TSU. A crise económica 
e financeira que afecta milhões de 
moçambicanos e a insatisfação ge-
neralizada na Função Pública de-
veria levar a Direcção da Frelimo a 
ser mais ponderada e menos exibi-
cionista. “Exibir viaturas de luxo em 
meio à miséria que afecta a maioria 
dos moçambicanos, incluindo os 
cerca de um milhão de deslocados 
em Cabo Delgado, constitui uma 
gritante falta de sentido patriótico.”

O presidente da Frelimo Afirmou: 
“Os meios resultam do esforço dos 
membros e simpatizantes da Fre-
limo”. O CDD diz que é uma de-
claração que só teria o mínimo de 
credibilidade se a Frelimo não fosse 
o partido que “privatizou” o Estado 
a seu favor desde 1975. (Redacção)
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-nos dela e criámos a nossa Orga-
nização, que vai responder aos nos-
sos interesses”, disse ao 
, sábado, 12 de Novembro, Ole-
gário Banze, coordenador do 
“Movimento Professores Unidos”.

Olegário Banze disse que o Go-
verno, quando estava a preparar a 
Tabela Salarial Única, convocou os 
sindicatos para colher as suas opi-

niões, e estes acordaram que o Téc-
nico Superior N1, devia partir do 
Nível 16, mas houve surpresa quan-
do apareceu no Boletim da Repúbli-
ca que o Técnico Superior N1 deve 
começar no Nível 12, e apareceu 
outro Boletim da República que di-
zia que devia começar no Nível 14.

“Como é que se explica que um 
único Decreto tenha dois artigos 

diferentes que falam do mesmo 
assunto, mas com diferença dos 
Níveis. Isso não faz sentido. A má-
quina não está a funcionar como 
deve ser. É uma lástima. Primeiro, 
porque os subsídios foram retirados 
quase todos. Na tentativa de nos ta-
par a vista, colocaram apenas o de 
localização, que desceu de 35% 
para 5%, quando os subsídios dos 
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dirigentes elevaram-se em 300%. 
Que pecado nós, professores, co-
metemos por termos aceitado esta 
profissão?”, disse Olegário Banze.

E acrescentou que o presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si, tratou mal a classe dos pro-
fessores na semana passada.

“É a posição de uma pessoa que 
não reconhece o valor de um pro-
fessor. Ele passou pelas mãos de 
um professor. Para ele saber ler, 
somar, adicionar e subtrair pas-
sou por um professor”, afirmou.

Olegário Banze disse que a pa-
ralisação geral das actividades no 
dia 15 de Novembro é um facto. 
Acrescentou que a paralisação vai 
consistir na ausência do professor 
na sala de exames no Ensino Pri-
mário, que começa hoje, segunda-
-feira, e no Ensino Secundário. 
“Não serão disponibilizadas as 
notas de frequência, e depois não 
iremos à sala de exames”, afirmou.

“Face à inoperância da ONP e à 

falta de abertura do espaço de diá-
logo pelo Governo para resolução 
das incongruências da TSU que 
afectam negativamente a classe 
docente, o Movimento Professores 
Unidos declara a paralisação geral 
a nível nacional a partir do dia 15 
de Novembro, abstenção do con-
trolo dos exames finais de 2022 a 
partir do dia 15 de Novembro.”

Outras preocupações do 
“Movimento Professores Unidos”
O “Movimento dos Professores 

Unidos” considera que, no con-
texto da revisão da Lei n° 5/2022 
de 14 de Fevereiro, que aprova a 
Tabela Salarial Única, relativa ao 
enquadramento e fixação do sa-
lário dos funcionários públicos e 
titulares dos órgãos públicos e da 
administração da Justiça, no dia 
28 de Agosto o Ministério da Eco-
nomia e Finanças apresentou uma 
proposta de revisão dos critérios de 
enquadramento que foi divulgada 

para as diversas organizações so-
cioprofissionais, das quais a Orga-
nização Nacional dos Professores.

O “Movimento dos Professores 
Unidos” acrescenta, num docu-
mento que, nesta divulgação, o en-
quadramento da classe docente na 
Tabela Salarial Única estava fixada 
no Nível 16. Para espanto, o Decre-
to Ministerial de 14 de Outubro de 
2022 apresentou o enquadramen-
to de Docente N1 no Nível 12, o 
que alterou em baixa as carreiras 
de Docente N2, N3 e N4, facto 
que diverge da proposta acordada.

Face a estes erros, o “Movimento 
Professores Unidos” em Moçam-
bique apresentou a carta à ONP e 
ao Gabinete do primeiro-ministro, 
com recepção datada de 2 de No-
vembro de 2022, com os seguintes 
pedidos: reposição da justiça no 
enquadramento dos DN1 no Nível 
16, DN2 no Nível 13, DN3 no Ní-
vel 10 e DN4 e Assistente Técnico 
no Nível 7 da TSU; requalificação 
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e reorganização das carreiras pro-
fissionais do Anexo II do Decreto 
14 de Outubro de 2022; reposição 
do subsídio técnico típico da Car-
reira Docente; atribuição de sub-
sídio de deslocamento e de risco.

“Não nos compliquem” 
– Filipe Nyusi

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, reconheceu, na sexta-feira, 
11 de Novembro, na Matola, duran-
te a cerimónia de encerramento do 
ano académico de 2022, no Insti-
tuto Superior de Estudos de Defesa 
“Armando Guebuza”, a existência 
de algumas irregularidades e apelou 
aos funcionários públicos para não 
se guiarem pela agitação, mas que 

apresentem de forma ordeira as recla-
mações, para o devido tratamento.

“Ajudem-nos lá a resolver o pro-
blema. Não nos compliquem. 
Quem disse que não queremos re-
solver o problema do professor? 
Nalgumas questões, nós falhámos, 
há professores que estão a receber 
o que não deviam. Nestes casos, va-
mos recuar por causa da justiça. Eu 
disse aos funcionários das Finanças 
que saíram à rua para reclamar que, 
ao invés de estar a chorar, deviam 
fazer a melhor Tabela, porque quem 
estava a fazer a Tabela foram eles. 
Falharam e saíram à rua. Vão sentar-
-se, fazer a Tabela, porque o povo, 
o funcionário está à espera para vo-
cês corrigirem o que está mal. Não 

é você gritar. Então, eu devo gritar, 
se as coisas estão mal, também co-
meçar a gritar, o ministro tem que 
gritar. Nessa tabela há coisas que 
estão erradas sim, eu sei. Há mui-
ta gente que está acima do salário 
dos meus ministros. Há pessoas que 
estiveram bem na sua vida privada, 
convidei para ajudar o país, e estão 
a ajudar. Essa é minoria, não pos-
so falar como uma referência para 
resolver os problemas da maioria 
do povo. Mas não façam esforço 
de complicar, ouviram? Não vão 
corrigir exames porque o Governo 
fez uma Tabela em que você sai de 
15.000,00 para 40.000,00 meticais, 
agora quer ir para 60.000,00 meti-
cais”, disse Nyusi. (Cláudio Saúte).

Bispos católicos com críticas sobre a TSU

“Pode exasperar o sentimento de injustiça e 
levar a convulsões sociais”

Maputo  – O custo de 
vida está a subir de forma galo-
pante, o poder de compra dos mo-
çambicanos está a deteriorar-se. A 
narrativa oficial aponta como cau-
sas para a crise que o país vive a 
covid-19, os efeitos das mudanças 
climáticas e a invasão da Ucrânia 
pela Rússia. Apesar de o sistema 
tentar esconder, as dívidas ocultas 
contribuíram significativamente 
para agravar a situação de pobreza. 
O Governo apresentou a Tabela Sa-
larial Única como solução para ali-
viar os efeitos da crise, pelo menos 

entre os funcionários e agentes do 
Estado, mas não está a ter o efei-
to que se pretendia que tivesse. Há 
frustração e indignação generaliza-
da entre os funcionários e agentes 
do Estado, devido a alguns aspectos 
específicos no enquadramento e na 
regulamentação, com ameaças de 
greve. Através de uma Nota Pasto-
ral distribuída na sexta-feira, 11 de 
Novembro, a seguir a uma confe-
rência de imprensa, a Conferência 
Episcopal de Moçambique aler-
ta para o risco de a TSU provocar 
convulsões sociais, se os pontos da 

discórdia não forem bem geridos.
“A Tabela Salarial Única, que ex-

pressa o desejo de uma maior equi-
dade, se não for bem gerida pode 
levar a convulsões sociais e exas-
perar o sentimento de desigualdade 
e injustiça”, lê-se na Nota Pastoral. 
Os bispos católicos dizem que, sem 
a distribuição equitativa e justa de 
recursos e oportunidades, sem uma 
real inclusão social, a paz e coesão 
social serão sempre ameaçadas.

“Nenhuma paz sobrevive à exclu-
são e injustiças sociais”, lê-se na nota.

No mesmo documento, os bis-
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pos católicos criticam as desigual-
dades sociais em Moçambique.

“No nosso país, apesar de ser-
mos uma única família, as desi-
gualdades sociais e económicas 
estão a criar uma barca profunda. 
Por um lado, uma minoria endi-
nheirada que se pode permitir todo 
o tipo de luxo, e, por outro lado, 
uma maioria empobrecida que 
nem o básico tem para sobrevir”, 
dizem os bispos, que defendem 
políticas corajosas que eliminem 
a diferença abismal entre irmãos.

“Instaurou-se uma cultura de 
corrupção no país”

Os bispos católicos dirigiram 
críticas à corrupção, que, na sua 
opinião, se tornou numa cultura, 
chegando a pensar-se que “é nor-
mal, que é assim que as coisas fun-
cionam, que só pode ser assim”. 
Na Nota Pastoral de três páginas 
que temos vindo a citar, os bis-
pos atacam o uso descarado dos 
recursos dos país e do património 
público para agendas privadas. 

Ainda no âmbito da cor-

rupção, as críticas são exten-
sivas aos grandes projectos.

“A avidez de que a corrupção é 
filha, por vezes leva a favorecer 
grandes projectos económicos de 
capitais estrangeiros, implanta-
dos para extrair recursos naturais 
sem um real transparente envol-
vimento das populações interes-
sadas”, dizem os bispos católicos.

Guerra em Cabo Delgado: solução 
militar não pode ser a única 

solução para fim do terrorismo
A guerra em Cabo Delgado tam-

bém faz parte do leque que temas 
que preocupam os bispos católicos.

Dizem que a continuação des-
te sofrimento desumano é inacei-
tável e frustra o sonho de sermos 
uma nação de paz, concórdia e 
independente, justa, e solidária. 
“Por isso, devemos juntar todos 
os esforços para encontrar os ca-
minhos de solução para esta des-
graça, não confiando unicamente 
no uso da força militar”, dizem os 
bispos, juntando-se a outras vozes 
sociais que afirmam que só com 

as armas não será possível comba-
ter o terrorismo em Cabo Delgado.

Dar mais oportunidades aos 
jovens para evitar adesão ao 

terrorismo
A juventude é a faixa etá-

ria que mais engrossa as filei-
ras dos terroristas. Segundo os 
bispos católicos, há razões bas-
tantes que justificam tal facto.

“Como já tivemos ocasião de afir-
mar, reconhecemos que um dos 
motivos fortes que movem os nos-
sos jovens a deixarem-se aliciar e 
a juntarem-se às várias formas de 
desvios assenta na ausência de 
esperança num futuro favorável”, 
lê-se na nota dos bispos. E acres-
centam que para a maioria dos jo-
vens não há oportunidades de se 
construir uma vida digna. “É fácil 
aliciar pessoas cheias de vida e de 
sonhos, mas sem perspectivas. Sem 
garantir aos jovens a realização dos 
seus sonhos, a própria nação verá 
comprometido o seu sonho de ser 
protagonista do seu futuro”, di-
zem os bispos. (André Mulungo)

“Total” diz que não tem influência sobre tudo o que acontece em Afungi

Organizações não-governamentais exigem cumprimento 
dos “Princípios Voluntários” sobre Direitos Humanos e o 

direito ao desenvolvimento das comunidades
Maputo  – Apesar de 

a empresa petroquímica francesa 
“Total” ter declarado, em Abril de 
2021, “Força Maior” e de ter sus-
pender as actividades na Península 
de Afungi, continua envolvida em 
algumas actividades, a pensar num 
possível regresso. Em Afungi sempre 
foram reportadas situações de vio-
lação de Direitos Humanos. Apesar 
de haver um memorando de enten-
dimento entre o Governo e a “Total” 
para a segurança, a empresa diz que 
não tem influência sobre tudo o que 
acontece naquela região do país. 
A informação foi dada por Aqui-

naldo Mandlate, num evento sobre 
“Princípios Voluntários” realizado 
na semana passada em Maputo.

Na sua intervenção, integrado 
num painel com o tema: “O que 
pode ser alcançado em Moçam-
bique com os ‘Princípios Voluntá-
rios’?”, Aquinaldo Mandlate disse 
que a “Total” tem estado a traba-
lhar na identificação e gestão de 
questões que envolvem “Princípios 
Voluntários”. Segundo Aquinaldo 
Mandlate, a “Total” é membro dos 
grupos voluntários desde 2012, 
altura em que se comprometeu 
a respeitar os Direitos Humanos. 

Porque há relatos de violação 
d Direitos Humanos em Afungi, 
Aquinaldo Mandlate disse que, no 
âmbito do memorando de enten-
dimento entre o Governo e a “To-
tal” está em Afungi a “Força Tarefa 
Conjunta”, que presta serviço de 
segurança à “Total”, e outra força 
do Governo que actua sem pres-
tar directamente serviços à “Total”.

“Nós não temos influência sobre o 
que acontece naquele contexto, mas 
temos possibilidade de entrar em 
contacto com os nossos parceiros 
para, quando há situações, sentar-
mo-nos e conversarmos”, afirmou.
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“Não queremos dois 
‘Cabo Delgados’”

Intervindo no mesmo painel, 
Adriano Nuvunga, activista social 
e director executivo do Centro Para 
Democracia e Desenvolvimento, 
disse ser necessário evitar que exis-
tam em Cabo Delgado zonas com 
segurança e outras sem segurança. 
“Não queremos ter dois ‘Cabo Del-
gados’, um Cabo Delgado protegi-
do pela ‘Total‘ e um Cabo Delga-
do protegido pelas empresas que 
exploram recursos a sul de Cabo 
Delgado e um outro Cabo Delga-
do que não tem nada”, afirmou.

Na ocasião, Adriano Nuvunga, 
sobre a importância dos “Prin-
cípios Voluntários” no contexto 
da exploração dos recursos natu-
rais, disse que os recursos devem 
ser utilizados para tirar o povo da 
miséria, sem guerras que levem à 
violação dos Direitos Humanos, 
e, consequentemente, ao desvio 
dos recursos que seriam para o 
desenvolvimento, para alimentar 
a guerra. Afirmou: “É necessário 
olhar-se para os ‘Princípios Vo-
luntários’ como um mecanismo 
que pode envolver as empresas, o 
Estado e as organizações não-go-
vernamentais numa plataforma de 
diálogo, para que se encontre uma 

compreensão aprofundada sobre a 
natureza dos problemas, como se 
pode abordar esses problemas de 
maneira a que todos, com partici-
pação, transparência, possam sen-
tir-se parte e reduzir os impactos. 

Num contexto em que as zonas 
de exploração de recursos são al-
tamente militarizadas, Adriano Nu-
vunga considera que não é a quan-
tidade de armas que resolve os 
problemas. Defende o envolvimen-
to das comunidades e a garantia 
do direito ao desenvolvimento das 
comunidades. Adriano Nuvunga 
considera que, se gastarmos mais 
em armas, significa que estaremos 
a investir menos para o desenvolvi-
mento. “Quando a segurança cus-
ta muito dinheiro, significa que se 
está a tirar daquilo que seria para o 
desenvolvimento. Cada bala, cada 
arma, seria para o desenvolvimen-
to das comunidades”, afirmou.

Governo diz que está 
comprometido com os 

“Princípios Voluntários”
Em representação da ministra 

da Justiça, esteve no evento Eló-
nio Chichava, que disse que o Go-
verno está comprometido com os 
Direitos Humanos, tendo volunta-
riamente aderido aos “Princípios 

Voluntários”. Disse que o Governo 
está a trabalhar na divulgação dos 
direitos junto das comunidades e 
a exortar as empresas para cum-
prirem os “Princípios Voluntários”.

O evento de Maputo foi orga-
nizado pelo CDD, como Secre-
tariado dos grupos de trabalho.

O evento tinha como objecti-
vo sensibilizar e dar continuidade 
ao diálogo e ao apoio necessário 
ao Governo de Moçambique para 
a implementação dos “Princípios 
Voluntários” e adesão à “Inicia-
tiva dos Princípios Voluntários”.

O mesmo aconteceu no âmbito 
da visita da missão da “Iniciativa 
dos Princípios Voluntários” a Mo-
çambique. A missão incluiu repre-
sentantes da Suíça, do Reino Uni-
do, de organizações internacionais 
e organizações não-governamen-
tais que são membros da “Inicia-
tiva dos Princípios Voluntários”.

O evento teve a presença da al-
ta-comissária do Reino Unido em 
Moçambique Helen Lewis; da che-
fe-adjunta da Embaixada da Suíça 
e chefe da Cooperação Suíça em 
Moçambique, Laila Sheikh; de Alex 
Vines, da “Chatham House”; do di-
rector executivo da Associação do 
Código de Conduta Internacional, 
Jamie Williamson. (André Mulungo)

Na cidade da Beira

Prostitutas marcharam em repúdio 
contra assassinatos

Maputo  – Centenas 
de pessoas, maioritariamente 
prostitutas, marcharam, no sába-
do, 12 de Novembro, por algu-
mas avenidas da cidade da Bei-

ra, manifestando-se contra uma 
onda de assassinatos que tem vi-
sado principalmente mulheres.

“Estamos a pedir socorro. Es-
tamos a morrer, já está de-

mais para nós, trabalhadoras de 
sexo”, disse Hermelinda Suei-
ra, que participou na marcha.

Acrescentou que os assassinos 
escolhem pessoas já bem identifi-

Visite o nosso facebook

www.facebook.com/

P
u

b
lic

id
a
d

e



ano 11 | número 3337 | 14 de Novembro de 20229

www.canalmoz.co.mzjornais_fax@bancomoc.mz

cadas, que eles enganam com um 
valor superior ao habitual, e di-
zem que possuem um lugar para 
a prática da actividade sexual.

“Mas, quando chegam ao local, a 
história é outra. Espancam, violam 
e assassinam. Então, esta nossa mar-
cha é em repúdio deste tipo de com-
portamento dos homens”, afirmou.

Cheila David disse que as pros-
titutas precisam de liberdade, pois 
a actividades delas nas ruas du-
rante a noite é para conseguir al-
gum para alimentar a sua família.

“Estamos à procura de sobrevi-
vência e estamos a tentar alimen-
tar os nossos filhos, pois nós so-

mos pai e mãe deles. Mas assim, 
com estes assassinatos, já ficamos 
com medo. Estamos a pedir aju-
da a quem de direito”, afirmou

A onda dos assassina-
tos na Beira começou nos fi-
nais de Outubro passado. 

Já houve catorze mortes. Da ma-
neira como são assassinadas as 
pessoas na Beira, parece haver ter-
roristas. As pessoas são decapita-
das, o que nunca tinha acontecido.

Catarina Artur, directora executi-
va da Pressão Nacional dos Direitos 
Humanos, disse que se juntaram à 
iniciativa das prostitutas como for-
ma de solidarizarem com elas acres-

centou que as mortes que aconte-
cem não têm nenhuma explicação.

“É triste isto que está a aconte-
cer aqui na cidade da Beira. Que-
remos paz, não é possível circular 
à vontade. Só em duas semanas, 
registamos catorze mortes, sen-
do dez de trabalhadoras de sexo 
e quatro de pessoas singulares. 
Onde anda a nossa Polícia?”, disse.

Acrescentou que organiza-
ções não-governamentais que-
rem, do Governo e das au-
toridades da Justiça, que se 
massifique o patrulhamento para 
controlar as prostitutas na altura do 
seu trabalho nocturno. (José Jeco)

A partir do próximo mês
Doze empresas apuradas começam a pesquisar 

hidrocarbonetos nas Bacias do Rovuma e Angoche e nos 
Deltas do Zambeze e Save

Moçambique realizou a primeira exportação 
de gás natural liquefeito

Maputo  – Serão co-
nhecidas, em 30 de Dezembro as 
novas empresas petrolíferas que 

vão pesquisar e produzir hidro-
carbonetos em dezasseis áreas 
das Bacias do Rovuma e Angoche 

e nos Deltas do Zambeze e Save.
O Instituto Nacional de Petróleo 

pré-qualificou doze empresas, das 

Maputo  – Moçambi-
que realizo ontem, 13 de Novem-
bro, a primeira exportação de gás 
natural liquefeito produzido nas 
águas profundas da Bacia do Rovu-
ma, na província de Cabo Delgado.

O navio cargueiro designado “Bri-
tish Sponsor” partiu ontem das águas 
territoriais para o mercado internacio-
nal, sendo este o primeiro cargueiro no 
âmbito do contrato de compra e ven-
da a longo prazo, com a empresa pe-
trolífera britânica “British Petroleum”, 
que cobre os volumes totais de gás 
natural liquefeito produzidos no país.

“Hoje, Moçambique entra para os 
anais da História mundial como um 
dos países exportadores de gás natural 
liquefeito, que, além de representar 

uma fonte alternativa de fornecimen-
to, contribui em larga medida para a 
segurança energética nos países de 
maior consumo”, disse, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, na co-
municação à nação proferida ontem.

Nyusi disse que a materializa-
ção da primeira exportação de 
gás natural liquefeito é sinal de 
que o país oferece condições 
para investimentos milionários.

“A realização deste empreendi-
mento internacional é sinal do reco-
nhecimento para o mercado de que 
Moçambique oferece um ambiente 
estável, transparente e previsível para 
realização de investimentos milioná-
rios, onde sobressai a alta tecnologia, 
com o intuito de monetizar recursos 

numa fase de transição energética, 
por isso deve ser orgulho de todos 
nós”, disse o Presidente da República.

Acrescentou que a exportação 
do gás natural liquefeito vai me-
lhorar as contas públicas através 
da arrecadação de receitas fiscais.

“Adicionalmente, é importante sa-
lientar que o efeito sobre o equilíbrio 
externo, pelo canal das exportações, 
a melhoria das contas públicas, pela 
arrecadação de receitas fiscais por 
via de impostos sobre a produção da 
partilha de lucros e tributação normal 
em sede do IRPC e na apropriação da 
tecnologia moderna liderada por mo-
çambicanos formados ao longo das 
várias fases de construção da platafor-
ma flutuante”, disse. (Neuton Langa)
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Maputo  – Moçam-
bique está na rota de cinco tem-
pestades tropicais intensas, que 
se prevê que ocorram na presen-
te época chuvosa e ciclónica, na 
zona oeste do Oceano Índico.

Segundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia, as cinco tempestades 
são parte de cerca de dez sistemas 
de actividade ciclónica, que está 
previsto que se formem nesta região 
até o terceiro mês do próximo ano.

“Para a presente época, espera-
-se chuvas normais, acima do nor-
mal influenciado pelo fenómeno ‘La 
Niña’. Essa informação vem contida 
no programa de previsão de tempo 
para a presente época 2022/2023. 
Apela-se às populações para acom-
panharem as informações difundi-
das pelos órgãos competentes sobre 
o estado do tempo”, disse Alberto 
Macamo, representante do Insti-
tuto Nacional de Meteorologia,.

Um documento a cuja cópia o 
 teve acesso diz que, na 

presente época chuvosa e ciclónica, 
que começou em Outubro e vai até 

Março de 2023, haverá ocorrência 
de chuvas normais com tendência 
para acima do normal apenas nas 
zonas sul e centro de Moçambique.

Para a zona norte, o Instituto 
Nacional de Meteorologia prevê 
temperaturas muito altas, concre-
tamente nas províncias de Cabo 
Delgado e Nampula, durante o pri-
meiro trimestre do próximo ano.

Impacto das chuvas no país
O Instituto Nacional de Meteoro-

logia diz que haverá danos graves e 
possíveis cortes na rede de estradas ao 
longo de quase todo o país, resultante 
da queda intensa de chuva. Também 
haverá ocorrência de cheias e inunda-
ções urbanas nas cidades de Maputo, 
Matola, Beira, Quelimane e Pemba.

Para a cidade de Maputo o alto ris-
co de ocorrência de cheias urbanas 
vai afectar os bairros da Costa do Sol, 
Muntanhane, Polana Caniço “A” e 
“B”, Central “C”, parte da Malanga, 
Chamanculo “B” e “C”, “Luís Cabral”, 
Mincajuíne, Mafalala e Urbanização.

Para a cidade de Matola a previsão 

alto risco é nos bairros Trevo, Matola, 
“A”, “C”, “D” e “F”, Fomento, parte 
de Tsalala, Vale do Infulene, Machava 
“A” Liberdade, Mussumbuluco, partes 
do “Km15”, Nkobe e Malhampsene.

Na cidade da Beira haverá cheias 
nos bairros Alto-Induda, Manga 
Mascarenhas, Vaz, Munhava, Ma-
currungo, Chipangara, Chaimi-
te, Maraza, Nhangau e Tchondja.

Em Quelimane, na província da 
Zambézia, são propensos a inun-
dações os bairros Alto-Icidua, “7 de 
Abril”, Floresta, Aeroporto, Santágua, 
Cança, Samugue, Manhaua, Bran-
dão, Mincajuíne, Vila Pita e Torrone. 

Em Cabo Delgado haverá cheias 
no Alto-Chuiba, “Eduardo Mon-
dlane”, Natite, Ingonane, Paqui-
tequete e Sul e Norte de Cariacó.

Desde o início da tarde de domin-
go, a cidade de Maputo e a provín-
cia de Maputo estão a registar chuva 
intensa, e alguns bairros propensos 
a inundações já se encontram sub-
mersos. As chuvas verificam-se 
também nas províncias de Gaza, 
Manica e Tete. (Joana da Lúcia)

quais seis operadoras e outras seis 
não operadoras, para pesquisa e 
produção de hidrocarbonetos em 
dezasseis áreas Bacias do Rovuma 
e Angoche e nos Deltas do Zam-
beze e Save, num total de cerca 
de 92.000 quilómetros quadrados.

Na sexta-feira, 11 de Novem-
bro, foram apresentadas as últi-
mas propostas técnicas e finan-
ceiras de empresas petrolíferas 
que pretendem ter licenças, no 
âmbito do Sexto Concurso para a 
Concessão de Áreas de Pesquisa 
e Produção de Hidrocarbonetos.

O presidente do Conselho de Ad-
ministração do Instituto Nacional de 
Petróleo disse, numa reunião com os 

representantes das empresas envol-
vidas no processo, que é necessário 
garantir transparência no processo.

“Apelamos aos membros da equi-
pa da avaliação para o total empe-
nho e dedicação neste processo. 
Pretendemos assegurar um processo 
totalmente transparente e livre de 
qualquer mágoa. A divulgação dos 
resultados deverá ocorrer até ao dia 
30 de Dezembro do ano em curso, 
seguida da adjudicação às compa-
nhias vencedoras e assinatura dos 
respectivos contratos de concessão 
de pesquisa e produção de petróleo”, 
disse Nazário Bangalane, presiden-
te do Conselho de Administração 
do Instituto Nacional de Petróleo.

E referiu as parcerias entre as 
empresas petrolíferas operado-
ras e não-operadoras como o ca-
minho para novas descobertas.

“Esperamos que as companhias 
apuradas como não-operadoras es-
tabeleçam parcerias com as opera-
doras, de modo a que os trabalhos 
de pesquisa e avaliação produzam 
resultados esperados, caracteri-
zados por descobertas”, afirmou.

O Instituto Nacional de Petró-
leo reafirmou o compromisso de 
continuar a criar condições para 
a pesquisa de recursos naturais 
que resultem no fornecimento 
de energias menos poluentes no 
país e do Mundo. (Neuton Langa)

Até Março de 2023

Instituto Nacional de Meteorologia prevê ocorrência 
de cinco tempestades tropicais intensas no país
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Maputo  – Cinquenta e 
duas pessoas perderam a vida, e 132 
contraíram ferimentos, dos quais 44 
graves e 88 ligeiros, em resultado de 
54 acidentes de viação registados 
durante os primeiros nove meses do 
corrente ano, na província de Sofala.

O facto foi dado a conhecer pelo di-
rector da Ordem e Segurança Pública 
do Comando Provincial da Polícia em 
Sofala, Ernesto Madungue, no âmbito 
do lançamento da réplica da campa-
nha de sensibilização e fiscalização 
rodoviária denominada “Stop aciden-
tes de viação”, cuja cerimónia central 
teve lugar há dias em Inhambane.

A condução sob efeito de álcool, 
ultrapassagem irregular e excesso de 
velocidade são apontadas pelas auto-
ridades policiais como as principais 
causas da sinistralidade rodoviária.

Ernesto Madungue disse que esta 
campanha tem como objectivo pre-
venir e combater os acidentes de via-
ção, facto que preocupa o Governo 
e a PRM, tendo em conta o índice 
de acidentes que se tem registado.

Segundo disse Ernesto Madun-
gue, a acção visa também educar 
os automobilistas para que possam 
cumprir rigorosamente as regras 

do Código da Estrada, porque só 
assim estarão a contribuir para re-
duzir a sinistralidade na província.

“Estamos a transmitir mensagens 
de muita responsabilidade aos con-
dutores. Sabemos que os transportes 
carregam vidas humanas. É impor-
tante que os automobilistas, ao faze-
rem-se à estrada, tenham consciên-
cia e moderem a velocidade. Uma 
das maiores causas de acidentes é 
a velocidade excessiva”, afirmou.

“Nos últimos nove meses, em So-
fala, registou-se 54 casos de aci-
dentes, o que resultou em 52 óbi-
tos, 44 feridos graves e 88 ligeiros 
e vários danos materiais avultados. 
E isso tem-nos preocupado, razão 
pela qual foi concebido o plano 
‘Stop acidentes de viação’, com vis-
ta a reduzir os índices”, afirmou.

O  presenciou o desenro-
lar da sensibilização no posto admi-
nistrativo de Tica, distrito de Nhama-
tanda, em que as autoridades policiais 
apelavam para a condução defensiva e 
verificsvam as condições das viaturas.

Ainda no decurso da activida-
de, a Polícia de Trânsito entregou 
folhetos aos passageiros contendo 
números de telefone do Coman-

do Provincial, para que possam de-
nunciar qualquer situação ou acto 
que coloque em perigo a seguran-
ça rodoviária durante a viagem.

Ernesto Madungue quer os seus 
agentes comprometidos com esta 
causa, de forma a baixar o número de 
mortos nas estradas de Sofala. Ernesto 
Madungue  disse que esta sensibili-
zação serve também de preparação 
para a quadra festiva que se avizinha.

“Queremos acidentes zero. Como 
se sabe, quando chegam as festivi-
dades, é o momento em que as pes-
soas estão ansiosas, e tanta gente quer 
viajar de um lado para outro, mas 
temos notado que é o período onde 
ocorrem vários acidentes que têm 
dizimado vidas. Este é o preparati-
vo, tendo em conta que não se deve 
esperar aquele período de pico para 
sensibilização, por isso se está no ter-
reno a trabalhar para que tenhamos 
uma quadra festiva sem derramamen-
to de sangue nas rodovias”, afirmou.

Apelou aos condutores para maior 
responsabilidade nas estradas e para 
uma condução defensiva e disse que os 
cidadãos devem contribuir denuncian-
do qualquer situação que atente con-
tra a segurança rodoviária. (José Jeco)

De Janeiro a Outubro deste ano

Acidentes de viação mataram cinquenta e duas 
pessoas em Sofala
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