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Tal como todos os seres vivos, 
o ser humano não escolhe vir ao 
mundo, mas, estando cá, luta para 
fazer da sua peregrinação terrena 
uma experiência única e inolvidá-
vel. As batalhas travadas no dia-a-
-dia visam essencialmente garantir 
que se alcance o bem-estar e feli-
cidade, e assim se deixe um bom 
legado para as gerações que estão 
por vir.

Sejam colectivas ou individuais, 
todas as lutas honestas têm subja-
cente esse desiderato. Organiza-
ções da sociedade civil e Estados 
são o melhor exemplo disso. Não 
por acaso, o desempenho dos go-
vernos é avaliado em função do 
nível de vida que proporciona aos 
seus cidadãos.

Entretanto, todos os esforços em-
preendidos no sentido de alcançar 
o bem-estar, individual e colectivo, 
terão o seu grau de eficiência e efi-
cácia muito condicionado à ciência. 
Nos dias que correm, a importância 
da ciência é cada vez mais eviden-
te, bastando notar que quase todos 
os países desenvolvidos investiram 
e continuam a investir fortemente 
neste campo.

O Estado moçambicano também 
parece reconhecer a relevância do 
saber científico, daí estar a investir 
– não está aqui em causa o nível do 
investimento, se suficiente ou não – 
em bolsas de estudos, para garantir 
que moçambicanos se formem no 
exterior, especialmente em áreas 

-las pelas científicas é logo rotula-
do como inimigo e imediatamente 
encostado, para não atrapalhar “in-
teresses supremos”. Os mais desa-
fortunados são até assassinados, 
como aconteceu com o constitucio-
nalista Gilles Cistac, que cometeu o 
infame crime de saber demais.

Por conta disso, muitos preferem 
abdicar do conhecimento e alie-
nar suas próprias consciências em 
troca de vantagens políticas e/ou 
económicas. Assim, todo o saber 
científico com que se esperava ca-
tapultar o país a outros patamares 
vê-se dissolvido, para a desgraça 
do povo.

A cultura do medo está implanta-
da e faz com que muitos moçambi-
canos com capacidade se retraiam, 
até mesmo quando não estão pro-
fissionalmente vinculados ao Esta-
do. No nosso dia-a-dia, e no âmbito 
do exercício da nossa actividade, 
esse facto é notório.

Temos cada vez mais dificulda-
des de encontrar quadros que pos-
sam dar o seu contributo em torno 
dos assuntos mais candentes da 
nação, sendo também essa a ex-
plicação para que os espaços me-
diáticos sejam dominados por um 
naipe tão reduzido de analistas e 
comentadores.

A ciência está literalmente alge-
mada e o povo condenado à igno-
rância e ao subdesenvolvimento. É 
esta a nossa realidade.

serodiotouo@gmail.com

das quais temos pouco domínio.
Fá-lo na expectativa de que estes, 

uma vez munidos de saber, contri-
buirão para desenvolver Moçambi-
que e os moçambicanos, em linha 
com a ideia do almejado bem-estar 
do qual falámos logo nos primeiros 
parágrafos deste texto.

Sucede, porém, que, retornados 
à terra-mãe, muitos dos compatrio-
tas formados à custa do Estado (ou 
seja, com o dinheiro de todos nós), 
simplesmente abdicam de apli-
car os conhecimentos adquiridos, 
comportando-se como verdadei-
ros ignorantes.

Por cegueira ideológica e parti-
dária, lançam para o caixote de lixo 
o manancial científico apreendido 
durante longos e duros anos, em 
troca de conforto e da possibilida-
de de ascenderem aos cargos mais 
cobiçados. Não espanta, por isso, 
que as nossas instituições perma-
neçam retrógradas, mesmo sendo 
dirigidas por pessoas muito bem 
munidas no plano intelectual.

Nas nossas instituições públicas, 
o contributo da ciência é diminuto, 
porque, muitas vezes, o rigor cien-
tífico entra em choque com interes-
ses partidários e económicos. Sem 
surpresa, estes interesses triunfam 
quase sempre, porque, na verdade, 
são mais fortes que o próprio Es-
tado, o que é extraordinariamente 
mau.

Neste quadro, quem insiste em ti-
rar as lentes partidárias e substituí-

Ciência tem de servir ao povo
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“CNE não tem condições para o 
recenseamento ”

DENUNCIA FERNANDO MAZANGA

O Conselho de Ministros anun-
ciou recentemente que o re-
censeamento eleitoral, tendo 
em vista as sextas eleições 

autárquicas, vai decorrer de 20 de Feve-
reiro a 5 de Abril de 2023. No entanto, 
a Comissão Nacional de Eleições (CNE), 
instituição que deve realizar a activida-
de, ainda não tem reunidas as condições 
para o efeito, o que leva a que um dos 
seus vice-presidentes, na circunstân-
cia Fernando Mazanga, seja céptico em 
relação ao alcance desse objectivo. Se-
gundo Mazanga, a CNE enfrenta dificul-
dades de vária ordem, entre elas a falta 
de instalações próprias e adequadas, o 
que faz com que os seus vogais “traba-
lhem nos carros”. Perante este cenário, 
o nosso entrevistado suspeita que não 
haja, por parte do Governo, vontade 
de realizar eleições. O antigo porta-voz 
da Renamo está ciente das dificuldades 
que o país atravessa, mas lembra que 
“a democracia é a nossa escolha” e que, 
apesar de onerosa, “deve ser priorizada, 
acarinhada e apoiada permanentemen-
te”.

Foi porta-voz do Partido Renamo por 12 anos 
consecutivos e adoptou a frontalidade como sua 
marca. Apesar de estar afastado da política acti-

va há vários anos, não perdeu essa característica 
e isso é notório na forma como responde às per-
guntas colocadas pelo Dossiers & Factos.

A primeira questão está mesmo relacionada 

com a fixação, pelo Governo, do período de 20 
de Fevereiro a 5 de Abril de 2023 para a realiza-
ção do recenseamento eleitoral, processo através 
do qual os cidadãos se habilitam a eleger e ser 
eleitos. “Será que isso vai acontecer?” – interroga-
-se o nosso entrevistado, para depois esclarecer: 
“Quando faço essa questão é porque há uma série 
de actividades que preparam as eleições”.

Sucede, porém, que, até ao presente momento, 
a CNE está desprovida de condições para preparar 
condignamente os pleitos eleitorais que se avizi-
nham, segundo Fernando Mazanga. Entre outras 
acções, o órgão precisa importar um conjunto 
de materiais, o que não tem acontecido porque 
“o dinheiro não está a ser disponibilizado pelo 
Governo”.

“Há material que tem que ser fabricado na Chi-
na. As fábricas já diminuíram o número de traba-
lhadores, por causa da Covid-19, os transportes já 
não levam o mesmo tempo, são mais lentos, para 
além dos custos, que a cada dia que passa estão 
a aumentar. Falo dos custos dos combustíveis, 
transportes, etc. Tudo isto está a encarecer a cria-
ção de condições para a realização do recensea-
mento. Não é no dia 20 de Fevereiro que vão ter 
que disponibilizar o valor, tem que ser agora, que 
é para podermos criar condições”, diz Mazanga.

“Ministério das Finanças cria-nos problemas”

Texto: Serôdio Towo
Fotos: Albino Mahumana

D&F

• Continua na Pag 04

Fernando Mazanga, vice-presidente da CNE

Mazanga diz estar na CNE a cumprir “missão patriótica”
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Segundo explica o nosso interlocutor, a CNE é 
um órgão independente e com “orçamento pró-
prio”. O referido orçamento é aprovado pela As-
sembleia da República, mas ainda passa pelos 
ministérios da Administração Estatal e Função Pú-
blica e Economia e Finanças, um percurso que em 
nada ajuda, até pelo contrário.

É que, para Mazanga, “há pessoas nesses mi-
nistérios que não têm a sensibilidade do que é 
a CNE”. “A CNE não pode ser comparada com ne-
nhum ministério, seria um hiper-ministério”, cha-
ma atenção o vice-presidente, que equipara o 
presidente do órgão a um ministro e os 14 vogais 
a vice-ministros.

A fonte recorre a essa analogia para explicar a 
complexidade do organismo e o nível de exigên-
cia orçamental daí decorrente, o que, na sua opi-
nião, não é tido em conta, especialmente pelo Mi-
nistério da Economia e Finanças, instituição que 
acusa de “cortar” o orçamento da CNE.

“Cria-nos problemas com cortes daquilo que 
são as nossas necessidades, sem nenhuma jus-
tificação plausível. Se o nosso orçamento já foi 
aprovado pela Assembleia da República, por que 
o Ministério das Finanças ainda corta? Corta para 
ir para aonde?”, questiona, e prossegue:

“Se digo que preciso de 1000 meticais para 
chegar à Beira e você me dá 300 meticais, chego 
à Beira? Se eu chegar, significa que eu queria rou-
bar 700 meticais. Se não era para roubar, eu não 
chego à Beira”, acrescenta, antes de confidenciar 
ao Dossiers & Factos que a CNE apenas recebeu 
30% do orçamento solicitado para desenvolver o 
seu trabalho.

O antigo porta-voz da perdiz garante ter cons-
ciência das dificuldades que o país enfrenta, mas 

não se revê na narrativa de que não há dinheiro 
para as eleições por causa de fenómenos como 
a guerra em Cabo Delgado e a pandemia da Co-
vid-19. Ademais, faz notar que essas duas situa-
ções precisam ser resolvidas pelo Governo e este 
“deve ser eleito democraticamente, para ter legi-
timidade de se apresentar ao nível da banca in-
ternacional para pedir dinheiro para fazer face à 
guerra e à Covid-19”.

“Vogais da CNE trabalham nos carros”

A CNE encontra-se a trabalhar em instalações 
arrendadas e que, por sinal, não oferecem as con-
dições mais adequadas, diz Fernando Mazanga. O 
primeiro problema está relacionado com a insufi-
ciência de espaço, o que faz com que o organismo 
não tenha vogais enquadrados nos gabinetes.

Segundo Mazanga, “trabalham nos carros, tra-
balham a andar”. Neste quadro, questiona o vice-
-presidente da CNE: “Como se faz uma eleição com 
pessoas que não estão sentadas para poder labo-
rar, para fazer estudo, para investigar em paz?”

Segundo explica ao Dossiers & Factos, a situa-
ção já tem barbas brancas, mas não parece ter 
solução à vista, apesar das múltiplas promessas 
feitas pelo Governo.

“Já nos foi prometida a instalação da Universida-
de Pedagógica. Nós aceitámos, mas, no momento 
da verdade, não nos deram. Já nos prometeram 
instalações dos Entrepostos. Nós aceitámos, mas, 
no momento da verdade, não aconteceu nada. Já 
nos prometeram [instalações do] Ministério da 
Terra, na Praça da OMM, não houve nada. Há pou-
co tempo, fomos levados para ver instalações dos 
Correios de Moçambique, nas avenidas 24 de Ju-

CNE funciona em instalações arrendadas (DW)

lho e 25 de Setembro. Já nos levaram para certas 
casas e, no momento da verdade, nada acontece. 
Hoje, fala-se de outras instalações, mas, na práti-
ca, não estamos a ver absolutamente nada”, relata, 
desapontado, Fernando Mazanga.

A fonte vai mais longe e considera que a CNE 
não tem tido a consideração que merece em Mo-
çambique, nomeadamente pelo facto de ser igno-
rada no processo de tomada de decisões.

“Nós somos árbitros, somos da linhagem dos 
tribunais, do Conselho Constitucional. O Conselho 
Constitucional delibera assuntos eleitorais atra-
vés do nosso trabalho. Mas quando é para colocar 
as pessoas nos órgãos já não somos tidos e nem 
achados”, exemplifica.

 
“Querem  atribuir-nos incompetência”

O nosso entrevistado frisa que, segundo a lei, 
a responsabilidade de criar condições para o fun-
cionamento dos órgãos eleitorais é do Governo e 
que, ao não o fazer, “quer   atribuir-nos incompe-
tência, porque, no momento da verdade, o Gover-
no poderá saltar”.

O facto é que Fernando Mazanga tem dificulda-
des de entender como é que um país como Mo-
çambique não consegue mobilizar fundos para 
as eleições, e apresenta uma sugestão a quem de 
direito:

“Há grandes empresas que estão a operar. Por 
que não se diz: “para vocês funcionarem, precisa-
mos ter um país e uma democracia robusta”? Es-
tes empresários, estas pessoas que estão preocu-
padas em investir em Moçambique, são capazes 
de olhar para este lado e dar alguma coisa”.   

Se Moçambique não for capaz de realizar elei-
ções nas datas previstas, avisa Mazanga, estará a 
transformar-se numa “ditadura”, desrespeitando, 
dessa forma, o Acordo Geral de Paz, assinado em 
1992, em Roma.

Ainda nesta senda, a fonte lembra que o país 
escolheu viver em democracia e deve respeitá-la. 
“A democracia é um processo difícil e oneroso, 
mas que deve ser dado prioridade e apoio per-
manente. Deve ser acarinhado. É a única via que 
os moçambicanos devem abraçar, nada de armas, 
nada de conflitos. Vamos, através de uma eleição 
livre, justa e transparente, escolher os governan-
tes que vão levar este Moçambique a bom porto”, 
apela.

 
“Se necessário, vamos trabalhar 24/24”

Quadro sénior da Renamo, Fernando Mazanga 
diz estar na CNE a cumprir uma missão patriótica 
e garante que, apesar das dificuldades, ele e seus 
pares tudo farão para “manter o bom nome demo-
crático de Moçambique”.

Garante que a instituição está em “várias fren-
tes” a tentar sensibilizar o Governo para dar priori-
dade às questões da CNE.

“Eu entendo que há doentes nos hospitais, que 
é preciso criar condições para as escolas, mas 
quem deve dirigir a Saúde, quem deve definir 
quais são os hospitais e como devem ser cons-
truídos deve sair de um processo de eleição justo, 
com todas as condições de preparação para a sua 
execução”.

O nosso entrevistado encerra a conversa com 
a renovação do seu comprometimento: “Se for 
necessário, nós trabalharemos 24h sobre 24h, sá-
bados, domingos e feriados para recuperar o tem-
po perdido, porque já há muito tempo perdido”, 
declara.
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Nyusi convida empresas a voltarem 
a Cabo Delgado

NUMA ALTURA EM QUE CRESCE O NÚMERO DE DESLOCADOS

O Presidente da República e, por 
inerência, Comandante em Che-
fe das Forças de Defesa e Segu-
rança, lançou, na semana finda, 

um convite às empresas para regressarem 
à província de Cabo Delgado, onde diz que 
a segurança é agora “relativamente me-
lhor”. Nyusi afirmou que a população “está 
lá”, mas há indicações de haver um aumen-
to exponencial do número de deslocados 
internos, em razão do recrudescimento 
dos ataques.

A capital moçambicana acolheu, na passada quinta-
-feira, 04 de Agosto, a Reunião de Negócios da Agenda 
Africana da Comunidade dos Presidentes dos Conselhos 
da Administração e Directores Executivos. Filipe Nyusi foi 
a figura de maior destaque no evento e explorou o palco 
no sentido de promover as potencialidades de Moçambi-
que nos mais distintos sectores.

O Chefe do Estado aproveitou o ensejo para tentar 
convencer os businessmen a retornarem à província de 
Cabo Delgado, castigada por ataques terroristas desde 

2017.
“De forma tímida, a população está lá. A população e 

as empresas têm que começar a pensar nisso. Estive a fa-
lar com o Presidente Paul Kagame, a dizer que o trabalho 
está a ser feito e que as empresas devem voltar. Se se re-

cordarem bem, na altura em que saíram, por exemplo, 
era o momento em que ainda havia actos de terrorismo 
noutras zonas, mas a segurança agora é relativamente 
melhor do que antes do ataque final”, disse o Presidente 
da República.

Para dar força à sua retórica de persuasão, o timonei-
ro da nação recorreu aos exemplos de países ocidentais, 
nomeadamente Estados Unidos da América, Inglaterra, 
França e Itália, para fazer notar que “actos como esses (o 
terrorismo) não terminam” e que a vida não deve parar.

A mensagem de Filipe Nyusi surge numa altura em 
que tende a subir o número de deslocados internos, 
em decorrência dos ataques que têm sido perpetrados 
pelos terroristas nos últimos meses. Dados da ACAPS, 
uma organização que se dedica à análise e avaliação 
de necessidades humanitárias, indicam que, só no mês 
de Junho, cerca de 92 mil pessoas abandonaram suas 
residências, após a escalada de ataques nos distritos de 
Ancuabe e Chiure.

Os deslocados em referência refugiaram-se, segun-
do a mesma fonte, em centros de acolhimento nos dis-

tritos de Erati (Nampula), Chiure, Metuge e Pemba, 
sendo que alguns se “estabeleceram” em zonas mais 
seguras de Ancuabe.

Já as estatísticas do Escritório das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), referen-
tes ao período que vai de 1 de Junho a 21 de Julho, dão 
conta de 83 mil deslocados de Ancuabe e Chiure, sendo 
que 23 mil encontraram refúgio na vizinha província de 
Nampula.

 
Ameaça a empreendimentos

Acossados pelas Forças de Defesa e Segurança e pelas 
tropas aliadas do Ruanda e SADC, os terroristas que ac-
tuam em Cabo Delgado, localmente conhecidos como 
Al Shabab, perderam seu ímpeto inicial. No entanto, pa-
recem ter ganhado algum fulgor nos últimos dois meses, 
a avaliar pela quantidade de ataques protagonizados, es-
pecialmente em Ancuabe.

Naquilo que parece ser mudança do modus operandi, 
o inimigo evita confrontações directas com as FDS e seus 
aliados, optando por atacar a população civil, e sempre 
em pequenos grupos. Ao longo dos últimos meses, tam-
bém demonstra interesse em desestabilizar o funciona-
mento das empresas.

Em 8 de Junho, os terroristas invadiram a fábrica de 
grafite Grafex, em Ancuabe, tendo assassinado, por deca-
pitação, três pessoas, designadamente dois guardas e um 
agente da Polícia da República de Moçambique.

Mais recentemente, no dia 21 de Julho, a empresa Ge-
mfields reportou um ataque próximo a uma mina de rubis 
por si explorada, no distrito de Montepuez.

PR diz que a vida não pode parar

Fluxo de deslocados entre 01 Junho e 21 de Julho (fonte: 
OCHA)

Texto: AmadCandaD&F

Anúncio publicitário
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Família Dhlakama 
satisfeita

O irmão mais novo de 
Afonso Dhlakama, 
Elias Dhlakama, rego-
zija-se com o reconhe-

cimento do régulo Mangunde pelo 
Estado moçambicano. Falando a 
jornalistas na cidade da Beira, o 
político disse que o acto constitui 
uma mais-valia.

Alguns dias depois de o Estado 
moçambicano ter reconhecido o 
régulo Mangunde, o seu filho, Elias 
Dhlakama, convocou a imprensa 
para manifestar a satisfação da sua 
família. O general na reserva disse, 
entre outras coisas, que a cerimó-
nia solene realizada em Mangun-
de, concretamente na localidade 
de Toronga, tem o condão de reco-
nhecer Mangunde como proprie-
dade privada da sua família.

  “Para a família Dhlakama, é 
uma mais-valia, porque, afinal de 
contas, aquele é nosso território 
natural. Mangunde é nossa pro-
priedade privada”, declarou.  

Dhlakama sublinhou que as 
terras de Mangunde foram con-
quistadas pela força e que são 
diferentes de qualquer outro 
regulado.

“Você vai ver que todo aque-
le espaço é da família Dhlaka-
ma. Os chefes das povoações são 
Dhlakamas. Significa que no dis-
trito de Chibabava, acredito eu, 
75% pertence à família Dhlaka-
ma. Acredito eu que nós temos 
três ou quatro regulados da famí-
lia Dhlakama naquele distrito”.

O influente régulo Mangunde, 
de 91 anos de idade, tornou-se lí-
der tradicional em 1970, quando 
tinha apenas 39 anos de idade, 
tendo sido legitimado pela sua 
comunidade.

Régulo Mangunde, pai de Afonso Dhlakama

COM O RECONHECIMENTO DO RÉ-
GULO MANGUNDE
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Os interesses que norteiam a luta no 
congresso da Frelimo (2)
A Frelimo realiza, em Setembro 

próximo, o seu XII Congresso, 
que acontecerá na cidade da 
Matola, província de Maputo. 

Dissemos na edição passada que se es-
pera que o congresso da Frelimo seja um 
momento ainda mais importante para a 
agremiação e, consequentemente, para 
o país, sobretudo por acontecer numa 
altura em que existem sinais de fissuras 
internas difíceis de disfarçar.   Na parte 
final da antevisão feita no primeiro ar-
tigo, falámos também das alas presi-
denciais existentes dentro do partido e 
que fazem parte das fricções existentes, 
mesmo que seja com impacto menos 
agressivo.

Referimos que, desde 1975, ano da independên-
cia nacional, os presidentes do partido Frelimo foram e 
continuam sendo Chefes de Estado. Até ao momento, 
contabilizam-se quatro, nomeadamente Samora Machel, 
Joaquim Chissano, Armando Guebuza e o actual Presi-
dente, Filipe Nyusi. Sublinhe-se que cada um destes qua-
tro presidentes tem seu grupo de acérrimos apoiantes, o 
que gera aquilo a que se convencionou chamar de “alas”, 
que também se digladiam pelos poderes existentes no 
partido. Actualmente, podemos referir que a ala samoria-
na sente que ainda tem alguma coisa a dar, mas não tem 
resistido à luta contra o tempo, visto que, na sua maioria, 
os seus membros estão com idade avançada. Enquanto 
isso, a ala Chissano parece alhear-se da política activa, 
encontrando noutros ramos, como é o caso do business, 
o seu aconchego, mas, diga-se, sempre com a umbrella 
política e partidária. Há ainda em torno desta mesma ala 
teorias que defendem a ideia de que esta estará desilu-
dida, não se sabendo se será com a actual administração 
ou com a anterior.

Entretanto, sobram as alas Guebuza e Nyusi, que se 
mostram mais activas neste momento e, talvez, a maior 
prova da desunião que tomou conta do partido no po-
der. Ao que se sabe, Guebuza e Nyusi dificilmente diri-
gem palavra um ao outro e isso é reproduzido pelos seus 
mais fiéis seguidores.

Nesta senda das duas últimas alas, aparece a meio 
o julgamento do caso das dívidas ocultas, que, ao que 
parece, deixa cada vez mais notórias as feridas que pare-
cem estar longe de sarar. A troca de recados entre os dois 
Presidentes deixou de gerar espanto e as redes sociais, 
particularmente o Facebook e o WhatsApp, tornaram-se 
campo de batalha em que as duas alas exibem golpes 
de mestre. O XII Congresso poderá ser “apimentado” por 
estas cisões que já tendem a fugir do controle e, perante 
este cenário, muitos “camaradas” entendem que o próxi-
mo líder do partido deve ter capacidade de gerir a “suji-
dade” partidária e colocar todos no mesmo rumo.

África Austral pode estar com holofotes virados para 
a Escola Central da Frelimo

Pode se dizer ainda que os holofotes da África Austral, 
e porque não do mundo inteiro - devido a diferentes fac-
tores -, estarão virados para a Escola Central da Frelimo, 
sendo que o congresso da Frelimo acontecerá um mês 

após a realização das eleições presidenciais em Angola, 
envolvendo, naturalmente, o MPLA, que é um partido 
historicamente irmão da Frelimo. Qualquer resultado 
que vier a se registar vai, de forma natural, impactar nas 
análises e decisões de um partido como a Frelimo, pelo 
que não se pode fingir sobre a pressão externa que o par-
tido terá de receber.

1.     Também é um dado que são vários os interesses 
existentes vindos de fora, com destaque para os homens 
de negócios que vão descobrindo nos últimos anos que a 
almofada da riqueza vai a cada dia se abrindo no país. De 
certa forma, mesmo que de maneira secreta, os interes-
sados em explorar os hidrocarbonetos e outras riquezas 
existentes em Moçambique também estarão atentos a 
este congresso para melhor perceber com quem podem 
contar na política económica e de que forma devem se 
posicionar, até porque é com, e a partir da Frelimo, que os 
grandes negócios fluem e os frelimistas também se digla-
diam procurando enriquecer por esta mesma via. Há-de 
ser por estes,  e eventualmente por outros factores, que a 
luta pela ocupação dos lugares existentes a nível dos di-
ferentes órgãos do partido, nomeadamente a Comissão 
Política (CP), o Comité Central (CC), órgãos sociais, entre 
outros, está sendo bastante renhida.

Por quê lutar para ser membro da CP e do CC?

Para esta matéria interessa ressalvar que a Frelimo 
não paga salários aos membros da CP, CC e nem de ou-
tras organizações do partido, mas, curiosamente, a luta 
porque estes lugares têm sido e continua e titânica, pelo 
que urge questionar qual é a principal razão para esta 

disputa. De outro lado, também devemos perceber o 
porquê de um membro do partido, mesmo depois de ser 
eleito para um cargo de relevo a nível partidário, ainda 
procura lugar no governo, em empresas e institutos pú-
blicos, incorrendo, desta forma, em situação irregular de 
árbitro e jogador em simultâneo. Todas as questões aqui 
levantadas e outras tantas que não as elencamos fazem 
parte das razões para as guerras internas  no seio do par-
tido, e que poderão ter o congresso como melhor palco 
para um eventual desfecho.

Olhando para os estatutos e outras normas que nor-
teiam o funcionamento do partido Frelimo, é possível 
concluir que esta organização está devidamente estrutu-
rada. Podemos, sem esforço nenhum, concluir que o par-
tido está fortemente estruturado, não havendo motivos 
para tantas alas. Acontecendo o contrário, significa que 
o problema reside nos interesses estomacais dos seus 
membros, alguns deles insaciáveis, daí a constante e per-
manente luta para garantir lugar no CP e CC.

Por exemplo, fomos explicados que ser eleito para o 
lugar de membro do CC do partido Frelimo é encarado 
como passaporte, ou seja, como a possibilidade de ter 
as portas abertas em qualquer instituição ou de facilitar 
acesso aos dirigentes, sobretudo dos que estejam liga-
dos ao partido. Na próxima edição voltaremos a desen-
volver elementos em torno das guerrinhas democráticas 
internas no partido Frelimo, que chegam a minar a coe-
são interna neste movimento sexagenário. Iremos trazer 
exemplos claros de figuras que, mesmo estando na CP, 
sempre ambicionaram cargos governativos ou, sendo 
governantes, também lutaram por ser membros da CP 
ou da CC.

Texto: Serôdio TowoD&F

O XII Congresso da Frelimo é talvez o evento partidário mais esperado do ano
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Anúncio publicitário

O povo está ansioso pelas medidas de mitigação do 
custo de vida. O Sr. Presidente, estamos à espera

Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

A expectativa está criada. Brevemente, o 
Chefe de Estado dirigir-se-á à Nação para 
anunciar medidas concretas de mitigação 
dos efeitos do alto custo de vida. O Presiden-
te e seu executivo estão cientes e atentos às 
convulsões sociais que têm caracterizado o 
dia-a-dia dos moçambicanos. O mês de Ju-
lho foi atípico. Foi neste período que se pôde 
observar o azedar das relações entre os que 
governam e os governados. Foram várias ma-
nobras impostas para que, mais uma vez, e 
através da manifestação popular, algum sinal 
fosse emitido. Claramente um aviso de que 
as coisas não estão nada bem.

O que o povo está a viver (alto custo de 
vida) tem sido justificado pelo conflito entre 
a Rússia e a Ucrânia, porque são os que mais 
alento davam ao mundo no que tange ao for-
necimento de alimentos e combustíveis. Esta 
justificação pode ser aceitável, porém, há fa-
lhas por parte de quem informa ao povo, a 
quem falta algum nível didáctico.

É por conta deste cenário que o preço do 
transporte público tem subido dia após dia, o 
valor do pão, açúcar, arroz, sal e outros bens 
básicos da cozinha são alvos desta subida ga-
lopante dos preços e com um peso enorme 
para o bolso do cidadão. Só para citar alguns 
exemplos, neste mês de Agosto, a Assembleia 
Municipal da Cidade de Maputo, com votos 
da bancada maioritária, aprovou a nova ta-
rifa de transporte nesta área metropolitana. 
O transporte público, em quase todo o país, 
tem estado a condicionar a vida do cidadão. 
A subida dos preços deste meio provoca, em 
cadeia, uma série de reajustes de preços de 
outros produtos, incluindo os da primeira 
necessidade. A vida para quem depende do 
transporte passou a ser um empecilho onde, 
por exemplo, mukheristas e outros comer-
ciantes sentem quão tornou-se difícil desen-
volver as suas actividades.

Os cobradores e motoristas do transpor-

te público continuam encurtando as rotas, 
agravando cada vez mais a difícil missão do 
trabalhador ou estudante fazer uso e gozo 
destes meios de mobilidade.

A vida em Moçambique passou a ser in-
suportável e, enganosamente, o governo quis 
com a tal medida da tabela salarial única res-
ponder, ou seja, tranquilizar o funcionário 
público para que este talvez fosse o único a 
minimizar este impacto. Com pena, a TSU 
acabou sendo uma grande decepção. Até 
hoje, técnicos discutem a forma mais trans-
parente e correcta de implementação desta 
lei. As pessoas perderam confiança neste go-
verno e maldizem as políticas que definem a 
relação povo-governo.

É na esteira desta preocupação que o Che-
fe de Estado ordenou a elaboração de um es-
tudo que pudesse ser apresentado como es-
tratégia de resolução e intervenção face aos 
choques económicos, trazendo para a socie-
dade moçambicana algum tipo de alento e 
reposição da moral social. Esta intenção e 
consequente orientação para elaboração des-
ta medida são coisas que merecem aplausos.

Há aqui pelo menos manifestação de uma 
intenção de ser parte da solução das inú-
meras preocupações que andam na boca do 
povo, ou seja, temos um Chefe de Estado 
com postura de empatia para com o povo. 
Porém, reside ainda a dúvida sobre que tipo 
de medidas serão implementadas, e de que 
forma.

Estas medidas não podem ser executadas 
da mesma forma que foi executado o plano 
de mitigação dos impactos da COVID-19.

No período em alusão, foram anunciadas 
medidas de apoio financeiro às famílias ca-
renciadas, ou seja, pessoas idosas, mulheres 
chefes de família, crianças e pessoas com 
deficiência, incluindo aqueles jovens sem 
ocupação profissional, deviam ser eleitos e 
privilegiados para este subsídio.

Infelizmente, assistiu-se a uma grande 
guerra para se obter ganhos individuais de 
pessoas que tinham a responsabilidade de 
dinamizar, organizar e endereçar este valor 
a estas famílias. Não se sabe ao certo quan-
do teremos o relatório da Procuradoria-Ge-
ral, mas se adivinha que os desvios feitos na 
gestão dos fundos da COVID-19 venham a 
dar azo a mais um caos “quente“ na justiça 
moçambicana. Queremos, sim, esta estra-
tégia de mitigação dos efeitos de custo de 
vida, mas chamamos atenção para a forma 
como isto deve ser posto em prática. É pre-
ciso repelir todo aquele cuja intenção estará 
centrada no desvio e roubo do que o governo 
definirá como resposta às necessidades das 
pessoas afectadas por esta crise.

Há uma tendência de se aplicar a corrup-
ção e desvio do bem público em benefício 
dos que zelosamente deviam servir a quem 
mais precisa.

Encorajamos ao Sr. Presidente para que 
seja astuto e frontal. Sacrifique o que for ne-
cessário, retire ou reduza as benesses, lute 
contra o despesismo na gestão da coisa pú-
blica, educando desta forma sobre raciona-
lização e valorização dos recursos de que o 
país dispõe.

O povo não pode continuar a ser a única 
ala sacrificada com esta alta do custo de vida. 
Não há aperto de cinto nenhum que deve ser 
apenas para um certo grupo enquanto o ou-
tro vai fazendo e desfazendo com o que pa-
gamos como impostos.

Queremos um Moçambique justo para 
todos. Um Moçambique onde, indepen-
dentemente da diferença, todos possam ter 
e ganhar com a exploração dos recursos 
petrolíferos.  

Já agora, não repitam os mesmos erros 
aquando da criação deste bicho de mil cabe-
ças, chamado TSU.

Um povo resiliente nunca desfalece.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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III. Declaração de Responsabilidade da Direcção Geral 
pelas Demonstrações Financeiras
A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação apropriada das demon-
strações financeiras do INSS, que compreendem o Balanço a 31 de Dezembro de 2020, a demon-
stração dos resultados,  o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de valores do exercício 
findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras que incluem um sumário das princi-
pais políticas contabilísticas e outras notas explicativas  de acordo com os princípios contabilísti-
cos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o 
Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

A Direcção Geral é igualmente responsável por um sistema de controlo interno relevante para 
a preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções 
materiais devidas quer a fraude quer a erro e registos contabilísticos adequados e um sistema 
de gestão de risco eficaz. A Direcção Geral é igualmente responsável pelo cumprimento das leis 
e regulamentos vigentes na República de Moçambique.

A Direcção Geral fez uma avaliação da capacidade da Entidade continuar a operar com a devida 
observância do pressuposto da continuidade e não têm motivos para duvidar da capacidade da 
Entidade poder continuar a operar segundo esse pressuposto no futuro próximo.

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas 
de forma apropriada em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites 
em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança 
Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

IV - Relatório Técnico da Conta Anual
4.1 Enquadramento Económico
4.1.1 Economia Global

Durante o ano de 2020, a economia nos Estados Unidos da América (EUA) e na Zona Euro, a ac-
tividade económica manteve-se reprimida. O surgimento de novas vagas e variantes da COVID 
-19 levou à reimposição de medidas de confinamento, tendo contribuído para a manutenção do 
crescimento negativo nestas economias.

Esta reimposição de medidas de confinamento para a contenção da propagação da COVID-19, 
nos últimos meses de 2020, condicionou o crescimento das economias avançadas. Entretanto, 
o contributo dessas medidas para a tendência de contenção da pandemia, nos finais do ano, 
aliado aos progressos nos programas de vacinações e os pacotes adicionais de estímulos às 
economias, renovaram o optimismo quanto ao crescimento da economia mundial para 2021. 
Enquanto isso, a inflação acelerou na maior parte dos países, num contexto de recuperação 
dos preços das principais mercadorias de exportação e do petróleo no mercado internacional.

O alívio das medidas restritivas para conter a COVID-19 foi determinante para (i) uma con-
tracção menos severa do produto interno bruto (PIB) em 2020 e projecções de sua menor re-
tracção e (ii) perspectivas de uma recuperação mais rápida da actividade económica global 
para 2021. Enquanto isso, a inflação permaneceu estável na maior parte dos países, num con-
texto em que as expectativas em torno do início da produção massiva e uso da vacina contra a 
COVID-19 contribuíram para a recuperação do preço do petróleo e para as expectativas de um 
melhor desempenho da economia mundial a médio prazo.

Na China e na Índia, o desempenho da actividade económica foi positivo, reflexo do relativo con-
trolo da pandemia. Em finais de 2020, a economia chinesa registou um crescimento de 6,5%, 
destacando-se como a única maior economia com um desempenho positivo no ano.

No mesmo sentido, o relaxamento gradual das medidas restritivas na Índia resultou num au-
mento no investimento público e privado e, por conseguinte, numa expansão de 0,4%, no últi-
mo trimestre do ano, após uma contracção de 7,5%, no III trimestre de 2020.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), actualizou as perspectivas de crescimento da econo-
mia mundial de 2020 para -4,4%, contra a cifra de -4,9% que tinha sido avançada em Junho do 
mesmo ano.

4.1.2 Economia Regional
A África Subsariana enfrentou uma crise sanitária e económica sem precedentes que, em ape-
nas alguns meses, comprometeu anos de árduos ganhos de desenvolvimento e abalou as vidas 
e os meios de subsistência de milhões de pessoas. A pandemia tardou a chegar na África Sub-
sariana e as taxas de infecção foram relativamente baixas por comparação com outras partes 
do mundo. No entanto, o ressurgimento de novos casos em muitas economias avançadas e o 
espetro de surtos repetidos na região evidenciou que a pandemia continuaria a constituir uma 
preocupação muito real ainda durante algum tempo. 

Todavia, num contexto de elevados custos económicos e sociais, os países cautelosamente 
começaram a reabrir as suas economias e a procurar políticas para relançar o crescimento. Com 
a imposição dos confinamentos, a actividade económica regional diminuiu acentuadamente du-
rante o ano de 2020, mas com uma flexibilização das medidas de confinamento, o aumento dos 
preços das matérias-primas e a flexibilização das condições financeiras, registaram-se alguns 
sinais preliminares de uma recuperação pós segundo semestre. 

A região registou uma contracção de 3,0% em 2020. O maior impacto da crise no crescimen-
to verificou-se nas economias dependentes do turismo, tendo os países exportadores de 
matérias-primas sido também duramente afectados. O crescimento nas economias mais diver-
sificadas abrandou significativamente, mas, em muitos casos, continuou a ser positivo. 

Num contexto de espaço orçamental limitado, algumas autoridades recorreram à política mon-
etária para ajudar a prestar apoio de emergência, com reduções cumulativas da taxa de juro 
directora desde o início de 2020 de até 500 pontos base (p.b.) na Zâmbia, 275 p.b. na África do 
Sul, 250 p.b. na Namíbia, 200 p.b. no Uganda e 150 p.b no Gana (Figura 1.12). Além disso, in-
troduziram instrumentos de crédito para injectar liquidez no sistema bancário, variando entre 
0,5% do PIB em Angola e 3% do PIB na Zâmbia.

4.1.3 Economia Nacional
Em Moçambique, o ano de 2020, foi marcado pelos diversos acontecimentos, com destaque 
para o ressentimento da reconstrução face aos ciclones tropicais Idai e Kenneth no centro e 
norte do país, a instabilidade militar na região centro, insurgência na zona norte e a contínua 
gestão da Divida Pública, com forte impacto nas despesas públicas.

O PIB contraiu 2,4%, resultando numa variação negativa de 1,3% no ano. A significativa dete-
rioração da actividade económica doméstica reflectiu, essencialmente, os efeitos adversos da 
pandemia da COVID-19 a nível global, num contexto em que a manutenção da insurgência na 
zona norte do país, também condicionou o curso normal de implementação dos projectos de ex-
ploração de hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma. Em 2021, espera-se uma ligeira recuperação 
da actividade económica justificada, essencialmente, pelas perspectivas de melhoria da procura 
externa e da retoma gradual do funcionamento da economia doméstica, em face da redução de 
infecções diárias e possível alívio progressivo das restrições.

Registou-se a deterioração do saldo da conta corrente em resultado da fraca procura externa. 
Com efeito, em 2020 as exportações reduziram devido ao efeito combinado da redução do vol-
ume e dos preços, num contexto de queda da actividade económica a nível mundial, com partic-
ular destaque para a dos principais parceiros comerciais do país; enquanto isso, a redução das 
importações foi menos expressiva.

A contínua redução das despesas investimento perante aumento dos gastos correntes, a pressão 
sobre a despesa pública e financiamento interno aumentou, em face da instabilidade militar e 
da necessidade acrescida de fundos para a mitigação dos impactos da COVID-19 na economia. 
Com efeito, a despesa corrente foi a que absorveu mais recursos, tendo incrementado em 15%, 
em contrapartida da redução do investimento público, componente com impacto significativo 
no PIB.

Face a esses acontecimentos, e num contexto de insuficiência de fundos, o governo teve que 
adoptar medidas de políticas que influenciaram o comportamento dos principais indicadores 
macroeconómico e financeiro do país, mormente a emissão de obrigações de tesouro a taxas juro 
mais atrativas a curto prazo. 

Por outro lado, o CPMO decidiu, igualmente, manter as taxas de juro da Facilidade Permanente de 
Depósitos (FPD) em 7,25% e da Facilidade Permanente de Cedência (FPC) em 13,25%, bem como 
a taxa MIMO em 10,25%. A decisão é justificada pela prevalência de elevados riscos e incertezas, 
não obstante a revisão em baixa das perspectivas de inflação no curto e médio prazo, a reflectir, 
em grande parte, os efeitos das medidas tomadas.

O INSS firmou a entrada na sociedade com a REVIMO, com uma participação de 15% do capital 
social, por outro lado adquiriu obrigações COVID-19, no âmbito da mitigação dos efeitos desta 
pandemia para as Pequenas e Médias Empresas, como forma de salvaguardar os postos de em-
pregos dos beneficiários do sistema de segurança social. 

Neste sentido, sendo o INSS um agente económico relevante no mercado e vulnerável a alterações 
inesperadas da economia que afectam o nível de empregabilidade, consequentemente, o desem-
penho económico da instituição também foi influenciado em termos demográficos e financeiros, 
conforme espelha-se nos capítulos seguintes.

4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSS
Um dos principais objectivos do INSS é aumentar a cobertura contributiva do sistema. Para o 
efeito, têm sido realizadas várias actividades, das quais se destacam: 

(1) a divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatório (SSSO) com vista à sensibilização e 
informação dos contribuintes, beneficiários e o público em geral, através de palestras, seminári-
os, publicidade (Jornais, Rádio e Televisão), página web, distribuição de desdobráveis visando 
transmitir a importância do sistema no que respeita aos benefícios que advêm da inscrição do 
trabalhador; 

(2) o alargamento do âmbito pessoal, através da inscrição de novos trabalhadores e contribuintes 
no regime por conta de outrem e de conta própria e enquadramento na Manutenção Voluntária 
no Sistema (MVS); 

(3) a abertura e/ou criação de novas direcções e representações distritais com vista a garantir a 
expansão dos serviços do INSS que constitui um dos pilares do quinquénio; 

(4) o pagamento das diferentes prestações em vigor no INSS, quando satisfeitos os principais 
requisitos estabelecidos na lei; e 

(5) a realização de prova anual de vida.

4.2.1 Inscrições
As inscrições são dinamizadas através de realização de palestras, sendo que para o período em 
análise foram realizadas 6.107 palestras nos locais de trabalho com a participação de 29.235 
trabalhadores, representando um grau de realização na ordem de 81% em relação a meta plani-
ficada de 7.534 palestras.

O impacto positivo das palestras nos contribuintes e beneficiários se traduziu no aumento do 
nível da consciência dos contribuintes e beneficiários relativamente aos seus deveres e direitos 
no âmbito do sistema de segurança social, o que, de certa forma, estará relacionado com o au-
mento de contribuintes activos e com a inscrição de novos contribuintes e beneficiários.

Comparativamente ao ano anterior, em que foram realizadas 16.535 palestras com a participação 
de 85.093 trabalhadores, verifica-se um decréscimo do número de palestras e de participantes 
em 2,8% e 41.8%, respectivamente, conforme ilustra o gráfico nº 1 abaixo.

4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)
No período em análise, foram inscritos 13.042 contribuintes e 76.045 beneficiários, o que repre-
senta um cumprimento do planificado (11.470 contribuintes e 91.329 beneficiários) na ordem 
de 113.7% e 83,3%, respectivamente.

O aumento do nível da consciência dos contribuintes e beneficiários através da sensibilização 
está relacionado, de certa forma, com os resultados positivos obtidos na inscrição de novos con-
tribuintes e beneficiários e dos respectivos activos, por um lado, e, por outro, a da aceitação do 
SISSMO no seio dos contribuintes e beneficiários, isto avaliando o crescimento de um ano para 
outro.

No cômputo geral, o desempenho na inscrição de contribuintes foi em media de 113,7%, entre-
tanto, as delegações de Niassa e Cabo Delgado situaram - se abaixo de 70% da meta anual.

Relativamente aos beneficiários, o desempenho global foi de 83,3%, onde destacaram-se as Dele-
gações de Inhambane e Zambézia que superaram as metas, e a de Niassa que tem um desempen-
ho de 46.6% do planificado.

Concorreram como principais razões do incumprimento das metas na inscrição de beneficiários, 
para além da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, a inscrição de micro e pequenas empresas 
que empregam um número reduzido de trabalhadores, a admissão por parte das empresas de 
trabalhadores já inscritos no sistema (tratando - se deste modo de mobilidade e não novas in-
scrições), a desaceleração da economia a nível mundial e com a conclusão dos projectos de im-
plantação das empresas mineradoras e pela situação política social de insurgentes que a provín-
cia de Cabo Delgado, em particular, vive. 

Comparativamente ao período análogo, em que tinham sido inscritos 12.831 contribuintes e 
105.577 beneficiários, verifica-se um crescimento de contribuintes e beneficiários na ordem 
de 1,6% e 28,0%, respectivamente. 

Quanto aos acumulados, o sistema regista 131.066 contribuintes e 1.628.204 beneficiários, dos 
quais estão no activo 52.962 contribuintes e 457.137 beneficiários. Estes dados significam que 
40,4% de contribuintes e 28,1% de beneficiários do Sistema de Segurança Social Obrigatória 
tiveram as suas contribuições regulares. 

Os gráficos 2 e 3 demonstram de forma comparativa a evolução de contribuintes e beneficia-
rios. 

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS 
A situação de perda de emprego continua a constituir uma realidade na sociedade moçambi-
cana e, por consequência, tem levado muitos beneficiários à situação de inactividade. Assim, 
como forma de dar seguimento ao processo iniciado aquando da sua inserção profissional 
como beneficiários, há um esforço de os manter na Segurança Social Obrigatório (SSO), através 
da MVS.

Deste modo, no período em análise, foram autorizados à MVS 1.733 beneficiários, contra os 
2.090 planificados, representando uma realização na ordem de 82,9%. Em acumulado, regis-
ta-se um total de 25.753 beneficiários autorizados, dos quais estão no activo 4.362, o equiva-
lente a 16,9% do total dos acumulados.

Relativamente ao período homólogo, em que haviam sido autorizados 2.781 beneficiários, dos 
quais 3.997 eram activos, verifica-se um crescimento de autorizados e decréscimo dos activos 
na ordem de 37,7% e 1,8%, respectivamente, conforme gráfico 4, que se segue.

4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)
O Diploma Ministerial nº 105/2015, de 27 de Novembro, alarga o âmbito de cobertura do siste-
ma, dando oportunidade para que milhares de trabalhadores, exercendo actividades no sector 
não formal e no auto-emprego passem também a ter acesso à segurança social, com destaque 
para a protecção na velhice.

Para o efeito, durante ao período em análise, foram inscritos 7.701 trabalhadores, o que repre-
senta uma realização do planificado na ordem de 195,5%, pois estava prevista a inscrição no 
sistema de 3.940 novos trabalhadores por conta própria, conforme o gráfico 5 abaixo.

Em acumulado registam-se 56.720 TCP, dos quais 9,10% (5.145 TCP) se encontram no activo. 
Relativamente ao ano anterior, em que foram inscritos 13.875 TCP, dos quais 9.859 no activo, 
verifica-se um acréscimo de inscritos e de activos na ordem de 44,50% e 54,9%, respectiva-
mente.

4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações Distritais
No período em análise não houve nenhuma abertura de uma Delegação Distrital e nem de Rep-
resentação, contudo, o INSS está representado em todas capitais províncias e continua a contar 
com 11 Delegações Provinciais, 23 Delegações Distritais e 45 Representações Distritais.

4.2.3 Prova Anual de Vida
A Prova de Vida, que consiste na comprovação física da existência dos pensionistas com vista 
a poderem manter o direito às prestações concedidas pelo Sistema de Segurança Social, é um 
dever estabelecido ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 83 do Regulamento da Segurança 
Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro.
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É de periodicidade anual e obrigatória, sendo um processo bastante simples e rápido em que 
o pensionista deverá apresentar o seu documento de identificação nos locais de atendimento 
disponíveis ao nível de todas as delegações provinciais e podendo ser domiciliária para os casos 
de pensionistas fisicamente incapacitados de se fazerem presentes aos locais de sua realização. 

Entretanto, no exercício de 2020, o processo da realização de Prova Anual de Vida presencial para 
os pensionistas a nível nacional, foi suspensa temporariamente por causa da pandemia do COVID 
19, contudo, foi possível a realização da PAV para 47.716 (44,0%) pensionistas.

4.2.4 Conclusões do Estudo Actuarial
Foi efectuada uma avaliação actuarial do sistema contributivo de segurança social no País pelos 
técnicos internos, com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

De referir que estes técnicos beneficiaram de formação sobre esta matéria pelo que a cooperação 
com os técnicos especializados da OIT permitiu a consolidação dos conhecimentos obtidos du-
rante a formação em ciências actuarial.

De acordo com as conclusões do estudo, a projeção dos fluxos de receitas e despesas revela, a cur-
to e médio prazo, uma situação financeira sem tensões. As receitas originadas de contribuições e 
juros são suficientes para cobrir despesas com benefícios e despesas administrativas até 2052 e, 
caso o prémio se mantiver constante, a reserva será esgotada no ano de 2059.

4.2.5 Medidas de Reforma
O INSS continuou a desenvolver todo um conjunto de acções concertadas com vista a criar 
condições necessárias que lhe permitam obter uma opinião de auditoria assertiva sobre a sua 
Conta Anual. Há uma forte incidência dessas acções no processo de informatização e modern-
ização do sistema, bem como efectuar reforma legais que permitam adequar a actividade do 
INSS as boas práticas internacionais, tudo na perspectiva de melhorar os serviços prestados aos 
utentes salvaguardando os princípios de segurança social obrigatória.

Durante o exercício de 2020, foi concluída a Implantação do projecto SISSMO - Pagamentos, 
responsável pela gestão do processamento e pagamento de pensões em todas as delegações 
provinciais e serviços centrais, através da implantação dos seguintes módulos: (Concessão de 
Benefícios; Migração de Pagamentos; Prova Anual de Vida; Pagamento de Prestações; Revisão de 
prestações; e Outros pagamentos). Contudo, gostaríamos de destacar algumas acções:

a) Está em processo o interface entre o sistema administrativo e financeiro e SISSMO para per-
mitir a contabilização das transacções de contribuições e prestação do sistema de segurança so-
cial com pouca intervenção humana, o que concorre para a mitigação de erros e omissões, estan-
do o software na fase de testes.

b) Está em curso o processo da elaboração de um plano de saneamento da dívida de contribuições 
e persistência nas acções tendentes a sua recuperação através dos mecanismos instituídos;

c) Aprimoramento da articulação com Autoridade Tributaria, instituições licenciadoras das activ-
idades económicas e conservatórias de entidade legais para a localização e/ou identificação dos 
contribuintes; e e/ou identificação dos contribuintes;

d) Identificação de mecanismos flexíveis de pagamento de contribuições para os TCP.

4.2.6 Medidas de Contenção
As despesas de administração correspondentes ao funcionamento dos serviços administrativos e 
financeiros do INSS e as despesas de acção sanitária e social, em conjunto, não devem ultrapassar 
19% das receitas previstas no orçamento, à luz do artigo 111 do Decreto nº 51/2017, de 09 de 
Outubro.

O INSS tem estado a desencadear um conjunto de acções, concertadas, no sentido de conferir 
maior eficiência e eficácia ao processo de execução das despesas, sendo que para o exercício 
económico de 2020, foi observado o rácio de 14,88% contra os 18,73% projectados, como resul-
tado da implementação das medidas de contenção das despesas, o que resultou numa poupança 
de 3,85%. Relativamente ao exercício anterior, em que este rácio foi de 15,73%, revela-se uma 
melhoria em 0,85%.

Evolução da Receita
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De referir que as contribuições constituem a principal fonte de receita do Sistema de Segurança 
Social Obrigatória gerido pelo INSS.

4.4.2  Despesas 
As Despesas Correntes do período foram de 8.158.954.997MT (2019: 7.264.340.054MT), sendo 
de considerar:

4.4.2.1 Despesas Técnicas 
As Despesas Técnicas (pensões do regime) apresentaram uma execução de 5.907.777.348MT 
tendo registado um aumento de 19,95% comparativamente ao exercício anterior (2019: 
4.925.024.754MT), decorrente sobretudo da subida do número de pensionistas e do reajuste 
do valor das pensões.

4.4.2.2 Despesas Administrativas
As Despesas Administrativas e de Funcionamento apresentaram uma execução de 
2.251.177.650MT, tendo-se verificado uma diminuição em 88.137.650MT, comparativamente 
ao exercício anterior (2019: 2.339.315.300MT), o que representa em termos relativos 3,69%. 

    4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do Exercício
O valor total das Amortizações e Reintegrações do Exercício foi de 385.302.720MT, o que com-
parativamente com o exercício anterior (2019: 490.032.550MT) representa uma diminuição de 
104.729.830MT, equivalente a 21.37%.

4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e Consumidas
Esta rubrica apresentou um saldo de 12.211MT como resultado de venda de brochuras de leg-
islação sobre Segurança social.

4.4.2.5 Provisões do exercício
Para o presente exercício económico, o reforço das provisões situou-se nos 1.516.759.783MT, 
para cobertura de outros riscos inerentes a imobilizações financeiras (149.222.850 MT), Imobi-
lizações Corporeas (1.330.131.058MT) e Outros credores (37.405.875MT).

4.4.3 Investimentos
O INSS continua a previlegiar a rentabilização dos investimentos efectuados nos períodos an-
teriores, sendo que no exercício de 2020 as despesas com investimentos registaram uma ex-
ecução de 4.200.281.691MT que se destacam em:

a) Despesas de Capital Produtivo

As despesas com o capital produtivo tiveram uma execução de 3.885.630.571MT constituídas, 
fundamentalmente, pela Subscrição e realização das acções da REVIMO-Rede Viária de Moçam-
bique, construção do edifício da Delegação Distrital de Matutuine, compra de obrigações e bil-
hetes tesouro e constituição de Depósitos a prazo.

b)  Despesas de Capital de funcionamento
As Despesas de Capital de funcionamento tiveram uma execução de 314.651.119MT.

4.3  Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19
No exercício de 2021, o Mundo continua a viver um problema de saúde caracterizado por uma 
doença contagiosa chamada COVID-19, causada pelo Coronavírus, declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como sendo Pandemia, pelo facto de a doença ser altamente infecciosa, 
ameaçando muitas pessoas de forma simultânea no mundo inteiro. Ciente de que Moçambique 
já regista casos confirmados, o Governo anunciou uma série de medidas para que as pessoas e 
as instituições públicas e privadas possam mitigar o risco da infecção e propagação deste vírus. 
Neste contexto, o INSS continua a desenvolver um plano de contingência, conforme se descreve:

a) Suspensão temporária da realização da prova anual de vida aos pensionistas do INSS; 
b) Perdão de multas e redução de juros de mora para as empresas devedoras;
c) Oferta de máscaras de protecção de boca e nariz a diversos sectores e segmentos da sociedade;
d) Observar estritamente as medidas de prevenção e de infecção pelo COVID-19 anunciadas 
pelo Governo a nível da instituição.

Adicionalmente, atento às atribuições do Sistema Segurança Social em casos de doença e morte, 
a coberto do disposto nos artigos 17 e 40 do Decreto nº 51/2017, de 09 de Outubro, de acor-
do com as estimativas da OMS, cerca de 80% da população mundial infectada pela Pandemia 
COVID-19 vai recuperar sem necessitar de cuidados médicos, sendo que os restantes 20% 
necessitarão de especial atenção e destes 5% necessitará de cuidados médicos. O INSS tem 
457.137 trabalhadores activos, aplicados 5%, temos 22.857 necessitarão de cuidados médicos o 
que pode levar à atribuição de Subsídios por Doença e de Internamento Hospitalar.

Conforme dados acima, concluiu-se que caso sejam apresentados atestados médicos para 
atribuição dos subsídios retro mencionados, poderá existir um impacto financeiro não signif-
icativo, tendo em conta que o grau de infecções e contaminações tendem a reduzir nos últimos 
períodos, por consequência houve, o levantamento de algumas restrições que tinham sido im-
postas pelo Governo.

Na senda destas constatações e tendo em conta as Reservas do Sistema, o INSS está em condições 
de prestar assistência aos beneficiários elegíveis aos subsídios e pensão, garantindo-se a con-
tinuidade das actividades.

4.4. Principais Indicadores
4.4.1 Receitas
As Receitas totais situaram-se em 15.740.407.137MT, tendo aumentado em 5,08% compar-
ativamente ao ano anterior (2019: 14.978.751.269MT), sendo que o valor relativo do cresci-
mento e decréscimo é a média da ponderação das variações entre as receitas, nomeadamente, 
de contribuições, de vendas, financeiras correntes, suplementares, acção sanitária e social, out-
ras receitas e de Resultados Extras na ordem de 6,75%, 53,46%, 11,76%, -22,10%, -20,34%, 
-52,16% e -35,47%, respectivamente, conforme o gráfico 6 abaixo.

Importa referir que a receita de 2019, foi reajustada de 14.227.126.307MT para 
14.978.751.269MT, cuja origem deste fenómeno deve – se a não inclusão de receitas extraor-
dinárias no período acima citado.

Ao Conselho de Administração do 

Instituto Nacional de Segurança Social

Opinião com reserva

Auditámos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Segurança Social (“o 
INSS”) constantes das páginas 16 a 35, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro 
de 2020, a Demonstração dos resultados, o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de 
valores do exercício findo naquela data, bem como as notas às demonstrações financeiras, 
incluindo um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, excepção quanto ao possível efeito das matérias descritas na secção das 
Bases para Opinião com Reservas do nosso relatório, as demonstrações financeiras do INSS 
- Instituto Nacional de Segurança Social relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 
2020, foram preparadas em todos os aspectos materiais, de acordo com o Plano de Contas 
Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de 
Janeiro de 1990.

Bases para Opinião com Reservas

Impacto da modificação do exercício anterior

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 que foram 
auditadas por outro auditor, foram modificadas devido a dúvidas sobre a recuperabilidade 
dos montantes registados em imobilizado corpóreo e incorpóreo relativos a obras em edifi-
cios e outras construções em curso no montante de 2 566 615 057 Meticais. Subsequente-
mente ao exercício findo, a Direcção reconheceu uma imparidade de 1 330 131 058 Meticais 
em relação a obras em curso. Como resultado da modificação do exercício anterior, não foi 
possível determinar se a imparidade deveria ter sido reconhecida nos exercícios financeiros 
de 2020 ou 2019.

Incapacidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente

Não nos foi possível obter evidência de auditoria suficiente e apropriada sobre o saldo de 
devedores contribuintes de 1 536 666 444  Meticais, constante no balanço em 31 de Dezem-
bro de 2020. Por esse motivo, não nos é possível determinar se quaisquer ajustamentos às 
demonstrações financeiras seriam necessários com relação a esta conta.

A estrutura de relato financeiro não integra os edifícios de rendimento

O Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto 
Ministerial de 31 de Janeiro de 1990 não separa os edifícios de rendimento dos edifícios para 
uso próprio pelo INSS. O INSS contabilizou todos os edifícios, de uso próprio e de rendimento 
na rubrica de Imobilizações corpóreas e incorpóreas no global de 6 263 401 203 Meticais, 
não tendo sido possível obter evidência de auditoria para substanciar o saldo que deveria 
ser para edifícios de uso próprio e edifícios de rendimento. Por esse motivo, não nos é possí-

vel determinar se quaisquer ajustamentos às demonstrações financeiras seriam necessários 
com relação a esta conta.

Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). 
As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsa-
bilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras do nosso relatório. So-
mos independentes do INSS de acordo com o Código de Ética para Contabilistas Profissionais 
da Federação Internacional de Contabilistas (incluindo Normas Internacioanis de Independên-
cia) (Código IESBA) juntamente com os requisitos éticos que são relevantes para a nossa 
auditoria das demonstrações financeiras em Moçambique e cumprimos as nossas outras res-
ponsabilidades éticas de acordo com estes requisitos e o Código IESBA. Acreditamos que a 
evidência de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base 
para a nossa opinião com reservas.

Outra Matéria

As demonstrações financeras do INSS à data e para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2019 foram auditadas por outro auditor o qual expressou uma opinião modificada sobre 
essas demonstrações financeiras em 29 de Junho de 2020. A modificação foi porque existiam 
vários projectos na categoria de obras em curso que tinham um saldo de 2 566 615 057 Me-
ticais, para o qual tinha sido feito o pagamento na totalidade contudo os trabalhos permane-
ciam inabacados depois de vários anos, resultando numa dúvida acerca da recuperabilidade 
do montante registado em imobilizado corpóreo e incorpóreo.

Responsabilidade da Direcção Geral do INSS pelas Demonstrações Financeiras 

A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação adequada das de-
monstrações financeiras de acordo com o Plano de Contas Específico para o Sistema de Se-
gurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990, e por um sistema 
de controlo interno relevante para a preparação de demonstrações financeiras que estejam 
livres de distorções materiais, devidas a fraude ou erro. 

Na preparação das demonstrações financeiras, a Direcção Geral do INSS é responsável por 
avaliar a capacidade do INSS continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade e 
utilizar a base contabilística da continuidade, a menos que a Direcção Geral pretenda dissol-
ver o INSS e cessar as operações, ou não tenham alternativa senão fazê-lo.

Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras 

Os nossos objectivos são obter uma segurança razoável se as demonstrações financeiras 
como um todo estão livres de distorções materiais, devido a fraude ou erro, e em emitir um 
relatório de auditoria que inclua a nossa opinião. Uma segurança razoável é um alto nível 
de garantia, mas não é uma garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as ISAs 
detectará sempre uma distorção material quando existir. As distorções podem resultar de 
fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou no agregado, quando 
se pode razoavelmente esperar que influenciem as decisões económicas dos utilizadores 
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos o julgamento profissional e 
mantemos o cepticismo profissional durante a auditoria. Nós, igualmente:

•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financei-
ras, devido a fraude ou erro, desenhamos e implementamos procedimentos de audito-
ria que respondam a esses riscos e obtemos evidência de auditoria que seja suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção 
material resultante de fraude é maior do que para uma resultando de erro, uma vez 
que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, declarações 
falsas ou a derrogação do controlo interno.

•	 Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria, a fim de 
desenhar procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas 
não para expressamos uma opinião sobre a eficácia do controlo interno. 

•	 Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contabilísticas e divulgações feitas pela Direcção.

•	 Concluímos sobre a adequação do uso por parte da Direcção do pressuposto da conti-
nuidade e com base na evidência de auditoria obtida, se existe uma incerteza material 
relacionada a acontecimentos ou condições que possam suscitar uma dúvida signifi-
cativa sobre a capacidade do INSS de continuar a operar de acordo com o pressupos-
to da continuidade. Se concluirmos que existe uma incerteza material, somos obriga-
dos a chamar a atenção no relatório do auditor, para as divulgações relacionadas nas 
demonstrações financeiras ou, caso tais divulgações sejam inadequadas, modificar a 
nossa opinião. As nossas conclusões baseiam-se na evidência de auditoria obtida até a 
data do nosso relatório de auditoria. No entanto, acontecimentos ou condições futuras 
podem fazer com que o INSS deixe de operar segundo o pressuposto da continuidade.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, incluindo as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as transa-
ções e eventos subjacentes de forma a obter uma apresentação apropriada.

Comunicamos com a Direcção Geral do INSS sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado 
e os prazos da auditoria e as constatações de auditoria significativas, incluindo quaisquer 
deficiências significativas no controlo interno que identificamos durante a nossa auditoria.

KPMG, Sociedade de Auditores Certificados, 04/SCA/OCAM/2014

Representada por:

Relatório dos Auditores Independentes
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VI – Demonstrações Financeiras
VI.i. Balanço

VI.ii. Demonstração de Resultados

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

VII - Notas às Demonstrações Financeiras
Introdução

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), é uma entidade pública criada pelo Decreto nº 
17/88, de 27 de Dezembro, como instituição gestora do regime de Segurança Social Obrigatória, 
dotada de personalidade jurídica, de autonomia administrativa, financeira e de património 
próprio. O INSS é tutelado pelo Ministro do Trabalho e Segurança Social.

O Sistema de Segurança Social visa pois, garantir a prestação da assistência aos trabalhadores 
em casos de doença, acidente, maternidade, invalidez, velhice bem como aos seus familiares, em 
casos de morte e noutros a definir futuramente, atendendo às possibilidades económicas do País 
e à capacidade administrativa do próprio sistema.

7. Bases de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos 
definidos no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado por Despa-
cho Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

As Notas às demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base formatos geralmente 
adoptados em Moçambique, com as necessárias adaptações, de forma a facilitar a sua leitura e 
compreensão, tendo em conta o escopo do negócio do INSS.

7.1 Políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptados

As principais políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na elaboração das demon-
strações financeiras foram os seguintes:

(a) Custo histórico

As demonstrações financeiras foram preparadas em observância do princípio da convenção do 
custo histórico, exceptuando determinadas contas cujo método de registo vem expressamente 
referido.

(b) Saldos e transações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira (diferente do Metical) são registadas para Metical ao câm-
bio da data da transação usando o câmbio do BIM.

Os activos e passivos monetários em moeda extrangeira à data de balanço são convertidos para 
Metical à taxa de câmbio do BIM da data do balanço. Os ganhos e perdas cambiais apurados nas 
datas dos pagamentos e recebimentos, bem como a actualização dos saldos na data do balanço, 
são reconhecidos na conta Resultados Extraordinários do Exercício.

(c) Imobilizações Financeiras
As imobilizações financeiras, que representam os investimentos financeiros do INSS 
estão registadas ao custo de aquisição, líquido de perdas por imparidade acumuladas, 
com excepção das partes de capital em empresas cotadas, que são reconhecidas ao seu 
Justo valor.

(d) Imobilizado Corpóreo
O Imobilizado Corpóreo é registado inicialmente ao custo de aquisição, acrescido das 
despesas adicionais de compra e instalação, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas e perdas por imparidade. Depois do reconhecimento inicial, os itens de 
imobilizado corporeo são sujeitos a uma reavaliados por um avaliador independete em 
intervalos regulares de 5 (cinco) em cinco anos. O resultado da reavaliação é registado 
por contrapartida de reserva de reavaliação em capitais próprios e realizado anual-
mente na mesma proporção das amortizações do exercício desses intens reavaliados.

(e) Imobilizado Incorpóreo
O Imobilizado Incorpóreo, representado por software e encargos plurianuais, encon-
tra-se registado ao custo de aquisição, líquido de amortizações acumuladas e perdas 
por imparidade.

(f) Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo
As amortizações são calculadas numa base anual, obedecendo o método das quotas 
constantes, utilizando as taxas máximas previstas na legislação fiscal em vigor, que se 
considera representarem de forma satisfatória a vida útil estimada dos bens.

As taxas de amortizações mais importantes são as seguintes:

Edifícios e outras construções                                                                2%
Equipamento de Transporte                                                     20% - 25%
Equipamento administrativo e mobiliário diverso                        10%
Outros bens imobilizados                                                       10% - 16,7%
Equipamento informático                                                                 14,28%
Estudos e consultoria, Software – SISSMO                                     33,3%

g) Existências
O custo das exostências compreende o preço da factura e todas as despesas de compra 
incorridas. As existências estão valorizadas ao custo médio ponderado.

h) Receitas de Contribuições
A taxa de contribuições vigente e obrigatória é de 7%, sendo 4% a cargo das entidades 
empregadoras e 3% suportada pelos trabalhadores.

As contribuições são reconhecidas e registadas no momento em que são recebidas.

(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social

As despesas com prestações e acção sanitária social são reconhecidas no acto de 
emissão das ordens de pagamento.

(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)

As restantes receitas e despesas são reconhecidas e registadas no momento da liq-
uidação, ou seja, formalmente documentadas, ou quando a transferência de usufruto 
dos correspondentes direitos e/ou obrigações já se efectivou

7.2 Disponibilidades

As provisões para outros riscos e encargos decompõem-se como se segue:

7.3 Contribuintes
O saldo da rubrica de Contribuintes, no montante de 4.452.282.477MT (2019: MT 
2.598.856.790MT), representa o valor contabilístico em dívida dos cerca de 131.066 
(2019: 118.024) contribuintes inscritos no Sistema de Segurança Social, sendo que 
deste total apenas 52.962 (2019: 45.692) são activos, o qual resulta da diferença entre 
as declarações de remunerações e as efectivamente pagas através das guias de depósi-
to. Inclui ainda as multas, Juros de mora e o valor dos cheques devolvidos pelos bancos 
não regularizados à data do balanço.

7.4 Devedores por Rendimentos e Amortizações
O saldo da rubrica de Devedores por rendimentos e amortizações, no montante de 
225.417.390MT (2019:  225.381.005MT), compreende os créditos sobre terceiros 
representativos de rendimentos e amortizações a receber, sendo que, em referência 
a 31 de Dezembro de 2020, respeita à especialização de juros de depósitos à prazo, 
obrigações e bilhetes de tesouro, bem como dos dividendos relativos ao presente exer-
cício, mas que serão pagos no exercício seguinte. 

7.5 Outros Devedores
O saldo da rubrica de Outros devedores, no montante de 522.614.559MT (2019: 
520.103.877MT), diz respeito aos movimentos com terceiros não abrangidos por 
qualquer das contas pertencentes a esta classe. Relativamente ao ano anterior, repre-
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senta um aumento no saldo de 2.510.682MT. No decorrer do exercício, a provisão para a cober-
tura dos riscos para devedores em imparidade aumentou em 30.958.362MT, tendo se situado 
em 365.093.690MT no final do exercício. A tabela a seguir apresenta a decomposição do saldo:

A provisão para Outros devedores decompõem-se como se segue:

7.6 Existências
O saldo  das existências, no montante de 420.679MT (2019: 432.890MT), refere-se ao inventário 
de brochuras de legislação sobre o Sistema. 

7.7 Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo
No presente exercício, de entre várias realizações registadas nesta rubrica, destaca-se a con-
clusão do edifício da Delegação Distrital de Matutuine que foi transferido de imobilizado em cur-
so para construções.

Adições em edifícios e outras construções representa o desembolso parcial sob forma de Dação 
de imóveis do Extinto Nosso Banco no qual o INSS era accionista.

Adições em imobilizações em curso corresponde a construção do edifício sede da Delegação 
Provincial de Cabo Delgado, Delegação Distrital de Buzi e Delegação Distrital de Angoche

As amortizações da rubrica de imobilizações incorpória (Software – SISSMO), ascenderam a 
100.428.324 dos 74.938.077 referem a imobilizações transferidas de 2019 e 28.490.248 re-
fer-se a amortizações de aquisições do período.

As Amortizações e Reintegrações do Exercício em análise ascenderam a 385.302.720MT (2019: 
490.032.550MT), o que representa uma diminuição de 104.729.830MT, devido a existência de 
bens cuja a sua vida util chegou ao fim no exercicio de 2019. 

7.8 Imobilizações Financeiras
A rubrica de Imobilizações Financeiras para o presente exercício económico foi reavaliada em 
função do desempenho específico das Sociedades Participadas, sendo que a posição financeira 
é de 13.223.140.727MT (2019: 11.412.850.026MT), tendo-se registado 748.843.485MT como 
perdas por imparidades acumuladas de exercícios anteriores e 469.057.237MT no presente ex-
ercício. A sua composição está conforme a tabela que se segue:

A provisão para para imobilizações financeiras decompõem-se como se segue:

7.9 Despesas Antecipadas
O saldo de Despesas antecipadas, no montante de 4.450.240MT (2019: 23.771.499MT), repre-
senta as despesas liquidadas no exercício e que dizem respeito ao ano seguinte. 

7.10 Despesas com População Activa - Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 31.647.064MT (2019: 49.204.593MT)   representa os va-
lores retidos pelos centralizadores para pagamento de prestações aos beneficiários. Comparati-
vamente ao exercício anterior reduziu em 17.530.529MT.

7.11 Despesas com Pensões – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 6.959.291MT(2019: 94.933.335MT), representa o valor 
das pensões processadas e não reclamadas pelos legítimos beneficiários antes da entrada em 
prescrição. Comparativamente ao exercício anterior reduziu em 87.974.044MT.

7.12 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 52.473.812MT(2019: 50.345.790MT), representa o valor 
dos subsídios por morte processados, que à data de encerramento do exercício findo em 31 
de Dezembro, ainda não haviam sido pagos. Comparativamente ao exercício anterior a conta 
aumentou em 2.128.022MT.

7.13 Despesas com Acção Sanitária e Social
O saldo desta conta, no valor de 1.756.149MT (2019: 2.020.928MT), é referente às despesas 
processadas e ainda não pagas, destinadas a atender carências específicas das famílias e da co-
munidade. Em relação ao exercício anterior, diminuiu em 264.779MT.

7.14 Prestações em Prescrição
O saldo desta conta, no montante de 42.293.125MT (2019: 44.031.552MT), representa as 
prestações processadas nas contas pagadoras precedentes desta, que, no entanto, não foram 
ainda reclamadas, aguardando o prazo legal de prescrição (prazo de prescrição igual a três anos, 
conforme o nº 2 do art.30, da Lei 4/2007 de Fevereiro). Relativamente ao ano anterior, diminuiu 
em 1.738.427MT.

7.15 Sector Público Estatal
Esta rubrica regista as operações inerentes à liquidação de taxas, contribuições, quotizações à 
administração Central e Local e outros organismos afins. O seu saldo ascende a 49.256.719MT 
(2019: 33.361.782MT), o que comparativamente a 2019 representa um aumento de 
15.894.937MT.

7.16 Fornecedores
O saldo desta conta, no valor de 14.579.768MT (2019: 10.903.969MT), representa os encargos 
assumidos e não liquidados no exercício, referentes a fornecimentos por terceiros de bens e 
serviços, o que comparativamente a 2020 representa um aumento de 3.675.799MT

7.17 Empréstimos Obtidos
O saldo desta conta, no montante de 54.337.506MT (2019: 71.649.015MT), representam lo-
cações financeiras para equipamento de transporte, obtidas junto da Banca Comercial à taxa de 
juro Prime Rate do Sistema Financeiro publicado pelo Banco de Moçambique, deduzido de um 
spread de -2% (menos dois por cento), com datas início de 12 de Abril, 24 de Maio, 1 de Julho, 
12 de Novembro e 30 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2021 respectivamente. Com 
duração de 24 meses.

7.18 Adjucatários com Cauções
O saldo desta conta, no valor de 2.400.303MT (2019: 1.706.620MT), representa o valor das ga-
rantias bancárias dos fornecedores e de outros devedores credores diversos, o que comparati-
vamente a 2019 representa um aumento de 693.683MT.

7.19 Outros Credores
O saldo desta conta, no montante de 51.584.892MT (2019: 71.699.263MT), representa os mov-
imentos com terceiros não abrangidos por qualquer uma das contas precedentes desta classe. 

7.20 INSS - Contribuições e Adicionais
O saldo desta conta, no montante de 4.452.282.477MT (2019: 2.598.859.562MT), indica a dif-
erença entre as contribuições efectivamente recebidas através das guias de depósito e as declara-
das nas remunerações. Comparativamente ao exercício anterior aumentou em 1.853.422.915MT.

7.21 Receitas Antecipadas
As receitas antecipadas ascenderam a 22.761MT (2019: 212.351MT) e dizem respeito às receit-
as recebidas no exercício, cujo proveito só será reconhecido no exercício seguinte.

7.22 Reservas
Não estando determinado por lei o aumento do valor do activo imobilizado bem como da co-
bertura actuarial dos regimes de prestação social não compreendidos no Sistema de Segurança 
Social, não foram criadas as Reservas de Reavaliação de Imobilizações e Reservas Gerais do Siste-
ma, respectivamente, nos termos definidos nos artigos nºs 38 e 39, do Diploma Ministerial n.º 
45/90, de 9 de Maio.

A conta de reservas compreende as reservas técnicas e de capital, como ilustra o quadro abaixo:

De acordo com a tabela acima, o saldo das reservas observou um aumento na ordem de 24,65%, 
se comparado com o período anterior.

7.23 Contribuições do Regime
Regista-se nesta conta o valor das contribuições arrecadadas no exercício, provenientes do 
regime geral e de outros regimes abrangidos pelo sistema, o qual é distribuído pelos ramos 
doença (1%), pensões (3.25%), morte (1%) e administração (1.75%), de acordo com as per-
centagens legalmente definidas. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, a re-
ceita de contribuições foi de 11.705.214.356MT (2019: 10.964.691.670MT), representando um 
aumento na ordem de 6,75% em relação ao ano de 2019.

7.24 Outras Receitas
A conta de outras receitas apresenta-se como segue:

Vendas – Regista as vendas de brochuras da legislação de Segurança Social.

Receitas Financeiras Correntes – Regista os juros vencidos de depósitos à ordem 
(19.281.796MT), depósitos a prazo (2.370.086.595), juros de obrigações e bilhetes do tesouro 
(912.967.220MT), Rendimentos de aplicações em Papel Comercial, diferenças de câmbio fa-
voráveis (18.317.023MT).

Receitas Suplementares – Regista os proveitos que resultam de arrendamento de imóveis do 
INSS e do património do Ex-FAST, nomeadamente edifício Sede, edifício de Chimoio, edifício de 
Lichinga, Pousada de Chóckwe, Fabrica de Refeições de Maputo e Centro de Repouso de Namaa-
cha, Condomínio Mulala Residence, Centro de Conferência Regional de Gaza.

Receitas com Acção Sanitária e Social – Regista o valor das prestações prescritas (processa-
das e não reclamadas dentro do prazo legal de prescrição), e os proveitos resultantes da apli-
cação de multas e juros de mora.

Outras Receitas – Regista o valor da venda de cadernos de encargo e outros proveitos não 
cobertos pelas contas precedentes desta classe.

A tabela a seguir demonstra a composição do saldo:

Complementando o atrás descrito, o quadro a seguir sintetiza a estrutura das receitas e a sua 
evolução, no biénio 2020/2019:
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investidores. Por este motivo, apela às empresas a apre-
sentar informação clara de forma “atempada” e “flexível”.

Com efeito, a medida anunciada pela BVM vem re-
forçar a estratégia de emissão de ofícios e solicitações, 
no sentido de instigar e regularizar os respectivos dados.

Representadas pelo presidente da Associação das 
Pequenas e Médias Empresas (APME), Feito Tudo Male, 
as empresas assumiram o compromisso de cumprir com 
as obrigações com a Bolsa, acrescentando que vão par-
ticipar, continuamente, de iniciativas de expansão e in-
vestimento. D&F

BVM vai suspender empresas que não prestam 
contas

AVISO À NAVEGAÇÃO

Todas as empresas cotadas que não 
tenham prestado informações ve-
rídicas e/ou actualizadas à Bolsa 
de Valores de Moçambique (BVM) 

serão suspensas nos próximos tempos. A 
decisão foi anunciada na última sexta-feira, 
05 de Agosto, pela directora do Gabinete 
Jurídico da BVM, Sara Cândido, na esteira 
do "Ciclo de Negócios", que decorreu na ci-
dade de Maputo.

Trata-se de um encontro entre diversas instituições 
económicas, organizado pela Bolsa de Valores de Mo-
çambique, com o objectivo de elucidar os diferentes 
intervenientes do Mercado de Capitais sobre os proce-
dimentos operacionais da Bolsa de Valores de Moçam-
bique, bem como analisar e medir o pulsar do mercado 
financeiro nacional.

Sara Cândido disse, na ocasião, que muitas empre-
sas listadas na BVM não têm cumprido com as respec-
tivas obrigações junto ao órgão de que faz parte, pelo 
que a Bolsa vai, daqui em diante, aplicar uma série de 

medidas.
"Vamos suspender do mercado de cotação. E, para 

o caso das empresas que não cumprem o período de 
perdão de seis meses concedido para se organizar, en-
viar balanços e estatutos, também vamos suspender", 
afirmou Sara Cândido, acrescentando ainda que a Bolsa 
prima pela transparência.

A directora jurídica fez saber que o não cumprimento 
dos compromissos compromete negativamente a "saú-
de financeira", pois prejudica as empresas na compra 
de títulos, bem como na obtenção de financiamentos e 

Dossiers & FactosD&F
Evento juntou várias personalidades

7.25 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número 
incluiem Pensões e subsídios)
As Prestações do Regime compreendem o pagamento de despesas abrangidas pelo Sistema de 
Segurança Social, previstas na lei do mesmo Sistema, as quais se apresentam como segue:

7.26 Despesas Administrativas
 As Despesas Administrativas compreendem as despesas correntes de funcionamento e 
outras de capital, conforme a seguir se apresenta:

Complementando o atrás descrito, o quadro abaixo sintetiza a estrutura das despesas e a 
sua evolução no biénio 2020/2019. Importa referir que as Despesas Administrativas de 
2020 incluem o valor das Despesas Com Acção Sanitária e Social.

7.27 Provisões e Perdas por Imparidade do Exercício
O saldo total das provisões foi de 1.516.381.069 MT (2019: 39.114.936MT), sendo que, 
as Imobilizações Financeiras tiveram como base a reversao das provisoes da Moçam-
bique companhia de Seguros - MCS 378.714MT, e a criacao da provisao da Cervejas de 
Moçambique - CDM de 149.222.850MT, decorrentes da descida do preço de Mercado 
das Acções da CDM para 60MT contra os 136.5MT em 2019, as Imobilizações Corporeas 
incideram sobre a obra em letígio no valor 1.330.131.058 MT e os outros credores no 
valor de 37.405.875MT.

7.28 Resultados Extraordinários do Exercício
O saldo desta conta é devedor no montante de 536.857.883MT, (2019: 649.743.134MT Cre-
dor), compreende as operações que não fazem parte da actividade normal do Instituto no-
meadamente a receita proveniente de abate de bens, juros de mora no pagamento de rendas 
de inquilinos, diferenças câmbios e alienação de viaturas.

7.29 Resultados Imputáveis a Exercícios Anteriores
O saldo desta conta é credor no montante de 1.021.884.249 (2019: 101.881.828Mt credor), 
compreende as regularizações respeitantes a exercícios anteriores, incluindo, nomeada-
mente, a recuperação de processamento de custos e proveitos não reconhecidos nos exer-
cícios a que dizem respeito.

7.30 Resultado Líquido do Exercício
O Resultado líquido do exercício corresponde ao crédito entre os custos mais perdas e prove-
itos acrescidos de ganhos, registados durante o exercício, totalizando 5.679.389.637MT 
(2019: 7.185.219.679MT). Refira-se que o resultado apresentado corresponde a uma re-
dução em relação ao exercício anterior na ordem de 20.96%. 

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados
Nos termos de disposto nos nºs 1 a 4 do artigo 112, do decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro, 
propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados do Exercício, conforme se ilustra no quadro 
abaixo:

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

A tabela abaixo ilustra a sua composição.

Maputo, 18 de Abril de 2022



17SEGUNDA-FEIRA 08 de Agosto de 2022 DOSSIERS & FACTOS  POLÍTICA

MOMADE EM DIGRESSÃO PELA ZONA NORTE

Renamo acelera rumo às autárquicas
Moçambique acolhe no próximo 

ano as sextas eleições autár-
quicas da sua história demo-
crática e os partidos políticos 

já se movimentam no sentido de conquis-
tar autarquias e manter aquelas que já 
estão sob sua gestão. É o caso do partido 
Renamo, cujo presidente está a fazer um 
verdadeiro périplo pela zona norte do 
País.

Nos últimos dias, Ossufo Momade trabalhou na 
província de Nampula, tendo o distrito de Malema 
como porta de entrada. O objectivo é claro, lê-se 
numa nota do partido, é inteirar-se das dificuldades 
dos dirigentes partidários e avaliar o nível de pre-
paração para o próximo ciclo eleitoral, que começa 
em 2023, com as eleições autárquicas, e termina em 
2024, com as eleições gerais.

Entretanto, o líder da Renamo também visitou o 
Centro Penitenciário aberto de Nataleia, tendo man-
tido conversas com o director e com os prisioneiros.

Momade diz ter ficado satisfeito com as activi-
dades produtivas que os reclusos têm realizado. Es-
tes, por sua vez, revelaram estar a receber a devida 
assistência médica e medicamentosa, assim como 
jurídica.

No entanto, nem tudo está bem no Centro Pe-
nitenciário aberto de Nataleia. “Ficamos escanda-
lizados com as más condições das celas. Não há 
colchões. As condições higiênicas são arrepiantes e 
atentam contra a saúde dos reclusos, o que poderá 
ocasionar problemas de pele e respiratórios”, disse 
Ossufo Momade, que pediu humanização das celas.

Antes de Nampula, o presidente da segunda 

 Ossufo Momade, líder da “perdiz”

A população apresentou várias preocupações a Ossufo Momade

Texto: Amad CandaD&F

maior força política nacional visitou a província de 
Niassa, tendo escalado Mandimba, Lichinga, Male-
mia e Lago. Neste último, manifestou desaponta-

mento pelo facto de considerar que não está a ter 
a atenção devida por parte do Governo. Chegou 
mesmo a dizer que o Executivo está a maltratar a 
população local.

“Lamentamos o facto deste distrito, com inúme-
ras potencialidades turísticas, não merecer a aten-
ção do Governo, que nada faz senão sugar e mal-
tratar a população de Lago”, disse Ossufo Momade, 
antes de prometer que o seu partido vai apostar 
“nos filhos de Lago” para as governações municipal 
e distrital.

O político teceu críticas também ao estado das 
vias de acesso, observando que a principal via que 
liga Lichinga à Lago está em péssimas condições de 
transitabilidade, o que retarda o investimento.

 De um modo geral, o presidente da Renamo con-
sidera que a província está longe de atingir o cresci-
mento económico e social desejável, fazendo notar 
que as condições de vida das populações estão cada 
vez mais deterioradas, facto que, na sua opinião, de-
ve-se às “políticas sectoriais mal concebidas”.

“É incompreensível que um país independen-
te há 47 anos não consiga criar as mínimas condi-
ções de educação para o povo. É inconcebível que 
as crianças continuem a estudar sentadas no chão, 
como testemunhamos em Messumba, distrito de 
Lago, onde as condições da referida escola compro-
metem o processo de ensino e aprendizagem. Acre-
ditamos que o Governo faz isto propositadamente 
para manter os filhos do nosso povo na ignorância”, 
observou.

Quer em Niassa, quer em Nampula, Ossufo Mo-
made orientou comícios populares bem concor-
ridos, “o que faz-nos sentir o peso e a grande res-
ponsabilidade de continuarmos a trabalhar para a 
defesa e o bem estar dos moçambicanos”.
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COMBATE AO ÁLCOOL E DROGAS NAS ESCOLAS:

Município da Matola sensibiliza
alunos
A Polícia Municipal da Mato-

la ministrou uma palestra 
na Escola Secundária da Li-
berdade, com o objectivo 

de sensibilizar os alunos, bem como 
os pais e encarregados de educação, 
sobre os riscos do consumo do álcool 
e drogas em instituições de ensino.

A iniciativa nasce do intuito das autorida-
des municipais de travar o aumento acen-
tuado dos efeitos que o uso de bebidas al-
coólicas e outras drogas nocivas exercem no 
sistema nacional de educação.

Na ocasião, o porta-voz da Polícia Munici-
pal, Abílio Nhabanga, apelou à comunidade 
a fazer o acompanhamento da vida dos mais 
novos, de modo a ajudá-los a prevenir o con-
tacto com o álcool e outros tipos de droga.

"Apoiem os nossos jovens, não só pela Polícia Municipal liderou a sensibilização

 Alunos lotaram a sala

Texto: CortesiaD&F

instrução, mas também pelos valores mo-
rais cívicos, humanos que nos caracterizam 
como nação", exortou.

Aos alunos, Abílio Nhabanga, aconselhou 
a se distanciarem das drogas, explicando 
que as drogas trazem graves sequelas e le-
sões irreversíveis ao organismo

"Podem também desenvolver psicose, 
depressão ou esquizofrenia, câncer he-
pático, para além de doenças contagio-
sas, como HIV-SIDA ou Hepatite, portanto 
mantenham-se distante destas práticas que 
podem influenciar negativamente o vosso 
aproveitamento escolar e comprometer o 
vosso futuro"; Disse o porta-voz.

Esta é uma iniciativa do Conselho Muni-
cipal da Cidade da Matola com vista a com-
bater e estancar o consumo de drogas e 
bebidas alcoólicas nas Escolas Primárias e 
Secundárias da Autarquia. A palestra decor-
reu com o lema "Efeitos e consequências do 
consumo de álcool em menores de 18 anos 
e sua influência no processo de ensino e 
aprendizagem."

Tchumene-Matola Gare em asfaltagem
A estrada que liga Tchumene a Matola 

Gare já está a ser asfaltada. As obras ini-
ciaram recentemente e cobrem um troço 
de 24,5 quilómetros, que abrange os bair-

OBRAS NA MATOLA

ros Nkobe, Matlemele, Siduava, Muhalaze, 
Mukhatine.

A asfaltagem da via Tchumene-Matola 
Gare faz parte do compromisso do Conse-

lho Municipal da Cidade da Matola de me-
lhorar a qualidade de vida na urbe, através 
do apetrechamento dos serviços de saúde, 
transporte e saneamento do meio.
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ESCLARECE ISAC CHANDE

Para dissipar dúvidas e equívocos, o Provedor de 
Justiça, Isaque Chande, clarificou, na semana finda, du-
rante o seminário de Engajamento entre o Provedor de 
Justiça e a Procuradoria Geral da República, que o gabi-
nete que dirige limita-se a produzir recomendações aos 
órgãos de justiça nacionais com competência de inves-
tigar e julgar casos de ilegalidade ao nível do território 
nacional.

Apesar de ser um órgão independente e imparcial, 
o Provedor de Justiça tem limites no exercício das suas 
funções. Desde logo, não tem poder de decidir, muito 
menos averiguar crimes de corrupção.

Chande disse, na ocasião, que boa parte dos 10 anos 
em que assume as pastas de Provedor de Justiça tem 
sido desafiado pela clarificação das funções que ao ór-
gão são incumbidas.

"Se nós olhamos para aquilo que era a compreensão 
do que era o papel do Provedor de Justiça há cinco anos 

Provedor de Justiça não tem poder 
investigativo
A discussão em torno do papel do 

provedor de Justiça em Moçam-
bique já está a ganhar barbas 
brancas.  Desde a sua criação, em 

2012, e procedente aprovação pela Assem-
bleia da República, em 2004, que as confu-
sões sobre as suas competências e raio de 
acção têm vindo a dividir a opinião pública.

Beatriz Buchile, procuradora geral da República

Isac Chande, Provedor de Justiça

Texto: Dossiers & FactosD&F

e o que é hoje, não registamos grande evolução”, avan-
çou, acrescentando que o cenário não é de todo mau, 
porque “a maior parte das instituições da Administração 

Pública têm maior compreensão do conteúdo da fun-
ção do Provedor de Justiça".

Ainda de acordo com o Provedor de Justiça, as recor-
rentes colaborações entre o seu 
gabinete e outras instituições pú-
blicas que zelam pela justiça tem 
ajudado a dissipar dúvidas e a se-
parar os poderes e competências 
de cada uma das organizações.

No seminário – que tinha 
como foco discutir o papel do 
Provedor de Justiça, competên-
cia do Provedor, combate e os 
malefícios da corrupção e a con-
sequência que esta tem para a 
Administração Pública – Isaque 
Chande assinalou progressos na 
actuação do Provedor de Justiça 
durante os últimos anos.

"Portanto, se nós no início 
tínhamos aquelas pequenas in-
terpelações, hoje já não sucede. 
Temos estado a receber respostas 
às interpelações do Provedor de 
Justiça dentro dos prazos legal-
mente escritos. Eu acho, na verda-
de, que houve um grande cresci-
mento", defende.

Uma outra questão esclare-
cida por Isaque Chande é que, 
diferente do que acontece em 
países como Ruanda e África do 
Sul, onde também existe a figura 
do Provedor de Justiça, em Mo-
çambique “esta função carece de 
poder investigativo de casos de 
corrupção”.
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ONU reitera apoio na manutenção 
da paz no país
O Enviado Pessoal do Secretário-

-Geral das Nações Unidas para 
Moçambique garante que a ONU 
vai continuar a prestar apoio ao 

país na busca pela paz e prosperidade. Mi-
rko Manzoni reiterou o compromisso na es-
teira dos três anos da assinatura dos Acordos 
de Paz de Maputo, assinalados a 6 de Agosto 
corrente.

Passam três anos desde a assinatura dos 
Acordos de Paz de Maputo (AGPM). Datado a 
6 de Agosto de 2019, pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, e o Presidente da RENA-
MO, Ossufo Momade, o tratado veio pôr fim às 
hostilidades militares na zona centro do país 
e, igualmente, orientar a operacionalização do 
processo de DDR.

A olhar para os progressos alcançados des-
de a implementação dos AGPM, o Enviado Pes-
soal do Secretário-Geral das Nações Unidas a 
Moçambique saúda as partes envolvidas pelo 
empenho na construção da paz e reconciliação.

Mirko Manzoni, que também chefiou a me-
diação para o cessar-fogo nas províncias de 
Manica e Sofala, sublinhou os progressos al-
cançados nos primeiros três anos dos AGPM.

 "Até à data, foram desmobilizados 3.558 ex-
-combatentes (156 mulheres, 3402 homens), 
representando 68% do total e 12 das 16 ba-
ses foram encerradas de forma permanente. 
Espera-se que, até finais de 2022, o processo 
de desarmamento e desmobilização seja con-
cluído, com uma maior ênfase na reintegração 
e na reconciliação em 2023", escreve Manzoni, 
em declaração dirigida à Moçambique.

No documento, Mirko Manzoni considera 
que os sucessos assistidos na implementação 
dos AGPM foram um dos factores decisivos 
para a recente eleição de Moçambique a mem-

Mirko Manzoni

Texto: Dossiers & FactosD&F

bro não permanente do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas.

TRÊS ANOS DOS ACORDOS DE MAPUTO

Assim, entende que "Moçambique tem 
agora uma plataforma global para partilhar as 
suas experiências na construção da paz e da 
segurança", pelo que julga necessário o en-
volvimento de todos intervenientes da socie-
dade na busca pela paz, tendo destacado que 
"as Nações Unidas continuam empenhadas na 
construção de um futuro de paz e prosperida-
de para todos os moçambicanos".

A ONU também reassumiu a missão de con-
tinuar a prestar ajuda à Moçambique na gestão 
do terrorismo, mostrando-se alinhada às estra-
tégias operacionais actualmente aplicadas.

"Ao longo dos últimos anos, Moçambique 
tem estado na liderança da promoção de so-
luções africanas para os problemas africanos. 
Esta abordagem orientou-nos na implemen-
tação do Acordo de Maputo, e, mais recente-
mente, na resposta do país às questões de se-
gurança no norte", lê-se no documento.

"Até à data, foram desmobilizados 
3.558 ex-combatentes (156 mulheres, 

3402 homens), representando 68% do total 
e 12 das 16 bases foram encerradas de forma 
permanente. Espera-se que, até finais de 2022, 
o processo de desarmamento e desmobiliza-
ção seja concluído, com uma maior ênfase na 
reintegração e na reconciliação em 2023",
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BRILHO INTENSO EM BIRMINGHAN

Moçambique entre os melhores do mundo 
em boxe

Os pugilistas moçambicanos Rady 
Gramane, Tiago Muxanga e Al-
cinda Panguane brilharam na vi-
gésima segunda edição dos jogos 

da Commonwealth, que decorreram em Bir-
mingham, Inglaterra.

Em noite de expectativas e emoções, os atle-
tas moçambicanos deram tudo no ringue e por 
muito pouco não conseguiram ocupar o topo do 
pódio. 

Ainda assim, mostraram empenho, suaram 
a camisola e lançaram boas cartas ao futuro do 
boxe no país. 

Rady Gramane e Tiago Muxanga voltam 
à Moçambique com a prata ao colo, enquanto 
Alcinda Panguane tem a bronze a balouçar-
-lhe o  pescoço. Os valentes atletas também 
trazem aplausos e vênias dos amantes do boxe 
que acompanharam as suas performances na 
Inglaterra. Para escrever o seu nome na história da com- petição, Rady Gramane teve que superar a nige-

riana Jacinta Umunakwe e a inglesa 
Kerry Dinnis, na categoria dos 70-
75 kg, antes de chegar à final, onde 
perdeu para a canadiana Tammara 
Thibeault.

Já Tiago Muxanga, que partici-
pava pela primeira vez de um tor-
neio intercontinental, esteve perto 
de vencer o irlandês Aidan Walsh, 
na categoria dos 67-71 kg. O atleta 
moçambicano, de apenas 21 anos, 
alcançou a final depois de deixar 
para trás o Neo Irlandês Wendell 
Stanley. 

Depois da premiação, Muxanga 
não conseguiu esconder a felicida-
de pelo feito.

"É gratificante. Sinto-me feliz e 
agradeço a todos pelo país, inclu-
sive o público inglês que acreditou 
em mim", disse Tiago Muxanga.

 Alcinda Panguane, por 
sua vez, amealhou mais uma meda-
lha. Desta vez foi a de Bronze, de-
pois de uma luta resolvida na mesa, 
contra a austríaca Kaye Scott.

Refira-se que não é a primeira 
vez que Rady Gramane e Alcinda 
Panguane fazem ecoar o nome de 
Moçambique no circuito mundial 
do boxe. Amealharam medalhas, 
há poucos meses, no mundial da 
Turquia, o que lhes rendeu con-
decorações pelo Estado, nas cele-
brações do dia da independência 
nacional. 

Rady Gramane (Lance)

Tiago Muxanga

Texto: Dossiers & FactosD&F
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

 Direito a água potável e ao saneamento 
básico ainda é luxo!

ALVOS
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NA LITERATURA

Chissola Daúd estreia-se com duas 
obras
A poetisa “fenómeno”, Chissola 

Daúd, pretende lançar uma co-
lectânea de poemas que reflectem 
a vida em África, intitulada "O 

Destino Africano e as correntes de Sua Raça 
Negra". Além disso, está a escrever um ro-
mance intitulado "Matateu e a ambição dos 
Homens". Ambos retratam a vida das na-
ções africanas, abordando problemas actuais 
como a corrupção, e a exclusão dos povos na 
gestão de recursos minerais.

Sem datas marcadas, Chissola Daúd quer, através 
dos seus escritos, moldar mentes, na busca pela igual-
dade. Desta forma, também pretende provar que “África 
precisa de se libertar, África precisa de um destino sem 
correntes", disse.

Uma das pessoas que a motivou a tomar a decisão de 
publicar os textos, revela, é o escritor Ernesto Moamba, 
distinguido recentemente com o Global Poetry Atuam.

 "Até aqui, tem sido um real parceiro do meu percur-
so. A nossa abordagem acaba sendo espelho do trabalho 
de ambos", explicou.

Natural de Boane, província de Maputo, Chissola 
Daúd é uma pessoa tímida que encontra na escrita um 
espaço para se libertar e expressar sentimentos.

Pegou o gosto pela escrita na escola, quando, em 2015, 
teve que elaborar textos literários para uma avaliação.

“Não tinha ideias para o efeito, e repentinamente de-
cidi escrever a minha realidade, e, por mais incrível que 
pareça, o poema acabou sendo o melhor da turma. E a 
partir deste instante começo a escrever poesia de refle-
xão”, disse.

Além de poemas, a escritora se aventura noutros es-
boços.  “Tenho um romance já a escrever”, revelou.

Chissola Daúd confessa que produzir o romance está 
a ser desafiante, uma vez que não tinha familiaridade 
com este género de escrita, mas tudo está a fazer para 
obter bons resultados.

 
 “Vi na escrita uma terapia para fugir das críticas"

 
Apesar de contida, tem um olhar apurado com que 

observa o dia-a-dia. Inspirada na dura realidade vivida 
pelo meio onde habita, Chissola Daúd conta dilemas e 
situações diversas que experimenta no quotidiano.

“Vivo no campo e conheço todas as dificuldades que 
um povo tem. A pobreza está ao meu redor, sei dormir 
com fome, já estudei debaixo da árvore, sei também o 
que é ter escassez de água, igualmente sei das dificul-
dades para ter emprego, sou uma desempregada”, disse, 
acrescentando que a sua poesia se resume no que vê e 

sente.
 Ambiciosa, a escritora perspectiva um futuro riso-

nho para a sua carreira literária.
“Ainda não tenho um livro, mas é um sonho meu. 

Ainda não ganhei um prémio, uma vez que só saí do 
anonimato há uma semana, mas pretendo concorrer a 
alguns concursos de poesia. A poesia é o meu forte por-
que me faz expressar o meu íntimo” rematou.

Para que o sonho se torne realidade, Chissola Daúd 
sabe que terá de trabalhar com dedicação. Aliás, a cada 
minuto surgem novas ideias "interessantes" que podem 
contribuir para aquecer o coração dos leitores.

Esconde a timidez nas águas da escrita, mergulhando 
em mares como a desigualdade social e económica, bem 
como a violação da liberdade de expressão.

"Escrevo a realidade de um povo. Sempre fui tími-
da e vi na escrita uma terapia para fugir das críticas ``, 
avança.

Lê muitos escritores, mas é com a escrita do concei-
tuado e indescritível Mia Couto que mais se embala. Se-
gundo explica, identifica-se com o escritor moçambica-
no pela sua sensibilidade com a humanidade.

Desde o início da carreira à esta parte, participou da 
antologia da Editora Phata e também foi certificada pela 
ALIPE( Academia Literária Internacional de Poetas e 
Escritores).

Chissola Daúd - poetisa

Texto: Albino MahumanaD&F

 “Vivo no campo e conheço todas as di-
ficuldades que um povo tem. A pobre-

za está em meu redor, sei dormir com fome, 
já estudei debaixo da árvore, sei também o 
que é ter escassez de água, igualmente sei 
das dificuldades para ter emprego, sou uma 
desempregada”
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CABO VERDE
INTERNACIONAL
Pilotos expõem fragilidades da 
TACV

de trabalho, pelo que exigem medidas do 
Governo. 

Face às denúncias do Sindicato 
Nacional de Pilotos de Aviação Civil, o 
PAICV, maior partido da oposição em Cabo 
Verde, através do porta-voz e deputado, 
Hipólito Barreto, exige que o Governo 
tome medidas concretas para resolver 
os problemas na TACV elencados pelos 
pilotos.

“Na aviação, todos sabem, que é 
‘proibida’ a acumulação de falhas. A 
tolerância tem o seu limite máximo nos 
atrasos, transtornos aos passageiros, 
enfim, nas mazelas comerciais a que a 
companhia, infelizmente, já nos habituou. 
Mas se o assunto é Segurança Operacional, 
a tolerância é zero e é preciso que 
medidas contundentes e eficazes sejam 
imediatamente tomadas”, disse o porta-
voz do PAICV, Hipólito Barreto.

O PAICV pede ainda ao regulador, a 
Agência de Aviação Civil, “a estar mais 
atenta com os incumprimentos e a assumir 
em pleno as suas responsabilidades, 
exigindo a efectivação, de forma 
intransigente, dos regulamentos dela 
emanados, para garantir o mais alto nível 
dos padrões de segurança exigíveis”.RFI

Pobreza urbana Vs Pobreza 
rural

Medidas contra acidentes 
de viação vs Urbanidade

Criou espanto esta semana o 
facto de milhares de jovens terem-se 
acotovelado à porta de um restaurante 
a fim de conseguirem uma das sete 
vagas de emprego anunciadas. O facto 
é que,   na sequência, houve tumultos 

O Ministério dos Transportes e 
Comunicações lançou uma espécie de 
medidas que visam mitigar os acidentes 
de viação que vão semeando luto um 
pouco por todo o país, com destaque 
para a província de Maputo, distrito da 
Manhiça. É bem-vindo todo o tipo de 
medidas que visam garantir mudanças 
de comportamento dos utentes da via 
pública, contudo, Garganta até receia 
que tais medidas não dêem em nada, 
porque, na opinião de Garganta, as 
leis já existem há bastante tempo e 
são extremamente claras, daí que 
algumas pessoas retaliaram a posição 
do Governo afirmando que este não 
tinha competência para emanar 
instrumentos normativos   (leis) 
sem que passassem pelos órgãos 
existentes para tal. O verdadeiro facto 
é que o moçambicano deixou de se 
comportar com urbanidade há muito 
"tempooooo" e isto não acontece 
apenas na estrada.

Em todo o sítio, e, claro, quando 
resume toda a sua falta de respeito 
pelo próximo e pelas regras e leis,   a 
arrogância, a falta de urbanidade 
num pedal de acelerador,  só pode dar 
em morte e muito sangue.   E   porque 
geralmente tais desobedientes não 
morrem sozinhos,   acabam levando 
gente inocente e sem culpa da sua 
falta de urbanidade e princípios de 
vida em comunidade. Também é um 
facto que sempre que há um acidente 
mortal há sempre um chapa envolvido 
e lá vem as desculpas, "haaaa aquela 
zona precisa de orações, haaaa 
porque isto e aquilo", ‘tuto mafia’. Os 
limites de velocidade estão lá,  mas os 
automobilistas, com destaque para 
os camionistas e chapeiros, barram a 
estrada, fazem ultrapassagens loucas 

que culminaram com uma marcha junto 
ao Ministério de Trabalho. Garganta 
não se espanta com este fenómeno e 
explica o porquê. No passado,  o Estado 
teve projectos de combate à pobreza, 
com foco nos distritos onde os famosos 

e proibidas, excedem os limites de 
velocidade a seu bel-prazer. O trabalho 
tem que ser feito no homem, inclusive 
na Polícia de Trânsito, que fica só em 
pontos estratégicos para poder fazer 
um pouco de taco. Falando nisso, há   
que questionar: por que as pessoas não 
morrem tanto em Gaza? E a resposta é 
que é a província com mais pontos de 
trânsito a medirem velocidade. Mesma 
pergunta pode ser feita da seguinte 
forma: por quê os acidentes não 
acontecem com frequência ao longo da 
província de Sofala? Porque as estradas 
estão totalmente destruídas, não há 
espaço para “rasgar" nem tão pouco. Se 
calhar seria uma boa medida essa: parte 
todas estradas e, assim, como os jovens 
amam tanto os seus carros (o carro 
cheira melhor que a sua casa, é lavado e 
perfumado de hora em hora), não iriam 
se atrever a estragá-los. Morrem em 
Maputo, onde as estradas estão uma 
“pista" e os meninos querem espremer 
os seus carrões. Morrem em Nampula, 
onde a nível nacional tem hoje as 
melhores estradas (título arrancado 
a Inhambane), porque o controle ali 
da Polícia de Trânsito não é tão rígido 
como o Controle na província de Gaza, 
o mesmo acontece no troço Inchope-
Chimoio (reabilitado recentemente), 
troço pequeno mas que tira muitas 
vidas porque os camionistas que se 
dirigem à fronteira de Machipanda ou 
ao Porto da Beira fazem e desfazem, os 
automobilistas não respeitam as regras 
básicas de condução. De Nicuadala a 
Nampula também é só andar, a estrada 
oferece condições para os condutores 
incultos exibirem os seus dotes de falta 
de urbanidade. Mais do que “mais” 
leis redundantes,   há que Urbanizar o 
homem.
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Na carta endereçada ao Conselho 
de Administração da TACV - Cabo Verde 
Airlines, a  Agência de Aviação Civil e ao 
Instituto de Prevenção e Investigação de 
Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, o 
Sindicato Nacional de Pilotos de Aviação 
Civil afirma que a “situação financeira grave 
que atravessa a TACV afecta não só do 
ponto de vista financeiro e da capacidade 
de cumprimento das obrigações 
contratuais da companhia, mas também 
afecta, de forma grave, a Segurança 
Operacional da TACV - Cabo Verde Airlines”.

Na carta, os pilotos falam, ainda, de 
salários em atraso, violação do contrato 

O maior partido da opo-
sição em Cabo Verde, 
o PAICV, associa-se às 
declarações do Sindi-

cato Nacional de Pilotos de Avia-
ção Civil que, numa carta, expõe 
as fragilidades da TACV - Cabo 
Verde Airlines, exigindo medidas 
do Governo e chamando à aten-
ção a autoridade aeronáutica de 
Cabo Verde.

Companhia de bandeira em dificuldades (rfi)

“7 milhões” eram o cavalo de tróia 
dessa estratégia. Se funcionou ou não, 
isso é outra discussão. Garganta é da 
opinião que esse "taco" teve grande 
impacto no Distrito. O jovem local teve 
que aprender a desenhar projectos 
para ter acesso ao dinheiro, o que 
de alguma forma aliviou o Governo 
Central na pressão que tem, de 
proporcionar postos de emprego para 
as pessoas, porque esse problema 
estava resolvido localmente. A 
princípio, os valores eram destinados 

apenas aos distritos, mas, mais além, 
por conta da mendicidade e bolsas 
de fome que ocorrem nas cidades, 
a estratégia virou-se para as zonas 
urbanas. Isto é um facto. Há muita 
gente nas cidades que está a “rhastar".  
Cidade de Maputo, por exemplo, não 
está para miúdos e os acontecimentos 
no Jardim dos Madjermanes foram o 
reflexo disso, e,  quando assim é,  todos 
esperam que as soluções primárias 
venham do Governo. Resumindo, a 
pobreza urbana é uma realidade.


