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Quem salva a educação?
A qualidade da educação em Moçambique nunca foi particularmente
brilhante, mas parece degradar-se
a cada dia. Quem ouve relatos dos
tempos lá idos e os compara com a
realidade actual fica com uma nítida
ideia de que estamos em queda livre
neste particular.
As razões são várias, desde a falta
de condições logísticas à adopção
de políticas erráticas, porque desajustadas às nossas reais necessidades
enquanto nação. São situações reais
e que nos devem preocupar a todos,
mas há um elemento que, eventualmente, deveria estar no topo das
nossas inquietações: a qualidade do
professor.
Por mais brilhantes que sejam
as nossas condições logísticas, por
mais chorudos que sejam os salários, quando não se tem professores
qualificados, a excelência na educação será sempre uma miragem, mais
ainda numa sociedade como a nossa, em que os pais e encarregados se
demitem da sua responsabilidade de
educar os filhos no exacto momento
em que os matriculam na escola.
Ter educadores altamente qualificados é impreterível em todo o
mundo, pois, sem isso, não há alicerces nos quais a qualidade possa assentar. O mundo do desporto
prova-nos isso mesmo época após
época, quando equipas milionárias
sucumbem por falta de treinadores

capazes de extrair o melhor das suas
estrelas, por um lado, e, por outro,
quando colectivos bem modestos
triunfam graças a uma filosofia coerente implementada por treinadores
de qualidade.
No nosso caso, as coisas ainda são
piores, porque nem sequer dispomos de boas condições, - pelo contrário, ainda temos turmas ao ar livre, entre outras alarvidades - o que
devia aumentar ainda mais a nossa
preocupação com a qualidade do
professor.
Infelizmente, não é o que está a
acontecer. Não bastasse o facto de
a maioria dos nossos professores
não possuir vocação para tão nobre
tarefa, exercendo-a apenas por imperativos de sobrevivência, ainda
afastamos a meritocracia dos nossos
critérios de admissão aos cursos de
formação de professores, substituindo-a pela corrupção.
Recentemente, foram realizados os
exames de admissão aos Institutos
de Formação de Professores (IFPs),
de onde saem docentes para as escolas primárias. Os relatos que nos chegam são aterradores. Os “ways”, que
se popularizaram nos exames do ensino secundário geral, chegaram aos
IFPs e, ao que tudo indica, para ficar.
As salas de exames transformam-se em autênticos dumba-nengues
de comercialização de respostas. São
os próprios professores – alocados

às salas de exame para evitar fraudes – que fomentam estas práticas.
Oferecem respostas aos candidatos
em troca de valores monetários: 200
MT, 400 MT, 500 MT e por aí em diante, em função da capacidade de negociação de cada interveniente do
mercado.
Fazem-no de forma descarada.
Não têm nada a temer. Afinal, têm
o beneplácito das chefias, com as
quais, em certos casos, comungam a
colheita final.
Fica claro, pois, que a maioria dos
candidatos admitidos não reúne
condições científicas, tampouco morais, para educar a quem quer que
seja. Dito isto, não faz sentido, por
uma questão de coerência, sonhar
com a tão almejada qualidade de ensino nos próximos anos, uma vez que
o principal vector de transmissão de
conhecimentos – lembremo-nos que
no ensino primário os alunos têm
pouca iniciativa – enferma de deficiências graves.
Talvez seja altura de apertar o cerco
aos IFPs. Uma sindicância a estas instituições era capaz de dar-nos uma
ideia mais próxima da realidade sobre a podridão nelas instalada. É chegada a hora de optar entre alimentar
os abutres e salvar o futuro da nação
ou hipotecar o futuro e acomodar
os abutres. Tem a palavra, quem de
direito.
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CHEGOU, VIU E AGIU

Efeito “Jonasse” já se faz sentir na
TVM

N

omeado Presidente do Conselho de
Administração (PCA) da Televisão
de Moçambique (TVM) em 07 de
Dezembro de 2021, Hélio Jonasse
já começou a deixar a sua marca como gestor na televisão pública. Uma das primeiras
áreas que mexeu é a dos Recursos Humanos,
apontada como a principal geradora de insatisfação dos profissionais da estação.
D&F Texto: Serôdio Towo

Hélio Jonasse regressou recentemente à casa na
qual cresceu e notabilizou-se, depois de alguns anos
no Banco de Moçambique, onde se “refugiou” quando o ambiente lhe foi hostil na TVM. No dia da tomada de posse, o Primeiro-Ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, exigiu-lhe a “revitalização”
da televisão pública, e o novo PCA já dá as primeiras
indicações nesse sentido.
O Dossiers & Factos sabe de fontes da casa que o
sucessor de Faruco Sadique já fez as primeiras mexidas tidas como sendo “de vulto”. Uma delas é a exoneração do director dos Recursos Humanos, o escritor e jornalista Jorge Oliveira. Para o seu cargo foi
nomeado um outro quadro sénior, no caso o também
jornalista Herculano Thumbo. Jornalista com décadas
de experiência, Thumbo já exerceu, entre outras tarefas, as funções de chefe da redacção e director de

programas.
A exoneração de Jorge Oliveira da pasta dos Recursos Humanos é vista pelos funcionários como estratégica, uma vez que o sector que dirigia era visto como
a principal fonte da desmotivação que tomou conta
dos colaboradores.
Outra mexida consistiu na exoneração do conhecido repórter de imagem Daniel Guicossecosse do
cargo de delegado provincial da TVM em Nampula,
tendo sido nomeado para o seu lugar o jovem Manuel
Nhatitima. É preciso ressalvar, porém, que a exoneração de Guicossecosse aconteceu a seu pedido, uma
vez que tem a pretensão de passar para a reforma,
depois de várias décadas de empenho para informar
e formar, através da imagem.
Jonasse ouviu o grito dos colaboradores
Mesmo conhecendo a casa – até porque, durante
o período em que esteve fora, acompanhava a vida
da mesma através dos seus colegas – uma das primeiras atitudes que Jonasse teve após a tomada de
posse foi reunir-se com os trabalhadores e ouvir o seu
sentimento. Foi nesse contexto que se apercebeu da
enorme desmotivação que reinava no seio do grupo
de trabalho.
No final, e depois de ter anotado todas as inquietações, pediu a colaboração de todos para alcançar
o êxito, e, algumas semanas depois, deu o primeiro
sinal de mudança, ao reestruturar o sector dos Recursos Humanos.

Novo PCA quer apostar na formação

Hélio Jonasse deixou a promessa de que irá apostar na formação dos quadros da casa, para além de
elevar os índices motivacionais dos trabalhadores por
via do melhoramento das carreiras e enquadramento
profissional.
Refira-se que este capítulo (carreiras profissionais)
há muito gera murmúrios nos corredores da televisão
pública. Em Março do ano passado, o Dossiers & Factos publicou uma notícia que dava conta de uma insatisfação generalizada. Os trabalhadores denunciavam
que passavam muitos anos sem que a TVM mexesse
nas carreiras profissionais do seu quadro de pessoal,
situação que terá levado a que alguns trabalhadores
acabassem reformando com salários míseros, o que
afectou sobremaneira a sua pensão.
A justificação para a estagnação das carreiras era a
suposta falta de fundos, mas, de acordo com as nossas fontes, isso contrastava com os relatórios de bom
desempenho comercial que os gestores apresentavam ao Governo, evocando boas receitas provenientes da cobrança de taxas de publicidade.
De resto, as fontes ouvidas pelo Dossiers & Factos,
nessa altura, achavam estranho que não houvesse fundos para as mudanças de carreiras ao mesmo
tempo que eram aprovadas regalias para as chefias
e eram criados novos cargos, alegadamente para a
“acomodação de amigos”, sem se respeitar o organograma da empresa.
A nova postura trazida pelo novo timoneiro da estação faz com que, por estes dias, se vivam momentos de grandes expectativas em relação aos próximos
tempos. As nossas fontes afirmam que voltaram a ganhar esperança e acreditam que dias melhores estão
por vir. Por outro lado, apelam para que não venha
mão externa influenciar negativamente a gestão do
novo PCA.
O resgate dos “afinados”

Hélio Jonasse vai trazendo esperança aos funcionários da TVM

A área dos Recursos Humanos foi muitas vezes
apontada como a principal geradora de insatisfação,
e não é por mero acaso. Há muitos casos de quadros
seniores que foram encostados, não obstante as qualidades que lhes são reconhecidas, às quais se junta a
antiguidade na casa.
O Dossiers & Factos sabe, no entanto, que Hélio Jonasse foi às “prateleiras sacudir a poeira” para resgatar o grupo que se encontrava encostado, na maioria
composto por quadros de épocas mais antigas.
Igualmente, e numa tentativa de resgatar o orgulho da estação, que outrora gozou de muito prestígio
entre os telespectadores, Hélio Jonasse mandou criar
uma comissão composta maioritariamente por quadros que estavam “empoeirados”. A missão desta comissão, que está dividida em subgrupos, é de montar
uma nova grelha de programação, havendo também
o desafio de trazer de volta a transmissão em directo dos jogos do campeonato nacional de futebol da
primeira divisão, o Moçambola, entre outras matérias.
Segundo fontes do Dossiers & Factos, tudo indica
que, nos próximos dias, mais mexidas poderão ter lugar no mais antigo canal de televisão em Moçambique. Aliás, sabe-se que a informação financeira a que
Jonasse teve acesso revela um cenário pouco brilhante. A melhoria dos serviços comerciais e financeiros
será, portanto, outra batalha que o novo PCA terá de
travar.
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A nova postura
trazida pelo novo
timoneiro da estação
faz com que, por estes
dias, se vivam momentos de grandes expectativas em relação aos
próximos tempos. As
nossas fontes afirmam
que voltaram a ganhar
esperança e acreditam
que dias melhores estão por vir. Por outro
lado, apelam para que
não venha mão externa influenciar negativamente a gestão do
novo PCA.

Novo edifício da TVM, inaugurado no ano passado

ALERTA O INAM

Mais um ciclone pode estar a caminho
de Moçambique

M

oçambique pode ser fustigado
por mais um ciclone, alerta o
Instituto Nacional de Meteorologia (INAM). Em comunicado
divulgado na manhã do último domingo, 16
de Janeiro, a instituição dá conta da formação, em Madagáscar, de um sistema de baixas
pressões que pode evoluir para ciclone tropical.

bane o ciclone Guambe, que atingiria também as províncias de Gaza e Maputo.
Também estão na memória dos moçambicanos os

ciclones Idai e Kenneth, que, em 2019, arrasaram a cidade da Beira, mas não só, e a província de Cabo Delgado,
respectivamente.

D&F Texto: Dossiers & Factos
A possível evolução para o estágio de ciclone poderá
ocorrer no próximo dia 22 de Janeiro, na costa leste de
Madagáscar, conforme a previsão do INAM, que aponta a “forte instabilidade atmosférica associada a altas
temperaturas da superfície das águas do mar sobre o
sudoeste do Oceano Índico e o Canal de Moçambique”
como causa da formação do aludido sistema.
O INAM refere que continuará a monitorar a evolução do sistema e apela a população para estar atenta às
informações das autoridades meteorológicas.
Recorde-se que, nos últimos anos, Moçambique tem
sido “palco preferencial” para a ocorrência de eventos
extremos. Em 2021, justamente no mês de Janeiro, foi
assolado pelo ciclone Eloise, que visou com particular
intensidade a cidade da Beira, causando mortes e destruição de infra-estruturas e bens.
Um mês depois, irrompia pela província de Inham-

Ciclones vêm se tornando um “hábito” no país
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EM CAUSA ESTÃO USD 3 MILHÕES

Dívida da Startimes põe em causa a
migração digital

U

m pedido de arresto de bens da
Startimes submetido no Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
pode pôr em causa o processo da
migração digital em Moçambique. O facto
é que o requerente elencou entre os bens
que quer ver arrestados “todo o sistema
necessário para a concretização do referido processo de migração digital”. Em causa está uma alegada dívida de três milhões
de dólares norte-americanos que a empresa chinesa estará a recusar-se a pagar.
D&F Texto: Dossiers & Factos

A história data do ano de 2015, quando a empresa moçambicana Development Distribution Services
– DDS Mozambique, Lda, representada pelo cidadão
Dionísio Carlos Coana, foi contratada pela Startimes
Software Technologies - Startimes Media Mozambique, Lda para prestação de serviços.
À luz do referido contrato, a empresa de Dionísio
Coana, que diz ter sido contratada por intermédio
da Embaixada da China em Moçambique, devia assessorar a Startimes no concurso que visava apurar
a firma que seria responsável pela implementação
do processo de migração da radiodifusão no país. O
concurso foi lançado em Junho de 2016, lembre-se.
Em Novembro desse mesmo ano, cinco meses
depois de lançado o concurso, a Startimes foi declarada vencedora, deixando para trás cerca de 20
outras empresas concorrentes. Desde então, diz o
requerimento submetido ao Tribunal por Dionísio
Coana, a empresa chinesa começou a comportar-se
de forma “estranha”, de forma a furtar-se ao seu dever
de pagar os três milhões de dólares, supostamente
acordados em 2015, equivalentes a 188 milhões de
meticais, ao câmbio de 62.8 meticais, de 4 de Julho
de 2021, na véspera da submissão do requerimento.
Volvidos cerca de cinco anos, a dívida ainda não
foi paga, o que obrigou a DDS Mozambique a partir
para o meio forense em busca de soluções.
“Como não pode o requerente [DDS Mozambique], ainda, propor o competente processo de
execução, uma vez que a dívida, apesar de líquida

Startimes tem já um longo histórico de polémicas em Moçambique

e certa, ainda não é exigível, e com o objectivo de
resguardar os seus interesses, uma vez que [está]
demonstrado acima que o requerido [Startimes]
pretende frustrar a futura execução, vem requerer a
V.Excia o arresto dos seguintes, mas não totalmente
descritos, bens: todo o material de escritório (mesas,
computadores, cadeiras, impressoras, ficheiros de
trabalho); todo o sistema necessário para a concretização do referido processo de migração digital (a
encontrar-se no local); viaturas (no momento desconhecidos) e imóveis (no momento desconhecidos)”.
Para além disso, pede que as contas bancárias
da Startimes fiquem inactivas ou cativas “por tempo indeterminado, até que se encontre desfecho
possível”.

Anúncio publicitário

Startimes entre o sim e o não

O relato constante da providência cautelar de
Dionísio Coana, que está na posse do Dossiers & Factos, revela que a mesma Startimes tem assumido posições contraditórias em torno deste assunto. Numa
primeira fase, terá se recusado a pagar a dívida por
alegadamente não reconhecer os serviços prestados
pela DDS Mozambique.
“Depois da pretensão do requerido ter sido executada com sucesso pelo requerente, isto é, o projecto ter sido submetido e ganho o concurso público, eis que o requerido começou a agir de forma
estranha, alegando que não tinha sido o requerente
quem, de facto, tinha agido activamente para que
todo o processo fosse aprovado pelos órgãos competentes”, refere a DDS Mozambique, que convoca
para si os louros pela vitória da Startimes:
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É cada vez mais difícil distinguir Startimes da TMT

“Na verdade, o requerido venceu o concurso público por consequência directa da acção do requerente, que preencheu e juntou toda a documentação solicitada no caderno de encargos em nome do
requerido”.
Se num momento a Startimes não reconhece
o serviço prestado, noutro já o faz, chegando até a
propor a modalidade de pagamento dos três milhões de dólares em causa.
“O requerido reconhece a dívida, tanto é que a
dado momento das tentativas de consenso aceitou
pagar o valor em dívida assumida no contrato de
forma faseada, propondo pagar 500.000 dólares na
primeira tranche e tendo solicitado que o requerente enviasse uma factura/recibo do referido valor via
e-mail, coisa feita, mas, como sempre, ignorada, sem
resposta até à data de hoje [05 de Julho de 2021]”,
revela a providência assinada pelo advogado Lúcio
Neto.
Os receios de Dionísio Coana
O diferendo entre a DDS Mozambique e a Startimes arrasta-se já há um par de anos. O documento

que deu entrada no Tribunal dá conta da realização
de “vários encontros judiciais” entre as duas empresas, na tentativa de resolver o assunto. Os referidos
encontros tiveram lugar nas instalações da Startimes, no Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) e na Procuradoria da Cidade de Maputo.
Sem solução à vista, foi instaurado um processo-crime com o número 1440-B/2018, que terá resultado em “promessas de cumprimento da obrigação de
pagar ao ora requerente, porém, sem cumprimento
intencional”.
Em face do incumprimento, a empresa de Coana
decidiu solicitar o arresto dos bens daquela instituição chinesa, até por desconfiar da conduta da multinacional que liderou a migração digital em dezenas
de países africanos.
“A razão do pedido [de arresto] encontra-se devidamente justificada, através da documentação
constante nos anexos acima ilustrados, a qual é proveniente da prestação de serviços que não foram até
à data de hoje pagos, e o justo receio de não haver
mais garantia patrimonial para ressarcimento do requerente, porque o requerido está na fase terminal
da execução do referido processo de migração digi-
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tal em Moçambique, mas sem se comunicar com o
requerente da sua intenção, quando devia cumprir
com o pagamento voluntário do valor contratado.
Outrossim, informações em jornais públicos confirmam que o requerido tem agido no mercado nacional de forma sorrateira quando ora emprega a denominação da firma como sendo Startimes Software,
ora Hantex, Lda, ora Startimes Moçambique e noutras vezes faz-se passar por TMT”
Estes movimentos, prossegue Coana, “confundem o requerente, porque, muitas vezes, o requerido alega que não é a entidade que assumiu o tal
acordo, mas também não diz exactamente com
quem é que, de facto, o requerente firmou o acordo
objecto desta providência”.
De resto, o Dossiers & Factos teve a oportunidade
de aflorar os estranhos movimentos da Startimes no
mercado moçambicano. Em 2017, os chineses passaram a deter 40% das acções da TMT, empresa responsável pela multiplexação e distribuição do sinal
digital da televisão, ditando a saída da então Telecomunicações de Moçambique (TDM) da sociedade.
Só que a Startimes entrou na estrutura accionista da
TMT em nome da Hantex, Lda, uma empresa com
domicílio nas Maurícias.
Por outro lado, a Startimes confunde-se, de alguns anos a esta parte, com a própria TMT. “A partir
de 2019, quando a TMT começou a operar, começou
a notar-se uma redução [da presença física] da Startimes. Houve um processo de expansão por parte da
TMT e um processo de recuo por parte da Startimes.
Neste momento, o mesmo agente faz o trabalho
para as duas entidades”, faziam notar nossas fontes,
no ano passado, numa matéria publicada na edição
416.
Dionísio Coana teme que, com o fim do processo da migração digital, a Startimes regresse ao seu
país – China – e a sua DDS Mozambique acabe por
“nunca mais” receber o valor. A alegada vítima, que
diz ter despendido “tempo e valores avultados” para
conseguir que o processo do concurso público fosse
submetido a tempo e com sucesso, perdeu confiança na Startimes Moçambique e até receia que esta
empresa se apodere ilicitamente “do valor que a
sede do grupo na China pode [já] ter contado para
pagamento ao requerente”.
Startimes tem oito dias para pagar a dívida
Entretanto, informações em nossa posse indicam
que o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo notificou a Startimes, na semana finda, tendo dado àquela
empresa um prazo de oito dias para liquidar a dívida.
O Dossiers & Factos tentou entrar em contacto
com o director da Startimes, com vista a ouvir a sua
versão dos factos, mas não foi possível, pois o seu
número não chamava.
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Restauração da segurança
e recuperação da
economia
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Janeiro 2022

Um ano de
auto-superação

A

s principais dificuldades com que vivemos
em 2020 marcaram presença em 2021,
apresentando, cada uma delas, um nível
de ameaça ainda maior. Os terroristas e a
pandemia da Covid-19 mostraram-se mais arrojados,
os primeiros aproximando-se dos mega projectos de
exploração do gás natural e a segunda com novas
estirpes, algumas delas difíceis de contrariar.
Ambos os fenómenos provocaram luto e dor nas
famílias moçambicanas, mas mereceram uma resposta
à altura da nossa parte. Aumentámos a capacidade de
resposta das Forças de Defesa e Segurança (FDS),
através da formação especializada, da alocação de
novos e sofisticados meios de combate, para além do
apoio das tropas amigas do Ruanda e da Missão da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em
Moçambique – SAMIM.
Essa combinação de factores permitiu a fragilização
do terrorismo em Cabo Delgado e a restauração das
condições de segurança às comunidades, o que é
confirmado pelo regresso massivo das populações
que se haviam refugiado em outros pontos da província
e não só. O Governo tem se esforçado para garantir
assistência às famílias afectadas, ao mesmo tempo
que se desdobra na reconstrução de Cabo Delgado,
e essas acções só têm lugar graças ao sucesso das
nossas bravas FDS no terreno.
Esta é, sem dúvidas, uma das maiores conquistas
de 2021 e celebramo-la sem qualquer euforia, cientes
de que estamos longe de erradicar a violência
extrema, até porque os seus autores agora tendem a
deslocar-se para a província do Niassa, onde têm sido
respondidos à altura. Acreditamos, porém, e agora
mais do nunca, que venceremos a guerra contra o
terrorismo, sendo que contamos, para tal, com o apoio
do povo moçambicano, em primeiro lugar, e dos países
da região, da África e do mundo, porque o terrorismo é
um fenómeno global.
Ao outro inimigo comum, a Covid-19, também
respondemos com força. Sempre orientados pela
Comissão Técnica e Científica, tomamos medidas que
se mostraram acertadas, o que nos permitiu poupar
vidas e proteger o Sistema Nacional de Saúde. Por
estas alturas, e a par das mais elementares medidas
de prevenção, a vacina é considerada a principal arma
contra a pandemia, e Moçambique está alinhado nesse
pensamento, tendo já vacinado, com duas doses, mais
de quatro milhões de pessoas. Até finais de 2022, o
Plano Nacional de Vacinação prevê a imunização de
cerca de 17 milhões de cidadãos.
São triunfos a assinalar e que mostram a resiliência
do Governo de Moçambique e do seu povo. A prova

2

maior dessa resiliência é, eventualmente, o facto
de, num contexto de grandes adversidades, termos
assegurado a retoma do crescimento económico,
impulsionado, em grande medida, pelo histórico
desempenho do sector agro-pecuário.
Mas o país atingiu excelentes registos também no
sector dos Recursos Minerais e Energia, tendo recebido
a plataforma flutuante para a exploração do gás, na
Área 4 da bacia do Rovuma, e expandido a rede de
distribuição de energia eléctrica, entre outros feitos.
Tal como a energia, a água também chega a mais
pessoas, graças às várias infra-estruturas que foram
sendo construídas em todo o país. É também digno
de realce o crescimento do sector da Indústria e
Comércio, que assistiu ao surgimento de novas
unidades industriais, o que representa mais postos de
trabalho para os moçambicanos.
O gigante legado de 2021 mostra a “auto-superação,
reversão das tendências negativas e conquista da
estabilidade económica” referidas pelo Presidente da
República, e é isso que se encontra sintetizado neste
suplemento.
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2021: O ano do
restabelecimento da paz
O segundo ano do presente mandato do Presidente Filipe
Nyusi ficou marcado por diversas realizações, em quase
todos os sectores, sendo o da Defesa e Segurança um
dos mais destacados. Há progressos assinaláveis, quer
no Teatro Operacional Centro, quer no Teatro Operacional
Norte, o que abre boas perspectivas para o restabelecimento
da paz efectiva em Moçambique.

A

consolidação da paz e da unidade nacional sempre esteve
no topo da agenda de governação do Presidente da
República, Filipe Jacinto Nyusi. Um desiderato de difícil
concretização, tendo em conta o terrorismo na zona norte
do país e os ataques protagonizados pela Junta Militar da Renamo
(JMR) na zona centro.
O ano 2021 foi particularmente desafiador nesse aspecto, porquanto
começou com investidas dos insurgentes em Cabo Delgado, quando o
povo moçambicano estava ainda na ressaca da quadra festiva. Logo
no primeiro dia de 2021, os jihadistas perpetraram ataques contra
a aldeia de reassentamento de Quitunda, ameaçando o projecto
de exploração do Gás Natural Liquefeito (LNG, na sigla em inglês),
liderado pela Total, em Afungi.
Tiveram resposta à altura por parte das Forças de Defesa e
Segurança (FDS), mas obrigaram a Total a evacuar grande parte
dos seus trabalhadores. Já em Março, quando o Governo e a Total
já preparavam o regresso às actividades na península de Afungi, o
inimigo voltou a atacar, desta feita tendo como alvo a vila de Palma,
numa incursão bastante mediatizada e que levou a que milhares de
cidadãos abandonassem suas residências, maioritariamente em
direcção à cidade de Pemba.
A implacável resposta das FDS
Já no dia dos ataques (24 de Março), os insurgentes foram rechaçados
pelas FDS, passando a dedicar-se a emboscadas esporádicas em
algumas estradas do distrito de Palma.
Ainda assim, o Presidente da República não cruzou os braços.
Iniciou diligências para a chegada ao país da Força em Estado de
Alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC)
e das Forças de Defesa do Ruanda (FDA). Os ruandeses foram os
primeiros a chegar, no mês de Julho. Alguns meses depois, foi lançada
a Missão da SADC em Moçambique (SAMIM), reforçando a capacidade
de resposta do país às acções terroristas.
Contrariando o cepticismo de algumas franjas da sociedade, nunca
houve problemas de coordenação no teatro das operações. Pelo
contrário, as três forças – FDS, FDA e SAMIM – têm logrado bastante
sucesso em operações conjuntas, devolvendo a paz e tranquilidade
que, durante algum tempo, foram uma raridade na província de Cabo
Delgado.
A recuperação de Mocímboa da Praia
Um dos grandes factos que marcaram o ano no domínio da Defesa
e Segurança foi a recuperação da vila de Mocímboa da Praia das
mãos dos terroristas. Foi numa tarde de domingo, 08 de Agosto, que
operações conjuntas envolvendo as tropas moçambicanas e ruandesas
culminaram com o resgate daquela estratégica vila, com os terroristas,
impotentes, a refugiarem-se nas matas.
“As Forças Conjuntas de Moçambique e Ruanda controlam a vila
de Mocímboa da Praia desde as 11:00 horas de hoje, 08 de Agosto
de 2021, controlam as infra-estruturas públicas e privadas, com
destaque para os edifícios do Governo local, porto, aeroporto, hospital,
mercados, estabelecimentos de restauração, entre outros objectos
económicos”, informou uma nota do Ministério da Defesa Nacional,

Filipe Nyusi assumiu o compromisso de lutar pela paz na
tomada de posse
lida pelo respectivo porta-voz, o Coronel Omar Saranga.
As operações conjuntas entre Moçambique e Ruanda começaram,
estrategicamente, por visar posições mais periféricas dos insurgentes,
sempre na perspectiva de empurrá-los para aquele que era o seu
grande reduto – a vila de Mocímboa da Praia – onde se daria o “golpe
final”. Assim, ao norte da vila sede do distrito, foram recuperadas as
posições de Quelimane, Njama, Tete, Maputo e Primeiro de Maio. Ao
oeste da mesma vila, a força conjunta avançou pelas posições de
Ntotoe, Manilha, Magoma, Mumu e Mbuje.
Quer em Mocímboa da Praia, quer noutros distritos de Cabo
Delgado, prosseguiram acções de perseguição aos terroristas por
parte das três forças no terreno, tendo resultado no desmantelamento
de bases, abate e captura de insurgentes, para além da recuperação
de material bélico.
“Foi reforçado o controlo de grande parte das zonas anteriormente
críticas, nomeadamente o distrito de Mocímboa da Praia (aldeias
Maputo, Awasse, Chinda, Mumo, Ntotoe, Zâmbia, Quelimane, Diaca,
Mbaú e a vila de Mocímboa da Praia); distrito de Palma (vila de
Palma e Quionga); distrito de Muidumbe (aldeia de Chitunda, Xitaxi
e Miengueléua); e distrito de Macomia (aldeia de Chai, Litamanda
e N´tchinga)”, detalhou o Chefe do Estado no seu informe sobre o
estado geral da nação.
Cabecilhas em queda
Graças às operações desencadeadas pelas FDS e pelos seus aliados
do Ruanda e SADC, os terroristas estão em grandes dificuldades. A
sua capacidade combativa está bastante afectada, e a isso se junta
o problema de liderança, em resultado do abate de alguns dos seus
mais destacados líderes.
Muhamud Siyai, Njire North, Abubacar Suleimana Khafizu, Hamza
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Abdulai Issufo, Amisse Dade, Chemo Saide, Kibwana Ndevo, Cassimo
Andrenemi, Ibraimo Tawabo e Rajabo Fakir são alguns dos cabecilhas
que tombaram em combate. Eram todos sheiks e, de acordo com o
Presidente da República, para além de comandantes militares, eram
ideólogos radicais e extremistas. No cômputo geral, foram abatidos
cerca de 200 terroristas e capturados 245 terroristas suspeitos.
Por estas alturas, “a situação caracteriza-se por estabilização gradual
e crescente, apesar de focos esporádicos que tendem a expandir-se
para os distritos limítrofes da província do Niassa”, descreve o informe
anual sobre o estado geral da nação.
O
maior
atestado
do
restabelecimento da tranquilidade
é o regresso das populações às
suas zonas de origem, após vários
meses em centros de acolhimento,
onde eram assistidas pelo Governo,
através do Instituto Nacional de
Gestão e Redução do Risco de
Desastres (INGD) e por outras
instituições.
Igualmente, foi lançado em
Setembro o plano de reconstrução
da província de Cabo Delgado,
orçado em 300 milhões de dólares.
Numa primeira fase, que se vai
estender por um ano, deverá ser
feita “a reposição da administração
pública, unidades sanitárias, escolas,
energia, abastecimento de água,
saneamento,
telecomunicações,
vias de acesso, identificação civil,
apoio psicossocial e auto-emprego,
sobretudo para jovens”, disse o
Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho
do Rosário, no dia do lançamento.
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Cerimónia do lançamento da Missão da SADC em
Moçambique

DDR a bom ritmo
Há progressos no norte e no centro.
Cessaram os ataques militares que
eram protagonizados pela autoproclamada Junta Militar da Renamo
(JMR), cujo líder, Mariano Nhongo,
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acabou abatido pelas FDS, depois de rejeitar
sucessivos apelos para uma solução pacífica.
Mais do que isso, o processo de
Desarmamento,
Desmobilização
e
Reintegração (DDR) das forças residuais
da Renamo, que resulta do Acordo de Paz
Duradouro, Definitivo e Efectivo de Agosto
de 2018, corre a contento, “num espírito de
confiança mútua e de colaboração profícua
entre o Governo, a Renamo e os cinco
parceiros internacionais e a equipa dirigida
pelo enviado especial do secretário-geral das
Nações Unidas, António Guterres”, sublinhou
o PR.
“Foi este bom entendimento que
permitiu, junto à Comunidade Internacional,
a mobilização de recursos financeiros
necessários para desenvolver programas
que incluirão a desactivação de 16 antigas
bases da Renamo. Destas, 11 já foram
completamente desmanteladas e encerradas,
nomeadamente as bases de Savane,
Muxúngue, Inhaminga, Chemba, Marínguè,
Mabote, Tambara, Mossurize, Báruè, Zóbuè e
Murrupula”, acrescentou Filipe Nyusi, quando
se dirigia aos deputados da Assembleia da
República, em Dezembro último.
Desmobilizados e reintegrados estão 3.267 antigos guerrilheiros da
Renamo, representando 63% do número total, dos quais 156 mulheres
e 3.141 homens. Também aderiram ao processo outros 90 antigos
guerrilheiros que estavam ligados à JMR, incluindo oficiais superiores,
depois de terem voluntariamente abandonado aquele movimento.
Os progressos alcançados realçam o comprometimento do Governo
de Moçambique com a agenda da paz e reconciliação nacional.
Aliás, o mais alto magistrado da nação tem insistentemente falado
da necessidade de transformar a paz numa cultura, estando previsto
o lançamento, para 2022, da campanha “Paz É Nossa Cultura”, com
representantes de organizações políticas e de confissões religiosas e
demais intervenientes da sociedade civil.

PR e os 36 ex-guerrilheiros da Renamo enquadrados na
Polícia, no âmbito do DDR
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País regista crescimento
em 2,1%
À semelhança das outras economias do mundo, a
economia moçambicana não foi imune aos efeitos negativos
da pandemia da Covid-19, especialmente ao surgimento de
novas variantes. Ainda assim, o ano de 2021 foi marcado
pela retoma do crescimento, depois da grande recessão
vivida em 2020.

D

o primeiro ao terceiro trimestre de 2021, o país registou um
crescimento acumulado de 1,78%, o que revela tendências
de uma recuperação da actividade económica nacional. Até
ao quarto trimestre, projectava-se um crescimento na ordem
de 2,1%, fazendo esquecer a queda de -1,3% registada em 2020.
As importações de bens estiveram na ordem de 3.368 milhões de
dólares americanos. Já as exportações de bens atingiram 2.045 milhões
de dólares americanos no primeiro semestre de 2021, em resultado da
fraca procura global derivada dos impactos da Covid-19.
Segundo explicou o Presidente da República no Parlamento, o Saldo
das Reservas Internacionais Líquidas, até Setembro de 2021, fixou-se
em 3.724 milhões de dólares americanos, enquanto o das Reservas
Internacionais Brutas foi em torno de 3838 milhões de dólares
americanos.
“Esse montante é suficiente para cobrir mais de seis meses de
importações de bens e serviços, excluindo os grandes projectos”,
declarou, acrescentando que, no domínio das finanças públicas, até
ao terceiro trimestre de 2021, “alcançámos uma
receita do Estado no montante de cerca de
217.870 milhões de meticais, correspondentes
a uma realização de cerca de 82% em relação
à meta anual”.
Por sua vez, a despesa pública situouse em torno de 249.356 milhões de meticais,
correspondentes a 67,7% da meta anual, com
o défice de financiamento coberto com recursos
internos e externos. O executivo moçambicano
continua a prestar atenção à amortização
do serviço da dívida, que foi contraída para a
construção de pontes, estradas, infra-estruturas
para o fornecimento de água, energia, entre
outros bens e serviços.
Pagos estão cerca de 44.122 milhões de
meticais, dos quais 22 920 milhões de meticais
referem-se à dívida interna e 21.201 milhões de
meticais à dívida externa. Está em processo o
pagamento e regularização das dívidas com os
fornecedores de bens e serviços ao Estado.
No domínio da reforma legal, o destaque vai
para a implementação de reformas estruturantes
na melhoria do ambiente de negócios e na
reestruturação do sector empresarial do Estado,
tendo como pressupostos a sua importância
estratégica social e económica, bem como a
situação financeira de cada empresa.
Inconformado, o Governo tomou uma série
de decisões visando impulsionar a economia
nacional, sendo de destacar a criação da
Zona Económica Especial de Agronegócio
de Limpopo, na província de Gaza e da Zona
Económica Especial de Macaneta, na província PR no lançamento
de Maputo, esta última orientada para a atracção Tete

de novos investimentos estruturantes no sector da hotelaria e turismo.
Igualmente, foi aprovada a legislação que dissolve a Empresa
Moçambicana de Exploração Mineira, extingue a Empresa Nacional
de Correios de Moçambique e que autoriza a alienação total da
participação do Estado na empresa Domus, S.A.
Aquacultura em destaque
Para lá da agricultura, que merece um grande destaque neste
suplemento, a aquacultura também cresceu substancialmente,
proporcionando ganhos à economia nacional. Em 2021, foi lançado
o Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala
(PRODAPE), no valor de 49 milhões de dólares americanos. Este
projecto tem como objectivo produzir 28 mil toneladas de pescado e
criar 17 mil empregos até 2026.
No período em análise, foram construídas 326 unidades de
produção aquícola, das quais 226 tanques e 100 gaiolas flutuantes,
tendo repovoado 433 unidades de produção aquícola com 1.055.826
alvinos. Os resultados não tardaram e mereceram destaque no informe
do Chefe do Estado.
“...registou-se um incremento da produção do pescado, tendo
alcançado um total de 323.242 toneladas de pescado, correspondentes
a um desempenho de 67% face ao plano anual e um crescimento de
4%, em comparação com o ano de 2020. Nas exportações do pescado,
alcançámos 6.114 toneladas de pescado diverso, valoradas em
34.899.000 dólares americanos”, explicou Nyusi.

do PRODAPE, em Chitima,

5

11

12

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO

Janeiro 2022

DOSSIERS & FACTOS

17 de Janeiro de 2022

SEGUNDA-FEIRA

AGRICULTURA

PERÍODO HISTÓRICO PARA A AGRICULTURA

Campanha Agrária 2020/2021
supera as expectativas
O sector da Agricultura trouxe boas notícias em 2021, com
a Campanha Agrária 2020/2021 a surpreender tudo e todos,
ultrapassando largamente as metas estabelecidas. O facto
permite que o sector agro-pecuário consolide o estatuto
de vanguardista no processo da recuperação económica
do país e justifica o optimismo com que se partiu para a
campanha 2021/2022.

E

m 30 de Outubro de 2020, dia em que o Presidente da
República liderou a cerimónia do lançamento da Campanha
Agrária 2020/2021, no distrito de Cuamba, província do
Niassa, foi anunciado que a estimativa de crescimento era
de 4.1%, em linha com o plasmado no Plano Económico e Social
(PES 2021), o que já representava um salto em relação à campanha
anterior, em que o crescimento se fixou nos 3%.
A verdade é que, no final da campanha, o balanço revelava
números que, inicialmente, estavam fora de cogitação: um
crescimento de 8,2%, o dobro do que era esperado. Este crescimento
contribui para a retoma económica de Moçambique e representa um
valor de produção agrícola de cerca de 321 biliões de meticais a
preços correntes de mercado, sublinhou-o Filipe Nyusi, aquando do
lançamento da Campanha Agrária 2021/2022, em Vanduzi, província
de Manica.
Os excelentes registos de 2020/21 são, em parte, consequência
directa do aumento significativo da área de cultivo. Nesse período,
foi explorada uma área de 5,7 milhões de hectares, mais 3,9% em
relação à campanha 2019/20.
Em termos globais, a produção agrícola ocupou cerca de 15,8%
da área agrícola potencial do país, que é de cerca de 36 milhões
de hectares. Os cereais e as leguminosas, tidos como as principais
culturas de segurança alimentar e de renda das famílias, representam
cerca de 80% da área plantada na Campanha Agrária 2020/2021.
Imediatamente a seguir, surgem as raízes e tubérculos, com 10.9%,
as frutas, com 5.9%, e hortícolas, com 4.1%.
Ao nível da silvicultura, o destaque vai para o reinício da exportação
do eucalipto, gerando um valor aproximado de 1000 milhões de
meticais. Enquanto isso, o crescimento da área da pecuária foi de
9%.
Um salto sem paralelo nos últimos 10 anos
Os 8,2% de crescimento registados na Campanha Agrária
2020/2021 são históricos, porquanto representam um enorme salto
em relação aos registos normais dos últimos anos. Nos últimos 10
anos, nunca se chegou nem perto de tão elevada taxa. Veja-se, por
exemplo, que a segunda taxa mais alta – 4.2% registados em 2016 –
está apenas ligeiramente acima da metade do crescimento da época
2020/2021.
O crescimento de 8,2% responde ao compromisso de Malabo de
sustentar o sector do crescimento anual do PIB agrícola por pelo
menos 6%. Os compromissos de Malabo resultam de acordos
alcançados pelos chefes de Estado e de Governo da União Africana,
num encontro que teve lugar em Junho de 2014, em Malabo, na
Guiné Equatorial. Nessa ocasião, foram aprovadas duas (2) decisões
e duas (2) declarações directamente relacionadas com o Programa
Abrangente de Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP) e
com a agenda de transformação e da segurança alimentar e agrícola
de África na década de 2015-2025.
O papel impulsionador do Sustenta
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Presidente da República voltou a presidir o lançamento
da campanha 2021/2022
O grande salto do sector agro-pecuário nacional está intimamente
ligado ao programa Sustenta. Implementado pelo Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), através do Fundo
Nacional do Desenvolvimento Sustentável (FNDS), o Sustenta é um
programa nacional de integração da agricultura familiar em cadeias
de valor produtivas, que tem como objectivo melhorar a qualidade
de vida dos agregados familiares rurais, através da promoção da
agricultura sustentável (social, económica e ambiental).
As acções do SUSTENTA estão em conformidade com as cinco
grandes prioridades de orientação do Ministério da Agricultura
e Desenvolvimento Rural: a Segurança Alimentar, Rendimento
Familiar, Emprego, Inclusão Social e Produção e Produtividade.
São sete as componentes estruturais de apoio à agricultura familiar
que o Sustenta compreende, designadamente: transferências de
tecnologias, financiamento, mercados, planeamento e ordenamento
produtivo, infra-estruturação, salvaguardas ambientais e sociais e
subsídio ao produtor.
O início da implementação do programa Sustenta não poderia ter
sido mais auspicioso. Logo no ano de estreia, o programa revelouse um verdadeiro trampolim para o sector agrário nacional, através
das suas múltiplas acções, a começar pela formação. O Sustenta
foi responsável pela contratação e capacitação de mais de dois mil
extensionistas e pela integração de 299 891 agregados familiares
em programas de fomento. Igualmente, contribuiu para o incremento
do uso de sementes, maior uso de fertilizantes e criação de várias
indústrias de processamento.
“Os produtores do Sustenta tiveram acesso à assistência integral
(acesso à assistência técnica, acesso a financiamento em insumos
agrícolas) por intermédio de 543 Pequenos Agricultores Comerciais
Emergentes (PACEs) e 181 fomentadores directos (extensionistas)”,
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Estes dados não deixam de reflectir o sucesso da estratégia que tem
sido seguida pelo Governo de Moçambique, através do Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Refira-se que, na agricultura familiar, só se começa a falar
em emprego quando o mínimo de um terço da produção familiar
(excedente) é dedicado à comercialização, após garantida a reserva
da segurança alimentar da família.
Em linha com o crescimento registado na Campanha Agrária
2020/2021, um outro dado histórico: o salário mínimo do sector
agrícola teve, no ano em análise, um incremento de 10%, passando
para 4.829 meticais. A média dos incrementos no sector era de
3,65%.

Em 2020/2021 foram explorados 5,7 milhões
de hectares
destaca o Relatório da Campanha Agrária 2020/2021, elaborado
pelo MADER.
Concorreram também para o aumento da produção e produtividade
a aplicação do “pacote tecnológico” (semente, fertilizante e
agroquímicos), bem como a assistência técnica de extensão rural.
De resto, é indisfarçável o nível do aumento da rede de extensão
nacional, que passou a contar com 3451 extensionistas. A cobertura
passou dos anteriores 6,9% para 11% em apenas um ano.
Igualmente assinalável é a massificação do uso de sementes
certificadas. No período em referência (2020/2022), foram usadas
9.700 toneladas de sementes certificadas, o que representa um
crescimento de 259,3%. Por sua vez,
o uso de fertilizantes passou de 60.000
para 90.447 toneladas, representando
um crescimento de 151%.
Os efeitos destas e outras acções
enquadradas no programa Sustenta
são mais do que visíveis, dado que a
produtividade, em praticamente todas
as culturas, sofreu um incremento. O
arroz saiu de 0.57 para 4.5; o milho de
0.72 para 3.1; o feijão-nhemba de 0.41
para 0.8; o feijão vulgar de 0.53 para
1.8; o feijão-boer de 0.59 para 1.5; a
soja de 0.01 para 1.6; o gergelim de
0.49 para 0.9; e o girassol de 0.45 para
0.9.
Criados acima de 100 mil empregos
Como corolário da gloriosa
Campanha Agrária 2020/2021, foram
criados em Moçambique 134 799
empregos, um registo impressionante e
perfeitamente elucidativo do momento
de ascendência que o sector agrário
vive.
Dos 134 799 empregos criados
no período em análise, 92 205 são
resultantes do programa de fomento
produtivo, por intermédio de 543
Produtores
Agrícolas
Comerciais
Emergentes
(PACEs)
e
181
fomentadores directos (extensionistas).

Expectativas altas para 2021/2022
Depois de, na campanha passada, as metas terem sido largamente
ultrapassadas, desta vez, o Governo de Moçambique, através do
MADER, decidiu elevar ainda mais a fasquia. O sector agrário prevê
um crescimento de 13.9%, consolidando o sector agro-pecuário
como um dos principais impulsionadores da retoma económica,
depois da crise da pandemia da Covid-19 e da incerteza sobre a
sua evolução no mundo. O crescimento previsto em 2022 poderá
resultar em cerca de 173 mil empregos.
Em termos específicos, prevê-se um crescimento de 7% para os
cereais, devendo passar de 2,2 milhões para 2,4 milhões de toneladas.
O sector das leguminosas deverá crescer em 10%, enquanto as
oleaginosas deverão atingir os 17%. As hortícolas devem registar
um crescimento de 29%, enquanto, nos tubérculos, as projecções
apontam para um crescimento de 6%. As amêndoas, as frutas e a
pecuária deverão crescer em 25%, 4% e 8%, respectivamente.
O optimismo reinante no seio do Governo tem como pressuposto
o facto de se prever chuvas normais com tendência para acima do
normal em alguns casos e com tendência para abaixo do normal
em outros, ao longo da campanha 2021-2022. A isso se associa a
política de intensificação e aumento de áreas de produção geradas
no âmbito do programa SUSTENTA, pelo aumento do número de
produtores e investimentos privados, como reflexo dos resultados
positivos alcançados na campanha passada, e com o apoio dos
extensionistas.

Extensionistas formados no âmbito do programa
Sustenta
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O SUCESSO NA GUERRA CONTRA O INIMIGO INVISÍVEL

Vacinação em massa fragiliza
a Covid-19
Tal como 2020, 2021 também foi profundamente marcado
pela pandemia da Covid-19, que eclodiu em finais de
2019, na região chinesa de Wuhan. Novas vagas surgiram,
ameaçando milhares de cidadãos, mas um eficaz plano de
vacinação, associado às medidas restritivas decretadas
pelo Governo, permitiu evitar o pior.

D

esde a eclosão da pandemia da Covid-19, o Governo
moçambicano soube antecipar-se aos acontecimentos, o
que permitiu reduzir drasticamente o impacto da mesma
nas pessoas e no Sistema Nacional de Saúde (SNS). Nesse
contexto, em 2020, o país conseguiu, apesar de todas as dificuldades,
controlar a pandemia.
A tendência alterou-se no início de 2021, com uma avalanche de
casos que levaram ao aumento de internamentos e óbitos nas unidades
sanitárias. Essa situação esteve ligada ao surgimento de uma nova
estirpe do vírus e à chegada massiva de moçambicanos residentes na
África do Sul, um dos países mais assolados pela pandemia em África.
Perante esse cenário, o Governo moçambicano rapidamente
reajustou as medidas de restrição, de forma a salvaguardar a saúde
dos cidadãos e evitar o colapso do SNS. Entre as medidas, destaca-se
o encerramento das fronteiras, mas também de espaços culturais, tais
como cinemas, teatros, museus, galerias, entre outros.
Paralelamente a isso, as autoridades sanitárias públicas foram
instadas a criar, em parceria com as privadas, as condições necessárias
para o alargamento da escala de despiste da Covid-19 e realização de
testes.
As vacinas e o início de uma nova era
“Nos últimos dois meses, mantive contactos com o Presidente
Xi Jinping, da República Popular da China, para o acesso à vacina
contra a Covid-19 e numa primeira fase garantir a vacinação de grupos
prioritários, dentre eles os profissionais de saúde”.
Foi com a mensagem supracitada, publicada na sua página oficial

desinfecção: um das armas usadas no combate a
Covid-19

8

A chegada do primeiro lote de vacinas, no dia 24 de
Fevereiro de 2021
da rede social Facebook, que o Presidente da República, Filipe Nyusi,
anunciou a chegada do primeiro lote de vacinas a Moçambique,
marcando o início de uma nova era no combate ao “inimigo invisível”,
como muitas vezes é descrita a pandemia da Covid-19.
Dito e feito. As primeiras vacinas chegaram em 24 de Fevereiro de
2021 e Nyusi assegurava que esforços estavam a ser feitos para que
mais vacinas chegassem ao país, o que veio a confirmar-se nos meses
subsequentes, criando condições para que fosse implementado o
Plano Nacional de Vacinação, lançado pelo ministro da Saúde, Armindo
Tiago, em 05 de Março de 2021.
Na linha da frente do combate à Covid-19, os profissionais de saúde
foram os primeiros a receber as vacinas, a par
de idosos que vivem em lares e os auxiliares
que trabalham nestas instituições, para além
dos elementos das Forças de Defesa e
Segurança e pacientes com diabetes Mellitus.
Na segunda fase, a vez coube aos
doentes com diabetes não abrangidos na
fase anterior, reclusos e funcionários das
prisões e populações residentes em centros
de acolhimento. Também foram imunizados
nesta etapa cidadãos residentes em zonas
urbanas, mas com idade superior a 50 anos.
A terceira e a quarta fase contemplaram as
restantes pessoas em centros de acolhimento,
não vacinadas até então, além de moradores
de comunidades rurais com mais de 50 anos
e, por último, todos os outros cidadãos, com
excepção dos menores de 15 anos e mulheres
grávidas.
Perto de cinco milhões com vacinas
completas
A derradeira fase da Campanha Nacional
de Vacinação representa aquilo a que se chama “vacinação em
massa”, e essa frase não é um mero chavão, sendo que os números
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Profissionais de saúde foram os primeiros a
receber a vacina
revelam isso mesmo.
Até dia 14 de Dezembro de 2021, tinham sido vacinadas, em todo
o país, 7.352.996 pessoas com pelo menos uma dose, das quais
4.903.643 pessoas estão completamente vacinadas, correspondendo
a 43.7% e 29 % do grupo-alvo, respectivamente. Este número deverá
subir para 16.825.000 pessoas com idade igual ou superior a 18 anos,
em Dezembro do presente ano, conforme estabelecido no Plano
Nacional de Vacinação.
No último mês do ano em alusão, foi descoberta, na vizinha África do
Sul, a variante ômicron, considerada de alta transmissibilidade, porém,
não tão letal como as anteriores, o que pode estar associado ao facto
de parte da população ter já tomado a vacina. Diante deste cenário,
o Governo moçambicano, através do
Presidente da República, reiterou a
importância da vacinação, convidando
todos a aderirem à campanha nacional.
“O nosso Sistema de Saúde dispõe,
neste momento, de 22.465.529 vacinas,
prevendo-se o recebimento de mais
32.394.333 vacinas”, disse Filipe Nyusi,
aquando da apresentação do informe
sobre o estado geral da nação. O
Presidente alertou, no entanto, para a
necessidade de não se descurar as mais
elementares medidas de prevenção,
nomeadamente o uso da máscara,
o distanciamento, a higienização
permanente das mãos, entre outras.
A importância da vacinação
Desde o seu início, a pandemia da
Covid-19 tem dividido as sociedades,
havendo até quem rejeite a sua
existência, os famosos negacionistas.
Aparentemente, este grupo tende a
reduzir, à medida que a situação evolui,
mas, ao mesmo tempo, vão surgindo
outras matérias de divergência.
A utilidade das vacinas contra a
Covid-19 é uma dessas matérias.
Em todo o mundo, há quem duvide
da sua eficácia, tendo como principal
argumento o facto de haver pessoas
infectadas, apesar de terem tomado as
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duas doses.
Na verdade, a ciência nunca garantiu
que a vacina protege totalmente da
infecção. O nível de protecção, neste
caso, é menor, mas, ainda assim, é
importante, porque reduz a velocidade
das infecções.
É, no entanto, num outro campo
que a vacina faz mais diferença.
Ela evita que as pessoas infectadas
desenvolvam doença grave, e isso é
verificável também em Moçambique,
onde, apesar do crescimento dos
números,
após
a
chegada
da
variante ômicron, a quantidade de
pacientes precisando de cuidados
mais delicados é incomparavelmente
menor, relativamente aos tempos que
antecederam a chegada das vacinas.
Hoje, no mundo inteiro, os não
vacinados são praticamente os únicos
que desenvolvem doença grave e
exigem internamento hospitalar, o que
atesta a utilidade das vacinas não só na
protecção da vida, mas também dos sistemas de saúde, que, sem
grande pressão, conseguem dar vazão a outras enfermidades.
Apesar da segurança proporcionada pela disponibilidade de
vacinas, Moçambique continua a trabalhar afincadamente para evitar
eventuais surpresas, numa guerra que parece estar ainda longe do
fim.
“No contexto do reforço da vigilância e diagnóstico da Covid-19,
introduzimos a utilização de testes rápidos e expandimos a sua
utilização para todos os distritos. Esta acção foi baseada em
evidências científicas geradas por estudos realizados no nosso país,
que demonstraram um bom desempenho dos testes rápidos. Em
paralelo, expandimos a capacidade de realização de testes de PCR,
criando assim condições para que este teste possa ser realizado
em todas as províncias. Pela primeira vez, adquirimos 11 sistemas
de produção de oxigénio para os hospitais das capitais provinciais”,
disse o Chefe do Estado.

Edifício do Ministério da Saúde, na Av. Eduardo Mondlane,
cidade de Maputo
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NO ÂMBITO DO “INDUSTRIALIZAR MOÇAMBIQUE”

Aprovados projectos no valor
de USD 1,8 mil milhões
“Industrializar Moçambique” figura entre os melhores
projectos de 2021, tendo dado uma nova dinâmica à cadeia
de valor agro-industrial e aos mercados nacional e externo,
renda e empregos, como é, de resto, o seu objectivo
primordial.

O

“Programa Industrializar Moçambique” foi lançado em Agosto
de 2021, na província central de Manica, numa cerimónia
presidida pelo Chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto
Nyusi. Em apenas alguns meses de sua implementação, já se
revela uma grande mais-valia para o sector industrial.
Até Dezembro do ano passado, tinham sido tramitados e aprovados, no
âmbito desta iniciativa, 181 novos projectos de investimento no valor de
1,8 mil milhões de dólares americanos, susceptíveis de criar 11.732 postos
de trabalho. Foram também licenciados 118 estabelecimentos industriais,
entre dimensões micro, pequena, média e grande, com um valor de
investimento de cerca de 41,4 mil milhões de meticais, que contribuíram
para a criação de 1. 637 novos postos de trabalho.
“Destacamos a nova fábrica de cervejas 2M, em Marracuene, contando
com mais de 200 trabalhadores; a Dugongo Cimentos, em Matutuíne,
empregando um total de 350 trabalhadores; a Fábrica Beleza Moçambique,
no Parque Industrial de Beluluane, que criou, até à data, 2.992 postos
de emprego, do total de 5.000 previstos; a Indústria de Processamento
Agrobusiness, no distrito de Malema, para o processamento de cereais,
com potencial para criar 90.000 empregos, entre directos e indirectos; a
revitalização da Indústria Cometal Mometal, no posto administrativo da
Machava, tendo gerado 150 postos de emprego fixos e 30 flutuantes;
o investimento em pavilhões para a produção de frango, no posto
administrativo de Mafavuka, em Namaacha, podendo gerar 50 postos de
emprego local directos e 150 indirectos; entre outros empreendimentos
ao longo de todo o país”, pode ler-se no informe sobre o estado geral da
nação.
No domínio da agro-indústria, o programa, que é implementado pelo
Ministério da Indústria e Comércio, possibilitou a criação da unidade de
processamento de gergelim, em Nacala, província de Nampula, e da
unidade de processamento de carnes vermelhas, em Inhambane. Para
além disso, está em operacionalização o complexo industrial de Chókwè

Arquipélago de Bazaruto
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Parque Industrial de Beleluane, localizado em Boane,
província de Maputo
(Gaza), destinado ao descasque do arroz, e em instalação a unidade de
processamento de banana, no distrito da Moamba (Maputo Província).
e-BAU mais perto dos utentes
Ao nível do comércio, o documento que temos vindo a citar destaca a
expansão da Plataforma Electrónica de Licenciamentos (e-BAU) para os
distritos de Balama, Chiúre, Caia, Nhamatanda, Mabote e Zavala.
Em consequência disso, está em crescendo a capacidade de
licenciamento. “Nestes termos, licenciámos 13.559 estabelecimentos
comerciais, o que correspondente a um crescimento de 39,7%, tendo
igualmente licenciado 1.336 operadores de comércio externo”.
Licenciados perto de 50 empreendimentos turísticos
O sector do Turismo foi um dos mais afectados pela pandemia da Covid-19
em Moçambique, muito por culpa das restrições de movimentação de
pessoas, decretadas em quase todo o mundo. Esta situação não impediu,
porém, a entrada de novos intervenientes no
mercado, tendo sido licenciados 46 novos
empreendimentos turísticos de alojamento
de uma a três estrelas e um empreendimento
turístico de quatro a cinco estrelas, aumentando
a oferta de camas e empregos.
Moçambique é mundialmente conhecido como
um dos maiores destinos turísticos, com alguns
dos seus empreendimentos a serem destacados
por prestigiantes organizações internacionais do
ramo. O Santorini Mozambique, por exemplo,
está no top 10 dos hotéis do mundo pela
TripAdvisor 2021, e o Arquipélago de Bazaruto
foi considerado o melhor conjunto de ilhas de
África e do Oceano Índico pela Condé Nast
Traveller 2021.
“É com satisfação que tomámos conhecimento
de que a National Geographic seleccionou o
Parque Nacional de Chimanimani como um dos
25 destinos imperdíveis para o ano de 2022,
um destino que corporiza o nosso compromisso
com o ambiente”, acrescenta o Presidente da República.
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COM A CONCLUSÃO DA PLATAFORMA FLUTUANTE

Projecto Coral Sul com
“pernas para andar”
O sector dos Recursos Minerais e Energia é dos que mais
avanços registou em 2021. Entre as realizações, destacamse a conclusão da construção da plataforma flutuante
Coral Sul FLNG, a adesão de Moçambique ao Processo de
Kimberley, bem como a expansão da rede eléctrica.

F

oi um ano dourado para um pelouro que é vital no contexto da
economia nacional. Uma das grandes notícias do sector surgiu
em meados de Novembro: a conclusão da plataforma flutuante
de exploração de gás natural, o que levou a que Filipe Nyusi se
deslocasse à Coreia do Sul – país onde foi construída – tendo baptizado a
infra-estrutura, que depois iniciou a viagem rumo às águas moçambicanas,
tendo chegado na primeira semana de Janeiro.
A plataforma vai permitir a produção e liquefação do gás natural da área
4 da Bacia do Rovuma, sendo o primeiro projecto desta dimensão ao nível
de África e o primeiro com localização em águas profundas a nível mundial.
Ficam assim criadas as condições para o início da produção do gás na
área 4, num projecto orçado em 30 mil milhões de dólares norte-americanos,
liderado pela Exxon Mobil, mas que inclui a ENI, a Mozambique Rovuma
Venture (MRV), a Galp, entre outras entidades.
Mas esse não é o único feito a assinalar no que ao gás diz respeito.
Em 2021, teve início a construção das infra-estruturas do projecto que vai
permitir a produção de 23 petajoules de gás natural, destinados à geração
de energia eléctrica, através do projecto da Central Térmica de Temane,
em Inhambane.
“A estas realizações também se vão acrescer os ganhos que virão do
Centro de Enchimento de Garrafas de Gás de Cozinha, no distrito de
Anchilo, em Nampula, cujas obras de construção já iniciaram, tendo já sido
encomendadas 50.000 botijas de 3 a 6 quilogramas e acessórios, bem
como 30.000 fogões de duas bocas de baixo custo, numa fase inicial”,
destacou Filipe Nyusi.

Plataforma Flutuante Coral Sul FLNG é um dos grandes
“troféus de 2021”

Moçambique no Processo de Kimberley
Uma das maiores conquistas do ano foi a adesão ao Processo de
Kimberley, anunciada em Novembro, na cidade russa de Moscovo. Vale
isto dizer que o país já pode comercializar legalmente os seus diamantes,
uma vitória que, nas palavras do Chefe do Estado, “deve ser celebrada,
por ser um ganho há muito esperado”.
A candidatura de Moçambique foi submetida em 2014, décadas depois
de trabalhos de levantamento geológico terem confirmado a ocorrência
de diamantes em algumas zonas do país, aos quais se seguiu a revisão,
em 2002, da Lei de Minas, abrindo espaço para a entrada do investimento
estrangeiro na área mineira.
Em 2016, o Processo de Kimberley enviou uma missão de avaliação
a Moçambique para verificar se reunia os requisitos para ser membro do
processo, tendo-se chegado à conclusão de que ainda não os reunia.
Desta vez, o cenário foi diferente e os empresários licenciados – cerca de
50 – deverão fazer-se ao terreno logo depois da época chuvosa, devendo
fazer a pesquisa detalhada, o cálculo de reserva e saber a quantidade de
diamantes existente.
Instituído em 2003 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o
Processo de Kimberley possui mecanismos de controlo que garantem que
o diamante comercializado não provenha de áreas de conflito.
Cresce o acesso à energia eléctrica
Ninguém estará indiferente aos esforços visando a expansão e reforço
das infra-estruturas eléctricas para o aumento da capacidade de geração
e distribuição de energia a nível nacional, factor crucial para estimular o
desenvolvimento industrial e económico.
Uma das grandes apostas do executivo consistia no incremento de
650 Megawatts de capacidade de geração de energia e na implantação
dos primeiros 750 quilómetros da nova “Espinha Dorsal de Alta Tensão”,
interligando o Sistema de Transporte Norte ao Sul do país.
Nesse sentido, “retomámos o desenvolvimento do Projecto
Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, com a
liderança da EDM e da HCB, criando, para tal,
um gabinete que se dedica exclusivamente à
sua implementação”, assinalou o Presidente
da República.
No ano em referência, assistiu-se também
ao arranque das obras de construção da Linha
de Transporte de Energia Temane-Maputo;
a assinatura dos acordos comerciais para a
implantação das centrais com recurso a fontes
renováveis, de Cuamba (30MW) e de Mecúfi
(20MW), adicionando uma capacidade de 50
MW à Rede Eléctrica Nacional; e ao decurso
da construção da Central Solar de Metoro (30
MW), em Cabo Delgado, entre outros projectos.
Foi igualmente concluída a electrificação
de nove sedes de postos administrativos, via
Rede Eléctrica Nacional, o que quer dizer que
mais moçambicanos passaram a ter acesso à
electricidade, facto que, de resto, foi realçado
no informe anual.
“Os investimentos realizados na área de
energia eléctrica permitiram o estabelecimento
de mais de 191.000 novas ligações nas áreas
urbanas, peri-urbanas e rurais, garantindo que
cerca de 850.000 pessoas tivessem acesso à
energia eléctrica pela primeira vez, elevando a
Taxa de Acesso Doméstico à Energia para 42%”.
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ÁGUA, SANEAMENTO E HABITAÇÃO

Mais de 20 milhões de
pessoas já têm acesso à água
Em 2020, eram 19,1 milhões as pessoas com acesso à água
em Moçambique, número que subiu para 20,3 milhões em
2021. Houve progressos também no acesso ao saneamento,
tendo se registado um salto de 12,5 milhões de pessoas, em
2020, para 12,9 milhões de pessoas no ano passado.

D

o Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, proliferam infraestruturas de abastecimento de água, o que tem valido à equipa
dirigida por Filipe Nyusi o apelido “Governo do abastecimento
de água”. Na sua intervenção na Assembleia da República, o
mais alto magistrado da nação destacou algumas realizações em certas
províncias do país.
Na província e cidade de Maputo, fez referência à conclusão da Estação
de Tratamento de Água de Sabié, com capacidade de produção de 60.000
metros cúbicos, e sua linha de transporte de quase 100 quilómetros até ao
bairro da Machava.
Em Gaza, o realce foi para a conclusão, reabilitação e expansão dos
sistemas de abastecimento de água de Macavene Banga, Mukatchana,
Siqueto-Sede, Changanine Hate-Hate, Mapai Rio e Chicualacuala, que
estão a beneficiar a mais de 25.000 pessoas adicionais.
Em Inhambane, foram concluídos os sistemas de abastecimento de água
de Funhalouro e Mapinhane, que estão a beneficiar mais de 15.000 pessoas.
Já em Sofala foram concluídos dois sistemas - Inhaminga, Marínguè – e
reabilitados outros dois - Savane e Nhangaú. As quatro infra-estruturas
garantem o acesso à água a mais de 9 000 pessoas.
Ainda na zona centro, desta feita na província da Zambézia, o destaque
vai para a conclusão dos sistemas de abastecimento de água de Êrrego,
Muakiua e Mepuaguia, que estão a beneficiar cerca de 10.000 pessoas.
Na zona norte do país, foram concluídos os sistemas de abastecimento
de água de Muacone Serração, Quixaxe, Napai-Namialo, Cazuzo e Umuato,
na província de Nampula; e de Quionga, Meza, Negomano, Namweto e
Mazeze, que estão a beneficiar mais de 12.000 pessoas, na província de
Cabo Delgado.
“Estabelecemos 18.233 ligações domiciliárias nas cidades e vilas, que
estão a beneficiar cerca de 97.000 pessoas. Sobre as fontes de água,
construímos de raiz 358 e reabilitámos 381 fontes, que estão a beneficiar
adicionalmente e cumulativamente 221.000 pessoas em todo o território

nacional”, congratula-se o Presidente moçambicano, destacando o facto
de a ampliação da rede de abastecimento de água acontecer em paralelo
com a construção de estradas, pontes e outras infra-estruturas. “Tudo isto
estamos a realizar sem que nenhum constrangimento nos faça parar!”,
garante o estadista.
No ramo da habitação, registou-se, em 2021, a disponibilização de 482
casas, estando em curso obras de 612 e em licitação de empreitada cerca
de 232 casas. Estas acções decorrem no quadro do programa “Habita
Moçambique” e projectos de operacionalização “Renascer, Melhoria,
Conjuntos Habitacionais e Talhão Infra-estruturado”.
O Presidente da República está ciente do muito que ainda há por fazer
neste sector, mas não esconde o optimismo em relação ao futuro. “A
locomotiva já arrancou e acreditamos que irá ganhar a devida velocidade
nos períodos que se seguem”, assegura.

Programa PRAVIDA foi fundamental na expansão
da rede de abastecimento de água

“Estabelecemos 18.233 ligações
domiciliárias nas cidades e vilas,
que estão a beneficiar cerca de
97.000 pessoas. Sobre as fontes de
água, construímos de raiz 358 e
reabilitámos 381 fontes, que estão
a beneficiar adicionalmente e
cumulativamente 221.000 pessoas
em todo o território nacional”
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Chuvas matam e destroem culturas
diversas

A

época chuvosa tem sido
dramática em algumas
partes do país, provocando danos incalculáveis.
A província de Maputo é uma das
mais afectadas. Só no posto administrativo de Calanga, no distrito da
Manhiça, há registo de duas mortes
provocadas pelas chuvas, para lá de
infra-estruturas destruídas e culturas perdidas. O Instituto Nacional de
Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) está no terreno a prover
assistência.
D&F Texto: Quelto Janeiro

Além de vidas humanas, as mesmas
chuvas, associadas às descargas efectuadas a partir da Barragem de Muguga, na
vizinha África do sul, provocaram a subida do caudal do rio Incomati, afectando
cerca de 8838.69 hectares. 2578.37 hectares de culturas diversas são dados como
perdidos, com destaque para o milho,
batata-doce, feijão, amendoim, abóbora e
cana-de-açúcar.
A informação foi avançada durante o informe apresentado pela administradora da
Manhiça, Cristina Mafumo, sobre a situação
da época chuvosa neste distrito, por ocasião da visita de uma equipa multissectorial composta pelo INGD, Centro Nacional
Operativo de Emergência (CENOE), Administração Regional de Águas (Ara-Sul), Instituto Nacional de Meteorologia (INAM),
entre outras instituições.
A visita às zonas afectadas na província
de Maputo, que teve lugar de 10 a 11 de
Janeiro em curso, enquadra-se na monitoria do impacto das chuvas nesta parcela do
país, tendo abrangido quatro distritos: Manhiça, Magude, Boane e Matola.
O distrito da Manhiça foi o primeiro a ser
escalado pela equipa multissectorial, num
dia em que ainda se verificava a subida do
caudal do rio Incomati, o que contribuiu
para a inundação das áreas agrícolas nos
postos administrativos de Xinavane, Ilha
Josina Machel, 3 de Fevereiro e Calanga.
De acordo com a administradora da
Manhiça, a tendência de subida do caudal
começou no dia 15 de Dezembro de 2021
e foi causada por descargas efectuadas a

Luísa Celma Meque interando-se sobre os efeitos da época chuvosa

partir da Barragem de Maguga, na vizinha
África do Sul, tendo ultrapassado o nível de
alerta na Estação Hidrométrica de Magude.
Mas a chuva também teve um papel decisivo. De Novembro de 2021 a Janeiro do
ano em curso foi registada uma precipitação acumulada de 119.1 mm. O impacto
foi grande, sendo de destacar duas mortes
registadas, o alagamento das áreas agrícolas na zona baixa e a consequente perda da
produção, bem como a interrupção de algumas vias de acesso.
A chuva afectou igualmente duas pontecas que ligam a sede do posto administrativo de Xinavane e a localidade 25 de
Setembro.
Na ocasião, a presidente do INGD, Luísa
Celma Meque, disse ser preocupação da
instituição que lidera monitorar todos os
pontos críticos. “Consideramos oportuno
vir ao terreno ver de perto quais são as condições em que se encontram as zonas que
estão com nível alto em termos de água. É
também importante para definirmos o nosso foco em termos de alocação de meios
para apoiar as comunidades”.

Alocadas embarcações para Manhiça e
Magude
Devido à subida do caudal do rio Incomati, algumas comunidades dos distritos
de Manhiça e Magude enfrentam dificuldades para chegar às vilas. As pontecas estão
praticamente submersas, pelo que só com
embarcação se pode ir de uma margem à
outra, problema prontamente resolvido
pelo INGD.
“Estão alocadas duas embarcações para
fazer face à transitabilidade das pessoas
que necessitam efectuar a travessia de um
ponto para outro”, declarou Meque, que
abriu portas para mais apoios: “de acordo
com a necessidade, iremos trazer mais embarcações para ajudar”.
A presidente do INGD salientou que a
maior preocupação da instituição que lidera é “reduzir aquilo que são as perdas de
vidas humanas”. Por isso mesmo, aproveitou a ocasião para apelar as comunidades
para que estejam atentas às informações
emanadas por quem de direito e para que,
sempre que necessário, se retirem das zonas de risco.
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Direcção Provincial de Saúde distribui
cloro na Matola “A’’

U

ma equipa composta por técnicos
da Direcção Provincial de Saúde (DPS), do Serviço Distrital
de Saúde, Mulher e Acção Social
(SDSMAS) e do Centro de Saúde da Matola
Santos deslocou-se recentemente à comunidade da Matola “A” para avaliar o impacto das
chuvas que têm caído com muita intensidade
nas últimas semanas, provocando alguns estragos.

ne Zibia, garantiu que foi activado o sistema de
monitoria da diarreia em todas as unidades sanitárias que lidam com a população da Matola

“A”, sendo que ainda não tinham sido registados
casos de diarreias agudas provenientes da área
em referência.

D&F Texto: Dossiers & Factos

No terreno, a equipa constatou que a unidade sanitária local estava encerrada e isolada da
comunidade, devido às inundações. As residências e latrinas encontravam-se submersas, o sistema de drenagem de águas pluviais saturado,
não permitindo, por via disso, o indispensável
escoamento das águas. A situação do escoamento agudiza-se devido ao depósito incorrecto de
resíduos sólidos por parte da comunidade.
Feitas as constatações, a delegação realizou
um encontro com alguns representantes das residências submersas, tendo proferido uma palestra sobre a prevenção da cólera, vincando a
importância de se fazer o tratamento da água
para o consumo humano e de se proceder ao depósito correcto do lixo e de fezes.
Os técnicos procederam também à distribuição de cloro para tratamento da água para o
consumo a 96 famílias. A desinfecção das águas
estagnadas com o cloro é fundamental para reduzir o risco de eclosão de cólera.
O chefe do Departamento de Saúde, Filimo-

Técnicos da DPS, SDSMAS e CS interagindo com a comunidade

ÉPOCA CHUVOSA

INGD presta assistência a cerca de 50
mil pessoas

A

presente época chuvosa tem provocado danos de vária ordem em
todo o país. Há pessoas que perderam vidas, diversas infra-estruturas destruídas e culturas agrícolas perdidas.
Em face disso, o Instituto Nacional de Gestão
e Redução do Risco de Desastres (INGD) está
no terreno a prestar assistência a cerca de 50
mil pessoas.
D&F Texto: Dossiers & Factos
A informação foi avançada pela presidente do INGD,
que fez saber que, até Março, o plano de contingência da
instituição prevê assistir um milhão de pessoas. “Esta ajuda contempla bens materiais, bem como também a questão do abrigo, para que as pessoas, ao serem retiradas das
zonas de risco, possam, de facto, ter acesso a uma tenda,

Barragem dos Pequenos Libombos

material de saneamento e outra
ajuda básica”, disse Luísa Celma
Meque.
A presidente falava na manhã
de terça-feira, 11 de Janeiro, no
âmbito da visita de monitoria que
efectuou à Barragem dos Pequenos
Libombos, no distrito de Boane,
uma infra-estrutura que aumentou
o volume de descargas, passando de
60 para 120 metros cúbicos por segundo, situação que provocou a interrupção da ligação entre a vila de
Boane e algumas zonas do distrito.
Falando a jornalistas, Meque
voltou a apelar a população para
deixar as zonas propensas a inundações, sublinhando que mais vale
prevenir do que remediar. INGD
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LITÍGIO FMF VS LUÍS GONÇALVES

CSMV confirma ligação com a FMF

A

firma brasileira CSMV confirma
que representa a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) junto à FIFA e ao CAS. A FMF contratou a firma CSMV para recorrer da decisão
do organismo que gere o futebol planetário,
de a FMF pagar uma indemnização de 24 milhões de meticais ao técnico português, Luís
Gonçalves.

D&F Texto: Dossiers & Factos
A novela entre a Federação Moçambicana de Futebol e o técnico português ainda promete muitos
capítulos. Desde que a FIFA condenou o órgão que
superintende o futebol moçambicano a pagar uma indemnização de 24 milhões de meticais ao ex-seleccionador nacional, Luís Gonçalves, e seis milhões a um
dos adjuntos, Tiago Capaz, as águas não mais foram
cristalinas na FMF. A Federação Moçambicana de Futebol continua a gerir o assunto no maior secretismo.
“O País” sabe que Feizal Sidat e a sua equipa têm estado a desdobrar-se para encontrar uma solução para
o caso, numa autêntica corrida contra o relógio. Como
primeiro passo, a FMF contratou uma firma brasileira

denominada CSMV Advogados, especializada, dentre
várias coisas, no Direito Desportivo.
Com esta investida, a Federação Moçambicana de
Futebol pretende recorrer da decisão da FIFA e, por
via disso, caso ganhe a causa, evitar pagar a indemnização ao técnico português. Num total desespero, as
investidas da FMF não pararam por aí.
A Federação Moçambicana de Futebol tenta, a todo
custo, encontrar uma solução amigável junto do técnico português. É que, caso a FMF avance com o recurso,
poderá gastar valores astronómicos, o que não seria
benéfico para a agremiação.
Senão vejamos: para submeter o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto, a FMF teria que desembolsar cerca de 27, 000, 00 mil francos suíços, cerca de
1.875.000,00 (um milhão e oitocentos e setenta e cinco
mil meticais).
E, para activar a assessoria do escritório brasileiro,
neste caso, para submeter o recurso, exige-se o pagamento de 10% do valor da causa!
O valor da causa é de 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil dólares norte-americanos), cerca de
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de meticais).
Os 10% correspondem a USD 37.000,00 (trinta e
sete mil dólares), cerca de 2.400.000,00 MT (dois milhões e quatrocentos mil meticais).
“O País” entrou em contacto com a firma brasileira

CSMV Advogados, com vista a obter mais dados sobre
o recurso da FMF junto à FIFA. Através de um correio
electrónico, Alexandre Ramalho Miranda, associado
especialista em Desporto e Entretenimento da CSMV
Advogados, confirmou a ligação da firma com a FMF.
“De facto, podemos confirmar que representamos
a FMF na FIFA e no CAS. A esse respeito e tendo em
vista as informações solicitadas, estamos aguardando
autorização da FMF para poder lhe passar mais detalhes, dados, e valores,”, lê-se na mensagem.
Com 10 anos de existência, durante os quais já defendeu, com sucesso, vários casos de fórum desportivo, a CSMV é uma firma bem reconhecida no Brasil.
Liderada por André Carvalho Sica, especialista
em Direito Desportivo (Consultivo e Contencioso), a
CSMV é, neste momento, a solução encontrada pela
FMF para dar a volta ao texto.
Luís Gonçalves submeteu uma queixa à FIFA por
achar que a decisão do seu afastamento do comando
técnico dos Mambas pela Federação Moçambicana de
Futebol era ilegal, uma vez que, no contrato, a qualificação para o CAN não era o único objectivo, pois
incluía, igualmente, a participação na fase de qualificação ao Mundial Qatar 2022.
Ademais, o vínculo contratual chegava ao fim a 30
de Novembro de 2022 depois de ter iniciado a 15 de
Agosto de 2019. O País

PILOTO MOÇAMBICANO FEZ HISTÓRIA

Paulo Oliveira completa 11 das 12
etapas do rali Dakar

O

piloto Paulo Oliveira terminou a
sua participação na edição número 44 do Rally Dakar que vinha
decorrendo na Arábia Saudita que
foi a primeira de um moçambicano na mítica
prova do desporto automóvel. Tal como havia
prometido, Oliveira chegou ao fim da dura
competição, composta por 12 etapas em que
os pilotos tiveram que observar condições adversaras, como areia, pedras e muito frio.

motos. O piloto da Gas Gas terminou a 12.ª etapa
no 9.º posto, o que foi suficiente para levar a melhor sobre Pablo Quintanilla. O chileno da Honda
venceu a especial desta sexta-feira, mas ainda assim foi insuficiente para conquistar o tão desejado
troféu.
Sunderland manteve uma vantagem de 03m27s
sobre Quintanilla e conservou o primeiro lugar.

Matthias Walkner (KTM) fechou os lugares do
pódio a 06m47s do piloto britânico.
Esta, realce-se, é a segunda vitória de Sunderland que, em 2017, se tinha tornado no primeiro
britânico a ganhar o Dakar. É também a primeira
vitória da Gas Gas, construtor originalmente espanhol, que foi comprado pela KTM em 2019, quando estava à beira da falência. (LANCEMZ)

D&F Texto: Dossiers & Factos

Durante os doze dias de competição, Paulo Oliveira apenas não terminou uma etapa, a penúltima
devido a problemas mecânicos na sua mota. Esta
sexta-feira, 14 de Janeiro, após uma noite de intenso trabalho para resolver os problemas mecânicos
da sua mota, Oliveira tomou parte na derradeira
etapa, partindo em último lugar dos 124 participantes que se apresentaram na grelha de partida.
O moçambicano deu o melhor de si e conseguiu
terminar a etapa na 116ª posição, tendo cumprido
todos 480 quilómetros, o que fez com que na classificação geral da competição terminasse no 107º
lugar, numa prova que contou com 124 pilotos.
Britânico Sunderland vence em motos
Entretanto, Sam Sunderland é o grande vencedor da edição número 44 do Rally Dakar nas

Paulo Oliveira é o primeiro moçambicano a participar no rali Dakar
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Fotos de Albino Mahumana

Mulher e seus desafios
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RUMO DA MÚSICA INQUIETA SIZAQUEL MATLHOMBE

“Estamos mais preocupados com
a fama”

A

cantora, compositora e intérprete moçambicana Sizaquel
Matlhombe condena a excessiva preocupação com a fama,
que leva a que muitas vezes os artistas,
em particular os músicos, descurem da
“nossa identidade”. Em conversa com o
Dossiers & Factos, na aqual revelou estar a preparar novos projectos, lamenta
também o facto de, no mundo da cultura, a mulher ser vista como “objecto
sexual”.
D&F Texto: Albino Mahumana

Natural de Nampula, Sizaquel Matlhombe cresceu
na cidade de Maputo, onde teve uma infância normal.
“Brincava muito à neca, cheia, jogava berlindes, fazia
competição de dança no bairro, saltava à corda, jogava mathokozana, cabra-cega, esconde-esconde, até
dia seguinte”, conta a cantora com duas décadas de
estrada. Acompanhe a breve entrevista no formato
pergunta e resposta.
Dossiers & Factos (D&F): Como entra no mundo da música?
Sizaquel Matlhombe (SM): A música em mim entrou muito cedo, porém, profissionalmente comecei

em 2002, na cidade de Tete. Procurava alguém para
tocar para mim e havia também alguém que procurava uma voz, que era o falecido Orlando Jamal. Tínhamos um amigo em comum, que nos apresentou,
e daí começámos a tocar no Hotel Zambeze, e assim
começou a minha carreira.
D&F: Alguém lhe terá influenciado?
SM: Foi por influência do meu pai. Veja bem,
quando eu era criança, com os meus 8, 9 ou 10 anitos,
o meu pai era músico, tinha uma banda e ensaiavam
em casa. Muitas vezes, participava dos ensaios, mesmo sem ser convidada. Meu pai é que colocou o bichinho da música em mim.
D&F: Como se define na música?
SM: Defino-me como compositora e intérprete.
D&F: Quais são os temas que aborda nas suas
músicas?
SM: Os temas que retrato são a falta do amor, a
presença do amor, violência baseada no género, violência doméstica, a maldade no geral e muito mais.
D&F: Qual é a sua fonte de inspiração?
SM: A chuva inspira-me, o mar inspira-me, o silêncio inspira-me, Deus inspira-me, tudo, estático ou em
movimento, à minha volta inspira-me, a minha existência inspira-me.
“A mulher é olhada como objecto sexual e aquela que é fraca acaba cedendo”
D&F: Como descreve o seu estilo musical?

Sizaquel Matlhombe, cantora

SM: Meu estilo é afro-fusão. Tenho habilidade
para vários estilos e faço uma salada de todos os estilos possíveis. Não me limito. Todavia, não me permito
perder a minha identidade musical.
D&F: Que avaliação a Sizaquel faz da música
moçambicana?
SM: A avaliação que faço é de que a música moçambicana não está bem, mas também não está mal,
precisamos de trabalhar mais em prol da nossa música. Digo isso porque estamos mais preocupados com
a fama do que com a nossa identidade e, consequentemente, somos um povo que imita e valoriza tudo
o que vem de fora. Não queremos modernizar o que
temos cá no nosso país.
D&F: O que está a falhar?
SM: Fazendo a minha observação, os angolanos,
cabo-verdianos, sul-africanos, nigerianos, congoleses, americanos e outros têm estilo deles que mundializaram, e nós copiamos a 100%. E pergunto-me:
‘qual é o nosso estilo que eles copiaram?’ Não vejo,
e novamente pergunto: ‘quando é que nós também
vamos trazer algo que se torne mundial?’ Cá comigo
penso que ninguém está preocupado com isso. Aliás,
falta-nos orgulho e criatividade, sem contar que parece que somos preguiçosos. Infelizmente, assim vamos
seguindo, pensando que estamos a evoluir, quando
estamos é a fazer outros povos brilharem mais.
D&F: Como uma mulher que está nas lides musicais, será que a mulher artista moçambicana é
valorizada?
SM: É complicado responder, mas não acho que
a mulher artista seja valorizada como deve ser, pelo
facto de passar por muitas coisas más para chegar
onde quer. Além disso, ainda existe muito assédio e a
mulher é olhada como objecto sexual, e aquela que é
fraca acaba cedendo, infelizmente. É o principal ponto desagradável para a mulher artista.
D&F: Com uma vasta experiência na música,
tem algum álbum gravado?
SM: Sim, tenho já um álbum gravado.
D&F: Como se chama o álbum e o que aborda?
SM: O álbum é o Tivonelene, que contém oito
faixas. Em relação aos temas que abordo, falo de
amor, problemas de casais, aconselhamento a jovens
raparigas.
D&F: Estamos em tempos de pandemia, como
artista, de certeza ficou afectada. Como tem contornado esta situação?
SM: Como artista, no princípio, senti-me afectada,
estava perdida e aterrorizada, mas, graças a Deus, tive
muito apoio da família e amigos, que me ajudaram a
manter-me e até hoje continuam ajudando, pois não
voltamos ao normal antigo.
D&F: Algum projecto para o futuro?
SM: Projectos são muitos. Infelizmente, a maioria sem como dar andamento, mas tento não parar
alguns. No momento, estou a dar andamento a um
novo projecto de músicas comerciais, com a cantora Merina Loyd. Somos uma dupla que quer animar
o público moçambicano, lançámos agora a música
com o título “Fim dos Tempos” e tenho o meu projecto a solo de novo disco, que estou na luta para tirar do
forno há muito tempo. Também tenho o meu sonhado espectáculo de 20 anos de carreira que pretendo
realizar.
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NTERNACIONAL

ACUSAM OS EUA

Rússia procura pretexto para invadir
Ucrânia

O

governo dos Estados Unidos acredita que a Rússia
prepara ações de
sabotagem para justificar
uma futura invasão à Ucrânia.
A Casa Branca ainda não
divulgou
detalhes
sobre
essas evidências, mas uma
autoridade do alto escalão

Presidente russo, Vladimir Putin

do governo de Joe Biden
disse à imprensa americana
que já foram interceptadas
comunicações e movimentação
de Moscou nesse sentido.
Segundo o oficial, “a Rússia
está preparando um pretexto
para a invasão, inclusive
por meio de atividades de
sabotagem e divulgação de
informações falsas, acusando a
Ucrânia de preparar um ataque

iminente contra forças russas
no leste do país”.
O oficial, que falou ao jornal
The New York Times sob a
condição
de
anonimato,
afirmou que “os militares russos
planejam iniciar essas atividades
semanas antes da invasão, que
poderá começar entre meados
de janeiro e fevereiro”.
Ainda de acordo com militar,
esse mesmo método foi

utilizado durante a invasão da
Criméia, em 2014.
Já o porta-voz do Pentágono,
o general John Kirby, afirmou
que informações obtidas sobre
a movimentação de Moscou
“são muito críveis”.
Entre os órgãos afetados
pelo ataque hacker estão
os ministérios da Educação,
Situações de Emergência e
Relações Exteriores.
Ao mesmo tempo que as
páginas entravam em colapso,
os hackers postaram mensagens
ameaçadoras em ucraniano,
russo e polonês.
“Ucranianos, tenham medo e
se preparem para o pior. Todos
os seus dados pessoais foram
tornados públicos”, dizia trecho
da mensagem.
A acusação dos americanos
acontece
um
dia
após
a
conclusão
da
cúpula
diplomática entre a Otan e a
Rússia que se estendeu pelas
cidades de Genebra, Bruxelas e
Viena.
Essas
negociações
terminaram
sem
nenhum
acordo para retirar as cerca
de 100.000 tropas russas
concentradas na fronteira
ucraniana.
Por outro lado, Estados Unidos
e Otan também rejeitaram
a demanda de Moscou para
retirar tropas ocidentais de
antigos países pertencentes do
bloco comunista. Veja

