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Parece me que 
querem uma parte 
dos benefícios dos 

investimentos, querem 
pagamentos justos 

pelas terras que são 
expropriadas, querem 

empregos. Todos os 
Cabo Delgadenses 

sobretudo de Mocimboa 
e Palma não gostam 
dos maputecos nome 

pejorativo que dão aos 
que vem do sul...

Os alvos que foram atacados 
em Mocímboa simbolizam as 
instituições que a população 
não gosta ou com quem têm 
problemas  polícia, exército, 

finanças etc.. Estranhamente 
também destruíram casas 
comerciais e investimentos 

de tadjiris, os ricos de 
Mocimboa da Paraia. Não 

destruíram instalações 
de outros comerciantes e 

empreendedores.

“É uma camada 
de fumo”
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Prof. Yussuf Adam fala dos ataques em Cabo Delgado

“Conotação religiosa é 
uma camada de fumo” 

Chama-se Yussuf 
Adam. É professor asso-
ciado no Departamento de 
História da Universidade 

Eduardo Mondlane. É profundo 
conhecedor de Cabo Delgado, 
onde trabalhou desde 1975, e tem 
conhecimento sobre as relações 
étnicas locais e tem uma imen-
sidão de fontes locais. Aceitou 
falar ao “Canal de Moçambique” 
sobre a situação que se vive em 
Cabo Delgado. Diz que a conota-
ção religiosa dos ataques é apenas 
uma “camada de fumo” de uma 
luta pela riqueza que não está a 
beneficiar os habitantes locais. 
Propõe que o Governo encontre 
os interlocutores válidos, que diz 
que existem, para dialogar.

Canal – Há várias interpreta-
ções sobre o fenómeno do con-
fronto armado em Cabo Del-
gado. Já esteve a realizar vários 
trabalhos naquela província. O 
que é que, na sua opinião, está 
por detrás desses ataques?

Yussuf Adam – Normalmente, 
os que estudam as organizações 
e movimentos extremistas e vio-
lentos consideram que há três fac-
tores que estão sempre presentes 
quando há revoltas ou movimen-
tos deste tipo. Primeiro:  “youth 
bulge”, uma grande percentagem 
de jovens sem emprego  e com al-
guma formação, mas que não en-
contram trabalho regular no sector 
formal ou informal. Se trabalham 
no sector informal, estão sujeitos 
a uma carga de impostos escondi-
dos. É preciso pagar a cunha. Se-
gundo: a corrupção. Podemos 
definir a corrupção como a apro-
priação privada de bens públicos.

Canal – Acha que em Cabo de 
Delgado estamos em face da ap-
ropriação privada de bens pú-
blicos? Por parte de quem?

Yussuf Adam – Penso que não 
é preciso dar exemplos. Em Cabo 
Delgado, ela está presente na 
venda e concessão de terras, nas 
licenças de exploração mineira, 
na exportação e corte de madeira. 
E o terceiro ponto: a degradação 
ambiental. A degradação ambien-
tal, a mudança mais ou menos for-
çada ou obrigatória dos locais de 
residência para acomodar grandes 
projectos de desenvolvimento cria 

muitas contradições. Cabo Delga-
do, em geral, sofreu várias ondas 
de reassentamento. Os aldeam-
entos coloniais da guerra, 1964-
1974, as aldeias comunais do pro-
cesso de socialização do campo, 
1975-1986,  e as feridas dos reas-
sentamentos dos grandes projec-
tos de mineração, rubis, “oil and 
gas”. Não sei quantificar o núme-
ro de pessoas deslocadas pelos 
reassentamentos, mas vejo clara-
mente que há um grande descon-
tentamento, pois as pessoas são 
transferidas para locais para onde 
não querem ir, as promessas das 

instituições que fazem a mudança 
quase nunca são cumpridas.

Canal – Era de esperar que 
o investimento militar que o 
Governo está a fazer reduzisse 
a acção dos insurgentes. Mas, 
pelo contrário, está a aumentar.

Yussuf Adam – A repressão 
policial e do Exército aumentou. 
Todos têm medo de falar e têm 
medo de serem acusados de ser-
em insurgentes, “mashababos”, 
“ahle sunna”, etc.. E a repressão 
dos insurgentes (coloquem-lhes 
a etiqueta que mais gostarem). 

Também batem, também rou-
bam. Quando há distribuição de 
comida para os deslocados, há 
sempre  mais dois que vêm bus-
car os “mashababos” e os solda-
dos e milícias. A situação evoluiu 
nos últimos dois anos. O último 
ataque a Mocímboa, no domingo, 
25 de Março, mostra como a situ-
ação evoluiu. Os “Ahle sunna al 
Jamma”, os que seguem a linha 
do profeta, com a sua bandeira 
contendo, a negro, a “shahada”, a 
profissão de fé do “islam”... “La 
illaha ilahlah mamadu rassulu-
lah...”

C
Canal – Mas o que é isso?

Yussuf Adam – É a crença 
num Deus único. Não há  Deus-
pai, Espíritos Santos, Jesus ou 
Maria. Esse tipo de crença existiu 
antes do “islam”. Estes teocratas 
que vêm bem armados e treina-
dos têm uma longa história, que 
é preciso compor. Muitos foram 
guerrilheiros da Frelimo ou da 
Renamo, combateram em várias 
guerras na África Oriental. Uns 
migraram para a Somália e, daí, 
foram juntar-se aos “taliban” 
para lutar contra os soviéticos no 
Afeganistão.  Há um vasto trab-
alho de investigação a fazer e é 
necessário que o Estado abra os 
arquivos e nos permita utilizar 
esses dados. Em Quissanga, um 
dias depois do ataque a Mocím-
boa da Praia, um dos líderes dos 
“mashababos” disse que não lu-
tava pelas riquezas da terra, mas 
sim para salvar Allah. Um amigo 
meu, imam, ao ouvir o vídeo, 
disse: “Munafikun!” [hipócritas]. 
“Acha – perguntou-me – que fa-
zem isso tudo com balas e grana-
das só para servir o  Criador, para 
servir Wal’lazi?”. Eu disse: “Cer-
tamente que não!”.

Canal – Qual é então a agen-
da, na sua opinião, professor?

Yussuf Adam – Parece-me que 
querem uma parte dos benefícios 
dos investimentos, querem paga-
mentos justos pelas terras que são 
expropriadas, querem empregos. 
Todos os cabodelgadenses, sobre-
tudo de Mocímboa e Palma, não 
gostam dos “maputecos”, nome 
pejorativo que dão aos que vão 
do Sul. Penso que Mocímboa da 
Praia continua ainda sob fogo. Há 
notícias da presença dos “masha-
babos”. Também na passada 
quinta-feira alguns soldados do 
Governo assaltaram umas gelei-
ras num bar para sacar cerveja. A 
Polícia foi-se embora quando as 
FADM chegaram. As fotos e as 
descrições mostram que os alvos 
que foram atacados em Mocím-
boa simbolizam as instituições 
de que a população não gosta ou 
com quem tem problemas: Polí-
cia, Exército, Finanças etc.. Es-
tranhamente, também destruíram 
casas comerciais e investimentos 
de “tadjiris”, os ricos de Mocím-

(Continua na pág. 4
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(Continuação da pág. 2)

boa da Paraia. Não destruíram in-
stalações de outros comerciantes 
e empreendedores. Havia dezas-
sete chineses a trabalhar para sete 
empresas chinesas que ficaram es-
condidos em Mocímboa da Praia 
e saíram dois ou três dias depois. 
Esses dezassete trabalham para 
sete empresas. Fiquei admirado 
com a actuação brilhante de jo-
vens funcionários do Estado e de 
empresas privadas que ficaram 
em Mocímboa desde o início do 
ataque. Mudaram de casas fre-
quentemente. Um juiz, lá, conse-
guiu meter a família no forro do 
telhado. Um velho “mwalimu”, 
que as pessoas pensam que joga 
nos dois lados, do Governo e dos 
insurgentes, ajudou os jovens fun-
cionários a esconderem-se. Infel-
izmente, morreram cerca de 60 a 
120 soldados. A maior parte foi 
enterrada ontem [segunda-feira] 
e anteontem [domingo] em valas 
comuns. Nenhum deles tinham 
“dog tags” [colar de militar], que, 
normalmente, quem combate, 
tem, pois estão aí os seus dados. 
Parte-se a medalha ao meio e 
envia-se para a família. Há tam-
bém muitos feridos. O nível de 
assistência aos feridos de guerra 
deixa muito a desejar, dizem-me. 
Há uma reflexão a fazer sobre  o 
ataque a Mocímboa e a Quissan-
ga. Normalmente, as tropas das 
Forças de Defesa e Segirança, no 
momento dos ataques, desapare-
cem, abandonam fardas e arma-
mento e fogem. Há outros que 
lutam e pagam com a vida. Penso 
que não tem havido uma reflexão 
contínua sobre fenómenos como 
os ataques a Nanterremle, onde 
um indivíduo, há uns anos atrás, 
matou várias pessoas. A Polícia 
acusou um trabalhador local de 
ter comprado “coolmans” para 
transportar peixe. Mentira descar-
ada de um Polícia de Trânsito, que 
achava que os “coolmans” seriam 
bons para o seu negócio de peixe 
e camarão.

Canal – Numa intervenção, 
no ano passado, em Washing-
ton, disse que a abordagem do 
Estado estava a falhar porque 

estava a privilegiar a força, e 
era preciso ir falar com as pes-
soas? Como encontrar interloc-
utores em tal situação?

Yussuf Adam – Sim, é verdade 
que eu disse que a repressão não 
é uma boa arma numa luta contra 
extremistas. Um alto oficial de 
um dos países da África Oriental  
estava a falar comigo no átrio de 
uma “guest house”, em Pretória, 
e disse-me: “Sabes? Ando a lu-
tar contra terroristas, extremis-
tas, o que quiseres chamar, há 
mais de vinte anos”. E mostrou 
me as suas mãos. “Não há nen-
huma gota de sangue deles nestas 
mãos. Quando começas a torturar, 
a matar, etc., aí perdes a justiça 
da tua causa.” É difícil. Mas te-
mos de ter moral alta. Aliás, em 
Mocímboa da Praia e Quissanga, 
a população bateu palmas quando 
as Forças de Defesa e Segurança 
fugiram. É o que me dizem. En-
trei num bar em Pemba, há dois 
dias, e um electricista estava a ar-
ranjar o ar condicionado. O dono 
do bar perguntou-lhe: “Tens notí-
cias de Quissanga, tua terra?”. O 
electricista respondeu: “Guerra 
há sempre, mas já viu que os 
malfeitores não batem? Agora 
distribuem comida, dizem que só 
querem cumprir as ordens de Al-
lah”. A conversa era entre o dono 
do bar e o electricista. Eu ia apan-
hando umas partes da conversa, 
que traduziam, ou que era em 
Português. Trata se de uma situa-
ção complexa. O diálogo deve ser 
feito com todas as instituições e 
pessoas que têm algum papel a 
jogar. As mesquitas, os imams, os 
padres, as missões, as Igrejas, os 
comerciantes e pessoas influentes. 
Estabelecer o diálogo não e fácil, 
mas tem de ser feito. Os ataques 
dos últimos dias mostram quais 
são as áreas  sobre as quais o Es-
tado deve reflectir e analisar, aval-
iar as suas intervenções: cobrança 
de impostos, justiça, integração 
de todos os sectores da sociedade. 
Mocímboa tem três bairros, ou 
até poderíamos chamar cidades: 
Kumilamba, Naduadua e bairro 
do cimento. Os “mashababos” 

comportaram-se de forma dife-
rente em cada um deles. Não há 
só uma verdade ou uma versão 
única dos factos. Mas, vejamos, o 
edifício das Finanças foi atacado. 
Tentaram entrar em casa da chefe 
das Finanças. Duas versões me 
foram contadas. Os “mashaba-
bos” entraram, e a funcionária es-
tava lá dentro, a tentar sair de um 
armário para uma casa de banho, 
para se esconder. Os “mashaba-
bos” viram um “Corão” na mesa 
e retiraram-se. Outra versão: os 
“mashababos”, quando chega-
ram, a casa estava bem gradeada. 
Viram que dava muito trabalho 
rebentar, e foram-se embora.

Canal – Mas a questão é: 
como encontrar o interlocutor?

Yussuf Adam – Às vezes é o 
louco da aldeia, uma velha des-
dentada ou uma criança. As men-
sagens chegam, e, a partir daí, es-
tabelecem-se os contactos. Como 
é que, em Mocímboa, os “masha-
babos” não atacaram toda a gente 
da mesma maneira? Segundo 
muitos dos que conversaram 
comigo, ou que ouvi a conver-
sarem, os “mashababos” tinham 
chegado à vila uns dias antes, an-
daram a dançar nos bares, foram 
ao “Sony”, beberam cerveja e 
conheciam muito bem o distrito. 
Algumas pessoas dizem que tin-
ham reconhecido os que tinham 
fugido do primeiro ataque. Ou 
seja, temos de falar com essas 
pessoas e parar com a violência.

Canal – Tem apontado para 
aquilo que chama “falta de 
transparência no processo de 
investigação e detenções em 
curso”. O que se está a passar, 
ou que informação tem que o 
leva a essa classificação?

Yussuf Adam – Quando 
começaram as confusões em 
Cabo Delgado, na zona  de Mu-
cojo, prenderam uns jovens. 
Uns foram feridos em Ancuabe, 
cerca de quarenta jovens foram 
acusados de serem extremistas e 
prejudicaram o normal funciona-
mento de uma mesquita. Há três 
anos, um dos jovens perdeu uma 
perna. Outros foram presos. Nin-
guém sabia do assunto. Os meus 
alunos através dos primos, tios 
e cunhados seus que trabalham 
no SISE, conseguiram saber que 
era verdade. Nessa altura, pus 
um “post” no Facebook a dizer 
que todos deviam ser tratados de 
acordo com a lei, não podíamos 
ter torturados, etc.. Houve uma 
resposta de um leitor a dizer que 
tem que se lhes dar água comida 
e refeições balanceadas e lençóis 
lavados. Eu disse que tinha que 

(Continua na pág. 16)

Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 2020 5

Destaques

Eneas Comiche e uma “bateria”
 de questões sem resposta

COVID-19

rastreadas vinte e três pessoas 
que estiveram em contacto com 
Eneas Comiche, que constituem 
um grupo que recebe a designa-
ção de “cadeia epidemiológica”.  

Quando a esposa de Eneas Co-
miche veio a público dizer que era 
ela a tal mulher que estava infec-
tada, o pânico subiu de nível na 
referida “cadeia epidemiológica”.

Eneas Comiche ficou muito mal 
visto e precipitou uma situação de 
linchamento público do seu pró-
prio carácter. Tornou-se, desde 
então, o “patinho feio” da epide-
mia em Moçambique, devido à 
contradição entre as suas declara-
ções e as declarações da esposa.

Na passada sexta-feira, Eneas 
Comiche criou mais confusão ao 
apresentar uma informação em 
que diz que, até à passada sexta-
-feira, não tinha resultados oficiais 
dos dois testes que fez, um no dia 
19 de Março, sozinho, e outro no 
dia 23 de Março, com a esposa. A 
questão que fica é: por que vias 
a esposa teve acesso aos resul-
tados do teste que deu positivo?

O comunicado de Eneas Comi-
che diz: “Senti necessidade de vir 
a público e de me dirigir a todos 
vós, face à situação em que me 
vi envolvido, juntamente com a 
minha esposa, relacionado com 
a pandemia COVID-19. (...) Tal 
como foi referido no Comunica-
do do Conselho Autárquico no 

dia 19 de Março corrente, fui in-
formado que sua Alteza Serena, o 
Príncipe Albert II do Mónaco, que 
participou na Cimeira sobre Água 
e Clima, realizada no dia 10 em 
Londres, fez o teste de COVID-19 
e o resultado foi positivo. Nesse 
instante, repito, no dia 19 de Mar-
ço, abandonei tudo o que estava 
a fazer e dirigi-me a casa, onde 
me isolei e solicitei imediatamen-
te que fosse feito o teste para o 
COVID-19. No dia 23 de Março, 
voltei a realizar, a meu pedido, o 
segundo teste, altura em que tam-
bém foi feito o teste à minha espo-
sa. Contudo gostaria de informar 
que, até hoje, dia 27 de Março, 
não recebemos nenhuma informa-
ção oficial do nosso estado de saú-
de. Depois de cerca de três dias 
sem qualquer tipo de informação 
oficial sobre o nosso estado de 
saúde, decidi entrar em contacto 
com a nossa médica de família, 
a Dra. Beatriz Ferreira, que me 
aconselhou a dirigir-me ao ICOR, 
onde me encontro desde ontem a 
realizar uma bateria de exames”.

 O comunicado de Eneas Co-
miche dá a entender que ele não 
teve acesso aos resultados que a 
sua esposa teve e que não aprovou 
a iniciativa da sua esposa de li-
gar para o programa de televisão.

Situação geral: oito infectados 
e números divulgados 

gradualmente
O Ministério da Saúde actua-

lizou, na segunda-feira, os dados 
gerais. A directora nacional de 
Saúde Pública, Rosa Marlene, dis-
se que o país continua com oito ca-
sos positivos de COVID-19, mas 
continua a registar um aumento 
de casos suspeitos de coronavírus.

Segundo a Rosa Marlene,   de-
pois de, na semana passada, terem 
sido rastreados 217 casos suspei-
tos, actualmente as autoridades 
têm o registo de 231 casos suspei-
tos, dos quais 14 pessoas foram tes-
tadas nas vinte e quatro horas an-
teriores, com resultado negativo.

Rosa Marlene disse que, apesar 
de os resultados serem anima-
dores, trata-se apenas de casos 
ao nível de diagnósticos e não 
põe de lado a possibilidade de 
haver casos não rastreados, por 
isso, reafirma a necessidade de 
se cumprir das medidas de pre-
venção, para adiar, neste momen-
to, o pico da doença, o qual está 
previsto para Fevereiro de 2021.

“Hoje, continuamos com seis ca-
sos importados e dois de transmis-
são local. Não nos devemos iludir, 
pode ser que existam casos de CO-
VID-19 não declarados”, disse.

Rosa Marlene falava durante a 
actualização diária sobre a situação 
do coronavírus em Moçambique e 
disse que o Ministério da Saúde 
tem actualmente um total cumula-

tivo de 124 casos que está a acom-
panhar, devido ao contacto que 
mantiveram com casos suspeitos.

“Apelamos ao cumprimen-
to com rigor das medidas im-
postas pelo Governo, para 
não facilitar a propagação do 
coronavírus no nosso país”.

Rosa Marlene reconhece que 
existem cidadãos que falharam no 
rastreio do COVID-19, pelo que 
apelou a todos os cidadãos que en-
traram no pais vindos de um pais 
com intensidade do coronavírus 
para se dirigirem às unidades sani-
tárias, a fim de se fazer o rastreio.

Requisição de médicos 
estagiários

Em contradição com o discur-
so de “situação controlada”, a 
Direcção de Recursos Humanos 
do Ministério da Saúde emitiu 
uma circular para todas as insti-
tuições de formação em Saúde 
a pedir pessoal para integrar o 
Sistema de Saúde a título tem-
porário mediante remuneração.

Num documento datado de 27 
de Março de 2020, em nossa pos-
se, assinado pelo director nacional 
de Recursos Humanos do Ministé-
rio da Saúde, Norton Pinto, lê-se: 
“A Direcção de Recursos Huma-
nos do Ministério da Saúde pre-
tende constituir uma base de da-
dos para, se necessário, reforçar o 
seu efectivo em recursos humanos 
através de contratações tempo-
rárias de graduados e estudantes 
finalistas dos cursos de Medicina 
Geral, Saúde Pública, Psicolo-
gia Clínica, Técnicos de Medici-
na Curativa, Enfermagem Geral, 
Enfermagem de Saúde Materno-
-Infantil, Técnicos de Medicina Pre-
ventiva e Técnicos de Laboratório”. 

Suspenso o alcoolímetro
O Comando-Geral da Polícia da 

República de Moçambique man-
dou suspender com efeitos ime-
diatos e por tempo indetermina-
do o uso de alcoolímetro para as 
actividades de controlo de álcool 
nos automobilistas, devido ao ris-
co de transmissão do COVID-19.  

Uma instrução assinada pelo co-
mandante-geral da PRM, Bernardi-
no Rafael, determina também a sus-
pensão por tempo indeterminado da 
realização de palestras nas empresas, 
igrejas, terminais de transportes pú-
blicos de passageiros e em outros lo-
cais de maior aglomerado de pessoas.

de Moçambiquede Moçambique

Estou no ICOR desde on-
tem a realizar uma bateria 
de exames” – é com esta 
frase que terminou um co-

municado assumido pelo Conse-
lho Autárquico da Cidade de Ma-
puto em resposta a um conjunto 
de interrogações sobre o estado 
de saúde de Eneas Comiche, pre-
sidente dessa instituição, numa 
semana bastante tensa. Eneas 
Comiche quebrou o silêncio na 
tarde da sexta-feira da semana 
passada e veio contrariar a sua 
própria esposa, Lúcia Comiche, 
que, na noite da terça-feira da 
semana passada, 24 de Março, 
anunciou, num telefonema para 
um programa da STV, que tinha 
sido infectada pelo COVID-19, 
assumindo que era ela o caso da 
mulher a que se havia referido o 
Ministério da Saúde como ten-
do sido infectada a nível interno.

A declaração pública da espo-
sa de Eneas Comiche fez levan-
tar um conjunto de interrogações 
sobre a seriedade do seu esposo, 
que é presidente do Conselho Au-
tárquico da Cidade de Maputo, e 
que, dias antes (na segunda-feira, 
23 de Março), havia mandado pu-
blicar um primeiro comunicado 
a dizer que ele e a sua comitiva 
que esteve em Londres gozavam 
de boa saúde e que ele estava em 
quarentena domiciliar voluntária.

Lembre-se que Eneas Comi-
che durante a Cimeira da Água 
e do Clima, em Londres, esteve 
lado a lado com o príncipe Al-
bert II, do Mónaco, o qual, mais 
tarde, teve teste do COVID-19 
positivo e mandou anunciar atra-
vés do porta-voz do Principado.

Eneas Comiche, depois de re-
gressar a Moçambique, e sem ob-
servar a quarentena, participou em 
vários encontros, incluindo numa 
reunião da Comissão Política do 
partido Frelimo, dirigida pelo res-
pectivo presidente, Filipe Nyusi.

Quando o alarme soou a partir 
do Mónaco, criou-se um pan-
demónio em Maputo, e Eneas 
Comiche foi submetido a testes. 
Também todos os membros da 
Comissão Política do partido 
Frelimo tiveram de fazer tes-
tes e entrar em quarentena. Os 
testes estenderam-se aos mem-
bros do Governo que entraram 
em contacto com os membros 
da Comissão Política do parti-
do Frelimo. Até sexta-feira da 
semana passada, haviam sido 
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Eneas Comiche e uma “bateria”
 de questões sem resposta

COVID-19

rastreadas vinte e três pessoas 
que estiveram em contacto com 
Eneas Comiche, que constituem 
um grupo que recebe a designa-
ção de “cadeia epidemiológica”.  

Quando a esposa de Eneas Co-
miche veio a público dizer que era 
ela a tal mulher que estava infec-
tada, o pânico subiu de nível na 
referida “cadeia epidemiológica”.

Eneas Comiche ficou muito mal 
visto e precipitou uma situação de 
linchamento público do seu pró-
prio carácter. Tornou-se, desde 
então, o “patinho feio” da epide-
mia em Moçambique, devido à 
contradição entre as suas declara-
ções e as declarações da esposa.

Na passada sexta-feira, Eneas 
Comiche criou mais confusão ao 
apresentar uma informação em 
que diz que, até à passada sexta-
-feira, não tinha resultados oficiais 
dos dois testes que fez, um no dia 
19 de Março, sozinho, e outro no 
dia 23 de Março, com a esposa. A 
questão que fica é: por que vias 
a esposa teve acesso aos resul-
tados do teste que deu positivo?

O comunicado de Eneas Comi-
che diz: “Senti necessidade de vir 
a público e de me dirigir a todos 
vós, face à situação em que me 
vi envolvido, juntamente com a 
minha esposa, relacionado com 
a pandemia COVID-19. (...) Tal 
como foi referido no Comunica-
do do Conselho Autárquico no 

dia 19 de Março corrente, fui in-
formado que sua Alteza Serena, o 
Príncipe Albert II do Mónaco, que 
participou na Cimeira sobre Água 
e Clima, realizada no dia 10 em 
Londres, fez o teste de COVID-19 
e o resultado foi positivo. Nesse 
instante, repito, no dia 19 de Mar-
ço, abandonei tudo o que estava 
a fazer e dirigi-me a casa, onde 
me isolei e solicitei imediatamen-
te que fosse feito o teste para o 
COVID-19. No dia 23 de Março, 
voltei a realizar, a meu pedido, o 
segundo teste, altura em que tam-
bém foi feito o teste à minha espo-
sa. Contudo gostaria de informar 
que, até hoje, dia 27 de Março, 
não recebemos nenhuma informa-
ção oficial do nosso estado de saú-
de. Depois de cerca de três dias 
sem qualquer tipo de informação 
oficial sobre o nosso estado de 
saúde, decidi entrar em contacto 
com a nossa médica de família, 
a Dra. Beatriz Ferreira, que me 
aconselhou a dirigir-me ao ICOR, 
onde me encontro desde ontem a 
realizar uma bateria de exames”.

 O comunicado de Eneas Co-
miche dá a entender que ele não 
teve acesso aos resultados que a 
sua esposa teve e que não aprovou 
a iniciativa da sua esposa de li-
gar para o programa de televisão.

Situação geral: oito infectados 
e números divulgados 

gradualmente
O Ministério da Saúde actua-

lizou, na segunda-feira, os dados 
gerais. A directora nacional de 
Saúde Pública, Rosa Marlene, dis-
se que o país continua com oito ca-
sos positivos de COVID-19, mas 
continua a registar um aumento 
de casos suspeitos de coronavírus.

Segundo a Rosa Marlene,   de-
pois de, na semana passada, terem 
sido rastreados 217 casos suspei-
tos, actualmente as autoridades 
têm o registo de 231 casos suspei-
tos, dos quais 14 pessoas foram tes-
tadas nas vinte e quatro horas an-
teriores, com resultado negativo.

Rosa Marlene disse que, apesar 
de os resultados serem anima-
dores, trata-se apenas de casos 
ao nível de diagnósticos e não 
põe de lado a possibilidade de 
haver casos não rastreados, por 
isso, reafirma a necessidade de 
se cumprir das medidas de pre-
venção, para adiar, neste momen-
to, o pico da doença, o qual está 
previsto para Fevereiro de 2021.

“Hoje, continuamos com seis ca-
sos importados e dois de transmis-
são local. Não nos devemos iludir, 
pode ser que existam casos de CO-
VID-19 não declarados”, disse.

Rosa Marlene falava durante a 
actualização diária sobre a situação 
do coronavírus em Moçambique e 
disse que o Ministério da Saúde 
tem actualmente um total cumula-

tivo de 124 casos que está a acom-
panhar, devido ao contacto que 
mantiveram com casos suspeitos.

“Apelamos ao cumprimen-
to com rigor das medidas im-
postas pelo Governo, para 
não facilitar a propagação do 
coronavírus no nosso país”.

Rosa Marlene reconhece que 
existem cidadãos que falharam no 
rastreio do COVID-19, pelo que 
apelou a todos os cidadãos que en-
traram no pais vindos de um pais 
com intensidade do coronavírus 
para se dirigirem às unidades sani-
tárias, a fim de se fazer o rastreio.

Requisição de médicos 
estagiários

Em contradição com o discur-
so de “situação controlada”, a 
Direcção de Recursos Humanos 
do Ministério da Saúde emitiu 
uma circular para todas as insti-
tuições de formação em Saúde 
a pedir pessoal para integrar o 
Sistema de Saúde a título tem-
porário mediante remuneração.

Num documento datado de 27 
de Março de 2020, em nossa pos-
se, assinado pelo director nacional 
de Recursos Humanos do Ministé-
rio da Saúde, Norton Pinto, lê-se: 
“A Direcção de Recursos Huma-
nos do Ministério da Saúde pre-
tende constituir uma base de da-
dos para, se necessário, reforçar o 
seu efectivo em recursos humanos 
através de contratações tempo-
rárias de graduados e estudantes 
finalistas dos cursos de Medicina 
Geral, Saúde Pública, Psicolo-
gia Clínica, Técnicos de Medici-
na Curativa, Enfermagem Geral, 
Enfermagem de Saúde Materno-
-Infantil, Técnicos de Medicina Pre-
ventiva e Técnicos de Laboratório”. 
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Faça alguma coisa, 
“Mr. President”!

or estes dias, certamente que nenhum comum mortal gostaria de 
estar nas vestes do Presidente da República e a tomar decisões 
que os tempos difíceis em que vivemos lhe estão a exigir. Há vá-

rios cenários que precisam de ser equacionados e conciliados para que 
uma provável emenda não descambe numa situação pior que a do soneto.

Se, por um lado, se reconhece a crueldade desse destino, que é de tirar o sono 
a qualquer um, por outro lado há que dizer que quem se propõe para ocupar 
esse cargo deverá estar preparado psicologicamente e intelectualmente para 
trabalhar em condições de pressão acima da média e em situações inimaginá-
veis. É por isso que tem à sua disposição os mecanismos e condições que ne-
nhum outro moçambicano tem, no que diz respeito à gestão da coisa comum. 
Acima de tudo, é preciso ter coragem e discernimento suficientes para agir 
sem contemplações sempre que a situação e o interesse da maioria o exijam.

Para já, há uma situação concreta na província de Cabo 
Delgado que ultrapassa qualquer sentido de bom senso. 

Salvo honrosas excepções, os grandes órgãos de informação, de forma cúm-
plice, também vão ignorando o assunto, como se Cabo Delgado fosse um país 
à parte. Na semana passada, quem esteve a ver a SIC, uma estação de televisão 
privada de Portugal, deve ter ficado completamente incrédulo perante as ima-
gens que via e os comentários que eram feitos. Não é teoria de conspiração 
estrangeira nem mão externa para nos destabilizar. Era apenas um relato do-
cumentado em imagens sobre o que os moçambicanos comuns estão a passar.

Quem assistiu ao programa há-de ter visto uma propaganda interna-
cional do nosso falhanço colectivo como país e o sofrimento de uma po-
pulação que não tem quem a defenda e que está na injusta posição de co-
memorar com os terroristas as façanhas destes. Ficou mais claro, agora, 
que os ataques realizados por aquele grupo são mesmo contra o Estado e 
as suas instituições, mudando a perspectiva da anterior indicação de que 
eram uns irracionais que decapitavam a população, sem agenda concreta.

Tudo o que a SIC difundiu durante o fim-de-semana é dito por um gru-
po de jornais em Moçambique, todos os dias. Mas tendo sido projectado 
num canal de projecção internacional, talvez venha a merecer um tratamen-
to à altura por parte do Estado. Qualquer investidor e qualquer turista que 
tenha visto aquelas imagens certamente que se convenceu de que Moçam-
bique não é um país para ir para lá, porque está com o Estado suspenso, 
está com o seu Exército em fuga, e os terroristas tomaram conta do país, 
ou, mais especificamente, tomaram conta da província economicamen-
te mais importante do país e suspenderam o Estado e as suas instituições.

A julgar pelas imagens que foram difundidas, incluindo as decla-
rações dos próprios terroristas nos vídeos, fica claro que Cabo Del-
gado já não está nas mãos do Estado e que os terroristas só não se 
apoderaram da província toda, neste momento, porque ainda não 
quiseram. É esta a leitura que qualquer pessoa fará sobre o país. 

Do nosso lado, caímos aqui num dilema entre, por um lado, fa-
zer propaganda dos terroristas através da difusão das suas acções 
e, por outro lado, o dever de informar, que não nos permite igno-
rar nem abstermo-nos de tipificar como notícia aquela situação grave.

Esta semana, jovens militares colocaram nas redes sociais uma fil-
magem feita por um telemóvel deles próprios, em que aparecem a 
queixar-se de várias coisas. Basicamente, levantam duas questões im-
portantes: a falta de condições, como, por exemplo, comida e arma-
mento, e a falta de clareza sobre a guerra em que estão a combater.

Obviamente que aquele jovem sofrerá represálias graves, se tiver a sor-
te de não “desaparecer”. A disciplina militar obriga-o a apresentar em ca-
nais apropriados as questões que expôs, sobretudo as de falta de con-
dições, mas quando o seu direito à vida está em jogo, essa disciplina 
deve ceder a um bem superior, principalmente quando esse direito à 
vida está em perigo por causa de negligência de quem, em princípio, de-
via ter um alto sentido de responsabilidade, que são os seus superiores.

O que o jovem descreve no vídeo é vergonhoso. Há problemas de comida, não 
sabem se vão almoçar. Dormem sem as mínimas condições, e nem tendas têm. 
São enviados para as operações com uma metralhadora sem cinta de descanso e 
com apenas um carregador. Isto é inadmissível. Nem o Exército mais pobre do 
mundo opera nestas condições, quando se conhece o poder de fogo que os ter-
roristas andam a exibir. Quem anda a organizar e a coordenar essas operações?

Os jovens dizem que eles próprios não entendem com quem estão a 
lutar nesta guerra. Isso é bastante grave e não foge ao padrão do que te-
mos vindo a dizer aqui, que falta transparência neste conflito em que es-
tamos a mandar os nossos jovens para a linha de fogo para combater algo 
sobre o qual não há clareza. Alguém anda a brincar com o país, e é bom 
que esse alguém seja identificado e responsabilizado de forma exemplar.

É tempo de os moçambicanos saberem o que se está a passar em Cabo 
Delgado e de serem apuradas as devidas responsabilidades. Ao nível a que 
isto chegou, já não é assunto de Polícia. Colocar Orlando Mudumane a dar 
explicações sobre Cabo Delgado é tratar-nos, a todos nós, como patetas. Este 
assunto já ultrapassou o nível de porta-vozes. Este assunto é do nível do 
Presidente da República, que foi “eleito”, que prometeu segurança aos mo-
çambicanos, e que foi investido com os poderes de comandante-em-chefe 
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O nosso país está a arder, 
e há moçambicanos que estão a ser massacrados. Este é o momento de o 
comandante-em-chefe aparecer e tranquilizar-nos. Não podemos ir dormir e 
depois acordar recebendo informações sobre cidades tomadas e com ameaças 
de implantação da “sharia”, numa República pela qual lutámos para que seja 
laica e para acolher todos os moçambicanos, independentemente da sua reli-
gião. O medo que se instalou e a violência armada e psicológica precisam de 
acabar, e só vão acabar quando o Estado assumir as suas responsabilidades.

É tempo de o Presidente da República dar a cara sobre este assunto e indicar-
-nos o caminho que vamos seguir para a solução deste problema, que já é de 
nível internacional. Se houver sacrifícios que precisem de ser feitos, que se-
jam feitos, porque não podemos continuar assim. Não é esta a “Pátria Amada” 
a que aspirávamos quando se dizia que era para libertar a terra e os homens.

Certamente que se dirá que há um trabalho que “está sendo feito” e que 
não pode ser exposto sob holofotes. Mas, por mais milhões de trabalhos que 
estejam a ser feitos, o certo é que, aos olhos do público, o Senhor Presidente 
não está a fazer nada. E a razão é muito simples: em teoria de governação, 
como em qualquer outro tipo de gestão, o que conta não são os trabalhos fei-
tos nos bastidores, o que conta são os resultados. E, até agora, o resultado que 
existe para mostrar é claro e inequívoco: zero! E não se pode continuar assim. 
As chefias do Exército e dos Serviços Secretos que estão a falhar desde há 
três anos, sem resultados palpáveis, devem ser substituídas, para dar lugar a 
outras ideias. O que é mau é não estarmos a ter resultados concretos e persis-
tirmos em manter essas equipas. Isto não pode acontecer. O Presidente deve 
fazer alguma coisa diferente da que tem feito até agora.   

P

Editorial

de Moçambiquede Moçambique

Editorial



Publicidade 7Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 2020 Publicidade 7Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 2020



Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 20208 Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 20208

Por Adelino Timóteo

Opinião

uerida mãe,
Há três semanas me 

encontro, como sói 
dizer-se, em voluntá-
rio isolamento social. 

A minha experiência inicial foi 
dura, mas tomei essa decisão des-
de que vim a esta cidade que me 
acolhe.

Porém, quando cheguei a esta 
cidade, já as notícias sobre as 
mortes em Wuhan e Itália anda-
vam no pico, e, nesta cidade, as 
pessoas ainda andavam entretidas 
com eventos, comeretes e bebe-
retes, à grande e à francesa. Por 
muito, dizia eu cá para os meus 
botões tudo aquilo era absurdo, 
pois muito à mão pessoas mor-
riam, indistintas e indiscrimina-
damente. Hoje, de cada vez que 
abro o rádio, ouço os números de 
mortos que sobem inexoravel-
mente. A minha grande incógnita 
é o que será do lugar onde estou, 
depois do levantamento do toque 
de queda, já na sua segunda se-
mana.

Querida mãe,
Nos meus primeiros dias tratei 

de cumprir a agenda cultural que 
trazia;  umas oficinas de teatro e 
cinema. Enquanto lambia as feri-
das do meu perdido paraíso mo-
çambicano devastado por guerras 

no Norte e centro, me deixei en-
treter com o filme “Gauguin em 
Taiti,  o paraíso perdido”.

Tudo do meu lado era maravi-
lhoso. Não me faltou aquele meu 
trejeito de divagar pelos  lugares 
com boa calefacção, pois como 
sabes, mãe, sou friorento, uma 
criatura frágil – como mo dizes 
amiudadas vezes, não era para 
ter nascido, mas geraste-me pe-
queno, do tamanho de um botão, 
com pouco mais de um quilo –, 
não seja por isso que buscava por 
supermercados de superfície, nas 
confortáveis livrarias com café.

Querida mãe,
Das vezes que te telefonei me 

perguntavas como estaria aqui a 
temperatura, pelo que, sabendo 
como sofres pelo  meu estado 
de adulto num corpo de criança, 
débil e incapaz a coisas que fa-
zes e passam os homens comuns, 
disse-te que o Inverno deste ano 
ainda não tinha chegado a pico, 
pelo que te iludia, para não sofre-
res a dor de mãe, que bem sei, é a 
tua profissão de vida. Confesso-
-te mãe: sempre te digo a verda-
de. Das vezes que te menti foram 
mentiras brancas, com que visava 
não danar o teu coração de mãe. 
Por isso, sempre que te digo faz 
menos calor é porque a tempera-

tura ronda a menos de zero graus 
e a neve cobre as montanhas e a 
casa onde moro. Nestes termos, 
vivo como um urso, hibernado 
de todo, dedicando dias, meses, 
anos a ler e escrever, também a 
pensar em ti, nos meus amigos 
que deixei atrás, naquele meu 
paraíso perdido, devastado pela 
corrupção e pela mafia que cap-
turou o Estado, pisoteando os 
cidadãos no seu elementar direi-
to de soberania, de livre arbítrio. 
Sabe que te falo de como as úl-
timas eleições foram ganhas, ou 
como todas elas têm sido ganhas, 
sucedidas por ciclos de guerras e 
acordos de paz, que nos tornam 
essoutro Sudão do Sul. Todavia, 
não é isso que quero falar-te, nem 
sobre a paródia que me ocorre 
quando se veicula um Governo 
imposto militarmente a empos-
sar um Conselho de Estado, so-
bre o denominador de respeito à 
lei. Um parêntesis mais: quando 
um grupo rebelde irrompe numa 
vila, a toma, iça a sua bandeira e 
a destrói impunemente evoca a 
ausência do Estado. Preocupam-
-se mais com o papel prosaico e 
patético do governador e jamais 
com a fortificação do Estado e da 
sua administração.

Querida mãe,

Não gostava de falar-te deste 
assunto, mas temo um dia acor-
dar e ouvir na rádio que já não 
temos um país, pois as armas que 
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ticas por ora adormecidas, mas 
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nos. Este é o meu receio. O meu 
medo. Por isso, a insónia que me 
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fenómenos como Mocímboa da 
Praia e Quissanga não haveriam 
de acontecer. Quero dizer, os que 
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energúmenos incapazes de pen-
sar senão para os seus umbigos e 
dos amigos/correligionários.
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ataque e assalto à Vila-
-sede da Mocímboa da 
Praia, ocorrido no dia 
23 de Março corrente, 

mostra, de forma evidente, que 
as forças governamentais não es-
tão em condições para superar os 
bandidos do Al-Shabab que ma-
tam, decapitam e esquartejam as 
suas vítimas, em Cabo Delgado. 
Há informações que sugerem que 
as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) puseram-se em debanda-
da, deixando pessoas e infraes-
truturas à mercê dos malfeitores. 
As aparições dos dirigentes a 
reclamarem combates renhidos 
e com bravura não têm funda-
mento. Não passam de uma pro-
paganda falaciosa para enganar.

As forças governamentais não 
têm capacidade de resposta aos 
ataques dos bandidos. O minis-
tro do Interior, Amade Miqui-
dade, disse que a capacidade in-
terna de resposta aos ataques do 
Al-Shabab ainda não esgotou. 
Miquidade não deve conhecer a 
realidade de Cabo Delgado ou es-
teve, deliberadamente, a mentir.

Os malfeitores fazem e des-
fazem nos nove dos 16 distritos 
de Cabo Delgado, sem encontra-
rem grande resistência da parte 
das FDS que escrevem relatórios 
espectaculares às suas chefias, 
instaladas em grandes gabinetes 
em Maputo, porém, no terreno 
as coisas se passam de modo di-
ferente. As FDS, por razões que 
não conseguimos descortinar, 
não torram farinha com os “jiha-
distas”. Fogem quando aparecem 
os bandidos e abandonam os 
meios de guerra. O espectáculo 
que vimos quando, pela segunda 

vez, os bandidos tomaram a Vila 
da Mocímboa da Praia reflecte 
como agem os bandidos do can-
saço das populações por se verem 
desprotegidas. A calma e a eufo-
ria como os tipos foram recebi-
dos pela população demonstram  
o medo que a gente tem deles.

A população está num dilema 
– se os hostilizar poderia pagar 
caro, por ao seu redor não haver 
ninguém, nem soldado nem Po-
lícia que a defenda. Assim, viu-
-se na contingência de mostrar 
simpatia, talvez um fingimen-
to circunstancial. Deve ter sido 
isso o que se viu na Mocímboa 
da Praia. Se tivesse oferecido 
resistência aos bandidos, teria 
ocorrido massacre como aqueles 
que acontecem por onde passam 
os malfeitores do Al-Shabab.

Onde reside o problema que 
sujeita o país inteiro à vergonha? 
Desde que os ataques iniciaram, 
em Cabo Delgado,  o Governo 
nos tem brindado incompetên-
cia uma atrás da outra. Quando 
era avisado sobre grupos estra-
nhos nas mesquitas de Pemba, 
não tomou nenhuma medida para 
identificar os indivíduos que trei-
navam marcha unida aos seus 
seguidores, nas praias da cidade. 
Pouco depois, os mesmos que 
forçavam o ensino de nova dou-
trina islâmica juntaram armas e 
foram fazer o primeiro ataque à 
Vila da Mocímboa da Praia. Não 
se viu nenhuma atitude enérgica 
das FDS contra os malfeitores.

Os bandidos atacam quartéis, 
capturam armas,  fardamentos, 
veículos militares e até blinda-
dos. Ocupam sedes de distritos e 
destroem infraestruturas. Vanda-

lizam esquadras de Polícia onde 
ficam o tempo que quiserem. Para 
onde vai o nosso país? Em mãos 
de quem está o leme do país? O 
Governo continua a dizer que se 
trata de malfeitores sem rosto, 
ao invés de reorganizar as FDS 
para defenderem o povo e a pá-
tria. Os dois biliões de dólares 
das dívidas ocultas poderiam che-
gar para treinar e  equipar bem as 
FDS e não estaríamos a passar 
por esta vergonha de vermos as 
nossas vilas e aldeias destruídas.

O que se passa com as FDS 
para tanta “moleza”? Não têm 
comandantes que estudam o ini-
migo e a situação? Os galões que 
ostentam só servem para “gingar” 
aos olhos do povo? Os coman-
dantes estarão zangados por lhes 
não chegar às mãos os subsídios 
desembolsados pelas multinacio-
nais que defendem? Se esse for 
o problema, que o resolvam com 
quem beneficiam desse dinheiro. 
As FDS têm a obrigação de de-
fender o povo e o país. O deixar 
bandidos ocuparem aldeias e vi-
las revela que algo anda mal. Po-
demos ter um chefe de Estado e 
comandantes, mas não temos uma 
liderança à altura dos desafios 
do país. Temos ausência de uma 
liderança visionária e arrojada.

No nosso tempo, fugir do ini-
migo era crime. Nenhum solda-
do fugia do campo de batalha. O 
comandante, quando estritamen-
te necessário, dava a voz de co-
mando para as forças recuaram a 
fim de ocuparem novas posições 
mais favoráveis para o combate. 
Hoje,  a filosofia de combate pa-
rece ter mudado. Domina o fugir, 
abandonando, às vezes  antes dos 

combates iniciarem, tudo – ar-
mamentos, equipamentos e sa-
cudús. Ninguém nos defende dos 
ataques do inimigo. As popula-
ções estão entregues à sua sorte.

O problema da liderança do país 
e das FDS está  em jogo. Questio-
namos, de maneira bastante séria 
e com veemência, a robustez e 
eficácia das nossas lideranças a 
vários níveis. Para tanta ineficácia 
das FDS no combate ao Al-Sha-
bab,  sentimo-nos direito de per-
guntar o que fazem tantos generais 
que papam os nossos impostos? 
Eles devem justificar  sua existên-
cia, os seus salários e regalias de-
fendendo o povo e não fazendo de 
conta que, também, defendem que 
nos deixa atolado na vergonha. 
Estamos envergonhados dos pés 
à  cabeça. O país perdeu a orien-
tação. O país perdeu-se de todo.

Em nenhum momento de Mo-
çambique independente, as suas 
forças de defesa e segurança pas-
saram por situações tão semelhan-
tes como essas por que estão a 
atravessar. Falamos de tal modo 
por experiência própria na defesa 
da pátria e do povo moçambicano, 
nos momentos extremamente, di-
fíceis de agressão externa contra o 
nosso país. Não se admitia que uma 
unidade militar fugisse do objecto 
de defesa, porém, hoje, militares e 
da Polícia fogem e deixam tudo.

Alguns dos fugitivos telefo-
nam-nos a partir dos seus escon-
derijos a dizerem que consegui-
ram escapar pela sua esperteza. 
Isso cabe nas cabeças dos seus 
comandantes? Quando o soldado 
liga a contar a sua “heroicidade”, 
onde se encontra o seu coman-
dante? – Deve estar, também, 

metido em algum buraco, para 
salvar a sua pele. Entendemos nós 
que não é o inimigo que é forte, 
mas, a nossa liderança deve ser 
muito fraca ao ponto de “descon-
seguir” combater os malfeitores.

Ao levantarmos a problemática 
da nossa liderança, estamos cons-
cientes do alarido que isso possa 
vir a provocar no seio dos habituais 
acólitos do regime. Alguns, como 
no passado, vão propor contra 
nós,  medidas extralegais. Em 
voz alta, gritaram que “É con-
sigo que dá certo” ainda que, a 
olhos bem vistos, estejamos a 
enxergar que Moçambique está 
a derrapar para um beco sem 
saída. Lançarão os seus cachor-
ros para nos rasgaram a carne. 
Só o facto de tudo fazerem para 
que a imprensa não denuncie 
nada do que acontece em Cabo 
Delgado,  é sintoma de que 
o regime está a falhar muito.

Em Cabo Delgado, o inimigo 
da Polícia e das autoridades não 
são os terroristas que matam e 
destroem infraestruturas, mas 
os jornalistas que procuram di-
vulgar a verdade dos factos, a 
quem acusam de estar ao servi-
ço do inimigo. A  fraqueza das 
FDS é sinal da ausência de li-
derança e de comando. É tem-
po de reinventarmos uma nova 
liderança para o país para que 
o Estado não continue a ser 
estuprado. Os acordos que se 
alcançam de paz provam, de 
forma inequívoca, que o país 
nunca esteve no topo das prio-
ridades, mas os interesses das 
elites que abocanharam todos 
os recursos que disponíveis.

de Moçambiquede Moçambique  
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Por Hamilton S. S. De Carvalho 

A Pandemia do Covid-19
 – Aspectos centrais

Opinião

Quando a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
dá o primeiro tiro e decla-
ra o COVID-19 como uma 

Pandemia mundial tendo em 
conta o seu ritmo frenético, está 
a dar sinais claros para que os 
Estados façam o mesmo, isto é, 
ativem o seu sistema constitucio-
nal de crise e declarem o Estado 
de Emergência Nacional. Seria 
então o que chamamos de, Esta-
do de Emergência Mundial com 
vista a preservação ou o estabe-
lecimento da normalidade. São 
já vários constitucionalistas que 
tem vindo a pronunciar-se em 
matéria da garantia da constitui-
ção. Neste sentido, BACELAR 
GOUVEIA, ao afirmar que “não 
decretar o estado de emergência 
por pandemia – e, consequen-
temente, assim se suspender a 
liberdade de circulação interna 
e externa, com algumas exce-
ções óbvias – é “brincar com o 
fogo” e espero que quem tenha 
o poder assuma imediatamen-
te as suas responsabilidades, a 
bem de todos nós, por muito que 
isso seja impopular, incómodo 
ou faça perder votos!” ou voos 
acrescentamos nós. De facto, o 
COVID-19 não dá mesmo tré-
guas e se brincarmos a «Alice as 
Mil Maravilhas» com as frontei-
ras, corremos o risco de “desapa-
recer” do planeta (haja miolos).

II. De facto, o que é facto é 
que a Europa “não sobrevive” 
facilmente a esta pandemia, pelo 
clima, e porque existe por lá a 
“cultura do tabaco” que destrói 
os pulmões e a África “não so-
brevive” porque existe entre nós 
a “cultura do álcool” que destrói 
o fígado apesar do clima consti-
tuir um entrave para a sobrevi-
vência dessa virose no ambiente 
externo. Ora, também é verdade, 
quem tiver os órgãos em desfa-
lecência crónica ou aguda apre-
sentará evidentemente um siste-
ma imunológico mais baixo; se 
por infortúnio o COVID-19, um 
faminto predador, hospedar-se 
no seu organismo, nas condições 
sintomáticas ou clinicas a que 
se encontra, claro que será para 
este nosso novo inimigo mundial 
um dos seus potenciais alvos; ele 
encontra em si um campo de ba-
talha à descoberto. É como se se 
tratasse de um polícia desarmado 
ou armado porque vive, mas sem 

munições, sem anticorpos que 
são os mecanismos de autodefe-
sa. A idade (é um facto), também 
conta, pois, na casa dos sessen-
ta e seguinte as células estão a 
morrer. Na Itália já se começam 
a escolher (entre os milhares de 
acamados clinicamente inter-
nados) quem tem direito à vida. 
Provavelmente, a prioridade da 
prioridade sejam as crianças. 

III. Enfim é o triste drama 
que se vive pelo mundo inteiro, 
desde a ÁSIA, EUROPA, AMÉ-
RICA e agora ÁFRICA onde as 
famílias nem sequer conseguem 
se despedir dos seus entes queri-
dos. Só para termos um simples 
panorama: mais de 1000 casos e 
seis mortes em Portugal. A Itália 
regista maior número de mortes 
em 24 horas: 627. A boa nova 
vem da China que, pelo segundo 
dia consecutivo, não se registou 
qualquer caso de transmissão 
local. Já no Brasil é decretada 
calamidade pública, mas o “men-
tecapto” do JAIR BOLSONARO 
contínua louco pelo dinheiro, 
reabre algumas fronteiras alegan-
do que sobreviveu a facadas, não 
será uma simples gripes que o vai 
matar. Na LAMBORDIA, Itália, 
a situação é avassaladora; Já to-
dos morrem completamente sós. 
E, em Moçambique, já nos bateu 
a porta só não sei se ontem ou se 
muito antes (os assintomáticos 
costumam ser em números mui-
to mais elevados do que os sin-
tómicos) daí a necessidade de se 
decretar o estado de emergência 
pelas condições de vulnerabili-
dade antes que seja tarde demais. 
Aliás, se vão rastrear os contac-
tos do primeiro infetado recém-
-chegado do Reino Unido é por-
que as autoridades competentes 
não fizeram a devida prevenção 
antes e deviam ser responsabi-
lizadas. Quanto ao controlo do 
gráfico de evolução da pande-
mia, dois passos significativos 
foram dados por sua Excelência 
o Presidente FILIPE NYUSI 
para evitar esse gráfico mortal, 
mas falta o terceiro passo, o da 
declaração oficial de estado de 
emergência. Mas, recuperemos 
por ora a recente declaração de 
estado de emergência em Por-
tugal para nos situarmos melhor. 

IV. MARCELO Rebelo de 
Sousa convoca, em Belém, o 
Conselho de Estado (em video-

conferência) para decidir se o 
estado de emergência nacional 
iria ser mesmo decretado e em 
que termos; ouvido igualmente o 
Governo, este produz o decreto e 
o faz chegar à Assembleia da Re-
pública solicitando autorização 
para o decretar. Decretado o esta-
do de emergência em Portugal, o 
Governo produziu o Decreto que 
estabeleceu os termos das medi-
das excecionais a implementar 
durante a vigência do estado de 
emergência, portanto, decretado 
pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 
de março, em resposta à pande-
mia tendo sido votado pela maio-
ria dos deputados e posterior-
mente assinado pelo Presidente. 
Com plenos poderes daí deriva-
dos, o Governo Constitucional 
de COSTA, anuncia medidas de 
apoio às famílias e empresas e 
outras medidas que visam tentar 
equilibrar contenção no espaço 
público e nas fronteiras e a não 
paragem da vida económica e 
social, medidas que todos, Pre-
sidente, Parlamento, Partidos e 
parceiros sociais, na expressão do 
Presidente “apoiámos, conscien-
tes de que só a unidade permite 
travar e depois vencer guerras.” 

V. Nota-se, a importância 
constitucional da declaração do 
estado de emergência como o 
mecanismo imperativo de prote-
ção do direito à vida e à saúde. 
Aliás, o próprio PR (por ser de 
uma fração política diferente da 
do Governo do dia) pareceu-me 
dessa vez bem recuperado do pri-
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virose, um verdadeiro estadista 
ao equilibrar os poderes (visíveis 
nessa relação causa-efeito que 
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pois, todos de fazer por con-
tribuir para ir o mais longe e o 
mais depressa possível nesta luta 
desigual. E quanto mais depres-
sa formos, mais depressa podere-
mos salvar vidas, salvar a saúde, 
mas também concentrar-nos nos 
efeitos, a prazo, no emprego, nos 
rendimentos, nas famílias, nas 
empresas. E, mesmo agora, só 
se salvam vidas e saúde se, en-
tretanto, a economia não morrer. 
Por isso, o Estado está a ajudar 
a economia a aguentar estes lon-
gos meses mais agudos. Fazendo 
o que possa para proteger o em-
prego, as famílias e as empresas. 

Mas nós temos de fazer a nossa 
parte. Não parar a produção, 
não entrar em pânicos de forne-
cimentos como se o País fechas-
se, perceber que limitar contágio 
e tratar contagiados em casa 
é e tem de ser compatível com 
manter viva a nossa economia. 
Assim é em tempo de guerra, as 
economias não podem morrer.” 

VI. Cinco razões essenciais 
justificam o passo dado pelo Es-
tado Português, explica MAR-
CELO. Recuperemos, três de-
las: (i) Antecipação e reforço 
da solidariedade entre poderes 
públicos e deles com o Povo – 
“(…) Nós, que começamos mais 
tarde, devemos aprender com os 
outros e poupar etapas, mesmo 
se parecendo que pecamos por 
excesso e não por defeito”; (ii) 
Prevenção – “Diz o povo: mais 
vale prevenir do que remediar. O 
que foi aprovado (…) permite ao 
Governo que possam ser toma-
das, com rapidez e em patama-
res ajustados, todas as medidas 
que venham a ser necessárias no 
futuro. Nomeadamente, na cir-
culação interna e internacional, 
no domínio do trabalho, nas con-
centrações humanas com maior 
risco, no acesso a bens e serviços 
impostos pela crise, na garantia 
da normalidade na satisfação de 
necessidades básicas, nas tarefas 
da proteção civil, em que, nos 
termos da lei, todos já são convo-
cados, civis, forças de segurança 
e militares. O que seria, mais tar-
de, se fosse necessário agir, num 
ou noutro caso, neste quadro pre-
ventivo e ele não existisse?”; (iii) 
Contenção – “Este é um estado 
de emergência confinado, que 
não atinge o essencial dos direi-
tos fundamentais, porque obede-
ce a um fim preciso de combate à 
crise da saúde pública e de cria-
ção de condições de normalida-
de na produção e distribuição de 
bens essenciais a esse combate”.

VII. Caros concidadãos! Assim 
como os portugueses (em qua-
rentena forçada) entoam A Por-
tuguesa: “Heróis do mar, nobre 
povo, Nação valente, imortal, 
Levantai hoje de novo, O esplen-
dor de Portugal! Entre as brumas 
da memória, Ó Pátria, sente-se a 
voz, Dos teus egrégios avós, Que 
há-de guiar-te à vitória!” tam-
bém nós, cantemos: “Na memó-
ria da África e do Mundo, Pátria 

bela dos que ousaram lutar, Mo-
çambique o teu nome é liberda-
de, O sol de Junho para sempre 
brilhará (…); Moçambique nos-
sa terra gloriosa, pedra a pedra 
construindo o novo dia, milhões 
de braços, uma só força, ó pátria 
amada, vamos vencer” é quanto 
a nós: aprender a falar sem abrir 
a boca. Roguemos, no caso duma 
eventual declaração de conten-
ção, para que o Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) não se feche a 
cinco chaves; para que o SNS à 
imagem doutros SNS do Mundo 
inteiro e à imagem dos Padres 
italianos que adormeceram na es-
perança da ressurreição faça he-
roísmo diário, pela mão dos seus 
notáveis e amáveis profissionais. 

VIII. Vamos manter a calma e a 
fé! Enquanto o sol brilhar, o seu 
D3 estará disponível, pronto para 
nos ajudar a sobreviver; mesmo 
que estejamos nesta “prisão do-
miciliária” por tempo indetermi-
nado o importante é que o con-
sigamos ver. Até lá, oremos com 
PAPA FRANCISCO, hoje, 25 de 
Março pelas 12h a oração mun-
dial do “Pai Nosso” por interces-
são de Nosso Senhor Jesus Cris-
to; Ele que tinha e tem o poder de 
curar os enfermos e de ressusci-
tar os mortos de que foi exemplo, 
LÁZARO; ele que de novo há-de 
vir em sua glória para julgar os 
vivos e os mortos e o seu Reino 
não terá fim; roguemos, para que 
pela comunhão do seu corpo e 
sangue, os nossos clamores uni-
versais se elevem como o san-
to incenso aos ouvidos do seu 
Pai, perdoe os nossos pecados 
passados, presentes e futuros, e 
inspire os homens (médicos e 
cientistas) na busca da cura do 
espírito, da alma e do corpo. 
Outro-sim, no caso de, a Decla-
ração de Estado de Emergência 
ser decretada em Moçambique, 
deixo aqui o meu apelo: que a 
mesma seja aderida, solidaria-
mente, e colaborada, de modo 
decisivo, no conteúdo do seu 
decreto, e cumprida, dentro do 
espírito da generosa prontidão, 
do amplo consenso, da respon-
sabilidade e do dever de justiça 
e cidadania. Enquanto essa vi-
rose não consegue conviver har-
monicamente com o organismo 
humano, cuidem-se! Ela mata 
e está a matar, tudo e todos.

de Moçambiquede Moçambique

I     
Urge uma Declaração Constitucional do Estado de Emergência Mundial
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Celebrating women’s milestones with a critical eye at the 
plight of Mozambican women & girls – the case of 
Mozambique

Mainstreaming gender within project cycles – design, 
implementation & monitoring and evaluation is a key step 
towards improving equitable participation, agency & benefits 
sharing between women & men in development 
interventions. Gender mainstreaming is also a fundamental 
tool for making the concerns & experiences of women & men 
an integral component of the value chain of developmental 
programming from design, implementation, monitoring & 
evaluation of policies, programs & projects. The key ultimate 
result of gender mainstreaming initiatives is that different 
behaviors, aspirations & needs of women & men, girls & boys 
are equally considering, valued and satisfied in an 
all-encompassing & inclusive fashion across political, 
economic, cultural & societal spheres.

Despite the fact that, the principle of gender equality is highly 
emphasized within the United Nations Universal Human 
Rights Charter, gender mainstreaming in development 
interventions has not been properly & effectively addressed. 
This has led to an enormous gender inequality gap, mostly in 
Africa where strong cultural norms place women & girls in a 
kind of “second class citizens” across various sectors of 
society. As the result, women & girls education is almost half 
of their male counterpart. This reduces positive health 
outcomes, limits their career prospects along with their 
economic advancement. Violence against women & girls is a 
widespread problem with direct impact upon the social, 
economic & health arenas. Data from the SDG5 (Sustainable 

Developmental Goal # 5 evaluations for the period between 
2009 - 2015 indicates that, of the 87 countries where gender 
disaggregated data was collected, 19 per cent of women 
between 15 & 49 years of age had experienced physical/or 
sexual violence by an intimate partner in 12 months prior the 
survey. Women are still underrepresented in managerial 
positions. In the majority of the 67 countries with data from 
2009 to 2015, less than a third of senior & middle 
management positions were held by women. Globally, 
women’s participation in single or lower houses of national 
parliaments reached only 23.4 per cent in 2017, just 10 
percentage points higher than in 2000. Despite this recent 
progress showing a certain level of political commitment to 
fulfil gender quotas so as to  boost women political 
participation & empowerment, more still needs to be done so 
that so that the voice of women is heard, and they can 
effectively contribute to the debate. It looks like it’s a big deal 
for women to lead managerial positions or to lead political 
agendas in equal proportions as men.

For the specific case of Mozambique, articles 35 & 36 of the 
Mozambican Constitution, highlight that every citizen is 
entitled to Gender Equity Rights, Equal Opportunities & to live 
in a Discriminatory Free Society. This also happens to be one 
of the main topics of the UN Universal Human Rights 
Declaration. Even though Mozambique had ratified the UN 
Declaration, the full implementation of those equal rights, 
remain very marginal due to societal stereotypes that place 
women at disadvantaged positions as far as advancement 
opportunities are concerned. Recent statistical data reveals 
weak female representation in many spheres in society 
especially in key decision making positions. Unfortunately, 

República de Moçambique
Ministério da Saúde

Direção Provincial de Saúde da Cidade de Maputo
Direção Provincial de Saúde de Nampula

women & girls are still the most vulnerable gender when it 
comes to employment opportunities including equal pay 
benefits, violence, social exclusion, HIV & AIDS, and other 
diseases including those related to new born, maternal & 
child sicknesses. It’s like women are the victims of the triple 
journey – as individuals, as mothers/wives & professionals 
(not to mention the informal employment which is virtually 
overlooked by developmental interventions). Women & girls 
are also underrepresented in Science, Technology, 
Engineering & Mathematics (STEM) fields both the public & 
the private sector, in low & middle income countries in which 
Mozambique is not an exception – this is the leaky pipeline 
effect.

Similar findings were also published indicating an insufficient 
number of projects utilizing adequate approaches that tackle 
the root cause of these societal problems which begins with 
the positive & meaningful engagement of men & boys in the 
gender equality narrative. There is a worldwide 
acknowledgment that men are the gatekeepers of the current 
gender order. However, they haven’t been properly 
approached & engaged from an enabling perspective by 
seeing them as part of the solution thus compromising the 
sustainability of projected outcomes of the problem. With the 
lack of proper men engagement, we continue to widen the 
gender injustice gap as well as the vicious cycle of women’s 
oppression, exclusion & abuse – this is the symbolic violence 
& systemic barriers that we hardly fail to address through our 
interventions.  These are precisely some of the issues that 
the Fanelo Ya Mina Institute is attempting to eradicate by 
addressing the root cause of these structural injustices & 
inequities through the positive & meaningful engagement of 

men & boys. However, far more still needs to be done to 
effectively mainstream gender in Mozambique & many 
developing countries.

For Mozambique mainstreaming gender into key 
developmental interventions is paramount to help carb 
inequalities and guarantee that both women & men voices 
are equality heard, and the benefits are equally shared. By 
doing so, sectors such – Health, Education, Agriculture, 
Environment, Energy, Water, Biodiversity, Conservation & 
Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) 
would be a fundamental step towards helping diminishing the 
gender inequity gap.

However, to be effective gender mainstreaming should 
happen at all levels - Policy, Programs & Project levels. For 
that, building Mozambican institutions (Public, Private & the 
third sector) manager’s capacity to assess, design, 
implement gender action plans & monitor their impact 
indicators is paramount for effectively mainstream gender 
across key developmental areas. Making sure that people on 
the ground, i.e managers, policy makers, academic 
institutions, the civil society organizations & individuals are 
aware of the need to crab inequalities is as important as 
simply guaranteeing that gender ins mainstreamed into the 
policy & programmatic levels – this requires embracing 
gender awareness, inclusion & diversity.

Therefore, creating proper support systems & building ground 
personnel technical capacity to smartly & effectively 
mainstream & monitor gender impact indicators into their 
daily work is critical. 
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10 percentage points higher than in 2000. Despite this recent progress showing 
a certain level of political commitment to fulfil gender quotas so as to boost 
women political participation & empowerment, more still needs to be done so 
that so that the voice of women is heard, and they can effectively contribute to 
the debate. It looks like it’s a big deal for women to lead managerial positions 
or to lead political agendas in equal proportions as men.
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Opportunities & to live in a Discriminatory Free Society. This also happens to 
be one of the main topics of the UN Universal Human Rights Declaration. Even 
though Mozambique had ratified the UN Declaration, the full implementation of 
those equal rights, remain very marginal due to societal stereotypes that place 
women at disadvantaged positions as far as advancement opportunities are 
concerned. Recent statistical data reveals weak female representation in many 
spheres in society especially in key decision making positions. Unfortunately,

women & girls are still the most vulnerable gender when it comes to employment 
opportunities including equal pay benefits, violence, social exclusion, HIV & 
AIDS, and other diseases including those related to new born, maternal & child 
sicknesses. It’s like women are the victims of the triple journey – as individuals, 
as mothers/wives & professionals (not to mention the informal employment 
which is virtually overlooked by developmental interventions). Women & girls 
are also underrepresented in Science, Technology, Engineering & Mathematics 
(STEM) fields both the public & the private sector, in low & middle income 
countries in which Mozambique is not an exception – this is the leaky pipeline 
effect.

Similar findings were also published indicating an insufficient number of projects 
utilizing adequate approaches that tackle the root cause of these societal 
problems which begins with the positive & meaningful engagement of men & 
boys in the gender equality narrative. There is a worldwide acknowledgment 
that men are the gatekeepers of the current gender order. However, they 
haven’t been properly approached & engaged from an enabling perspective 
by seeing them as part of the solution thus compromising the sustainability of 
projected outcomes of the problem. With the lack of proper men engagement, 
we continue to widen the gender injustice gap as well as the vicious cycle 
of women’s oppression, exclusion & abuse – this is the symbolic violence 
& systemic barriers that we hardly fail to address through our interventions. 
These are precisely some of the issues that the Fanelo Ya Mina Institute is 
attempting to eradicate by addressing the root cause of these structural 
injustices & inequities through the positive & meaningful engagement of men & 
boys. However, far more still needs to be done to effectively mainstream gender 
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For Mozambique mainstreaming gender into key developmental interventions is 
paramount to help carb inequalities and guarantee that both women & men voices 
are equality heard, and the benefits are equally shared. By doing so, sectors 
such – Health, Education, Agriculture, Environment, Energy, Water, Biodiversity, 
Conservation & Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) would 
be a fundamental step towards helping diminishing the gender inequity gap.

However, to be effective gender mainstreaming should happen at all levels - 
Policy, Programs & Project levels. For that, building Mozambican institutions 
(Public, Private & the third sector) manager’s capacity to assess, design, 
implement gender action plans & monitor their impact indicators is paramount for 
effectively mainstream gender across key developmental areas. Making sure that 
people on the ground, i.e managers, policy makers, academic institutions, the 
civil society organizations & individuals are aware of the need to crab inequalities 
is as important as simply guaranteeing that gender ins mainstreamed into the 
policy & programmatic levels – this requires embracing gender awareness, 
inclusion & diversity.

Therefore, creating proper support systems & building ground personnel technical 
capacity to smartly & effectively mainstream & monitor gender impact indicators 
into their daily work is critical.
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SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA,

SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO DO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE,

SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA,

SENHORAS E SENHORES DEPUTADOS,

SENHORES MINISTROS,

SENHORES VICE-MINISTROS,

DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES CIVÍS, MILITARES E RELIGIOSAS,

SENHORES MEMBROS DIRIGENTES JUDICIAIS DE MOÇAMBIQUE,

DOS ÓRGÃOS

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAPUTO,

SENHORA GOVERNADORA DA CIDADE DE MAPUTO,

SENHORES REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS, SENHORES MEMBROS DO CORPO DIPLOMÁTICO,

SENHORES MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,

CAROS CONVIDADOS, MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, EXCELÊNCIAS,

Permitam-nos nesta nossa primeira intervenção da presente Legislatura, a IX Legis-
latura, saudar o povo moçambicano e manifestar o nosso reconhecimento pela con-
fiança depositada num processo eleitoral complexo, de irregularidades, violação das 
liberdades individuais e a falta de consideração da legitimidade democrática do Povo 
Moçambicano expressa nas urnas.

O processo da democratização em curso ainda vai exigir sacrifício, persistência e luta 
política.

Reconhecemos o sofrimento, as sevícias, as atrocidades e a violação sistemática dos 
direitos fundamentais que uma parte dos nossos concidadãos residentes na Província 
de Cabo Delgado são sujeitos: a violência armada com características de uma guerra 
que mata, destrói infraestruturas públicas e privadas; paralisa economias domésticas, 
familiares e empresarial; limita a circulação de pessoas e bens; condiciona a produção 
agrícola e a sua comercialização; impede investimentos nacionais e estrangeiros.

Estas acções se enquadram na classificação do terrorismo armado, e compromete o 
futuro, destruindo o sonho comum dos moçambicanos de viver sem medo, caminhando 
seguros, tranquilos e confiantes.

Solidarizamo-nos com as Populações de Cabo Delgado, e associamo-nos a voz de todo 
povo Moçambicano. Este conflito tem de terminar. Os seus autores devem compreen-
der que o nosso povo é amante da Paz, e é em Paz que se pode construir uma nação com 
toda sua diversidade, desenvolvendo o bem-estar dos cidadãos.

As acções de atrocidades que se vivem em Cado Delgado são, a todos títulos, conde-
náveis. Às autoridades militares e paramilitares vai uma palavra de apreço pelo esfor-
ço que despendem na procura de tranquilidade naquele local. Apelamos que usem os 
meios disponíveis para garantir a tranquilidade e segurança das nossas populações.

Igualmente, solidarizamo-nos com as populações do centro do país, que há décadas 
vivem na incerteza, vítimas de uma violência armada que cria desgraça, sofrimento, 
subdesenvolvimento económico e social. Este conflito tem de terminar, tem de acabar 
para renovar as esperanças e criar uma verdadeira plataforma de reconciliação nacio-
nal e reencontro da nossa história; das nossas lendas; das nossas virtudes e ousadia de 
erguer uma nação reencontrada, forte, onde todos possamos ser cobertos pela nossa 
bandeira nacional sem discriminação.

Excelências,

Moçambique deve se reencontrar, resgatar a Paz efectiva com envolvimento de toda 
sociedade política, económica e civil.

Um dos condimentos para que a Paz se torne efectiva, é o processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração Social. Este tem que dar sinais concretos, ser célere e 
inclusivo.

Não podemos ignorar que a situação militar que se vive na zona centro além de re-
tardar o desenvolvimento coloca o país na lista dos países inseguros e não favorável 

aos investimentos, reduzindo assim a oportunidade do povo ter acesso aos diferentes 
mercados de emprego e comércio; a terra para produzir; e a livre circulação.

Moçambique precisa de uma Paz efectiva em todo território nacional, para que o povo 
possa viver em harmonia e perspectivar o seu futuro num ambiente de paz e livre de 
intimidação.

Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro Ministro, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados Excelências,

A Pandemia Covid-19, sobejamente conhecida como Coronavírus, colocou e coloca 
ainda o mundo inteiro de alerta máxima para defesa da Saúde Pública dos Cidadãos.

Esta pandemia, em pouco tempo, criou um impacto negativo na vida organizacional 
dos indivíduos, na economia mundial; nas relações comerciais internacionais; na pro-
dutividade global e no funcionamento dos Estados.

Moçambique, como parte integrante das nações, ressente-se desta situação caótica. 
Não está isenta de riscos.

Saudamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, reforçadas pelas nos-
sas autoridades nacionais visando prevenir e lidar com a situação, incluindo todas as 
medidas anunciadas e restrições a considerar. Trata-se de uma luta global da huma-
nidade, em que toda a humanidade deve-se envolver com todas as forças. Senhoras e 
Senhores este é caso para dizermos: ou ele, o Coronavírus, ou nós.

As medidas de prevenção anunciadas visam de facto prevenir o cidadão moçambicano 
de ser afectado por este mortífero inimigo da saúde pública, que já ceifou vidas à escala 
global.

Todas medidas de prevenção são bem-vindas, e apelamos as moçambicanas e moçam-
bicanos para que acatem com estas medidas, e cada um assuma a sua responsabilidade 
e seja transmissor das medidas de prevenção anunciadas pelas autoridades de saúde 
no país, e seja vigilante do seu próximo, no cumprimento das restrições superiormente 
estabelecidas, para que todos sejamos salvos desta pandemia.

Urge a esta casa do povo, na qualidade de legislador, no seu máximo critério, em nome 
do Estado de Direito e da Legalidade em respeito as liberdades individuais e da conser-
vação da vida humana, acomodar estas medidas de prevenção e restrições, como uma 
medida extraordinária para se conformar com situação pontual na defesa da Saúde Pú-
blica, observando a Constituição da República dando as autoridades nacionais poderes 
específicos na gestão e tratamento deste combate sem tréguas a Pandemia de Covid-19.

Encorajamos o pessoal médico e paramédico; de migração, de segurança e outros direc-
tamente envolvidos nesta missão anti coronavírus de manter e elevar este alto espírito 
de responsabilidade na defesa da Saúde Pública dos Moçambicanos e outros Cidadãos 
no território nacional, para que o impacto do Covid-19 seja mitigado no nosso país.

A este esforço das autoridades governamentais e de saúde em particular, nas condições 
conhecidas do nosso país, expressamos o nosso apreço e reconhecimento. A nação vai 
agradecer. Estamos convencidos de que as nossas autoridades nacionais usarão todos 
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DISCURSO DE ABERTURA DA 1a SESSÃO DA 9a LEGISLATURA
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meios, informações e dados disponíveis para melhor direcionar o país para fazer face à 
esta pandemia.

E endereçamos um apelo para que as autoridades centrais criem as condições necessárias 
para todos aqueles que estão na linha da frente neste combate anti Coronavírus, Covid-19 
e seja extensivo a todo território nacional.

Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro Ministro, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados Excelências,

Para esta legislatura, a Bancada Parlamentar do MDM, considera que entre muitos desa-
fios há que destacar os seguintes:

 l Resgatar a Paz: é só com a paz efectiva se pode dinamizar a economia nacional, 
inclusiva e partilhada, criando oportunidades, possibilidades, empregos e rique-
zas, assim como, fazer a terra fonte de comida, comercialização de produtos 
agrícolas e alavanca da nossa indústria; 

 l Reflectir sobre o modelo mais justo e realista da Governação descentralizada: 
a governação descentralizada tem que ser efectiva e real, isto é, os eleitos para 
governar localmente não devem ser bloqueados através de estruturas gover-
nativas paralelas no mesmo espaço territorial. Essa reflexão tem que produzir 
um quadro legal que possa dar o verdadeiro sentido da governação provincial, 
em que o Governador exerça de facto as suas responsabilidades na base da 
legitimidade democrática. A Governação descentralizada só terá sentido com 
desconcentração do poder central em relação as províncias. A duplicação de 
estruturas governativas desnecessárias é dispêndio do erário público que deve-
ria ser canalizado às áreas de desenvolvimento social e humano. Urge definir a 
política das finanças para as províncias na área da política fiscal;

 l Economia Inclusiva, Participada e Partilhada: O Empresariado Nacional tem 
que ser potenciado para ser a base de promoção e geração de empregos. Por 
isso, devem privilegiar-se políticas que garantam a estabilidade de pequenas e 
médias empresas, passando necessariamente por um ambiente de negócios em 
que reina a concorrência leal, sem interferência do Governo. O apoio institu-
cional a estas empresas tem que ser no âmbito da capacitação, modernização, 
conhecimento e na busca do know how das tecnologias. Os recursos hídricos, 
marinhos, minerais, hidrocarbonetos e florestal, incluindo a terra, não podem 
ser geridos em benefício de um determinado grupo em prejuízo de milhões de 
moçambicanos. Estas riquezas devem ser transformadas em catalisadores de 
desenvolvimento para que possamos alcançar a independência económica. Só 
com uma economia inclusiva, participada e partilhada, será possível mobilizar 
os recursos humanos, independentemente de cores políticas e estrato social com 
toda inteligência moçambicana na batalha pela independência económica. Nes-
ta batalha económica não se pode excluir o mercado informal; neste processo 
deve-se criar estratégias de médio e longo prazo, visando a transformação dos 
comerciantes informais em formais, com políticas educativas e atractivas; 

 l Fundo soberano: As evidências indicam haver consenso nacional de criação de 
um Fundo Soberano proveniente dos rendimentos da exploração dos nossos 
recursos. A Assembleia da República deve assumir a sua responsabilidade nesta 
matéria para garantir a sua gestão transparente e inclusiva, com os termos de 
uso; de distribuição; de aplicação e prestação de contas bem estabelecidas; 

 l Agricultura e agro-negócio: A terra é a base do desenvolvimento, e a maior 
parte da nossa população vive nas zonas rurais, onde a terra é o único recurso 
válido para rentabilizar. Estaremos atentos para que 10% do Orçamento do Es-
tado esteja alocado para agricultura;

 l Pequenas e Medias Empresas: são a base da alavanca da economia nacional e 
geração de emprego. A situação e conjuntura presente exigem políticas de mo-
dernização e capacitação, para que isso possa acontecer é importante direcionar 
incentivos fiscais na aquisição de equipamentos de produção e manufaturação. 
A política financeira, por sua vez, tem que promover um ambiente de juros fa-
voráveis ao sector produtivo; 

 l Infraestruturas: O Estado não pode autodemitir-se das suas responsabilidades em 
garantir que a água; a energia elétrica e as estradas estejam presentes nas áreas 
produtivas e de desenvolvimento social. A vontade popular de desenvolver e con-
tribuir no crescimento económico do país tem que ser estimulada com as infraes-
truturas; 

 l Política Fiscal: os encargos fiscais não devem constituir factores de fuga ao fisco, 
mas estimular o crescimento da base tributaria. Os impostos são altos. A política 
fiscal tem que enquadrar todos sectores de rendimentos desde empresarial a sector 
familiar e singular, e a sua cobrança ser correspondente aos devidos lucros, sem 
prejudicar as regras e a concorrência do mercado. As camadas sociais desfavore-
cidas não devem ser vítimas de uma política fiscal injusta; 

 l Mudanças climáticas: urge haver esta abordagem com profundidade, lecionar nas 
escolas e debater-se a questão de mudanças climáticas nas comunidades. A con-
servação do meio ambiente, a protecção costeira e o combate a erosão tem que 
ser uma acção permanente assim como a mudança de atitude no tratamento e 
conservação da natureza e zonas verdes. O equilíbrio ecológico é um imperativo 
nacional para a defesa do nosso meio ambiente. Nos planos de planeamento físico 
e urbanização, aspectos elementares não podem ser ignorados. As experiências 
vividas dos ciclones Idai e Kenneth ensina nos caminhos de resiliência a ser se-
guidos. Temos de conservar a nossa natureza e proteger o verde; 

 l Enquadramento do Mercado Informal na Economia formal: O mercado informal 
emprega mais pessoas do que o mercado formal, isto é, não mais do que 9% da 
população activa está no mercado formal. A formalização do mercado informal 
tem que ser na base de um plano estratégico da sua transformação e estruturação 

sem destruir o seu tecido socioeconómico. O Mercado Informal faz parte da nos-
sa economia; os que exercem o mercado informal não podem ser confundidos 
com vendedores ambulantes. Estes podem ser agrupados num outro grupo. Não 
se pode ignorar o volume monetário que circula no mercado informal. Com um 
diálogo inteligente para a sua formalização e enquadramento no sistema de segu-
rança social estaremos a garantir estabilidade social de uma parte significativa da 
população activa para os próximos 15, 20 e 30 anos;

 l Qualidade do Ensino e Serviços Públicos (Saúde e Administração Pública): O 
nosso ensino público continua com problemas de estruturação. O programa cur-
ricular; as condições e a motivação dos professores, nas condições actuais, não 
estão em condições de competir com o sector privado e, naturalmente, na região 
da SADC. Há que inverter a situação através de programas consolidados e refor-
mas, e elevar as condições dos Professores.

Os problemas que se vivem no sector de Saúde Pública são sobejamente conhecidos. Os 
doentes, independentemente da gravidade do seu estado de saúde, esperam 2, 3 ou 4 meses 
até um ano para serem atendidos por um médico de especialidade. Esta situação não é 
agradável. Além do atendimento público urge revisitar o sistema de assistência médica e 
medicamentosa, de modo a torna-lo funcional e eficiente.

Os serviços da administração pública tem um ritmo próprio, de lentidão, uma burocracia 
que no pleno seculo XXI não é aceitável, falta de eficácia e eficiência. A dinâmica dos tem-
pos de hoje requer a mudança de paradigma; requer mais profissionalismo.

A despartidarização do Estado continua a ser o imperativo nacional.

Continuaremos a defender políticas concretas e realizáveis para enquadrar jovens e mulhe-
res no mercado de emprego e auto emprego.

Excelências,

Não podemos ignorar que a Corrupção Generalizada, os Sequestros e a Lenta Justiça, são 
factores negativos para a economia nacional, desenvolvimento e a estabilidade social.

A Corrupção Generalizada tomou conta do Estado Moçambicano, prejudicando a econo-
mia das empresas públicas, aumentando os serviços de divida interna e externa, reduzindo 
a capacidade do Estado em apoiar as camadas vulneráveis e garantir o funcionamento nor-
mal dos serviços públicos na educação, saúde e transportes públicos.

O combate a corrupção requer a vontade política efectiva, com actos e medidas de respon-
sabilização dos seus autores e mandantes.
Os sequestros tem sido um fenómeno ameaçador; as elevadíssimas somas monetárias que 
são anunciadas para satisfazer as exigências dos raptores são assustadoras e mexem com o 
sistema financeiro, e muitas vezes fora do circuito financeiro legalmente instituído.
Esta acção tem afugentado investidores, provocando transferência de capitais para outros 
países, criando instabilidade em sector empresarial com prejuízo a economia nacional e 
colocando nossos concidadãos no desemprego.
A lentidão da nossa Justiça em julgar os corruptos assim como os que lesaram financeira-
mente Moçambique cria mal-estar na sociedade e no sector empresarial prejudicando, deste 
modo, a normalização da nossa economia.
A lentidão das autoridades policiais e judiciais em descobrir e destruir a teia dos raptores 
transmite a mensagem de que não há segurança para fazer negócios.
Esta lentidão faz com que alguns apelidem o nosso Estado de Estado com um grande po-
tencial de Estado falhado.
É preciso inverter este quadro, tornando o combate a corrupção um combate sério e crimi-
nalmente responsabilizando os infractores.
Só com uma Justiça actuante, na base da lei e defesa do interesse publico; com decisões, 
deliberações, acórdãos e sentenças respeitadas e justas será possível restaurar a confiança 
nas instituições de justiça em Moçambique
Só uma Justiça Credível ganha Autoridade, e seus fazedores Respeito e Menção.

Excelências,
Ao nível do Parlamento temos que revisitar o nosso Regimento e aprovar o Estatuto do 
Funcionário Parlamentar.
A Bancada Parlamentar do MDM está aberto para revisitar o nosso Regimento da Assem-
bleia da República para torna-lo mais abrangente e inclusivo tendo em conta a dinâmica e a 
realidade vivida nesta magna casa do Povo Moçambicano que seja representativo e centro 
de debate de políticas nacionais em defesa da unidade e coesão da nação moçambicana.
Em relação ao Estatuto do Funcionário Parlamentar estamos disponíveis para a sua discus-
são e aprovação.
Senhora Presidente da Assembleia da República,
Queremos lhe assegurar que o nosso compromisso, como Bancada Parlamentar do MDM 
é de colaborar para que esta casa seja de facto o centro por excelência de debate de ideias 
para a manutenção dos interesses dos Moçambicanos, elevando, cada vez mais, a nossa 
democracia em construção.
Uma palavra aos nossos homólogos, as Chefias das Bancadas Parlamentares da Frelimo e 
Renamo aqui presentes: queremos manifestar a nossa inteira disponibilidade de colaborar, 
encorajando o diálogo permanente, de modo a encontrar consensos para o melhor funciona-
mento e alcance dos objectivos desta nobre instituição, que representa o poder legislativo.
Queremos, finalmente, desejar a todos um bom trabalho nesta sessão, sem esquecer as me-
didas de prevenção contra o Coronavírus, pois cada um de nós tem a co- responsabilidade 
de garantir que, sem medo e nem pânico, se sigam e cumpram as instruções superiormente 
emanadas no combate a este mal. O mundo, e Moçambique em particular, vencerá este 
combate.
Pela atenção dispensada o nosso muito obrigado. Maputo, 25 de Março de 2020. Lutero 
Chimbirombiro Simango, Chefe da Bancada Parlamentar do MDM.
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1 Médico com mestrado em epidemiologia, especialista em saúde pública, com mais de 40 anos de experiência. Assumiu funções directivas e profissionais no Ministério da 
Saúde a nível distrital, provincial e nacional. Actualmente está reformado e é consultor. 
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COVID-19: INFORMAÇÃO E CONTRIBUTO PARA MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS

O Observatório do Meio Rural agradece ao Dr. Avertino Barreto por esta colaboração que ao OMR, como instituição da sociedade civil, compete 
contribuir independentemente do objecto do seu mandato estatutário: Agricultura e desenvolvimento rural.

1. A NOVA PANDEMIA: COVID-19
Esta nova Pandemia, inicialmente circunscrita a uma região bem de-
finida (Epidemia), alastrou-se ao mesmo tempo para vários outros 
países provocando esta nova pandemia.

Esta não é a primeira vez que o mundo sofre de pandemias. Recordar 
que, em anos relativamente recentes, o mundo foi assolado por ou-
tras pandemias. Os primeiros relatos datam de 1580 na Ásia que, em 
6 meses, espalhou-se pela Europa, Africa, América do Norte e Reino 
Unido, provocando uma mortalidade de aproximadamente 10% da 
população nas áreas afectadas.

Seguiram-se outras pandemias Gripe Russa (1889), Gripe Espanhola 
(1918), Gripe Asiática (1957), Gripe de Hong Kong (1968) e a actual 
Gripe por Coronavírus (2019).

Não esquecer outras Pandemias causadas por outros organismos pa-
togénicos nomeadamente as pandemias de Cólera, Varíola e Saram-
po.

2. O VÍRUS E A DOENÇA
Em finais de 2019, na China, foi identificado, pela primeira vez, um 
novo vírus, o SARS-COV-2, causador de uma infecção respiratória 
grave, como a pneumonia. A esta nova doença a OMS atribuiu o 
nome de COVID-19 tendo como base a palavra Corona Vírus e o seu 
aparecimento no ano 2019: “Corona”, “Vírus”, e “Doença”, no Ano 
“2019”. Temos assim o SARS-COV-2 (Síndrome Respiratório Agudo 
Grave – Corona Vírus 2) nome atribuído ao novo vírus e COVID-19 
que é o nome atribuído à doença.

Este novo vírus faz parte de um grande grupo de vírus, os coronaví-
rus, que podem causar inúmeras infecções, principalmente associa-
das ao Sistema respiratório, semelhantes às gripes comuns ou evoluir 
para uma doença mais grave, como a pneumonia.

Este novo vírus apresenta algumas características especiais e novas 
que ainda carecem de estudos mais aprofundados por forma a se co-
nhecer melhor o seu hospedeiro, o seu comportamento no processo 
de contaminação, meios mais eficazes de prevenção e a epidemiolo-
gia da doença.

Hoje já se conhece a sua cadeia genética, o seu elevado peso mole-
cular, a sua sobrevivência em distintos locais e meios anti-sépticos, 
informações que nos permitem tomar algumas medidas preventivas 
no sentido de conter a evolução da pandemia.

3. SINAIS E SINTOMAS
Os sinais e sintomas são muito semelhantes às gripes comuns, no-
meadamente:

ll Febre
ll Tosse

ll Dificuldades respiratórias
ll Dores de garganta e/ou corrimento nasal
ll Cefaleias e/ou dores musculares e cansaço

Em situações mais graves, o quadro clínico pode evoluir para uma 
pneumonia grave e, consequentemente, uma insuficiência respirató-
ria aguda, podendo mesmo levar à falência de alguns órgãos como, 
por exemplo, os rins, e terminar mesmo na morte do paciente.

Todo este quadro clínico clássico descrito na literatura vigente tem 
sido contrariado em alguns casos em que os doentes se apresentam 
sem febre e aparentemente sem quaisquer outras queixas.

O período de contágio da doença é estimado em 14 dias. Por esta 
razão o tempo obrigatório de quarentena é de duas semanas.

4. TRANSMISSÃO
É já considerada como certa que a transmissão mais provável é de 
pessoa a pessoa, mas estudos epidemiológicos retrospectivos mos-
tram que muitos casos iniciais da infecção não tinham visitado (tido 
contacto) com o Mercado Wuhan local, onde existem algumas evi-
dências de ter sido a principal fonte de infecção e, posteriormente, de 
disseminação da doença.

No entanto, persistem muitas dúvidas merecedoras de mais investi-
gação sobre o padrão epidemiológico da doença e do vírus causador 
da mesma.

5. PREVENÇÃO – GENERALIDADES
A evolução inicial da epidemia do COVID-19 na China determinou a 
implantação de algumas medidas preventivas, quer de carácter indi-
vidual, como de carácter colectivo.

O desconhecimento inicial da doença e do seu padrão epidemioló-
gico exigiu, de imediato, a desinfecção dos espaços supostamente 
contaminados, isolamento dos doentes e imposição de quarentena 
aos indivíduos com alguns sinais e sintomas da doença, bem como 
aos contactos mais próximos destes indivíduos. 

O evoluir da epidemia com um crescimento exponencial, apesar da 
baixa taxa de mortalidade, obrigou a medidas mais restritivas incluin-
do, mesmo, a quarentena de toda a população vivendo em cidades, 
localidades e vilas mais expostas à contaminação pelo vírus SARS-
-COV-2.

Actualmente, e face à Declaração da OMS, que declarou esta nova 
situação como Pandemia, novas medidas estão a ser tomadas pelos 
países afectados, tendo em conta as experiências vividas nos países 
mais atingidos onde o próprio Sistema de Saúde foi posto em causa.

A evidência científica mostra que:
ll O principal meio de transmissão é de pessoa a pessoa;
ll O vírus sobrevive mais ou menos em função do ambiente 
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onde está exposto
ll O vírus tem um peso molecular elevado;
ll É termo-lábil (sensível à temperatura) a temperaturas supe-

riores a 270 C;
ll Não existe vacina para a prevenção, nem medicamentos es-

pecíficos para tratamento dos doentes;
ll Idosos, doentes com patologias crónicas, especialmente as 

imunosupressivas, e as crianças constituem um grande gru-
po de risco;

ll Os trabalhadores da saúde são também outro grupo de ris-
co;

E que em todo este quadro, é fundamental que se observem algumas 
medidas preventivas nomeadamente:

ll Evitar ajuntamentos de pessoas, ou mesmo determinar 
o seu isolamento temporário respeitando o princípio da 
QUARENTENA;

ll Que as pessoas mantenham um distanciamento de 1 metro 
entre elas;

ll Que as pessoas, ao tossirem, utilizem a prega do cotovelo 
como barreira e lenços de papel que, posteriormente, de-
vem ser atirados para recipientes de lixo;

ll Lavar muito bem as mãos com sabão durante aproximada-
mente 20 segundos;

ll Desinfectar todas as superfícies utilizadas no dia a dia, no-
meadamente maçanetas, superfícies de trabalho, espaços 
por onde caminham, especialmente em casa e nos locais 
de trabalho

ll Desinfectar com o vulgo “lixivia” (hipoclorito de sódio ou 
cálcio a 0.1-0.2%)

ll Desinfectar com soluções alcoólicas superiores a 70%. 
Não esquecer que estes produtos são muito voláteis e 
que, abrindo 2 a 3 vezes o recipiente, a solução perde, de 
imediato, o seu poder desinfectante para com o vírus

ll Reservar as máscaras e luvas para os profissionais de saú-
de, doentes e contactos dos doentes, e provedores de ser-
viços de atendimento ao público

ll ATENÇÃO - A maior prevenção depende da atitude de 
cada um de nós, ao tomarmos as devidas precauções para 
não sermos contaminados e não contaminarmos o próxi-
mo

ll Qualquer sintomatologia suspeita da doença, contactar 
de imediato as estruturas competentes e, voluntariamen-
te, ficarmos de quarentena

ll Evitar situação de pânico, manter a calma e discernimento

6. EM MOÇAMBIQUE
Num passado bem recente em Moçambique, o Serviço Nacional de 
Saúde teve de se organizar para fazer face a epidemias sérias de 
Cólera e Meningite e conter epidemias causadas pela Gripe das Aves 
e o SARS.
São sobejamente conhecidas as dificuldades que o país, no geral, 
enfrenta e enfrentou, no geral, e, em particular, no Serviço Nacional 
de Saúde. São reconhecidas as capacidades do Sistema em respon-
der aos maiores desafios que atingiram a população Moçambicana. 
Um exemplo a referir foi a imposição de quarentena durante a crise 
originada pela Gripe das Aves e do SARS.
São reconhecidos os parcos recursos humanos e materiais que o 
país enfrenta. É reconhecido também o louvável esforço desenvolvi-
do pelo sector da saúde nos momentos mais difíceis.
Com esta nova Pandemia, mais uma vez, a confiança que deposita-
mos no sector da saúde será compensada pois sabemos que todos 
os recursos serão utilizados para garantir, mais uma vez, o bem-
-estar da população.
Como no passado, existirão atitudes menos compreensíveis de al-
guns trabalhadores da saúde, mas que, em nada, poderão ser mo-
tivos para desacreditar no Sistema. Tal como no passado, haverá 
algumas vozes discordantes e mesmo críticas negativas; não será 
por isso que o sector será abalado ou diminuirá o seu esforço em 
salvar vidas.
Existe uma experiência acumulada dos anos anteriores que será va-
lorizada e norteará as novas acções. A experiência também mos-
tra que mesmo nos países mais desenvolvidos e com muitos mais 
recursos as dificuldades existem, os críticos aparecem, mas os tra-

balhadores de saúde nunca baixaram os braços. Cumprem sempre 
com os seus deveres.
Este é o momento de provarmos, mais uma vez, quem somos, o que 
podemos dar.
Temos de trabalhar com o que existe, rentabilizar o melhor possível 
os nossos recursos. 
Este não é o momento de queixas, pedidos, sonhos. Temos de ser 
realistas, temos os “Chapas”, “My Love”, mercados superlotados, 
mercados informais em todos os lados, vivemos numa verdadeira 
panela de pressão. Temos de encontrar, inventar soluções viáveis, 
compreensíveis para estas situações. 
Sabemos que a porta de entrada será, em princípio, através dos 
viajantes que entram por via aérea e marítima e, em particular, os 
turistas que vêm de países já infectados e os vendedores que atra-
vessam diariamente as fronteiras terrestres; serão esses os prováveis 
contaminantes. Temos também os nossos maus hábitos de higiene.

7. O QUE DEVEMOS FAZER?
Muitas recomendações estão escritas, muitas medidas são toma-
das, muito queremos fazer. Ao longo de muitos anos de trabalho 
aprendi que o sucesso de algumas medidas depende das condições 
objectivas em que vivemos, da capacidade de comunicação, da sim-
plicidade das nossas recomendações e, como resultado, a medição 
da sua eficiência.

Neste sentido recomendo:

ll Lavagem das mãos e dos punhos durante 20 segundos 
com sabão (de preferência o que é vendido em barras e 
muito utilizado pelas populações pois é mais efectivo e 
barato) 

ll Evitar proximidades com outras pessoas garantindo uma 
distância de, pelo menos, 1 metro

ll Evitar colocar os dedos nos olhos, nariz e boca
ll De preferência, utilizar a mão que não utiliza para comer, 

escrever e mexer nos objectos para abrir as portas, mexer 
em fechaduras ou carregar objectos. Para os que utilizam 
normalmente a mão direita devem utilizar a mão esquerda 
para as actividades não essenciais e vice-versa

ll Garantir que todas as superfícies que tocamos sejam de-
sinfectadas, de preferência com água e sabão, lixivia a 
0,1% ou outros detergentes, não descurando o uso de so-
luções alcoólicas com concentração superior e permanen-
te a 75% (se abrirmos a embalagem duas a três vezes o 
teor alcoólico diminuirá e será inefectivo)

ll Desinfectar o chão das nossas casas e serviços públicos e 
privados

ll Evitar beijar ou apertar as mãos das pessoas amigas e co-
nhecidas

ll Garantir os meios necessários para que nos locais de con-
centração (bichas) para a procura de espaços nos diver-
sos tipos de transporte, haja a possibilidade de lavagem/
desinfecção das mãos com água e sabão ou com lixivia 
(hipoclorito de sódio ou cálcio) ou o vulgar “Certeza”.

ll Evitar qualquer proximidade com pessoas suspeitas, que 
tenham febre, tosse e/ou dores de garganta, indisposição 
geral, dores musculares

ll Qualquer indivíduo suspeito deve contactar os serviços de 
saúde e seguir as orientações dadas antes de sair de casa

ll Os nossos animais de estimação que passeiam nas ruas 
também são um risco; nada melhor que desinfectar as 
suas patas com água e sabão e/ou mesmo lixivia

ll Desde já pensar em começar a limitar viagens para o exte-
rior do país bem como a entrada de viajantes oriundos de 
países já infectados.

O sucesso das recomendações depende só, e somente, da ati-
tude de cada indivíduo, do seu empenhamento e respeito pelo 
próximo; o serviço de saúde vai cooperar minimizando as nossas 
falhas pessoais, o nosso incumprimento

Se temos amor próprio e respeitarmos os outros cidadãos, o CO-
VID-19 não atingirá proporções graves como temos vindo a obser-
var no resto do mundo. Começar a prevenir agora, antes do vírus 
entrar em nossa casa, em Moçambique.
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se tratar com justiça e de acordo 
com a lei. Um funcionário de uma 
Organização internacional disse 
que ser preso em Cabo Delgado 
é  quase uma sentença de morte. 
Temos o exemplo de um colega 
jornalista, o Amade. Foi detido, 
acusado de ter mapas da zona de 
Macomia que serviam o “al shab-
bab”. Quatro meses depois, foi 
solto. É preciso ser extremamente 
cuidadoso no respeito dos Di-
reitos Humanos. Nós outros, que 
andamos cá há muito tempo, pela 
idade, e participámos na luta con-
tra o colonialismo sabemos o que 
é a tortura.

Canal – Se diz que a questão 
essencial é a distribuição da 
riqueza de forma justa, então 
considera também que a cono-
tação religiosa é apenas uma 
capa de pedido de inclusão?

Yussuf Adam – Sim, a questão 
da riqueza em Cabo Delgado é 
clara. Vejam lá a história dos in-
divíduos que aparecem a construir 
a ponte que ruiu sobre o rio Mon-
tepuez. Façam um diagrama das 
suas relações e negócios. Mas o 
que choca é que os que são mais 
punidos não são os grandes em-
presários, são os pequenos. Em 

Mocímboa, os vendedores do 
mercado queixam-se que todos 
os dias têm que pagar “refresco” 
ao funcionário da Câmara, ao 
Polícia, etc.. Um dos chineses 
que saiu de Mocímboa depois do 
ataque estava a contar que, no 
caminho para Mueda e depois 
para Montepuez, via “chapa” em 
vários postos, os polícias pediam 
“refresco”. E ele ria, dizendo: 
“Agora não tenho, porque estou a 
fugir. Vocês é que me podiam dar 
um refrescozito”. Há ocupações 
de terra de uma forma ilegal. As 
consultas populares são mal fei-
tas. Os indivíduos que vão fazer 
essas consultas não têm as carac-
terísticas que o povo da zona acha 
que deve ter alguém para dialogar 
com eles. Tem de ter idade, barba, 
ou ser mulher, mas mãe. Isso já 
foi bem estudado em Nampula, no 
Dati, durante a guerra da Renamo. 
Mogens Pedersen, que estudou 
os sistemas de produção e de ex-
tensão agrícola, descobriu esses 
fenómenos. Gefrray fez depois o 
seu estudo sobre “La Cause des 
Armes au Mozambique”. Muitos 
dos camponeses disseram a várias 
organizações não-governamentais 
nacionais que lhes davam 7,50 
meticais por metro quadrado e de-

pois vendiam por 100 dólares. Há 
inúmeras informações sobre esse 
tipo de problemas. A Lei de Terras 
é usada para saquear o direito de 
posse consuetudinária das famí-
lias. Tens de sair porque a terra 
não é tua, é do Estado. E o dono 
diz: “Vivo aqui há cinquenta anos, 
e a terra é minha”. Eles dizem que 
“Não tens título, sai”.

Canal – E a conotação reli-
giosa?

Yussuf Adam – A conotação 
religiosa ou étnica é uma camada 
de fumo. Há mwanis, macondes, 
angonos, etc., envolvidos na in-
surgência. Há cristãos, católi-
cos, muçulmanos, protestantes e 
mesmo animistas. Há uma certa 
islamofobia muito frequente, pois 
quem tem “bara” e usa “hanzu” 
é “muclano”.  A conotação reli-
giosa é um pedido de inclusão, 
mas também de mobilização. En-
quanto os “al shabbab” estiveram 
em Mocímboa, em Quissanga e 
mesmo em Bilibiza, chamaram 
as pessoas à oração do momento. 
Rezaram juntos. Em Mocímboa, 
na mesquita central, os imams 
locais fugiram pela porta de trás. 
Não sei porquê. O que sabemos 
é que a população em Cabo Del-

gado considera que há três grupos 
sociais nas suas aldeias, os do-
nos da terra descendentes dos que 
abriram o mato, os “vientes” e os 
“epothas”. “Epotha” não tem di-
reitos sobre a terra. Um grupo de 
investigação de uma empresa em 
Maputo fez um estudo em várias 
aldeias e verificou que, quando os 
três grupos participam no diálogo 
sobre intervenção para o desen-
volvimento, sobre mudanças de 
locais da aldeia, machambas, os 
acordos a que chegam são res-
peitados.

Canal – Considera que esta-
mos perante uma guerra dos 
insatisfeitos de Cabo Delgado 
contra os que tomam decisões 
em Maputo, mas no âmbito 
dos ganhos da exploração 
petrolífera?

Yussuf Adam – Essa pergunta 
precisava de vários volumes de 
livro para responder. Mas é ver-
dade, os [habitantes] locais zan-
gam-se contra os “maputecos” 
mas também contra a perda de 
riqueza. Um rei, perto de Palma, 
disse-me que não queria com-
pensações, mas queria que o seu 
reino fosse considerado sócio 
da empresa de petróleo. Assim, 

sempre que a empresa ganhasse 
dinheiro, ele e o seu povo, a sua 
população, iam ganhar dinheiro. 
Há falta de transparência nos 
contratos, esses não são tradu-
zidos nas línguas locais, não são 
explicados às pessoas cuidadosa-
mente.

Canal – Os insurgentes têm 
agora uma outra abordagem, que 
não é necessariamente ataque aos 
cidadãos, mas às instituições do 
Estado. O que é que isso sugere?

Yussuf Adam – Essa mudança 
da táctica dos insurgentes mostra 
claramente que eles querem passar 
uma imagem de que não são os de-
capitadores, assassinos etc., que não 
querem fazer mal ao povo, à popu-
lação, mas querem enfrentar se com 
o Exército. Suponho que sugere que 
os insurgentes têm uma estratégia 
política e sabem que as suas activi-
dades só funcionam se tiverem o 
apoio da população. O guerrilheiro 
quer ser peixe na água, mas tem 
de produzir essa água. E essa água 
não se produz só com porrada. No 
ataque a Mocímboa da Praia, as 
fotos mostram que as instituições 
atacadas foram aquelas  contra as 
quais a população tem queixas.

de Moçambiquede Moçambique

Presidente da Repú-
blica, Filipe Jacin-
to Nyusi, no uso das 
competências e ouvido 

o Conselho Superior da Magis-
tratura Judicial Administrativa, 
nomeou  Lúcia Fernanda Buin-
ga Maximiano do Amaral para o 
cargo de Presidente do Tribunal 
Administrativo, em substitui-
ção de Machatine Munguambe. 

Lúcia do Amaral deixa assim 
a Procuradoria geral da Repú-
blica onde ocupou o cargo de, 
Procuradora-Geral Adjunta e 
vai ao tribunal de contas. Uma 
breve bibliografia da nova to-
menira está publicada no web 
site do Conselho Constitucional 
onde já foi juíza conselheira até 
2009.  Em 1990 concluiu a li-
cenciatura em Direito na Uni-
versidade Eduardo Mondlane. 
Dos cargos ocupados destacam-
-se os de Directora Pedagógica 
do Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária (CFJJ) e Membro 
do Conselho Técnico do Minis-
tério da Justiça (2001 a 2004).

Conselheira na Embaixada de 
Moçambique em França (1996-
2001), Conselheira na Embaixa-
da de Moçambique em Moscovo 
(1991-1996), Directora-Geral 
do Instituto Nacional de Assis-
tência Jurídica (INAJ) (1988-
1992), Delegada do Procurador 
da República junto da 3ª Secção 
Criminal do Tribunal Popular 

Provincial de Maputo (1978-
1980). É casada com o diplo-
mata José Rui Mota do Amaral.

A indicação de Lúcia do Ama-
ral, consolida também uma agen-
da de feminização dos órgãos de 
soberania e outros no escopo da 
justiça por parte de Filipe Nyu-
si depois de esses órgãos terem 
sempre sido liderados por ho-

mens. É o caso do Conselho 
Constitucional, agora presidido 
por Lúcia Ribeiro, Assembleia 
da República, presidida por 
Esperança Bias, Helena Kida, 
a actual ministra da Justiça. 

João Beirão reconduzido no 
“Supremo” 

Ainda no uso das competên-

cias que lhe são conferidas pela 
Constituição da República e ou-
vido o Conselho Superior da 
Magistratura Judicial o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, , 
reconduziu, através de Despa-
cho Presidencial, João António 
de Assunção Baptista Beirão no 
cargo de vice-presidente do Tri-
bunal Supremo. (Redacção)

Morreu Dr. Jorge Arroz

Lúcia Maximiano do Amaral é nova 

presidente do Tribunal Administrativo

O
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O encontro dos sábios...

Aqui, pensar 
não é crime.



Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 202018 Divulgação

Contributo para uma análise do

PROGRAMA QUINQUENAL DO GOVERNO 2020-2024 (PQG 20-24)
João Mosca

1. INTRODUÇÃO
O Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG 20-24) será 
brevemente discutido na Assembleia da República. O Observador do 
Meio Rural (OMR) publica este texto como contributo de um actor da 
sociedade civil. O objectivo é o de participar, de forma indirecta, no 
debate. Caso seja tomado em consideração, será um contributo útil. 
O OMR participa, assim, de forma construtiva e crítica, na análise do 
PQG 20-24. Neste texto, apenas são apresentadas apreciações gerais. 
O OMR, no âmbito das suas competências estatutárias, já comentou e 
contribuiu, em sede própria, para o Plano do Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (MADER).

2. APRECIAÇÕES GERAIS
2.1 Estratégia e política de desenvolvimento

O PQG 20-24 não revela possuir uma estratégia de desen-
volvimento a longo prazo. Não é perceptível uma base políti-
ca e ideológica sobre as opções governamentais, aparecendo 
como medidas ministeriais descoordenadas. 
A redacção do texto e os conteúdos por ministério responsá-
vel pelas diferentes actividades, apresentam níveis de detalhe 
e de especificação muito distintos, sendo o PQG 20-24, tal 
como é apresentado na proposta a ser discutida em plenária 
da AR, um texto desequilibrado e mesmo incoerente na forma 
e no conteúdo. Aparenta ser um documento em que se “cola-
ram” textos elaborados nos ministérios, sem alguma elabora-
ção para o tornar um documento de planificação unitária do 
governo.

2.2 Considerações críticas gerais
O autor, nestas considerações gerais, não abordou todos os sectores 
económicos e sociais. Foi uma escolha da responsabilidade do autor. 
Não existe, um critério único na selecção dos sectores e assuntos re-
feridos acima. Destacam-se as seguintes considerações gerais:

ll O discurso presidencial sobre a “Fome Zero” está omisso no 
PQG 20-24. 

ll As questões de segurança (conflitos militares, combate aos 
tráficos, defesa do cidadão contra crimes – raptos, roubos, luta 
contra a corrupção, etc.) não são referidas, assim como não se 
realça a importância do reforço das forças militares, policiais, 
de segurança e de investigação criminal.

ll O sistema judicial é abordado de forma passageira. Como au-
mentar a sua eficácia, celeridade e independência dos restan-
tes poderes do Estado de Direito, entre outros aspectos?

ll Muitas funções do Estado na economia estão omissas. Por 
exemplo, as funções de regulação e fiscalização de activida-
des económicas.

ll Nenhuma referência é apresentada sobre as reformas do Es-
tado, como, por exemplo, a descentralização, a reestruturação 
do Aparelho de Estado (institutos, órgãos reguladores, etc.), a 
consolidação orçamental, a reestruturação e/ou privatização 
das empresas públicas, entre outras. Por exemplo, em relação 
ao sector empresarial do Estado, o texto apenas refere a “via-
bilização e rentabilização das empresas”, “melhorar o desem-
penho económico-financeiro” e nada indica acerca da privati-
zação e aceitação da inviabilidade estrutural e nas condições 

actuais do mercado e do funcionamento da economia. Este 
é um assunto decorrente nos últimos muitos anos, sem que 
medidas fundamentais fossem tomadas.

ll Não são referidas medidas de política económica (fiscalidade, 
tarifas alfandegárias, preços e mercados, crédito, investimento 
público, orçamento de despesas, etc.), para concretizar os ter-
mos/objectivos de aumento da competitividade, ambiente de 
negócios, incentivos, etc., entre outros.

ll A consolidação fiscal não é abordada com a importância que 
merece, nomeadamente, uma vez mais, acerca das dívidas 
ocultas, o crescimento da dívida pública e o volume e peso 
do orçamento de despesas na economia. O documento ex-
pressa, vagamente, do seguinte modo: “Assegurar uma ges-
tão prudente e transparente das finanças públicas através da 
consolidação fiscal assente na racionalização da despesa pú-
blica …”. Porém, nada é indicado sobre os saldos rolantes e 
a desorçamentação, assunto sobejamente conhecido e estu-
dado por investigadores da sociedade civil. Também nada é 
referido sobre as medidas de austeridade, a concentração do 
orçamento nos órgãos centrais e a descentralização orçamen-
tal e as finanças locais.

ll Nada é apresentado sobre os contratos com as empresas mul-
tinacionais de recursos naturais e as sugestões da sociedade 
civil para renegociação com o objectivo de os recursos na-
turais se traduzirem em mais benefícios para o país e os ci-
dadãos. Há quase dez anos que estes não são tomados em 
consideração.

ll A exploração do gás e respectivos investimentos são apresen-
tados como realizações do Estado enquanto são decisões das 
empresas multinacionais. A redacção surge com os termos as-
segurar, garantir, concluir investimentos, iniciar a construção 
de … e outros. O Estado vai iniciar a produção de GNL? Vai ini-
ciar a construção de duas unidades do projecto Rovuma LNG?

ll Não são apresentadas medidas para corrigir os efeitos negati-
vos da exploração dos recursos naturais, como, por exemplo, 
a insustentabilidade e agressões ambientais, as condições de 
reassentamento das populações, entre outros.

ll A constituição do Fundo Soberano continua no “segredo dos 
deuses”.

ll A investigação científica é abordada superficial e parcialmen-
te. Por exemplo, a investigação em ciências sociais não é re-
ferida, não são apresentados resultados dos institutos de in-
vestigação.

ll Não são indicadas reformas importantes na educação. Por 
exemplo, reformas curriculares, introdução do ensino pré-
-primário e medidas de regulação do caos no ensino superior. 
Refere-se o ensino bilingue de adultos, sem indicar a forma-
ção de docentes com estas valências para esta opção, edi-
ção de manuais em várias línguas, nem esclarece acerca da 
complexa decisão sobre quais as línguas nacionais a serem 
consideradas.

ll O PQG 20-24 da saúde revela, aparentemente, uma combina-
ção entre medicina preventiva e curativa e aumento das aces-
sibilidades, infraestruturas e esforço para uma disponibilidade 
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de medicamentos e melhoramento no funcionamento dos 
centros hospitalares, Aspectos fundamentais de saúde públi-
ca e epidemiologia não são referidos, cuja importância pare-
ce mais que evidente com o vírus Corona.

ll O emprego é abordado ligeiramente, assim como aconte-
ceu em planos económicos e sociais anteriores. O PQG 20-24 
não indica que a economia gera menos emprego do que a 
população com idade de entrada no mercado de trabalho, 
havendo, assim, um saldo negativo no mercado de trabalho. 
Quais os incentivos para que surjam iniciativas geradoras de 
emprego, benefícios para as empresas por posto de traba-
lho criado, surgimento de pequenas empresas na agricultura, 
agroindústria, transportes, cultura, entre outras actividades 
que requerem baixos investimentos, são intensivos no factor 
trabalho e existe tradição produtiva, e não necessita, numa 
primeira fase, de muitos conhecimentos técnicos. 

ll O foco em energia alternativas e limpas é mencionado de 
forma marginal. Nada é referido sobre energia solar e in-
centivos ao investimento das empresas e das famílias. Seria 
interessante estudar-se a viabilidade centrais a combustível 
para pequenas vilas, entre outras alternativas.

2.3 Aspectos positivos do PQG 20-24
Igualmente, ressaltam-se os aspectos considerados mais positivos, 
tendo em conta o perfil do autor. Referem-se os seguintes aspectos:

ll A importância de reconstituição da rede comercial rural, mas 
será preciso considerar os seguintes desafios: (1) definir as 
funções da rede comercial (comercialização de excedentes, 
abastecimento rural, venda de insumos, pequeno crédito, 
etc.); (2) perfil dos agentes económicos a incentivar e apoiar; 
(3) quais os incentivos; (4) procedimentos de selecção dos 
agentes económicos.

ll O esforço na criação de infraestruturas, sendo, porém, em 
alguns casos, duvidosa a importância económica a curto pra-
zo no contexto de crise económica e escassez de recursos. 
A construção de algumas infraestruturas é, certamente, su-
portada por razões políticas. Apenas dois exemplos: a con-
tinuação da construção do aeroporto de Xai-Xai, de novos 
regadios quando mais de 60% dos existentes não funcionam 
ou funcionam deficientemente e de forma ineficaz. 

ll A agroindústria é neste PQG 20-24 mais focalizada como 
meio de criar valor acrescentado, emprego, riqueza. 

ll As questões ambientais e de resiliência associadas às mudan-
ças climáticas, conservação da natureza, preservação da bio-
diversidade, etc., ocupam um importante espaço no PQG 20-
24, representando novas funções e medidas e investimentos 
do Estado e do sector privado. Estes elementos requererão, 
certamente, ajustamentos institucionais (não mencionados) 
e alocação de recursos (a confirmar no orçamento do Esta-
do). Estes aspectos são referidos no contexto do planeamen-
to do território.

Por razões relacionadas com as funções actuais, formação e expe-
riência do autor, o sector da agricultura e do desenvolvimento ru-
ral merece particular atenção. De forma sintética, o PQG 20-24 da 
agricultura manifesta mudanças fundamentais na política agrária, 
priorizando o sector familiar e suas múltiplas relações com ou-
tros agentes económicos no quadro da integração nos mercados 
através das cadeias de valor e a prioridade para o aumento da 
produtividade e produção de bens alimentares para o abasteci-
mento do mercado interno. Estão previstas acções para o aumen-
to da competitividade do sector privado, responsabilizando-o 
pela dinamização da economia em áreas de influência através de 
relações mercantis e possíveis apoios públicos como contrapar-
tidas de modernização dos sistemas de produção. A agricultura 
preconiza desenvolvimento rural integrado, assente no aumento 
da produtividade e da multiactividade para o aumento da renda 
como suporte principal para a redução da pobreza e da fome. O 
MADER terá uma orgânica remodelada e coerente com as fun-
ções, prioridades e principais desafios da agricultura, como as 
questões relacionadas com o apoio ao sector familiar e a transfor-
mação estrutural da agricultura, da sanidade vegetal e animal. O 
plano da agricultura assenta no desenvolvimento local integrado, 

o que exige planos distritais que compatibilizem os sectores fun-
damentais de produção e dos serviços. 
A implementação de novas filosofias, concepções e estratégias, 
exigirá, certamente, mudanças e reformas institucionais, novas 
formas de pensar e actuar. Igualmente, é possível que existam 
resistências individuais ou institucionais, na medida que essas 
mudanças podem implicar alterações de funções e de poderes 
instituídos.
3. METAS E OBJECTIVOS
As metas e objectivos previstos através de construções, produ-
ções, indicadores socioeconómicos e outras formas de quantifica-
ção de metas a alcançar, parecem ser excessivamente ambiciosas 
ou mesmo irrealistas. Seria interessante que o Governo informas-
se, na AR, acerca das metodologias usadas para a previsão dos 
cenários que permitam alcançar os objectivos enunciados. 
Se as metas ambiciosas pretendem mobilizar os moçambicanos 
para grandes esforços e envolvimento na execução do PQG 20-
24, o não cumprimento ou o cumprimento parcial das mesmas 
pode implicar falta de credibilidade e demagogia.
Não existe a tradição de avaliação detalhada do cumprimento das 
metas, objectivos e promessas eleitorais. Seria importante que o 
Governo tivesse essa preocupação. A sociedade civil pode ter um 
papel importante neste aspecto.

4. PLANO ECONÓMICO E SOCIAL E ORÇAMENTO PÚBLICO

A compatibilização entre o Plano Económico e Social e o Orça-
mento Geral do Estado é geralmente um aspecto pouco analisa-
do e considerado. O segundo é um reflexo do primeiro, isto é, 
qualquer medida, realização, investimento, política pública, etc., 
necessita de recursos financeiros para a sua materialização. Este é 
um exercício e prática de gestão pública que deve obedecer a cri-
térios rigorosos, previstos e com normas processuais e procedi-
mentos. Nem sempre isso acontece, como, por exemplo, atrasos 
nas transferências das dotações para os ministérios.

5. PQG 20-24, DEMOCRACIA E INCLUSIVIDADE

Com raras excepções, o PQG 20-24 não mereceu abertura para 
discussão com os agentes económicos e sociais. Isso revela pou-
ca disponibilidade do governo para o diálogo e participação de 
instituições na elaboração do Plano. Isso contraria a necessidade 
de construir a democracia. 

O PQG 20-24 refere, vagamente e de forma passageira, a intenção 
do reforço e da qualificação das acções para qualificar a demo-
cracia moçambicana. No quadro da reforma do Estado, é impor-
tante a institucionalização de mecanismos e plataformas de diá-
logo e de participação, desde o nível central até às comunidades. 
A abordagem das medidas sobre o Vírus Corona pela Presidência 
da República é um exemplo enaltecedor e que deve ser seguido, 
não só em momentos de apuro, mas como prática rotineira da 
governação. 

6. PESG 2020-2024 E COVID-19

A pandemia COVID-19 poderá trazer consequências económicas 
e sociais que alterarão profundamente o PQG 20-24. A acontecer 
uma elevada incidência da epidemia em Moçambique, as con-
sequências serão certamente de grande impacto em sectores 
importantes da economia. Os transportes, turismo (hotelaria e 
restauração), educação, determinadas indústrias e serviços, em 
geral, serão afectados. Se assim for, pode-se prever redução do 
crescimento económico (já previsivelmente baixo), devido à redu-
ção da produção, do comércio externo e do investimento. Pode 
haver mais desemprego. A inflação pode aumentar assim como 
o défice público não só pela redução dos impostos devido ao 
abrandamento da produção e aumento das despesas para acudir 
à pandemia. Se houver crise, a sua recuperação será, como sem-
pre, muito lenta. Isso significa que a aprovação do PQG 20-24 
sem considerar o Corona é puro exercício retórico que necessita-
rá, de imediato, de ajustamentos. 

Por outras palavras, o PQG 20-24 terá que ser aprovado em si-
multâneo com um plano de contingência para a crise eminente.
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COVID-19: LINHAS GERAIS SOBRE 
MEDIDAS E IMPACTOS ECONÓMICOS EM MOÇAMBIQUE

João Mosca 

1. MEDIDAS TOMADAS POR PAÍSES COM GRANDE INCIDÊNCIA DO COVID-19

A rápida disseminação do corona vírus à escala planetária registou, no dia 30 de Março corrente, mais de 34,000 mortos e mais de 720,000 pessoas, num 
período de menos de quatro meses. Este fenómeno, classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por a epidemia viral se ter 
alastrado a todos os continentes, estando no presente momento a espalhar-se pelo continente africano. Economistas referenciados advertem que a presente 
crise social e económica pode ser pior do que a crise mundial de 1929. O alarme mundial levou à queda das bolsas, para níveis mais baixos dos últimos 40 
anos, obrigou ao fecho de fronteiras em quase todos os países, centenas de milhares de aviões estão parqueados, cidades que ´nunca dormem´, como Nova 
Iorque (EUA), Mumbai (Índia), Shanghai e Hong Kong (China), ordenaram ´lockout´´- são como cidades fantasma, cidades quase desertas.

Para prevenir a recessão global, a maioria dos governos dos países onde o COVID-19 assumiu grande incidência, está a tomar medidas económicas 
não normais, medidas fora dos quadros conceptuais das instituições de Bretton Woods (FMI e Banco Mundial), medidas que, até recentemente, eram 
consideradas heresia pelos defensores do neo-liberalismo. De um momento para outro, o que antes não era possível, passou a ser possível: a saúde pública 
passou a ser prioritária no uso dos orçamentos, a inflação baixa e os limites do défice orçamental, pelo menos momentaneamente, deixaram de ser critério 
fundamental do equilíbrio macroeconómico e financeiro. 

Subitamente, mais de 10 biliões de dólares foram alocados pelos EUA, União Europeia e o Reino Unido, para proteção da saúde pública, defesa e funcionamento 
da economia, defesa do emprego e dos rendimentos das famílias. O Japão, a China, a Russia e outros países desenvolvidos estão a criar almofadas para 
defesa da saúde pública e evitar a recessão económica, podendo até gerar o caos humanitário e económico. São medidas excepcionais e de contingência, 
cuja duração é imprevisível. 

Regra geral, têm como objectivos, manter as pequenas e médias empresas, sobretudo dos sectores mais afectados e que necessitam de funcionar em 
contexto de crise. Ressaltam as empresas dos sectores, relacionados com o abastecimento de bens essenciais de consumo (produção, distribuição e 
importação), os transportes, as comunicações, os serviços de saúde (incluindo farmácias) e alguns departamentos do Estado, como a polícia e forças de 
manutenção da ordem. Estas medidas incluem distribuição de dinheiro às famílias. As medidas têm também como objectivo assegurar, quanto possível, o 
emprego e o rendimento das famílias, de forma a assegurar a capacidade de compra dos bens essenciais e do acesso aos serviços básicos (saúde, energia, 
água e comunicações), mantendo a procura como incentivadora da produção. Para evitar o alastramento do contágio, as medidas incluem fecho temporário 
de escolas e universidades.

Os Estados dos países desenvolvidos têm, concretamente, assumido as seguintes medidas económicas: (1) reduzir a taxa de juros para apoio ao funcionamento 
(não apenas para investimento) das empresas dos sectores acima mencionados; (2) redução ou eliminação do IVA para os bens essenciais; (3) contribuição 
para o pagamento de uma percentagem (entre 70% e 80%) dos salários dos sectores paralisados  no âmbito das decisões governamentais; (3) injectar moeda 
no mercado e de modo a suprir a baixa ou falta de liquidez das empresas e dos consumidores, para que as trocas aconteçam. Em situação de baixa drástica 
do preço do petróleo (neste momento o preço do barril passou de cerca de 60 USD para cerca de 25 USD), e mantendo os preços ao consumidor, o Estado 
pode constituir ou reforçar os fundos de contingência da crise. A redução da factura das importações de petróleo, pode ser canalizado para a importação 
de equipamentos hospitalares, medicamentos, alimentos, meios de transporte, entre outros bens. Em situação de emergência, o consumo  de combustível 
se reduzirá.

2. UM POUCO DE TEORIA ECONÓMICA

Antes de se referir a Moçambique, permitam um pouco de teoria. Keynes foi o economista da grande depressão de 1929, crise económica e social profunda 
que durou praticamente uma década. Relacionando com o momento actual e observando as medidas governamentais relacionadas com o COVID-19, em 
todos os países, os ensinamentos principais de Keynes, estão em aplicação. Por exemplo, políticas de redução das taxas de juro e mais oferta de moeda 
relaxando os limites do défice orçamental, deixando que a inflação não seja uma variável-objectivo e dogmática (a custo da economia real, como a produção, 
a rentabilidade das empresas e o custo e nível de vida das famílias, devido ao efeito recessivo das medidas anti-inflacionárias), sendo, no entanto, importante 
controlá-la. O Estado mínimo é contrariado por Keynes, sugerindo o investimento público em infraestruturas e outras actividades, para a criação de emprego 
e, consequentemente, maior distribuição da renda e de recursos, de forma que a demanda seja um factor incentivador da oferta.

3. CARACTERÍSTICAS DO COVID-19

O que se sabe de outros países, é que os respectivos serviços nacionais de saúde revelaram fragilidades para acudir a situações de emergência. É certo que 
os investimentos para situações de crise epidemiológica em momentos de pico de incidência são elevados e implicam a sua ociosidade em momentos de 
normalidade. E essa constatação verificou-se mais acentuadamente em países onde o Estado tem um peso relativo mais baixo na prestação de serviços 
públicos de saúde e com um importante peso da medicina privada. Isso significa que é necessário repensar as funções do Estado na prestação de serviços 
aos cidadãos, como direitos fundamentais e previstos nas constituições. Nos países pobres, a cobertura sanitária é muito fraca e os rendimentos da maioria 
do povo não permitem o acesso à medicina privada. A priorização da saúde na alocação de recursos nos orçamentos públicos é, geralmente, muito baixa. 
Este facto, aliado à baixa dimensão da maioria das economias menos desenvolvidas, tem implicado um gasto em saúde por habitante muito baixo.

Independentemente de ideologias e de modelos económicos, o homem e a saúde têm de ser precavidos. Isto significa que é necessário repensar as funções 
do Estado e as complementaridades e funcionalidades com o sector privado, e alocar recursos à saúde conforme esses princípios.

O lockdown, como forma de reduzir ou estancar a evolução da pandemia, tem sido uma medida aplicada em muitos países, em fases diferentes de expansão 
do número de casos positivos e de mortos. A profundidade do lockdown não é igual, sendo, em alguns casos, permitido sair de casa por determinadas 
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razões. Os custos económicos são muito elevados e socialmente não equitativos. 

Os países com maior percentagem de mortos por esta doença coincidem com os que aplicaram o lock down mais tarde ou mais relaxado, sendo, por isso, 
importante ponderar as medidas conforme o faseamento de expansão do vírus. Os países com melhor cobertura e capacidade dos serviços de saúde têm 
tido menores percentagens de mortos, comparativamente com o número de casos positivos, assim como aqueles que realizaram testagens massivas de 
detecção de casos positivos. Segundo alguns artigos, o custo da testagem massiva e da aquisição e tratamento por ventilação, é muito menor que os efeitos 
económicos do lockdown. A questão é que os países pobres não têm recursos nem capacidade para a testagem massiva. Será que os custos imprevisíveis, 
mas seguramente severos, são mitigáveis?

As previsões da propagação do COVID-19 são matematicamente possíveis, partindo de pressupostos de casos de infectados de partida, comportamentos 
sociais e número de pessoas e seus círculos de contactos (trabalho, famílias, transportes públicos, etc.), fenómenos migratórios e graus de abertura das 
economias (importações e entradas de pessoas). Na realidade, os pressupostos de cálculo, partem de suposições com graus de confiança muito baixos. Um 
estudo recente, partindo desses pressupostos, chega a conclusões catastróficas. Esse estudo, conforme várias críticas já surgidas, parte dos pressupostos e 
variáveis que dimensiona em vários cenários, sem considerar muitos outros factores que influenciam a evolução da epidemia. Embora o estudo seja objecto 
de observações metodológicas, não deve ser simplesmente negligenciado.

É muito importante o que se designa por casos “importados”, podendo-se concluir que os países com maiores relações económicas com o exterior e menor 
controle sanitário de fronteira, agravam a vulnerabilidade. Por essa razão, as medidas governamentais de controle de fronteiras (podendo-se decretar o 
encerramento) devem ser tomadas assim que surgirem os primeiros casos. Como em outras situações, estas devem ser assumidas pelos cidadãos.

Pelas razões expostas, o COVID-19 poderá atingir as sociedades de forma diferenciada. Os grupos sociais de menor renda são, certamente, os mais vulneráveis, 
devido ao menor acesso à informação detalhada sobre as medidas cautelares, aos serviços de saúde e posse de recursos para poderem cumprir as medidas 
de emergência e para o tratamento no sector de saúde privado e público.  

Para uma breve análise das relações entre as variáveis (factores de propagação), selecionaram-se os países com maior número de casos infectados, e 
procurou-se observar o número de mortos, relacionando com a percentagem dos gastos em saúde, como proporção do orçamento público e do Produto 
Interno Bruto. Embora não conste no quadro, é importante considerar o tempo de medidas drásticas comparativamente ao momento de detecção dos 
primeiros casos. Variáveis qualitativas (neste caso, de forma vaga, razões culturais, relações e comportamentos de convivência social, perfis temperamentais, 
“afectuosidades”, etc.), devem ser considerados. Os dados são apresentados no quadro abaixo.

Quadro 1: COVID-19 e gastos em saúde

Países com maior 
número de casos 

COVID-19
Nº de casos Nº de 

mortes
Proporção de 

mortes sobre o nº 
total de casos

Proporção dos gastos públicos na 
saúde sobre os gastos públicos 

totais em 2016

Proporção dos gastos 
públicos na saúde 

sobre o PIB em 2016

EUA 85.762 1.306 2% 39% 14%
China 81.340 3.292 4% 9% 3%
Itália 80.589 8.215 10% 13% 7%
Espanha 64.059 4.858 8% 15% 6%
Alemanha 47.373 285 1% 21% 4%
Irão 32.332 2.378 7% 13% 7%
França 29.155 1.696 6% 17% 10%
Suécia 12.311 207 2% 22% 8%
Moçambique 7 0 0% 8% 3%

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/ para os dados sobre o COVID-19. Acedido a 27/03/2020 pelas 16 horas. Dados sobre os gastos governamentais sobre a saúde, World Bank.

A análise realizada, com base no quadro, considera as informações até 27 de Março. A situação dos países pode variar constantemente e alterar a análise 
aqui apresentada.

Do quadro acima, embora num contexto dinâmico, porque o pico do contágio em muitos países ainda não ocorreu, verifica-se que a Alemanha possui a 
menor taxa de mortalidade, o que coincide com o país mais desenvolvido em termos de PIB por habitante (a seguir aos EUA), maior percentagem de recursos 
alocados à saúde, rendimento por habitante (PIB por habitante) elevado e considera-se o povo alemão como disciplinado e onde a consciência de cidadania 
é elevada e acima dos outros países considerados. Razões semelhantes podem justificar as mortalidades baixas dos EUA e da Suécia. No outro extremo (maior 
percentagem de mortos sobre o total de infectados), encontra-se a Itália, podendo-se justificar, essencialmente, pelas medidas tardias e a cultura social dos 
italianos (latinos, Sul da Europa). O segundo país com maior percentagem de mortos sobre o total de infectados, é a Espanha o que pode ser considerado 
pelas mesmas razões referidas para a Itália. Destes dados, e devido ao tratamento simples (“simplista”), não se podem retirar conclusões definitivas. Porém, 
confirma-se que a evolução do vírus e coincide com os países com melhor cobertura e alocação de recursos aos serviços de saúde, os mais desenvolvidos, os 
que adoptaram medidas no início do surto da pandemia e onde os povos possuem maior formação, informação e cidadania. 

A China pode ser considerada de forma particular por ter sido o país de surgimento da pandemia e, portanto, nada se conhecia sobre a mesma. 
Independentemente das notícias sobre a negligência do governo chinês acerca da ausência de medidas após o conhecimento do vírus (Dezembro de 2019) 
e das decisões tardias face à evolução da pandemia, e apesar da virulência do “ataque viral”, do número da população e da extensão territorial, a China tem 
menos casos que Itália e Espanha. Esta constatação pode ser atribuída à reacção e capacidade dos serviços de saúde chineses, às medidas impostas pelo 
governo aos cidadãos para cumprimento das regras de convivência e à disciplina do povo chinês, face às medidas governativas, com penalizações severas.

Sem poder exaustivo por razões de desconhecimento aprofundado, o COVID-19 resulta de transformações virais em condições de contactos entre animais 
e destes com pessoas (alimentação e condições de higiene e salubridade na produção e comercialização de animais) e entre seres humanos. Factores 
ambientais são ainda colocados como hipóteses dessas transformações/mutações virais.

4. COVID-19 E MEDIDAS ECONÓMICAS EM MOÇAMBIQUE

4.1 Pontos prévios

É previsível que a propagação da pandemia em Moçambique seja igualmente sob a forma de uma curva exponencial, a partir de um determinado número 
de casos positivos, e que seja muito elevado. Os riscos de propagação podem ser preocupantes, pelas seguintes razões: (1) nível de subnutrição e, portanto, 
de sistema imunológico frágil; (2) pobreza e necessidade de obter renda diária para gastos de consumo no próprio dia e, portanto, necessidade de trabalho 
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Oportunismo na venda de produtos de combate ao COVID-19

Sem álcool nem gel. Limpe-se 
quem puder

o semáforo da “Bota 
Alta”, ali no início da 
Av. Eduardo Mondla-
ne, os jovens ambu-

lantes que vendem carregadores, 
colantes de viaturas e bolachas 
têm agora mais um produto na 
enorme montra que funciona nas 
suas próprias mãos. “‘Boss, álcool 
original para desinfectar o corona. 
Só trezentos meticais”, sugere um 
dos vendedores, que combina um 
discurso rápido e convincente com 
os cerca de dois minutos antes de 
o semáforo transitar do encarnado 
para o verde. Enquanto isso, exibe 
um frasco de meio litro. O automo-
bilista responde que vai comprar 
na farmácia, enquanto começa a 
marcha, porque o semáforo abriu. 
O jovem ainda corre junto à janela 
do automóvel, tentando convencer 
o automobilista de que a farmácia 
estava temporariamente a funcio-
nar nas suas mãos. O automobilis-
ta, com receio de comprar álcool 
original que não é original, pisa 
o acelerador e sai dali na certeza 
de que tomou a melhor decisão.

O jovem automobilista esta-
ciona na farmácia que fica na 
“Belita”, ainda ao longo da Av. 
Eduardo Mondlane, a uns escas-
sos minutos da “Bota Alta”, e en-
tra para a farmácia à procura de 
álcool para desinfecção das mãos. 
Na farmácia, não tem álcool, que 
acabou há dois dias. O técnico 
de farmácia que o atende expli-
ca que, nos dois dias anteriores, 
houve uma verdadeira corrida ao 
álcool, que foi comprado por ci-
dadãos ordinários e também pelos 
jovens ambulantes que agora ali-
mentam uma cadeia complicada 
de oportunismo e especulação. 
Tem a paciência de contar que, 
antes de esgotar, o preço mínimo 
era de 199,00 meticais, e evitou 
falar do preço antes da situação 
do coronavírus, suspeitando que 
a nossa Reportagem pudesse fa-
zer análise comparativa e, assim, 
concluir da possível especulação 
de preços, que, neste momento, as 
empresas farmacêuticas temem, 
por causa de um provável contro-
lo acrescido por parte do Governo

Uma rápida pesquisa efec-
tuada pelo “Canal de Moçam-
bique” constatou que as farmá-
cias no centro de Maputo não 
têm, neste momento, álcool, gel 
nem esperança de se saber quan-

do é que as mesmas poderão 
ter desinfectantes, actualmente 
de extrema importância para o 
combate ao novo coronavírus.

Na última das três farmácias, o 

farmacêutico, um homem amigá-
vel em tempos de crise, sorriu e 
informou-nos que, para encontrar 
álcool ou gel, tinha de ir aos se-
máforos ter com os ambulantes, 
se não quisessemos “transpirar de 
farmácia em farmácia à toa”. En-
quanto isso, a directora nacional 
de Saúde Pública, Rosa Marlene, 
respondendo a uma pergunta do 
“Canal de Moçambique”, disse 
que a situação do aprovisiona-
mento do álcool está controlada, 

mesmo ao nível das províncias.
Perto do “Ponto Final”, ain-

da na Av.   Eduardo Mondlane, 
a situação foi a mesma. Sem ál-
cool, nem gel. A mesma situação 
verificou-se numa das farmácias 
na Av. Karl Marl. Ali, o farma-
cêutico informou que não tinha 
produtos desinfectantes nem 
gel. Acrescentou que não sabia 
quando teria o produto, porque 
os fornecedores não dizem nada.

Mas a pesquisa sobre o álcool 
começou na   sexta-feira, em 
que, na Rua de Goa, numa das 
farmácias, também não havia ál-
cool nem gel. Em outros pontos, 
como em duas farmácias visita-
das, os farmacêuticos explicaram 
que tiveram muita dificuldade 
para fazer as últimas compras. 
Estes compravam a uma quanti-
dade limitada, devido à situação.

Sobre a situação, quando ques-
tionada, a directora nacional de 
Saúde Pública, Rosa Marlene, 
respondeu ao “Canal de Moçam-
bique” com um discurso meio 
contraditório. Transcrevemos 
na íntegra: “Nós dissemos que o 
Serviço Nacional de Saúde, in-
felizmente, não mudou, é aquele 
mesmo. Nós, infelizmente, esta-
mos a trabalhar com dificuldades. 

Nós priorizamos o álcool para o 
uso nas unidades sanitárias e ou-
tros métodos de desinfecção para 
além do álcool. Nós usamos o 
cloreto de sódio com o cloreto de 
cálcio. Quando nós temos a epi-
demia de cólera, aquela solução 
que nós temos para a epidemia 
de cólera, estamos a usar para 
desinfecção das unidades sanitá-

rias. No mesmo discurso, fez uma 
analogia com a situação da cóle-
ra, tudo para sublinhar que o país 
está bem no que diz respeito aos 

desinfectantes. “Neste momento, 
nós não temos nenhum proble-
ma de desinfecção das unidades 
sanitárias. Temos condições de 
continuar a desinfectar, sim.”

INAE promete mão dura
Na semana passada, a Inspec-

ção Nacional das Actividades 
Económicas recebeu 75 recla-
mações contra especulação de 
preços de produtos farmacêu-
ticos e de suplementos e ma-
teriais de uso individual para 
a prevenção do COVID-19.

Neste conjunto de reclama-
ções, 55 referem-se ao exercí-
cio das actividades nas farmá-
cias da cidade de Maputo e das 
províncias de Tete e Zambézia.

Durante esse período, a INAE 
recebeu queixas de casos de 
especulação dos preços apre-
sentadas por clientes de 22 
farmácias da cidade de Mapu-
to, 15 da província de Tete e 
seis da província da Zambézia.

Segundo a porta-voz da 
INAE, Virgínia Muianga, as 
farmácias têm praticado espe-
culação dos preços de diversos 
produtos, sobretudo os suple-
mentos de uso individual para 
a prevenção do coronavírus.

“As pessoas reclamam da subi-
da exorbitante dos preços de pro-
dutos de primeira necessidade, so-
bretudo produtos para a prevenção 
do coronavírus. Estamos a falar de 
suplementos de vitamina C, más-
caras, gel das mãos e luvas”, disse.

Por sua vez, Rita Freitas, 
inspectora-geral da Inspecção 
Nacional das Actividades Eco-
nómicas, reagindo à procura de 
álcool e gel e à especulação de 
preços, afirmou que a instituição 
já está a registar inúmeras denún-
cias de especulação de preços dos 
produtos de primeira necessidade. 

“A estas alturas, iremos fazer valer 
a Lei da Economia 9/87, que penali-
za todos os que especulam os preços. 
Se o agente económico for encontra-
do a vender um produto com preços 
altos, será punido com uma pena 
de dois anos e sujeito a multa cinco 
vezes o valor do produto. O mesmo 
será confiscado”, disse e acrescentou 
que, após a apreensão do produto, o 
mesmo será vendido a preço normal, 
e o valor reverterá a favor do Estado.

(J. da Lúcia e N. Marqueza)

Rosa Marlene, Directora 
Nacional da Saúde Pública 

Virgínia Muianga, INAE

N



Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 2020 23

Publicidade

O mais provável é que nos próximos dias seja decreta-
da a quarentena obrigatória. Os produtos vão escas-
sear nos supermercados e bazares tradicionais onde 
a maior parte dos moçambicanos compram os seus 
produtos de gestão corrente muito provavelmente es-
tarão fechados. 

Há razões para preocupações mas não para pânico. É 
tempo de aguçar o engenho da cozinha para poupar 
alimentos, e propor pratos que levem  esse desiderato. 
Pratos fortes. É pela alimentação adequada que au-
mentamos a imunidade e nos preparamos para enfren-
tar doenças contagiosas.  

Alguns alimentos podem fazer grandes diferenças, 
especialmente aqueles que melhoram o funcionamen-
to do intestino. Vegetais escuros como espinafres e 
couves, fortalecem os glóbulos brancos que protegem 
o organismo. O zinco encontrado nas carnes vermel-
has e no feijão age eficazmente contra vírus , bactérias 
e fungos. 

Nos dias que correm e com a ameaça da invasão da 
pandemia a que chamamos Covid-19 é importante ter 
o corpo saudável e garantir excelentes hábitos alimen-
tares. Queremos mais uma vez sugerir uma receita que 
não só vai saciar o estômago mas fortalecerá o organ-
ismo como um todo. 

A nossa receita desta semana é à base de Inhame, nós 
chamamos-lhe nas suas variações nacionais “xique-
po” ou “Madumbe”, um tubérculo pequeno e robusto 
do tamanho da batata doce e com a casca cheia  de 
fiapos. É rico em antioxidantes e vitamina C, carboi-
dratos complexos e fibras solúveis . São inúmeros os 
benefícios comprovados deste alimento e hoje quere-
mos propor uma sopa de Inhame.

Ingredientes 

500 ml de água; 

350 g de Inhame cortado em pedacinhos;

1/2 colher de sobremesa de sal;

Açafrão qb; 

Salsa qb;

Cebolinha qb;

Modo de preparar

Coloque o inhame numa panela e acrescenta a água e 
deixe cozer com o sal. Retire o inhame e faça um purê 
e devolva à panela. Acrescente os restantes ingredien-
tes e deixe ferver por 5 minutos e fogo brando. Corrija 
o sal e sirva quente.

Bênção e bom apetite

Por: Da Glória Cumba 
Outras coisas e sabores
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diário fora de casa; (3) conhecimento insuficiente das regras de precaução nas relações sociais; que não permitem cumprir o ´distanciamento social´ agora 
exigido; (4) cultura de comportamentos sociais e dos limites espaciais de intimidade; (5) informação pouco sistematizada dos sintomas; (6) fenómenos 
migratórios intensos de longa e curta duração e o retorno dos emigrantes devido à crise da pandemia nos países vizinhos, sobretudo na África do Sul; e, mas 
muito importante (7) reduzida capacidade do nosso orçamento geral do Estado de financiar acções de emergência desta magnitude.  

Como factores atenuantes da propagação, Moçambique tem: (1) uma população jovem; (2) grande parte das pessoas vive no campo, onde as aglomerações 
e os contactos pessoais são menores; e, (3) por enquanto, o clima de verão é favorável (temperatura e irradiação solar) a uma propagação mais lenta.

4.2 Sectores económicos e sociais

Os objectivos das medidas são os de estancar a propagação da epidemia com menores custos sociais (número de cidadãos infectados e nível de mortalidade) 
e com menores custos económicos, mantendo o funcionamento dos sectores fundamentais relacionados com a sobrevivência e financeira e o reforço da 
capacidade de combate à epidemia (produção e distribuição). Destacam-se as seguintes medidas nos sectores mais directamente relacionados com a 
pandemia:

ll Na saúde:

A detecção do vírus está relacionada, principalmente, com: (1) capacidade de testagem, incluindo com unidades sanitárias móveis; (2) controle de fronteiras; 
e, (3) condições de quarentena obrigatória e controlada, seja domiciliária como em centros e unidades sanitárias. As actividades que podem estancar a 
propagação da epidemia são essencialmente: 

ü	Informação e educação dos cidadãos sobre a pandemia (cuidados, sintomas, testagem, condições e exigência de quarentenas, etc.). 
ü	Disponibilidade e stock de medicamentos nos centros hospitalares, nas farmácias e, eventualmente, em agentes económicos preparados para o 

efeito de forma a serem autorizados/licenciados, temporariamente, para vender medicamentos específicos, com o objectivo de reduzir o tempo 
e o custo de acesso aos medicamentos.

ü	Reforçar a capacidade hospitalar – hospitais, camas, medicamentos, ventiladores, etc.), se necessário, com importações de emergência, e 
protecção do pessoal de saúde. 

Estas medidas necessitam de recursos para importações, horários extraordinários dos centros hospitalares e farmácias. 

As medidas para manter em funcionamento os sectores económicos relacionados com a pandemia e em contexto de lockdown, poderiam ser as seguintes:

ll Na agricultura: 
ü	Promover e apoiar os pequenos e médios produtores com recursos (crédito com juros abaixo dos praticados no mercado, meios de transporte 

e equipamentos), que permitam a elevação rápida da produtividade e da produção, com foco nas culturas/produtos de ciclo vegetativo mais 
curto (batata e hortícolas), priorizando os que se encontram mais próximos dos centros urbanos;

ü	Reactivar a produção das zonas verdes e quintais nas periferias das cidades, repensando o conceito das “Casas Agrárias”, disponibilizando 
sementes e fertilizantes, orgânicos e inorgânicos, assegurando a comercialização através de agentes económicos para compra e venda de 
carrinhas e camiões para o efeito e fazendo ofensivas para que os sistemas de rega funcionem melhor.

ll Na agroindústria:
ü	Assegurar a produção (se necessário, com ampliação do tempo de funcionamento das indústrias), conforme a procura (podendo-se esperar o 

aumento rápido do consumo de determinados bens por efeito de substituição de outros com escassez de oferta) e garantir a distribuição.

ll No comércio:
ü	Aquisição de bens essenciais (arroz, milho, mandioca, feijões e amendoim), por parte das empresas especializadas, da indústria alimentar e do 

Estado, e constituir reservas para situações de extrema gravidade de abastecimento, e dependendo dos recursos e de volume dos produtos, 
estabilizar os preços com a venda dos stocks existentes em armazéns públicos, ou alugados, ou contratados em pareceria com o sector privado.

ü	Comercializar os excedentes de bens alimentares, com apoio e garantias (indeminizações aos transportadores e condutores, sobretudo os que 
atravessam zonas de risco de ataques militares), sendo necessário para o efeito: (1) conhecer a localização dos excedentes e comercializá-los aos 
preços do mercado; (2) incentivar a venda/compra de tubérculos (que constituem reservas alimentares) “armazenadas” no solo.

ü	Conhecer e monitorar a localização de excedentes de produção e de stocks de alimentos.
ü	Importar bens essenciais (arroz, trigo, batata, cebola, carnes, etc.) e constituir reservas. Estas reservas podem ser asseguradas pela indústria 

alimentar e em redes/armazéns de frio (se necessário, transformar armazéns para frio) e nas empresas da grande distribuição.
ü	Estudar e aplicar medidas de mercado para que a produção de alimentos nas zonas fronteiriças seja comercializada e transformada em 

Moçambique. Esta acção, deve ser por via dos preços, da comercialização em situações vantajosas para os produtores, e através do alargamento 
dos serviços de saúde com condições comparativamente melhores que as oferecidas pelos comerciantes vindos de outros países e pelos seus 
serviços de saúde.

ll Nos transportes:
ü	Assegurar o transporte de passageiros com garantias de cumprimento do distanciamento social sem riscos, e com multas pesadas para os 

incumpridores.
ü	Contratar transportadores de mercadorias para a transferência de stocks de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.

ll Outros sectores
ü	Adiar o pagamento das facturas de energia e água e escalonamento do respectivos pagamentos.
ü	Distribuir alimento em casos extremos, apenas em bairros com população muito pobre nas periferias das cidades
ü	Assegurar o abastecimento de combustíveis.
ü	Distribuir dinheiro (correspondente ao salário mínimo) a famílias sem recursos nem negócios.

4.3 Oferta e procura do mercado de alimentos

Caso a crise seja prolongada, presumivelmente a partir de um mês após a declaração do estado de emergência e caso as medidas tomadas sejam radicais, 
haverá, certamente, despedimentos, redução ou paralisação de empresas, pequenos negócios e das economias informais. Significa que a baixa de produção 
(oferta) será acompanhada pela contração da demanda. A prazo, a evolução dos preços dependerá do comportamento de ambos os lados do mercado 
(oferta e demanda). Se a demanda se reduzir menos que a oferta (por constituição de reservas alimentares), haverá redução dos preços. Porém, a situação 
inversa é, geralmente, a mais verificada, isto é, uma subida dos preços. Em resumo, é necessário assegurar que a demanda não baixe significativamente com 
políticas de sustentação da renda (controle do trabalho e de despedimentos, subsídios às empresas para pagamento de parte dos salários) e acções do lado 
da oferta nos sectores prioritários em contexto de crise. E, por outro lado, assegurar a oferta em níveis que satisfaçam as necessidades mínimas alimentares, 
seja com a oferta nacional como por importações.

Os grupos sociais pobres e que representam a maioria dos cidadãos, principalmente nos centros urbanos, vivem da renda diária, isto é, consomem o que as 
receitas quotidianas lhes permite. Nestas circunstâncias, é difícil (impossível) impor uma medida de restrição plena de circulação das pessoas. As medidas de 
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convivência social não serão possíveis em mercados não infraestruturados e de rua, em meios de transporte abarrotados.

4.4 Medidas orçamentais e de política monetária

Para o funcionamento dos sectores-chave no contexto de crise e de baixa actividade económica são necessárias medidas extraordinárias na gestão e 
alocação de recursos orçamentais e na política monetária. Destacam-se as seguintes medidas a serem adoptadas, conforme a evolução da epidemia.

ll No orçamento do Estado:
ü	Alocar recursos, tantos quanto necessários, ao sector da saúde.
ü	Reservar recursos para subsídios, pagamento de salários.
ü	Realizar investimentos de curto prazo (hospitais, tendas ambulantes, e equipamentos hospitalares, medicamentos, meios de transporte, 

constituição de stocks e armazenagem de bens essenciais, etc.),
ü	Reduzir ou suspender o pagamento do IVA dos bens essenciais, com reflexo nos preços ao consumidor.
ü	Prolongar o pagamento do IRPC de 2019 por mais seis meses.
ü	Actualizar os pagamentos às empresas com quem o Estado possui dívidas atrasadas, como forma de criar mais liquidez, sem necessidade de 

recursos adicionais (uma vez que as dívidas devem ser pagas).
ü	Os serviços de energia e água serem gratuitos para os grupos sociais mais pobres (renda inferior ao salário mínimo), após demonstração das 

rendas da família.
ü	Aceitar medidas extraordinárias para a flexibilização da gestão orçamental, dos procedimentos de procurement, ao mesmo tempo que se 

assegura a fiscalização por possíveis desvios de utilização e corrupção.

ll Na política monetária
ü	Injectar dinheiro no mercado, para créditos destinados ao funcionamento e investimento, com efeitos imediatos nos sectores económicos 

definidos como prioritários.
ü	A massa monetária emitida poerá ser parcialmente utilizada para reforçar o orçamento do Estado para aumentar a capacidade de pagar 

parte dos salários nos casos de despedimentos ou não pagamento pelo patronato e outras instituições, para suportar subsídios e gastos 
extraordinários do Estado devido à crise.

ü	Criar linhas de crédito com juros bonificados, ou prestar garantias a conceder através dos bancos comerciais, para as empresas que produzam 
para o Ministério da Saúde, no período de 6 meses, renováveis.

ü	Reduzir as taxas de juro, com obrigatoriedade para os bancos comerciais, para os agentes económicos com actividades consideradas prioritárias.
ü	Diferir o pagamento dos créditos sem penalizações por períodos de entre 6 e 12 meses.
ü	Alocar reservas em divisas para importação dos bens essenciais, segundo orientação dos órgãos competentes.

Em todas as medidas que implicam subsídios, crédito e taxas de juro subsidiadas, investimentos com comparticipação do Estado, tarifas alfandegárias, 
reduções fiscais, etc., deve haver pequenos contratos entre o lado da oferta dos benefícios (Estado e bancos) com os beneficiários, onde se preveja o 
cumprimentos das decisões, a aplicação dos benefícios para os fins desejados e os resultados previstos e obtidos. O não cumprimento dos acordos implica 
não só a devolução dos benefícios como penalizações decididas em tribunal.

A implementação das medidas fiscais e monetárias, deveriam considerar a economicidade comparativa entre elas (quais as que produzem maiores efeitos 
segundo os objectivos rendidos), são mais eficazes (capacidade de alcançar os objectivos) e exequibilidade facilidade de implementação no tempo desejado. 
Caso contrário as medidas são tomadas por senso comum, sem fundamentação científica e empírica. 

5. SOLIDARIEDADE E COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DA CRISE

A crise que será também humanitária, requer solidariedade e generosidade de todos: Estado, agentes económicos e cidadãos. 
ll Sobre o Estado: 
ü	Assumir medidas rápidas, flexíveis e o empenho dos funcionários públicos em ou com limitados salários extras.
ü	Ajustar o orçamento para suportar as actividades que sejam para salvar vidas, e, manter quanto possível, a actividade económica. 
ü	Aceitar mudanças na alocação de recursos, nos procedimentos administrativos, salvaguardando a transparência e o controle da execução, 

evitando desvios e corrupção. 
ü	Implementar políticas fiscais extraordinárias para manter as empresas (principalmente as dos sectores prioritários durante o período da crise), 

conforme acima referido.
ü	Assegurar, parte dos salários dos trabalhadores desempregados, em proporção a acordar por sector e conforme os níveis salariais, de modo a 

que a crise não gere mais desigualdades e penalize os pobres que suportam parte importante dos custos da crise.
ll Sobre as empresas
ü	Não devem fazer aproveitamentos dos desequilíbrios dos mercados, subindo os preços e obtendo lucros extraordinários.
ü	Garantir parte dos salários evitando despedimentos.
ü	Se necessário, organizar turnos de trabalho para corresponder à demanda de determinados bens e serviços.

ll Sobre os cidadãos.
ü	Cumprir e influenciar outros cidadãos para cumprir as regras sociais de convivência e demais medidas cautelares.
ü	Denunciar aproveitamentos em subidas de preços, despedimentos, etc.
ü	Trabalhar afincadamente em solidariedade, não exigindo condições especiais de momento (horas extras, transporte de e para o local de 

trabalho, etc.)
ü	O Cidadão deve assumir como referencial os comunicados do Ministério da Saúde e as declarações da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em matéria de Corona Virus;

Em situação de crise, surge geralmente o agravamento do pequeno e grande crime, comportamentos não éticos, aproveitamento dos desequilíbrios dos 
mercados, desvios de recursos dos objectivos a que se destinavam e corrupção. Estas situações exigem vigilância dos cidadãos, canais de denúncia e 
aumento da capacidade de prevenção policial e tribunais de crise para resolução rápida dos casos de ilegalidades. As forças policiais devem ser formadas e 
informadas sobre novas situações e formas de ilegalidade e desordem.

Os movimentos solidários, em situação de crise, requerem muita informação aos cidadãos, discursos mobilizadores, união perante as dificuldades deixando 
os conflitos e contradições para o pós-crise. Os discursos de dirigentes (não apenas do partido no poder e do governo), devem ser mobilizadores, chamadas 
à serenidade e de envolvimento generoso como dever patriótico. O poder deve demonstrar abertura ao diálogo e inclusividade dos cidadãos da sociedade 
civil e de outras forças políticas.

Os partidos políticos, sobretudo os da oposição com assento parlamentar, devem unir-se aos esforços de solidariedade e não fazerem aproveitamentos 
políticos por eventuais falhas organizativas, escassez de recursos, ou outras dificuldades, excepto casos de faltas de transparência, corrupção e discriminações 
com base em qualquer critério.

6. INSTITUIÇÕES PARA A CRISE
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A crise evolui rapidamente, tem consequências múltiplas (intersectoriais) e a população encontra-se em situações económicas e psicológicas individuais 
e colectivas de grandes dificuldades. Portanto, afrontar a crise necessita de instituições, sobretudo públicas, com capacidade de análise em cima dos 
acontecimentos de forma a se tomarem medidas proactivas rápidas, grande flexibilidade operacional, capacidade de coordenação intersectorial, muitos 
recursos adicionais e necessita de reforço do aparelho de fiscalização e sancionamento das irregularidades. As funções do Estado em exercício normal, 
possuem dinâmicas, velocidades, rotinas e procedimentos muitas vezes não compatíveis com as exigências de actuação rápida.

E, situação de crise, o Estado deve reforçar as funções de planeamento, regulação, fiscalização e, se necessário, de intervenção na economia. O Estado deve criar 
incentivos e condições para que as empresas desenvolvam as suas actividades em condições de mercados desestruturados e para que os cidadãos desempenhem as 
funções no quadro dos comportamentos sociais e das actividades económicas e sociais indispensáveis.

Assim, sugere-se que sejam constituídos gabinetes de crise nos ministérios mais relacionados com a situação de pandemia. Estes gabinetes teriam como funções:
ll Assessorar os centros de decisão para a tomada de medidas urgentes e extraordinárias.
ll Sugerir procedimentos flexíveis que acelerem os procedimentos administrativos ou que os substitua temporariamente por outras formas de tomada de 

decisões e alocação de recursos.
ll Concentrar informação da evolução da crise e as respostas do respectivo sector.
ll Coordenar a implementação das decisões relacionados com a crise com os departamentos do ministério e com outros gabinetes de risco de outros ministérios.
ll Negociar com os agentes económicos as acções e actividades decididas, assim como negociar ou informar acerca dos incentivos e benefícios para as empresas.
ll Monitorar a implementação das decisões de crise.
ll Fiscalizar a implementação e a actuação do sector público do respectivo ministério e dos agentes económicos envolvidos em actividades relacionadas com a 

crise.
ll Sugerir despachos ministeriais para alterar, sem contrariar, procedimentos administrativos e sobre decisões fundamentais de implementação de resoluções 

ministeriais relacionadas com a crise.

Sugere-se que os Gabinetes de Crise dependam directamente do Ministro e que este, sempre que julgar pertinente, dirige as reuniões do Gabinete. 

Propõe-se um gabinete de crise junto do Gabinete do Primeiro Ministro para: (1) coordenação dos gabinetes ministeriais e possuir as mesmas funções dos gabinetes 
dos ministérios para as decisões governativas supraministeriais; (2) formular políticas e coordenar as acções urgentes a serem desenvolvidas no plano da economia, 
finanças e banca;

Os gabinetes poderão ser constituídos por dirigentes dos departamentos do Estado mais relacionados com a crise, individualidades (académicos, técnicos e pessoas 
com experiência nas respectivas áreas), empresários e organizações da sociedade civil. Os membros dos gabinetes de crise são indicados/nomeados/convidados pelo 
Ministro.

Deverá haver regulamentos simplificados para a criação, funcionamento e competências dos gabinetes de crise.

7. LIÇÕES DA CRISE

As principais lições que se podem extrair da crise do COVID-19, são aa seguintes:

ll Os sistemas de produção e distribuição, os factores climáticos e de saúde pública, são, quando combinados, considerados os vectores de transformações virais, 
incluindo o surgimento do COVID-19. Isso significa que é necessário repensar os sistemas de produção intensiva com químicos, a utilização de produtos que 
facilitem mudanças virais negativas e sistemas de produção e de produção mais amigas das pessoas e do ambiente. Em síntese é necessário repensar 
os modelos económicos de desenvolvimento.

ll Sempre e, de forma agravada, os pobres são os mais sacrificados e os que pagam grande parte da factura das crises.  Por isso, é importante 
repensar os serviços de segurança social, os sistemas de seguros privados mais acessíveis e flexíveis, e, sobretudo, modelos de crescimento 
criadores de emprego e autoemprego e de distribuição e redistribuição da renda nacional.

ll Em situações de crise, os países menos desenvolvidos, como Moçambique, são os mais afectados. É necessário criar reservas de recursos financeiros e materiais 
e, sobretudo, adoptar políticas públicas pró-pobres, de eliminação da pobreza e da fome, da subnutrição, com mais distribuição da renda, educação e saúde, 
criando mais resistência aos factores externos negativos e não geríveis pelos governos nacionais.

ll É necessário repensar o papel e as funções do Estado na economia e na sociedade moçambicana, evitando-se extremismos de estado mínimo e de 
desresponsabilização das funções de Estado. Os mercados devem funcionar, mas, estes, por si próprios, não resolvem todos os problemas da sociedade e da 
economia.

ll Cada vez mais são necessárias reformas do sector público empresarial, tanto para a privatização como para a viabilização das empresas, considerando 
também, o papel social.

ll Os sectores da agricultura e a produção de alimentos, a pobreza e a desnutrição, o abastecimento dos mercados, os sectores de transportes, a saúde, a 
educação, etc., em resumo, as actividades económicas e socias mais directamente relacionadas com a vida das pessoas, devem ser priorizados em qualquer 
modelo de desenvolvimento.

ll A investigação científica, técnica e nas áreas das ciências sociais, são fundamentais para decisões eficientes, eficazes e exequíveis, deixando de haver as 
chamadas governações de “navegação à vista”.

ll A formação e informação das pessoas para uma cidadania activa, são fundamentais para a redução dos efeitos de epidemias e pandemias. É necessário 
envolver solidariamente a sociedade civil e as empresas na implementação das resoluções.

ll A governação tem de ser mais aberta ao diálogo, ser mais transparente, ser inclusivo nas decisões governamentais, e é fundamental despolitizar assuntos de 
Estado e da vida dos cidadãos. Simultaneamente, as decisões devem ser firmes, obrigatórias e com sancionamentos severos. Nestes casos é, por vezes, difícil 
definir e estabelecer os limites entre democracia e autoritarismo, entre liberdades individuais e compromissos colectivos, entre deveres e obrigações dos 
cidadãos e direitos humanos.

ll É essencial, encontrar-se um balanceamento adequado entre os limites extremos e a negociação permanente entre os diversos actores políticos, económico-
financeiros e sociais, para que se encontram os caminhos do progresso, que beneficie povo.

ll

8. A QUESTÃO CHAVE

A questão-chave é como estancar a pandemia em condições de extrema pobreza onde as pessoas gastam e consomem o que ganham diariamente 
e a consequente necessidade de trabalho diário, recursos públicos e de saúde baixos, a maioria das pequenas e médias empresas em difícil situação 
económica e financeira, cidadania baixa para cumprir as medidas de precaução sociais?  

A resposta passa por assegurar o cumprimento das regras de convivência social e a higiene pessoal, reforçar os serviços da saúde, garantir o funcionamento 
dos sectores económicos fundamentais no contexto da crise, mobilizar os cidadãos e os empresários para a solidariedade e generosidade e penalizar 
severamente os incumprimentos e comportamentos de aproveitamento económico. Para isso, o Estado deve adaptar as instituições para o desempenho 
eficaz de medidas extraordinárias, tanto fiscais como monetárias, e fiscalizadoras.

Considerando a escassez de recursos de Moçambique e do seu Estado, é absolutamente necessário o apoio da comunidade internacional que, de forma 
transitória e por objectivos, poderia apoiar o Estado, as empresas e os cidadãos a minimizar os efeitos da pandemia.
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Cultura

Agenda cultural e social

CINEMA

4 de Abril (sábado)

 l  Exibição do documentário, “The Women”, às 
15h00, no Bairro de Malhazine, Maputo.

5 de Abril (domingo)

ll l Exibição do filme “Queria que fosse minha“, 
às 19h00, na Galeria “Vivos Pela Arte”, Bairro 
do Zimpeto, Maputo.

6 de Abril (segunda-feira)

ll l  Exibição do documentário “The Devil and 
Daniel Johnston”, às 10h00, no “Cape-Cape”, 
Chamanculo,  Maputo.

ENTRETENIMENTO

1 de Abril (quarta-feira)

ll l  “Klw birthday bash”, às 20h00, no “The 
Press Club”.

2 de Abril (quinta-feira)

ll l  “Até já Sunset”, no Complexo “Zama-Za-
ma”, Matola.

 l   “Palavras são palavras”, às 17h30, no “DEAL 
– Espaço Criativo”, Maputo.

 l   “Sábado Fixe”, às 10h00, no “Longo Alcance 
Beleza”, Maputo.

 l   “Globel ser bela”, às 14h00, no Hotel 
“Glória”.

4 de Abril (sábado)

ll l  Lançamento dos CD’s do Coral “Eloi” e 
da cantora sul-africana Odwa, às 18h00, no 
Teatro Avenida, Maputo.

 l   “Drakkiler birthday bash”, às 19h00, na Mal-
hangalene “B”, Maputo.

 l   “The last day”, às 12h00, na “Coca-Cola”, 
Machava, Matola.

 l   “Party after party”, às 15h00, na Machava-
Socimol, Bunhica.

 l   “Ngwenya”, às 22h00, nas Bonbas “Madru-
ga”, Matola.

5 de Abril (domingo)

ll l  Sessão de música “Reviver“, às 20h30, no 
“Solange Beach Club”, Beira.

6 de Abril (segunda-feira)

l “Birthday bash”, com o DJ Sténio, às 20h00, no 
“Dance’s Bar”, Beira.

7 de Abril (terça-feira)

ll l  Actuação de “Família Fugaz Boy”, às 
20h00, no Boquisso Mukhatine, Matola.

 l   Actuação dos “Calema”, às 21h30, no Bairro 
de Khongolote.

 l   Actuação de “Family in Hope”, às 19h00, no 
“CMC Guava”, Marracuene.

 l   Especial “Dia da Mulher”, às 9h00, no Res-
taurante “Machava’s Grills E.I.”, Maputo.

 l   “Dia da Mulher Moçambicana”, na Matola, 
Belo Horizonte, Matola.

 l   Sessão de “Picanto Cup”, às 7h00, na pista do 
ATCM, em Maputo.

FEIRAS E NEGÓCIOS

4 de Abril (sábado)

l  Abertura da Ferragem, às 10h30, no Bairro so 
Zimpeto, Maputo.

ll l  Promoção da marca de perfume “Arthur 
Ford”, 9h00, no “Baía Mall”, em Maputo.

 l   Sessão de venda de CD do artista “J One”, 
às 10h30, na Discoteca “Kinera”, em Cabo 
Delgado.

5 de Abril (domingo)

ll l  Lançamento e venda do álbum digital 
“Magic Tour”, às 17h00, no campo do”Cape 
Cape”, Maputo.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONFERÊN-
CIAS

1 de Abril (quarta-feira)

ll l Palestra sobre os métodos de prevencção do 
COVID-19, às 18h00, no Bairro do Zimpeto.

3 de Abril (sexta-feira)

ll l  Debate sobre o conceito de bem-estar e 
auto-estima, às 20h00, no Hotel “Vip Execu-
tive”, Beira.

 l   Palestra sobre a importância do empreend-
edorismo, às 10h00, no Instituto Superior Mu-
tassa, em Manica.

4 de Abril (sábado)

ll l  Sessão “on line” de programação, criação 
de websites para principiantes, em Maputo. 
Info: https://djangogirls.org/maputo

ll l  Curso intensivo de Segurança Electrónica, 
às 17h30, no Centro de Formação da Petro-
moc, Maputo.

 l   Sessão sobre transacções electrónicas e plata-
formas musicais, às 14h00, na “Mozarte”, em 
Maputo.

 l   Sessão sobre beleza feminina, às 9h00, no Salão 
de Beleza “To Beauty”, Maputo.

6 de Abril (segunda-feira)

ll l “Unity for Humanity” (Unidade pela Humani-
dade), às 19h30, na Comunidade Hindú de Ma-
puto.

OUTRAS ACTIVIDADES

7 de Abril (terça-feira)

ll l  Sessão de limpeza na praia da Costa do Sol, 
com o grupo de jovens da Associação “Kandlelo”.

m Abril de 1958 Por-
tugal participa no Tor-
neio Internacional de 
Hóquei em Patins de 

Montreux. A representação 
portuguesa foi feita tendo por 
base a selecção da então cidade 
de Lourenço Marques.

 Tanto quanto estou lembra-
do, e refugiando-me no que 
o António Alves da Fonseca 
contou ao portal digital “BigS-
lam”, “o ingresso dos hoquis-
tas moçambicanos na selecção 
portuguesa começa a esboçar-
-se, quando no ano de 1957, o 
Ferroviário de LM convida o 
campeão europeu de hóquei em 
patins, o Barcelona, a deslocar-
-se a Lourenço Marques, para 
realizar alguns jogos com equi-
pas locais e com uma Selecção 
formada por jogadores de vários 
Clubes. Essa selecção, em parti-
da realizada no Pavilhão do Ma-
lhangalene, derrotou o Barcelo-
na, na altura campeão europeu 
da modalidade, por 5/1.

 Será oportuno recordar que 
as “Produções Golo” fizeram os 
relatos deste Torneio. Na oca-
sião o relator desportivo Paulo 
Terra, nos seus comentários, 
chamou a atenção da Federação 
Portuguesa de Hóquei em Patins 
para o facto da Selecção de Por-
tugal viver em Moçambique e 
não na Metrópole.

O recado estava dado. Quan-
do se projectou a equipa de 
hóquei que iria representar Por-
tugal em Montreux em 1958, 
foram seleccionados todos os 
moçambicanos. A iniciativa das 
“Produções Golo” permitiu que 
em 1958 esta Agência de Publi-
cidade fizesse, a partir da Suíça, 
a primeira transmissão desporti-

va intercontinental.
 Permitam-me lembrar que 

numa nota alusiva ao Torneio 
Internacional de Montreux de 
hóquei em patins, publicada no 
livro “Anúncios do Tempo”, o 
jornalista Alves Gomes consi-
dera que “sem que nos aperce-
bessemos a GOLO provocou 
um movimento de moçambica-
nidade sem precedentes. Aquela 
selecção era de moçambicanos. 
A febre do hóquei e de ouvir 
os relatos da GOLO a partir de 
Montreux, até trouxe efeitos 
positivos no aproveitamento es-
colar: escutar os relatos com os 
deveres de casa concluídos.”

 Será oportuno lembrar que 
neste Torneio Internacional de 
Montreux de 1958 participaram 
para além da Selecção de Lou-
renço Marques (representando 
Portugal) as equipas nacionais 
da Espanha, Itália, Inglaterra, 
Alemanha, Bélgica, França e do 
Montreux Hóquei Club.

 Os atletas seleccionados fo-
ram: Alberto Moreira e Passos 
Viana (guarda reedes), António 
Souto, Fernando Adrião, Abílio 
Moreira, Manuel Carrelo, Fran-
cisco Velasco, Amadeu Bouçós, 
Vitor Rodrigues e Romão Duar-
te, (defesas, médios e avança-
dos).

 Na final, a Selecção de Lou-
renço Marques que perdia ao 
intervalo diante da Selecção da 
Espanha por 2-0, derrotou o seu 
adversário por 4-2.  

Faz neste mês de Abril 62 
anos que uma Selecção Mo-
çambicana de Hóquei em Pa-
tins (representando Portugal) 
venceu o prestigiado Torneio de 
Montreux.

Uma data na História

Abril de 1958
Moçambique no Torneio de 

Montreux de Hóquei em Patins

Programação para o período de 1 a 7 de Abril

Por: João de Sousa

E
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rentena obrigatória, no seu re-
gresso, para todas as pessoas 
que viajaram para fora do país.

Basicamente, a declaração do 
estado de emergência visou dar 
força de lei às medidas que já ha-
viam sido anunciadas e que não 
tinham força coerciva porque 

eram apenas apelos que afecta-
vam as liberdades fundamentais.

Assim, em termos práti-
cos o Chefe de Estado decidiu: 

Submeter à quarentena obri-
gatória todas as pessoas que 
tenham viajado recentemen-
te para fora do país ou que te-

nham tido contacto com ca-
sos confirmados de covid-19. 

Proibir a realização de quais-
quer eventos públicos e privados, 
como cultos religiosos, activida-
des culturais, sociais, políticas, 
desportivas, recreativas, associati-
vas, turísticas ou de qualquer ou-
tro índole, exceptuando questões 
inadiáveis de Estado ou sociais. 

Limitar a circulação in-
terna de pessoas em qualquer 
parte do território nacional. 

Limitar a entrada de pessoas nas 
fronteiras terrestres, aeroportos e 
portos, exceptuando-se para razões 
de interesse de Estado, transporte 
de bens e mercadorias por opera-
dores devidamente credenciados e 
situações relacionadas com a saúde. 

Encerrar estabelecimen-
tos comerciais de diversão ou 
equiparados ou, quando aplicá-
veis, reduzir a sua actividade. 

Fiscalizar os preços de bens 
essenciais para a população, in-
cluindo os necessários para a pre-
venção e combate à pandemia. 

Reorientar o sector industrial 
para a produção de insumos neces-
sários para o combate à pandemia. 

Adoptar medidas de política fis-
cal e monetária sustentáveis para 

A

País continua a funcionar 
mas com restrições

O Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
declarou o estado de 
emergência, na noi-

te segunda-feira, 30 de Março. 
Esta medida foi tomada face à 
pandemia do COVID-19, que 
já causou oito infectados, se-
gundo a actualização feita na 
mesma segunda-feira pelo Mi-
nistério da Saúde. O estado de 
emergência entra em vigor no 
dia 1 de Abril, às 0h00, e termi-
na às 24h00 do dia 30 de Abril.

O estado de emergência está 
previsto na Constituição da Re-
pública e só pode ser declarado, 
no todo ou em parte do territó-
rio, nos casos de agressão efec-
tiva ou iminente, de grave amea-
ça ou de perturbação da ordem 
constitucional ou de calamidade 
pública. A Constituição da Re-
pública determina também que 
a declaração do estado de emer-
gência deverá ser fundamentada 
e deverá especificar quais as li-
berdades e garantias cujo exer-
cício é suspenso ou limitado.

O Presidente da Repúbli-
ca limitou a liberdade de reu-
nião, suspendeu a liberdade 
de diversão e determinou qua-

Declarado estado de emergência sem “lockdown”

apoiar o sector privado a enfrentar 
o impacto económico da pandemia. 

Introduzir a rotatividade do tra-
balho ou outras modalidades em 
função das especificidades do 
sector público e privado. l Garan-
tir a implementação das medidas 
de prevenção estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde em todas as 
instituições públicas e privadas.

E porque faltou clareza sobre as 
medidas a implementar, o Presiden-
te da República disse que o Conse-
lho de Ministros dará a conhecer as 
linhas orientadoras e as medidas es-
pecíficas que serão tomadas, na se-
quência do estado de emergência.

Filipe Nyusi explicou que, para 
tomar a “difícil decisão”, aconse-
lhou-se com o Conselho de Estado 
e com o Conselho de Nacional de 
Defesa e Segurança. Disse também 
que foram observados os princípios 
de razoabilidade e proporcionali-
dade. Exortou os moçambicanos 
para obedecerem às autoridades 
que têm a missão de garantir o 
cumprimento dessas medidas 
e recomendou vigilância redo-
brada contra os que açambarcam 
bens essenciais e os que fazem es-
peculação dos preços. (Redacção)

de Moçambiquede Moçambique

PR exorta aos moçambicanos para obedecerem às autoridades



“Tmcel” cria pacotes de dados 
no âmbito da quarentena
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“Millennium bim” 
considerado “Melhor 
Banco de Moçambique” 
pela décima primeira vez 

ela décima primeira vez 
consecutiva, o “Millen-
nium bim” foi distingui-
do com o Prémio “Me-

lhor Banco de Moçambique” 
(2020) pela “Global Finance”, 
uma revista internacional espe-
cializada em informação sobre 
mercados financeiros e análi-
se do sector bancário mundial.

A atribuição do prémio teve 
como base os critérios de rentabi-
lidade, crescimento e eficiência e 
outros padrões que avaliam a es-
tratégia, a liderança, a capacidade 
de inovação e a responsabilidade 
social adoptada pelo banco. Esta 
eleição foi reforçada por um es-
tudo de opinião junto dos leito-
res da revista, entre os quais se 
encontram líderes de opinião do 
mercado financeiro internacional, 
seguradoras de crédito, empresas, 
correctores e consultores da área.

Um comunicado do “Millen-
nium bim” diz que, no ano em 
que o este banco celebra o seu 
25.º aniversário, esta distinção 
da “Global Finance” traduz a 
excelência e o rigor do “Mil-
lennium bim” no bem servir os 
seus clientes e a qualidade dos 
seus resultados, alicerçados na 
solidez financeira e também na 
capacidade de inovação e imple-
mentação de uma estratégia de 
crescimento comprometida com a 
expansão dos serviços bancários 

em Moçambique e com a “inclu-
são financeira” das populações.

O director editorial da “Global 
Finance”, Joseph D. Giarraputo, 
afirmou: “As expectativas dos 
clientes nunca foram tão altas, e 
isto deve-se à sua exigência para 
com o sector bancário. O sistema 
financeiro é cada vez mais desafia-
do pela crescente procura por ser-
viços com alto nível de segurança, 
comodidade no acesso a canais 
bancários, em tempo real e pela 
capacidade e rapidez de resposta”.

Por sua vez, José Reino da 
Costa, presidente do Conselho 
Executivo do “Millennium bim”, 
congratulou-se com o galardão e 
dedicou o prémio aos que, no dia-
-a-dia, trabalham com empenho e 
dedicação pelo “Melhor Banco” 
de Moçambique. José Reino da 
Costa afirmou que estes prémios 
“são reflexo da actividade do ‘Mil-
lennium bim’ no mercado moçam-
bicano e reforçam o compromisso 
e a responsabilidade do Banco no 
desenvolvimento económico e fi-
nanceiro de Moçambique” e na 
expansão dos serviços bancários 
no país. Disse também que estes 
prémios traduzem o elevado de-
sempenho de todos os funcioná-
rios na procura de novas soluções 
para irem ao encontro das necessi-
dades e satisfação dos clientes do 
“Millennium bim”. (Redacção)

de Moçambique
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T
endo como referência 
o quadro actual da pan-
demia do COVID-19, e 
enquadrado nas medidas 

de prevenção anunciadas pelo Go-
verno, a “Moçambique Telecom, 
SA” (“Tmcel”) fornece pacotes de 
dados móveis personalizados para 
trinta dias. O propósito principal 
é apoiar os jovens estudantes na 
continuidade dos estudos e pes-
quisas durante o período em que 
permanecerão em casa e dar aces-
so à informação fornecida pelas 
autoridades competentes relativa-
mente à contenção do COVID-19.
Na prestação deste serviço não 
é imposta nenhuma condição, 
bastando ser cliente pré-pago 
e possuir crédito no telemóvel. 
Para beneficiar desta oferta, os 

clientes do pré-pago poderão ace-
der ao menu *219# e subscrever 
um dos três pacotes disponíveis, 
num mínimo de 25,00 meticais.
“A nossa oferta foi concebida 
pensando especialmente nos es-
tudantes, que, por imperativo das 
medidas do Governo no âmbito da 
prevenção contra o COVID-19, 
terão de ficar em casa. Entretanto, 
não a limitámos, pensando tam-
bém na melhoria do bem-estar das 
famílias que ficarão igualmente 
confinadas em casa por tempos 
superiores aos desejados”, disse 
Márcia Wiehle Fenita, directora 
executiva comercial da “Tmcel”.
E acrescentou: “Os nossos clien-
tes e estudantes universitários 
com contrato pós-pago gozam 
do privilégio de ter acesso à in-

ternet de forma contínua, pelas 
características do pacote. Por 
sua vez, o pré-pago funciona 
à base de compra de recargas, 
acto que, de certa forma, fica 
condicionado, na medida em 
que exige a deslocação às lo-
jas da ‘Tmcel’ ou revendedo-
res autorizados, quando não 
dispõem de serviços digitais”.
Com esta oferta todos os clientes do 
pré-pago terão à sua disposição pa-
cotes de dados a partir de 25,00 me-
ticais, podendo ser usados num pra-
zo de trinta dias. Para os clientes que 
usam os serviços de internet fixa, a 
“Tmcel” tem em curso um plano 
de funcionamento e manutenção 
da rede com vista a assegurar os ní-
veis de serviço contratados.  (FDS)

de Moçambique

José Reino da Costa, PCE do Millennium bim

Segundo a revista “Global Finance”
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PNUD, OIT e “Gapi” devolvem 
esperança após os desastres naturais

Director da Indústria e Comércio de Maputo 
assegura sabão no mercado nacionalmpresas de jovens e de 

mulheres sediadas na ci-
dade da Beira e no distrito 
do Dondo estão a bene-

ficiar de um projecto-piloto que 
visa contribuir para que os seus 
negócios tenham continuidade 
após a ocorrência de desastres 
naturais, numa acção conjunta 
do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), 
da Organização Internacional 
do Tabalho (OIT) e da “Gapi”.

O apoio é constituído por ac-
ções de capacitação complemen-
tada por pequenos financiamentos 
que reforçam a recuperação de 
micro- empresas e de pequenas 
empresas atingidas pelo ciclone 
“Idai”. Estas acções vêm reforçar 
a iniciativa já em curso designada 
FEREN (Fundo de Emergência 
para Recuperação de Negócios), 
também conduzida pela “Gapi” e 
que conta com a parceria da CTA, 
FAN, FARE e financiamento da 
DANIDA, que visa a recupera-
ção após o “Idai” e o “Kenneth”.

Nesta capacitação ministrada 
na cidade da Beira, os participan-
tes saem dotados de conhecimen-
tos para a elaboração do plano de 
continuidade de negócio após as 
calamidades e têm à sua disposi-
ção recursos para impulsionarem 
o desenvolvimento em todas as 
frentes onde estiverem integrados.

Falando durante o acto de en-
cerramento da capacitação, a se-
cretária de Estado da província 

de Sofala, Stela Novo Zeca disse: 
“Regozija-nos constatar que esta 
capacitação de gestores de em-
presas e promotores de negócios 
resilientes nas matérias referidas 
abre-lhes agora a possibilidade de 
investirem no desenvolvimento 
dos seus distritos e criarem em-
pregos nas suas comunidades”. 
Stela Novo Zeca exortou os for-
mandos para “que tenham atitude 
e habilidades para gerar emprego 
e empregar outros moçambica-
nos. “Apelo aos jovens beneficiá-
rios desta iniciativa uma postura 
de prestação de contas”, disse.

O representante do PNUD na 
cidade da Beira, Ghulam Shee-
ran, disse que, a despeito da sua 
instituição não ter vocação para 
actuar em questões humanitárias 
nem lidar directamente com as 
empresas, os danos causados pelo 
ciclone “Idai” às empresas e à 
economia local despertou para a 
necessidade de fazer algo, facto 
que iniciou apoiando o Governo 
na avaliação do impacto do de-
sastre e na organização da confe-
rência de doadores após o “Idai”.

“Neste contexto, e baseados na 
nossa experiência global criámos 
um programa designado ‘Meca-
nismo de Recuperação’, que tem 
como componentes prioritárias a 
resiliência, o ‘empoderamento’ 
económico das mulheres e a recu-
peração dos meios de subsistên-
cia. É daí que nos juntámos à OIT 
e à ‘Gapi’, que são instituições 

director da Indústria e 
Comércio na cidade de 
Maputo, Sidónio dos 
Santos, afirma que exis-

tem no mercado quantidades su-
ficientes de sabão para responder 
à crescente procura que se regista 
nos últimos dias, visto tratar-se 
de um produto acessível cujo uso 
é recomendado para a prevenção 
e combate ao novo coronavírus.

A garantia foi dada na passada 
sexta-feira, 27 de Março, depois de 
uma visita que Sidónio dos Santos 
realizou a uma unidade de produ-
ção de sabão, com uma capacidade 
instalada de 8,5 toneladas por dia.

Os gestores explicaram que, 
neste momento, a fábrica tem 
armazenadas 120.000 toneladas 
de sabão, quantidade suficien-
te para abastecer o mercado na-
cional por um período de seis 
meses, sem contar com as que 
ainda estão a ser produzidas.

“Tendo em conta as medidas 
anunciadas no âmbito das ac-
ções de combate e prevenção do 
coronavírus, a empresa parou 
de exportar duas mil toneladas 
deste produto para o Malawi, o 
Zimbabwe e a Zâmbia, o que vai 
certamente contribuir para o au-
mento da oferta no mercado na-
cional”, disse Sidónio dos Santos.

O director da Indústria e Co-
mércio da cidade de Maputo vi-
sitou também os principais super-

mercados da capital do país para 
se inteirar do nível de implemen-
tação das medidas de prevenção 
e controlar os preços praticados.

Sidónio dos Santos estava 
acompanhado por inspectores 
da Inspecção Nacional das Ac-
tividades Económicas (INAE) 
e disse que constatou com sa-
tisfação o cumprimento das 
medidas de prevenção do co-
ronavírus e a disponibilidade 
de produtos básicos, prinicpa-
lemnte os de origem nacional.

“A maior parte dos estabele-

cimentos está a acatar as me-
didas de prevenção, disponi-
bilizando os produtos (álcool 
à base de gel, desinfectante ou 
sabão) aos clientes à sua entra-
da para a lavagem das mãos”, 
afirmou Sidónio dos Santos.

Relativamente aos produtos, 
referiu que os estabelecimentos 
passaram a fazer a reposição do 
“stock” diária ou mensalmente, 
dependendo da procura, aumen-
tando, dessa forma, a sua dispo-
nibilidade no mercado. (FDS)
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com experiência nestes domínios, 
de modo a ajudarem na recupera-
ção de negócios de mulheres e de 
jovens e os tornarem resilientes, 
para darem a sua continuidade, 
mesmo após desastres naturais.”

Antenor Pereira, da OIT, disse 
que um dos principais objectivos 
desta Organização é promover 
a justiça social, sendo a criação 
de empregos uma das principais 
formas para alcançar o referido 
objectivo. “Sabendo que as em-
presas são a principal fonte para 
a criação desses empregos, traze-
mos experiências de várias partes 
do Mundo, nas quais as empre-
sas têm sofrido com calamida-
des como cheias, ciclones e até 
pandemias como o COVID-19, e 

juntamo-nos à ‘Gapi’ para criar-
mos empresas mais resilientes.”

Antenor Pereira acrescentou: 
“Esta intervenção pretende ser 
uma pequena experiência para 
vermos que necessidades de 
adaptação são necessárias, para 
que possamos desenhar um pro-
grama maior e mobilizarmos mais 
recursos que possam abranger 
mais empresas à escala nacional”.

Ivandro Bauaze, director da 
Área de Capacitação e Consul-
toria Empresarial da “Gapi”, 
afirmou: “É importante despertar 
nos empresários a sensibilidade 
sobre os desastres e fenómenos 
naturais que podem afectar os 
seus negócios, prepará-los para 
fazerem face aos eventos e, em 

caso da sua ocorrência, devem 
ter a capacidade de continuar 
com o negócio após o desastre”.

Ivandro Bauaze acrescentou 
que, como instituição financeira 
de desenvolvimento, a “Gapi” 
tem a missão de contribuir para 
a inclusão económica, social 
e financeira em Moçambique, 
promovendo a inovação, o em-
preendedorismo e investimen-
tos cridores de emprego. “Para 
alcançar a nossa missão, a resi-
liência, viabilidade e sustenta-
bilidade dos negócios é crucial, 
daí que a formação, capacita-
ção e apoio ao desenvolvimento 
institucional é uma das nossas 
prioridades, concluiu. (FDS)
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Sidónio dos Santos, director da Indústria e Comércio da Cidade de 
Maputo, durante a visita aos supermercados
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“Águas da Região de Maputo” 
dá início a cinco mil novas ligações

o âmbito da imple-
mentação do Programa 
Acelerado e Integrado 
de Redução de Per-

das (PAIRP), visando alcançar 
400.000 clientes até 2023, a em-
presa “Águas da Região de Ma-
puto” deu início recentemente, na 
zona de expansão de Mapulene, 
no bairro Costa do Sol, na cidade 
de Maputo, à realização de 5.000 
novas ligações previstas para a 
Área Operacional de Laulane.

A empresa “Águas da Re-
gião de Maputo”, através da 
Área Operacional de Laulane, 
tem estado a efectuar vinte no-
vas ligações, por dia, em Ma-
pulene, onde identificou um 
total de 1.425 novos clientes, 
cujas ligações estão em curso.

A propósito desta empreitada, 
a directora da Área Operacional 
de Laulane da empresa “Águas 
da Região de Maputo”, Catarina 
Cumba, explicou que os residen-
tes da zona de expansão de Mapu-
lene clamavam por água há muito 
tempo. “Nós não tínhamos uma 
rede de abastecimento de água 
naquela zona, cuja água do lençol 
freático possui salinidade”, disse.

Catarina Cumba acrescentou 
que a população era obrigada 
a adquirir água nos camiões-
-cisterna que afluíam junto da 
Estrada da Circular de Mapu-

to, o que concorria para o en-
carecimento do custo de vida.

Por outro lado, alguns resi-
dentes de Mapulene percorriam 
longas distâncias à procura da 
água e acabavam por vandali-
zar a tubagem da rede de dis-
tribuição da empresa, instala-
da nas zonas circunvizinhas.

“Para pôr cobro a esta situa-
ção, a ‘Águas da Região de 
Maputo’ fez o lançamento da 
tubagem, numa distância de 22 
quilómetros, para abastecer as 
alas esquerda e direita da zona 

de Mapulene, no âmbito da rea-
lização de um total de cinco mil 
novas ligações na Área Opera-
cional de Laulane, ao longo de 
2020”, disse Catarina Cumba.

Abordada na sua residência, 
em Mapulene, a nova cliente da 
empresa “Águas da Região de 
Maputo” Daquina Malei contou 
que, na situação anterior, era obri-
gada a levantar-se da cama às três 
horas da madrugada. “Tinha de 
caminhar longas distâncias a pé 
para obter apenas quatro bidões de 
20 litros de água, por dia”, disse.

Daquina Malei, que é também 
chefe do Quarteirão “4”, no Bairro 
da Costa do Sol, agradeceu à em-
presa “Águas da Região de Mapu-
to” pela pronta resposta às aflições 
da população de Mapulene, que é 
uma zona sobre a qual, devido às 
suas características geomorfológi-
cas, era difícil imaginar que daria 
lugar, um dia, a um bairro de expan-
são luxuoso, no qual abundam mo-
radias sumptuosas em construção.

Numa dessas empreitadas traba-
lha o pedreiro Miraldo Sitoe, que 
usa a água da empresa “Águas da 
Região de Maputo” na prepara-
ção do betão: “Antes de termos 
a água canalizada, por vezes tí-

nhamos de interromper as obras e 
percorrer longas distâncias à pro-
cura da água. Os camiões que ven-
diam água por vezes não vinham 
e, quando vinham, comprávamos 
a preços exorbitantes”, afirmou.

O Programa Acelerado e In-
tegrado de Redução de Perdas 
visa diminuir o índice actual de 
perdas em diferentes sectores, 
de 50% para 19%, até 2023, 
centrando-se em aspectos rela-
cionados com a suspensão de 
clientes, consumo de água não 
facturada, eficiência de ener-
gia, recursos humanos e uso 
de contadores fiáveis. (FDS)
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ace à pandemia mundial 
do novo coronavírus, vá-
rias acções de vigilância 

e prevenção estão a ser desen-
volvidas pela ”Cornelder de Mo-
çambique”, no sentido de tornar 
mais eficaz o controle de entrada 
de navios oriundos de países com 
elevados níveis de transmissão 
local do COVID-19 e promover 
a informação e sensibilização 
de todos os intervenientes da 
cadeia logística do Corredor da 
Beira, de modo a seguirem rigo-
rosamente as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde 
e do Governo de Moçambique 

sobre esta calamidade global.
No porto da Beira, foram ins-

talados postos de disseminação de 
informação sobre o COVID-19, 
estão disponíveis instrumentos 
primários de desinfecção, como 
a lavagem obrigatória das mãos 
em locais estratégicos que exo-
gem uma maior concentração 
de pessoas, tais como portões 
de entrada, terminal de con-
tentores, terminal de carga ge-
ral, parque de estacionamento 
de camiões, armazéns e locais 
de atendimento do público, 
consolidando, desta forma, 
um mecanismo para evitar a 

proliferação do vírus e redu-
zir os efeitos de uma potencial 
eclosão de casos de infecção.

Neste contexto, todos os 
profissionais que trabalham na 
área administrativa e na opera-
ção são instruídos e têm como 
medida obrigatória a lavagem 
das mãos com uma frequência 
conforme a natureza do traba-
lho e utilizam, de forma repeti-
da, soluções baseadas em álcool 
para o processo de desinfecção.

Também se recomenda, 
como prevenção, o cumpri-
mento das distâncias de segu-
rança aconselhadas pela OMS 

e a redução do contacto físico 
entre as pessoas ao mínimo in-
dispensável para evolução do 
processo normal de trabalho.

Em coordenação com a Di-
recção Provincial de Saúde de 
Sofala, têm sido rastreados to-
dos os tripulantes de navios 
que atracam no porto da Bei-
ra, com recurso a termóme-
tros de raios infravermelhos.

A ”Cornelder de Moçambi-
que” está em processo de aqui-
sição de mais termómetros, para 
que sejam rastreados de forma 
obrigatória todos aqueles que en-
tram e saem do recinto portuário.

Paralelamente, e na sequên-
cia desta série de medidas, a 
”Cornelder de Moçambique” 
decidiu limitar o fluxo de aten-
dimento dos clientes, tendo 
optado por transferir as opera-
ções que antes eram realizadas 
através do contacto directo 
nos balcões para serem feitas 
meios electrónicos, suspender 
temporariamente as viagens 
dos seus trabalhadores para o 
exterior e evitar ao máximo 
aglomerações derivadas de reu-
niões operacionais, acções de 
formação e seminários. (FDS)
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“Cornelder de Moçambique” toma 
medidas preventivas contra o COVID-19

F



Canal de Moçambique | quarta-feira, 01 de Abril de 202032

Canal de Empresas e Marcas

Ministra do Trabalho inteira-se sobre 
movimento de migração de moçambicanos 
que trabalham na África do Sul

Presidente da Autoridade Tributária 
apela ao cerco ao COVID-19

o âmbito do controle 
das medidas de preven-
ção do COVID-19, uma 
equipa chefiada pela 

ministra do Trabalho e Segurança 
Social, Margarida Talapa, deslo-
cou-se, na passada sexta-feira, 27 
de Março, à fronteira de Ressano 
Garcia, com vista a inteirar-se do 
movimento de migração, em vir-
tude de o Governo sul-africano ter 
decretado 21 dias de quarentena 
obrigatória. A ministra do Tra-
balho e Segurança Social estava 
acompanhada pela vice-ministra 
da Saúde, Lídia Cardoso, pelo 
vice-comandante-geral da PRM, 
pela directora-geral do INGC e 
pela directora-geral do SENAMI. 
A esta equipa juntou-se uma outra 
que se encontrava no local desde 
o dia anterior, chefiada pelo vice-
-ministro do Trabalho e Segurança 
Social, e que incluía a secretária 
de Estado da província de Maputo.

Nesta visita, a delegação cons-
tatou que a situação na fronteira 
de Ressano Garcia está calma e 
controlada e que os técnicos estão 
a comunicar com os sul-africanos.

Do registo de movimento de 
migração de mineiros, trabalha-
dores das “farms, informais e ou-
tros, verificou-se que, no dia 26 de 

Março, o movimento de migração 
foi de 7.235 pessoas, das quais 
5.415 foram casos de entradas e 
1.820 foram casos de saídas. No 
dia 27 de Março, foi registado o 
movimento de 6.483 pessoas, dos 
quais 6.331 foram casos de entra-
das (destes, 2.337 são repatria-
dos), e 152 foram casos de saídas.

A delegação verificou que o pes-
soal da Saúde no local possui equi-
pamento necessário de rastreio e 

de prevenção, nomeadamente, ter-
mómetros para medição de tempe-
ratura, máscaras de protecção, ál-
cool e gel para desinfectar as mãos.

Verificou também que todos os 
cidadãos que entraram no país fo-
ram rastreados e que não houve 
casos suspeitos, tendo sido cum-
pridas as medidas de prevenção 
estabelecidas pelo Governo de 
Moçambique. O movimento de 
migração só é efectuado mediante 

a apresentação de senha de rastreio 
emitida pela equipa da Saúde.

A delegação verificou que, nas 
primeiras horas de sexta-feira, 
registou-se uma pressão resultan-
te da tendência dos repatriados 
serem atendidos em primeiro lu-
gar e que a fronteira do lado sul-
-africano foi encerrada por volta 
das 13h30, contrariamente à deci-
são inicial de se encerrar às 0h00.

A TEBA informou que, até à 

presente data, não havia registo 
de mineiros moçambicanos con-
taminados com o COVID-19 e 
que, posteriormente, enviará os 
dados dos mineiros que regres-
saram ao país com a indicação 
do destino final dos mesmos.

Face às constatações acima 
apresentadas, a ministra do Tra-
balho e Segurança Social, afirmou 
que os órgãos locais devem realizar 
o trabalho de sensibilização sobre 
as medidas de prevenção para as 
populações da cidade de Maputo 
e das províncias de Maputo, Gaza 
e Inhambane. Recomendou que se 
deve continuar com a vigilância das 
pessoas que entraram no país, em 
coordenação com as autoridades lo-
cais, e continuar-se em prontidão no 
local, com vista a evitar-se situações 
inesperadas, e manter a vigilância.

Finalmente, a Ministra do Tra-
balho e Segurança Social saudou 
o esforço colectivo das diferen-
tes instituições, que intervêm no 
atendimento dos migrantes, ten-
do encorajado a continuidade 
do trabalho dentro de espírito de 
equipa e de coesão e lamentou 
a onda de desinformação, atra-
vés de mensagens e vídeos que 
não reflectem a realidade. (FDS)

de Moçambique

N

N
o âmbito do controle 
do cumprimento da im-
plementação das medi-

das preventivas, tendo presente o 
combate ao contágio e a propaga-
ção de COVID-19, a presidente 
da Autoridade Tributária, Amé-
lia Muendane, visitou, na manhã 
da passada quarta-feira, 25 de 
Março, a Unidade dos Grandes 
Contribuintes (UGC) e a Direc-
ção de Área Fiscal do 1.o Bair-
ro, ambas na cidade de Maputo.

O acto visava avaliar o grau 
de empenho dos funcionários 
e o cumprimento dos apelos de 
prevenção difundidos pelas enti-
dades nacionais e internacionais, 
responsável pela Saúde Pública.

Dirigindo-se a cerca de uma 

dezena de funcionários, Amélia 
Muendane reafirmou a necessi-
dade de cumprimento rígido das 
orientações emanadas pelas au-

toridades da Saúde e pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si, com vista a reduzir os riscos 
de contágio e propagação do 

COVID-19, uma pandemia que 
tem infectado cidadãos do mun-
do inteiro, semeando luto e dor.

Amélia Muendane recomendou 
que os funcionários assumam a 
prevenção desta pandemia como 
assunto de todos e não de um 
grupo específico de cidadãos. 
“Ao negligenciarmos as medidas 
de prevenção, seja no nosso sec-
tor de trabalho ou no nosso meio 
familiar, podemos estar a colo-
car em causa a saúde de toda a 
nação moçambicana”, afirmou.

Amélia Muendane acrescentou 
que a mudança da situação só é 
possível se cada um (os funcioná-
rios, os contribuintes e o público 
em geral) “se despir de precon-
ceitos e tabus, apropriando-se dos 

conhecimentos que as entidades 
da Saúde Pública têm dissemi-
nado nas palestras e através dos 
órgãos de comunicação social”.

Como forma de controlar o CO-
VID-19, a Autoridade Tributária 
adoptou uma série de medidas, 
que estão a vigorar nas diferentes 
unidades orgânicas da instituição, 
à escala nacional, sendo de desta-
car: o fornecimento de desinfec-
tantes; descongestionamento do 
ambiente de trabalho, através da 
adopção de turnos repartidos em 
dois para o atendimento público; 
limitação do número de contri-
buintes dentro das unidades or-
gânicas, através de gestão de filas 
com recurso a senhas. (Redacção)
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