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Foi lançada com pomba e circunstância, no 
ano passado, a fase nacional do Programa 
Sustenta, movimentando quase todos os 
ministros pelo país, prometendo revolucionar 
a agricultura, através de disponibilização de 

dinheiro, tecnologias e outros meios de produção aos 
produtores emergentes, contudo, passados mais de seis 
meses, nem água vai, nem água vem. 

O Sustenta, que se tornou 
bandeira do lançamento da úl-
tima campanha agrícola, está 
estagnado e os mais de 2000 
extensionistas formados ainda 
não começaram a trabalhar 
não obstante terem assinado 
contratos em Novembro. Por 
seu turno, os agricultores, um 
pouco por todo o país, estão 
com os nervos à flor da pele 
porque o Governo ainda não 
honrou com o que foi prome-
tido. Mas, o drama não para 
por aí. O programa foi dese-
nhado pensando em fundos 
do Banco Mundial e outros 
parceiros, que ainda não foram 
canalizados.

Conhecido por conceber 
projectos de agricultura que 
não vão para além de chavões 
políticos, sem resultados palpá-
veis em termos de bem-estar 
da população, o Governo pare-
ce estar a boiar com mais uma 
das suas principais façanhas, 
que é, a principal bandeira do 
presente ciclo de governação

O Sustenta, lançado a 07 de 
Julho de 2020, pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi e 
replicado nas restantes pro-

víncias do país, em cerimónias 
dirigidas por um batalhão de 
ministros, continua estagnado.

O programa é liderado 
pelo Ministério da Agricul-
tura e Desenvolvimento Ru-
ral (MADER), através Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (FNDS). Na sua 
fundamentação, o Sustenta é 
apresentado como sendo a so-
lução para criar as condições 
necessárias para desenvolver a 
agricultura, transformando a 
prática da agricultura familiar, 
que representa 98.7% das ex-
plorações agrícolas, em cadeias 
de valor produtivas de larga 
escala.

O MADER chamou para 
si a responsabilidade de mobi-
lizar recursos para aquisição de 
meios para dinamizar a agri-
cultura e, em Setembro último, 
o Presidente da República no-
vamente presidiu, em Chon-
goene, província de Gaza, a 
assinatura de financiamento 
dos primeiros beneficiários do 
Programa Sustenta.

Entretanto, tudo parece ter 
parado por aí, pois até hoje, 
poucos são os produtores que 

Os mais de 2000 extensionistas ainda não estão no terreno 
Produtores não receberam tractores e outros insumos prometidos
Tractoristas em Gaza abandonaram lavoura por falta de pagamentos

DESTAQUE

“Sustenta” encalhado

já assinaram contrato de finan-
ciamento e receberam os valo-
res. Por outro lado, desde que 
assinaram os contratos a 03 de 
Novembro de 2020, os mais de 
2000 extensionistas agrários 
continuam a “chutar latas” e as 
razões ainda não são suficien-
temente claras. 

Como se tal não bastas-
se, embora sob ponto de vista 
político, no ano passado fora 
anunciado que o projecto esta-
va a ser implementado em todo 
o país, a verdade é que em ape-
nas oito meses é que o governo 
assume estar a implementar o 
programa.

O que está a falhar?

Longe do discurso político 
e de campanhas mediáticas, há 
um descontentamento genera-
lizado por parte dos técnicos 
de extensão e agricultores, que 
acusam o MADER de estar a 
faltar com a verdade.

É que, aliciados por pro-
messas de melhores salários, 
muitos jovens extensionistas 

recém-formados, rescindiram 
contratos nos seus antigos pos-

tos de trabalho, com a garan-
tia de que já tinham empregos 

Mais um Projecto falhado?

“O MADER chamou para 
si a responsabilidade de 
mobilizar recursos para 
aquisição de meios para 
dinamizar a agricultura 
e, em Setembro último, o 
Presidente da República 
novamente presidiu, em 

Chongoene, província 
de Gaza, a assinatura de 

financiamento dos primeiros 
beneficiários do Programa 

Sustenta.

Reginaldo Tchambule

Continua na pag 03
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Pequenos Agricultores Comerciais 
Emergentes sentem-se burlados

A presente campanha agrá-
ria (20/21) foi lançada em Ou-
tubro último, pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, no 
distrito de Cuamba, província 
do Niassa, tendo o Projecto Sus-
tenta, como principal bandeira. 

Na ocasião, o Chefe de Estado 
lançou a ideia de que aquela ini-

ciativa presidencial serviria para 
lançar bases de uma agricultura 
sustentável.

“Na estruturação de so-
luções financeiras adequadas 
ao desenvolvimento do sector 
agrário, no âmbito do progra-

ma Sustenta, inscreveram-se 
cerca de 200 mil famílias e cer-

ca de 3.750 produtores semi-
-comerciais”, prevendo-se que 
“o acesso ao crédito eleve o 
indicador nacional de financia-
mento à agricultura de 0.6% 
para cerca de 11%”, explicou, 
na ocasião, o Chefe de Estado.  

Contudo, passados quatro 
meses e faltando três meses para 
o fim do segundo ciclo da época 
agrícola, os Pequenos Agricul-
tores Comerciais Emergentes 
(PACES) estão de costas volta-
dos com os gestores do Sustenta. 

Em Nampula, por exemplo, 
pelo menos 115 agricultores se-
leccionados para beneficiarem 
do programa ainda não recebe-
ram tractores e outros insumos 
agrícolas prometidos, três meses 
depois de terem assinado con-
tratos para o efeito.

Citado pelo Jornal O País, 
Delfim Bonifácio, agricultor de 
referência no distrito de Larde, 
parte costeira da província de 
Nampula, não esconde a sua 
desilusão pelo facto de o Go-
verno não estar a cumprir a sua 
promessa de disponibilização 
de fundos e outros meios.

Explora 165 hectares, onde 
produz gergelim, milho, amen-
doim e outras culturas de ren-
dimento. O agricultor conside-
rado emergente faz parte de um 
total de 115, que em Outubro 
passado assinaram contratos 
com o Governo para benefi-
ciarem de tractores, sementes, 
insecticidas, e outros produtos, 

“Em Nampula, por 
exemplo, pelo menos 

115 agricultores 
seleccionados para 

beneficiarem do 
programa ainda não 
receberam tractores 

e outros insumos 
agrícolas prometidos, 

três meses depois 
de terem assinado 

contratos para o efeito.

Continua na pag 27

garantidos, todavia, hoje vivem 
na rua da amargura.  

Os técnicos assinaram os 
contratos no dia 03 de Novem-
bro, mas não iniciaram imedia-
tamente a trabalhar e, quando 
reclamaram a demora, a res-
posta que tiveram foi a de que 
ainda se estava a espera do vis-
to do Tribunal Administrativo.

Curiosamente, quando al-
guns mostraram impaciência 
e começaram a exteriorizar a 
sua decepção através das redes 
sociais entre finais de Dezem-
bro, os extensionistas voltaram 
a ser notificados, desta vez, 
com a solicitação de outros 
documentos, nomeadamente: 
declaração militar, registo cri-
minal e atestado, com justifica-
tiva de que iam ser submetidos 
ao Tribunal Administrativo, o 
que levantou as primeiras sus-
peitas de que o sustenta estava 
estagnado.

“Os processos não estão 
no Tribunal Administrativo. 
Eles estão a enganar-nos para 
ganharem tempo, porque não 
querem assumir que este pro-
jecto também está condenado 
ao fracasso. As imagens que 
colocam no Facebook, as entre-
vistas que o Ministro dá, é tudo 
mentira. No terreno não está a 
acontecer nada, porque para 
que os PACES trabalhem e 
cumpram as metas dependem 
dos extensionistas”, denunciou 
em anonimato um extensionis-
ta visivelmente agastado.

Findo este processo, tudo 
indicava que, finalmente, se-
riam chamados para iniciarem 
o trabalho em Janeiro, mas o 
tempo passava sem que hou-
vesse alguma direcção da parte 
do ministério, que curiosamen-
te, centralizou todo o processo 
em Maputo.

Acossados pelo desempre-
go, os jovens extensionistas 
voltaram a solicitar um escla-
recimento do MASA sobre a 
demora no arranque dos tra-
balhos. Para a sua surpresa, 
a resposta veio com uma ma-
chadada. Uma nova exigência 
com potencial para queimar 
tempo. Afinal, o Ministério de 
Celso Correia havia admitido e 
assinado contractos com jovens 
extensionistas, sem habilitação 
para andarem de motorizada 
e só depois de passados três 
meses é que esta condição foi 
imposta.

“Desde que fomos capaci-
tados em Outubro estamos em 
casa, por isso cada vez mais 
não restam dúvidas de que o 
Sustenta falhou como outros 
projectos. O projecto tem tudo 
para dar certo, mas há falta de 
seriedade dos dirigentes”, de-
sabafou outro extensionista.

assim como um fundo de ma-
neio para aumentarem a sua ca-
pacidade de produção, através 
do programa Sustenta, mas até 
aqui só receberam insecticidas e 
sementes.

“Cem hectares era para ger-
gelim, já fiz 70, faltam 30 hec-
tares para completar, mas por 
falta de fundos já estou paralisa-
do. Para além disso, tenho uma 
parte também que ainda não fiz 
sacha, porque ainda não tenho 
fundos para complementar esta 
parte. Sendo assim, estou muito 
preocupado”, disse, citado pelo, 
O País.

Os PACES falavam, há dias, 
num encontro com o direc-
tor provincial de Agricultura e 
Pescas em Nampula, onde não 
esconderam os prejuízos causa-
dos pelo “atraso na recepção de 
equipamentos agrícolas e valo-
res monetários para o fundo de 
maneio destinado à alocação de 
mão-de-obra para a sementei-
ra, sacha, entre outras”, como 
descreveu António Ernesto, um 
dos agricultores.

Ainda segundo O País, os 
beneficiários denunciam ainda 
a baixa qualidade da semente 
fornecida e o custo exorbitante 
de insecticidas e conservantes 
de sementes. As mesmas recla-
mações são apresentadas pelos 
agricultores um pouco por todo 
o país.
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“A Samcol foi criada pelas 
duas empresas, a Total e BP, 

para gerir a recensão dos 
combustíveis. Além de vender 

os seus 50 por cento das 
terminais estratégicas, a BP 

vendeu o negócio de retalho, ou 
seja, a rede de distribuição de 
combustíveis, e veio também a 

sair do C&I comércio.

DESTAQUE

Cem anos da BP engolidos pela Total

A empresa, que já controla 
o gás em Cabo Delgado, com 
investimentos históricos em 
Moçambique, está também em 
busca do maior controlo de re-
talho de combustíveis no País. 
Num acto que decorreu longe 
de olhos curiosos, a francesa 
Total fechou o negócio da aqui-
sição da estratégica Samcol, 
uma joint venture 50-50 entre 
ela e a BP, que geria as termi-
nais oceânicas em Maputo, Bei-
ra e Nacala.

A Samcol foi criada pelas 
duas empresas, a Total e BP, 
para gerir a recensão dos com-
bustíveis. Além de vender os 
seus 50 por cento das terminais 
estratégicas, a BP vendeu o ne-
gócio de retalho, ou seja, a rede 
de distribuição de combustíveis, 
e veio também a sair do C&I 
comércio.

Neste momento, a BP em 
Moçambique ficou apenas com 
aviação. Há quem especule que 
o negócio de aviação, o menos 
lucrativo de todos investimentos 
da BP, serve apenas para manter 
a sua licença em Moçambique.

À luz do contracto entre as 

partes, os trabalhadores foram 
também para o novo dono 
dos investimentos da BP, com 
garantia de apenas um ano de 

trabalho, e findo este período, 
a sua continuidade, do resto, 
dependerá da boa vontade da 

Total.
O Evidências mostrou que a 

intenção da BP sair de Moçam-
bique parece não ser recente, 

apenas agudizou-se depois que 
os gigantescos de gás encabe-
çaram o projecto do norte de 

A multinacional francesa Total, que lidera o projecto Mozambique LNG, em 
Cabo Delgado, efectivou, em Janeiro passado, a compra dos investimentos 
da British Petrolium (BP), a segunda empresa britânica do ramo de com-
bustíveis a desinvestir em Moçambique num prazo de um ano, depois da 
Wentworth. Efectivada a compra, que foi tratada com maior sigilo, a To-

tal, que também tem seu histórico na distribuição de combustíveis, ensaia igualmente 
a aquisição da joint venture Petromoc-Sasol.

Moçambique. 
Nos últimos anos, a BP ven-

deu todos os retalhos dos diver-
sos países de África à PUMA e 
concentrou suas atenções em 
Moçambique, onde, contra-
riando a sua política de con-
tínuo investimento, deixou de 
investir nas suas atividades e 
sondou as oportunidades no 
ramo de gás. 

Era a nova forma de se por-
tar de uma empresa que duran-
te um século manteve-se firme 
e, até em períodos de guerra ci-
vil, investia mesmo quando via 
os seus camiões destruídos.   

Curiosamente, a BP nos 
últimos cincos anos, juntou-se 
com a Total para controlo das 
terminais oceânicas, a princi-
pal chave do seu negócio, que 
abastecia o lucrativo mercado 
da Interland.

A BP retrocede na rede de 
distribuição, mas continua de 
olho no gás. No entanto, por 
razões que ninguém conhece, 
aquela empresa não mais avan-
çou com investimento directo. 
No lugar de entrar diretamen-
te, fez um contrato de compra 
do gás da ENI durante 25 anos.

O Evidências apurou que 
a Total, para além de controlar 
as operações de exploração de 
gás natural, está a em vias de au-
mentar a sua presença na rede 
de retalho, podendo dentro des-
te ano fechar a compra da joint 
venture Petromoc-Sasol.

Recorde-se que a Sasol en-

Gigante francesa ensaia também compra da Petromoc-Sasol

Nelson Mucandze

frenta uma crise devido a uma 
dívida avaliada em mais de 
138 mil milhões de randes, que 
obrigaram a petroquímica sul-
-africana a apresentar, no ano 
passado, uma proposta de ven-
da de activos e algumas acções 
em vários países, incluindo Mo-
çambique. Ao que tudo indica, 
a rede de distribuição de com-
bustíveis pode ser a primeira 
vítima.

BP e Total evitam 
responder sobre o 

negócio

O Evidências tentou, sem 
sucesso, compreender os con-
tornos do negócio, cujos mon-
tantes e outros detalhes, os dois 
operadores preferem manter 
no segredo dos deuses. A BP 
recusa-se a dar esclarecimento, 
alegando que, à luz do acordo, 
tal compete à Total, enquanto a 
multinacional francesa adoptou 
a táctica de ping-pong.

“Qualquer questão tem de 
ser contactada a Total. Não é 
qualquer desconforto, foi as-
sim que foi coordenado, que a 
Total é que irá coordenar com 
os órgãos de comunicação so-
cial”, foi com estas palavras que 
recusou prestar qualquer escla-
recimento o representante da 
BP em Moçambique, Martinho 
Guambe, quando convidado a 
pôr em pratos limpos os con-
tornos da venda e partilhar os 
valores envolvidos.

Contactada, a Total a fran-
cesa aconselhou-nos a mandar 
as questões por escrito. As ques-
tões foram enviadas há quase 
duas semanas e até ao fecho da 
presente edição não havia ne-
nhuma resposta. 

Na insistência, descobrimos 
que o e-mail foi partilhado en-
tre dois profissionais do Gabine-
te de Comunicação e Imagem, 
que no entanto, não deram se-
guimento, limitando-se a trocar 
acusações sobre quem o devia 
ter feito. Fomos orientados para 
mandar num outro e-mail, po-
rém nada de novo foi feito, em 
tempo útil.

Da Total, dentre várias 
questões, o Evidências quer sa-
ber quanto custaram os activos 
da BP e quanto foi embolsado 
pelo Estado em impostos, bem 
como apurar as ambições da 
multinacional para o sector do 
retalho.
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, violou 
o Decreto 2/2021 do Conselho de Ministros, 
por ele próprio anunciado, ao orientar as ce-
rimónias do último adeus ao falecido chefe do 

Estado Maior General, Eugénio Mussa, com um núme-
ro de participantes muito acima do recomendado, o que 
está a gerar uma percepção de que há filhos e enteados na 
implementação das medidas do Estado de Calamidade.

DESTAQUE

Participaram mais de 20 pessoas no Velório e funeral do General Mussa, vítima da Covid-19.

Há filhos e enteados nas medidas

E que, tanto no Estado 
Maior General, assim como 
na sua última morada, o Ge-
neral Mussa, que, ao que cons-
ta, morreu de Covid-19, foi 

“acompanhado” por mais de 
duas dezenas de pessoas, entre 
membros da família, membros 
do governo, chefias militares e 
colegas das fileiras. 

No entanto, no seu artigo 
19, o Decreto 2/2021 do Con-
selho Ministros que revê as me-
didas de combate à Covid-19, 
refere que ”enquanto vigorar 
a situação de Calamidade Pú-
blica, o número máximo de 
participantes na realização de 
velórios e cerimónias fúnebres 
é de 20 pessoas.

Essa situação é agravada 
pelo número 2 do mesmo ar-
tigo, que estabelece que “o 
número de participantes em 
velórios e cerimónias fúnebres 
de óbitos de Covid-19 não deve 
exceder 10 pessoas.

No entanto, como que a 
pontapear o decreto aprovado 
pelo Conselho de Ministros e 
por ele anunciado, o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 

orientou, semana finda, três 
momentos das exéquias fúne-
bres do falecido chefe do Es-
tado Maior General, Eugénio 
Mussa, nomeadamente; um ve-

lório no Estado Maior General, 
o enterro em Moma, sua terra 
natal, e um pequeno encontro 
com familiares mais chegados 
do general.

Em todos os momentos, 
apesar do distanciamento so-
cial, foi visivelmente excedido o 
limite máximo de participantes 
permitidos em cerimónias fú-
nebres à luz do novo decreto do 
Conselho de Ministros.

Depois de terem circulado 
rumores de que General Mussa 
morreu de Covid-19, o Minis-
tério da Defesa, no seu comu-
nicado, tratou de esconder a 
verdadeira razão da sua morte, 
contudo, tudo iria ficar cristali-
no no dia do seu enterro.

É que, aqui, a causa da 
morte ficou indisfarçável, pois 
os militares, que carregaram a 
urna, estavam equipados com 
o macacão branco de biossegu-
rança, usado para a protecção 
da Covid-19, assim como más-

caras, luvas e viseiras. 

Corpo com direito 
a tratamento como 
mandam ditames 

do islão

Ao que o Evidências apu-
rou, antes de ser embalsama-
do, o corpo de General Mus-
sa, que encontrou a morte um 
dia antes de completar 20 dias 
como chefe do Estado Maior 
General, foi tratado con-
soante os ditames da religião 
islâmica, ou seja, lavagem e 
madume.

Trata-se de um ritual de 
preparação que precede o se-
pultamento, em que se tira a 
roupa do morto, cobrindo-se 
apenas as suas partes íntimas 
com um tecido. Depois, dife-
rentes movimentos são feitos 
com as mãos, pressionando 
levemente seu abdómen, para 
que os fluidos restantes saiam 
do seu corpo.

Em seguida, faz-se uma 
ablução no morto e depois 
seu corpo é lavado por intei-
ro, com água e sabão, antes de 
ser perfumado. Em todos os 
momentos há contacto muito 
próximo com o cadáver.

Este tratamento do corpo 
de Mussa, uma vítima da Co-
vid-19, difere completamente 
daquilo que tem sido práti-
ca noutros casos, em que os 
familiares são impedidos de 
terem acesso ao corpo, que, 
regra geral, vem lacrado em 
sacos plásticos.

Coitado do “entea-
do” Calane e outros 

anónimos

Mesmo havendo Evidên-
cias de que o General Mussa 
morreu de Covid-19, tal como 
atestam as imagens abaixo, o 
número de acompanhantes do 
Chefe de Estado supera larga-
mente os 10 permitidos pelo 
decreto. 

Em todos os círculos a per-
gunta que não quer calar é: 
será que a lei aplica-se para al-
guns e para os outros filhos da 
pátria não? 

A família de Calane da 
Silva queria sepultar seu ente 
querido na sua reserva no Ce-
mitério de Lhanguene, mas 
porque as novas regras im-
põem igualdade de tratamento, 

Calane da Silva, apesar da sua 
dimensão, foi empurrado para 
o cemitério de Michafutene, 
local reservado para as vítimas 

da Covid-19.
Tal como acontece com ou-

tras vítimas da Covid-19, o seu 
corpo foi transportado da Mor-
gue directamente para o hospi-
tal, sem direito a velório e os 
seus mais chegados nem sequer 
puderam se despedir do corpo.

No cemitério, apenas 10 
pessoas foram permitidas a as-
sistir a descida à última morada 
daquele que é um dos embon-
deiros da cultura moçambica-
na e um dos combatentes na 
clandestinidade da luta de li-
bertação nacional.

Entre os presentes, não 
estava nenhum membro do 
governo, aliás, as mensagens 
fúnebres de altos dignatários 
da nação, incluindo da própria 
Ministra da Cultura, só saíram 
dois dias depois do seu sepulta-

mento, após uma onda de con-
testação pública, através das 
redes sociais.

Nyusi pontapeia seu próprio decreto

Evidências

“No entanto, no seu artigo 19, 
o Decreto 2/2021 do Conselho 
Ministros que revê as medidas 
de combate à Covid-19, refere 
que ”enquanto vigorar a situa-

ção de Calamidade Pública, 
o número máximo de partici-
pantes na realização de veló-
rios e cerimónias fúnebres é 

de 20 pessoas.

Em todos os círculos 
a pergunta que não 
quer calar é: será que 
a lei aplica-se para 
alguns e para os outros 
filhos da pátria não? 
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FICHA TECNICA Os primeiros sete dias do 
“Recolher Obrigatório”

Zelosos na importação de leis, estamos 
de novo diante de um perfeito decreto, 
mas desajustado do contexto. E o resulta-
do, no que diz respeito ao “Recolher Obri-
gatório”, está à vista de todos. Corremos 
para parecermos comprometidos com a 
causa, que até nos escapou o essencial e 
demos bolada à polícia.

Depois de tanto alarido, é factual dizer 
que quem assessorou a presidência para 
esta absurda decisão não conhece o país 
real. Não sabe que um funcionário de um 
restaurante, que por decreto deve fechar 
as 20h, a residir em Boane, precisa de, no 
mínimo, uma hora e meia para chegar em 
Casa, quando está de carro próprio.

Faltou fazer um trabalho de campo 
para compreender que parte de pessoas 
que inundam as cidades de Maputo e Ma-
tola, de dia, e que, na hora da ponta, estão 
num frenesim à procura  transporte para 
Nkobe, Zimpeto, Matibjana, Muhalaze, 
Boquiço, Mocupe, Mathlemele, Sidwava, 
entre outros bairros que, para lá chegarem 
é preciso que os respectivos condutores do-
minem a arte de pular buracos e charcos.

Aliás, o povo é que tem memória curta. 
Está claro que os nossos dirigentes nunca 
ouviram falar dessa parte do país, afinal, 
são só lembrados em tempos eleitorais. 
Quem não se lembra, de, num passado re-
cente, uma ministra confundir “My Love” 
com “Moto Taxi”? Está claro que os go-
vernantes não sabem em que condições 
vivem seus governados.

Se tivessem pedido assessoria de Calis-
to Cossa, que conhece melhor as estradas 
escangalhadas do seu município ou os ria-
chos que nascem a cada chuva miúda nas 
vias de acesso, saberia que a ligação da es-
trada circular e N4, um troço de menos 
de um quilómetro, leva no mínimo 30 mi-
nutos a ser percorrida de carro. Dirigentes 
como Cossa e Vahale devem ser chamados 
sempre que se tomam decisões que directa 
ou indirectamente versam sobre a recons-
trução de estradas. É que da janela dos 
seus gabinetes têm a visão das dificuldades 
que apoquentam os seus munícipes, mas 
mesmo assim, são especialistas em asso-
biar para o lado.

A vontade de parecer comprometido 
é contínua. No passado tivemos os túneis 
de desinfecção móveis que a ciência veio 
desmentir a sua eficácia, depois de ter se 
gasto muita imagem de governantes a ten-
tarem mostrar serviço. Depois mobiliza-
mos empresários a doar tanques de água 

para lavar as mãos. Os tanques inundam 
os principais mercados de grande Maputo 
e as estações de comboio, mas a água que 
é acessível, sem precisar movimentar qual-
quer centavo, não existe. 

Está claro que os nossos dirigentes são 
flexíveis em copiar realidades de outras pa-
ragens, sem antes avaliarem a viabilidade 
para o contexto local, ainda mais quando 
tal lhes permite afinar centavos para o bol-
so ou ganharem minutos de protagonismo. 
O mesmo protagonismo que os dirigentes 
reclamam para si quando colocam uma 
máquina ou inauguram uma infra-estru-
tura, como se fosse um favor. Esquecem 
que eles assinaram um compromisso com 
os governados e que não lhes prestam al-
gum favor, mas sim cumprem o seu dever.

Quanto ao “Recolher Obrigatório”, 
seria de enorme relevância nos despirmos 
de populismo político e mostrarmos a re-
lação entre o vírus e as horas nocturnas. 
Existindo qualquer explicação científica, 
vamos reajustar os horários, que precisam 
ser organizados em cadeia, desde o horá-
rio de trabalho até ao intervalo de chegar 
em casa sem sacrificar o sector privado. É 
falácia, se não ignorância, afirmar que sair 
cedo ou tarde, todos ao mesmo tempo, va-
mos conseguir chegar em casa sem olhar 
para os transportes e as vias. Está evidente 
que não há transportes para todos ao mes-
mo tempo.

Aliás, o problema do “Recolher Obri-
gatório” está mesmo nos transportes. O 
aglomerado está nos transportes. Mas aqui 
os nossos dirigentes continuam a fazer vis-
ta grossa, porque não podem impor me-
didas rígidas nos autocarros como fazem 
com os minibuses, onde não são permiti-
das quatro pessoas sentadas, enquanto nos 
autocarros são permitidas 70 pessoas de 
pé. É irracional! Mas não podem atacar, 
porque um cumprimento rígido das medi-
das nos autocarros vai sacrificar milhares. 

Sabem que é preciso introduzir mais 
meios, e é algo que depende do Governo, 
este que não tem habilidade de fazer bem. 
E a introdução de meios não se limita nas 
cidades, é preciso abranger os bairros em 
expansão, onde actualmente nem entram 
por falta de estradas e os minubuses e 
mylove fazem e desfazem sem observância 
mínima das medidas de prevenção e po-
lícia vive a custa disso. E agora, a quem 
vai incriminar a polícia por aglomerar os 
recolhidos? 
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Rio Inkomati ameaça inundar quatro distritos da 
Província de Maputo

Efeitos do Ciclone Eloise ainda 
fazem réplica

Neste momento, a grande 
preocupação é o rio Inkomati, 
que atravessa quatro distritos 
da província de Maputo. Nes-
te momento apresenta-se com 

níveis de encaixe acima do 
normal, inundando culturas 
diversas, deixando milhares de 
famílias em situação de insegu-
rança alimentar.

Devido às chuvas intensas que se têm vindo a registar no país, às descargas 
que os países vizinhos estão a efectuar, os caudais dos principais rios da 
região sul do país, com destaque para Inkomati, Lipompo e Save, estão a 
transbordar, causando inundações em alguns distritos, o que afecta a tran-

sitabilidade rodoviária.

A população do Posto Ad-
ministrativo da Calanga, na 
Manhiça, encontra-se isolada 
do resto do distrito, devido à 
intransitabilidade da via que 

“E, porque a 
tempestade se fez 

acompanhar por chuvas 
fortes, os caudais dos 
rios Inkomati, Save e 
Buzi, que nascem nos 

referidos países, tendem 
a transbordar, tendo já 
provocado inundações 

nalguns pontos.

Os efeitos da tempestade 
tropical Eloise, que há dias fus-
tigou algumas regiões do nosso 
país, fizeram réplica em alguns 
países vizinhos, incluindo a Áfri-
ca do Sul e o Zimbabwe, onde 
nascem alguns dos principais 
rios do país.

E, porque a tempestade se 
fez acompanhar por chuvas 

liga os dois pontos. Para além 
da transitabilidade que está 
interrompida, as águas do rio 
inkomati transbordaram inun-
dando vários hectares de cultu-
ras diversas. 

Calisto Mabote, gestor do 
Rio Incomati, conta que, des-
de terça-feira última, não há 
comunicação terrestre entre os 
dois pontos, colocando quem 

depende exclusivamente da-
quela via em desespero.

“Esta ponteca estava sub-
mersa e o caudal havia atin-
gido os sete metros de altura, 
mas reduziu em dois metros e 
pensamos que podia continuar 
a reduzir não fosse a ameaça 
de chuvas, nos próximos dias”, 
disse Mabote, mostrando preo-
cupação com a previsão de 
chuvas intensas ao longo do 
final de semana.

“Prevê-se que as bacias de 
Maputo, Inkomati e Umbelúze 
registem o aumento dos níveis 
de escoamento, o que vai agra-
var ainda mais o actual cenário 
de inundações que neste mo-
mento se registam”, sublinhou 
a fonte.

Tendo em conta essas 
ameaças, a directora Geral do 
Instituto Nacional de Gestão 
de Riscos de Desastres Natu-
rais (INGD) garante pronti-
dão para fazer face à possível 
necessidade de intervenção e 
prestar socorro às populações 
afectadas.

“Neste momento contamos 
com cinco barcos para a pro-
víncia, caso seja necessário re-
tirar as pessoas das zonas afec-
tadas”, disse Luisa Meque.

fortes, os caudais dos rios Inko-
mati, Save e Buzi, que nascem 
nos referidos países, tendem a 
transbordar, tendo já provocado 
inundações nalguns pontos. 

No caso dos rios Buzi e Save, 
há relatos de muitos hectares de 
culturas perdidos, casas destruí-
das e a população viu-se obri-
gada a abandonar as suas casas 

alagadas à procura de locais 
seguros.

Enquanto isso, o rio Inko-
mati, cujo leito atravessa quatro 
distritos da província de Mapu-
to, continua ameaçando agricul-
tores dos distritos da Moamba, 
Magude, Manhiça e Marracue-
ne, havendo já relatos de alguns 
hectares de terra perdidos.
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Sociedade Civil quer debate mais amplo 
sobre revisão da Lei de Imprensa

A tese foi sustentada pelo 
MISA Moçambique, em par-
ceria com o Centro de Inte-
gridade Pública (CIP), Centro 
para a Democracia e Desen-
volvimento (CDD), Fórum 
Nacional de Rádios Comuni-
tárias (FORCOM), Media Lab 
e Centro dos Direitos Huma-
nos da Universidade Eduardo 
Mondlane (CDHUEM), que 
submeteram, semana finda, ao 
Parlamento, as suas contribui-
ções sobre as Propostas de Lei 
de Comunicação Social e de 
Radiodifusão  

A Sociedade civil alerta 
ao parlamento sobre os riscos 
de inconstitucionalidade do 
pacote legal dos media, ao in-
troduzir princípios que ofere-
cem o papel de regulação do 
sector ao governo, o que pode 
prejudicar os princípios de in-
dependência e separação de 
poderes, bem como da nature-
za constitucional do órgão de 
regulação. 

As signatárias entendem 
que existem diversos conceitos, 
questões e propostas proble-
máticos apresentados na Lei, 
que requerem um aprofunda-
mento, através de estudos com-
parados, auscultações e toma-
da de decisões que se mostrem 
viáveis para o desenvolvimento 

Organizações da Sociedade Civil em Moçambique pedem um alargamento 
do debate sobre o processo de revisão da Lei de Imprensa, a ser substituí-
da pela proposta de Lei Comunicação Social e a nova Lei de Radiodifusão, 
de modo a evitar que o pacote legal seja inconstitucional e limite ainda 

mais a actividade de comunicação.

da indústria e do sector dos 
media em Moçambique. 

Para as organizações, o 
carácter equívoco da propos-
ta evidencia-se quando o n.o 

2 deste Artigo 8, em vez de 
definir, defere ao Governo a 

definição das “atribuições, 
competências, organização, 
funcionamento e o qualifica-
dor profissional específico” 
desta entidade reguladora. 
Ora, em nenhuma circunstân-
cia pode competir ao Gover-

PUBLICIDADE

no conferir tais atribuições a 
um órgão que, por definição, 
é independente do poder po-
lítico. Aceitar o que se propõe 
significaria que se está perante 
uma entidade reguladora que é 
braço do Governo para regu-
lar, superintender e fiscalizar 
a área da comunicação social. 
Portanto em flagrante conflito 
com a Constituição. 

Uma das consequências 
que resultam das alterações 
que a presente Proposta intro-
duz neste domínio é a supres-
são da garantia de indepen-
dência do sector público, que 
a Lei de Imprensa estabelecia 
no n.o 4 do Artigo 11, nos se-
guintes termos: “Os órgãos de 
informação do sector público 
cumprem as suas obrigações li-
vres de ingerência de qualquer 
interesse ou influência externa 
que possa comprometer a sua 
independência e guiam-se na 
sua actividade por padrões de 
alta qualidade técnica e pro-
fissional». Certamente passou 
despercebido ao proponente 
que, como referimos atrás, o 
princípio constante desta nor-
ma fora já constitucionaliza-
do em 2004, mantendo-se no 
n.o 5 do actual Artigo 48 da 
Constituição. 

Em suma, segundo as or-
ganizações signatárias, esta 
supressão constitui um grave 
recuo num direito fundamen-
tal e traduz-se numa flagrante 
inconstitucionalidade. 

Sobre a Carteira Profissio-
nal, aquelas organizações de-
fendem que a sua regulação 
deve ser por via de uma lei 
ordinária, por tratar de mate-
riais de direitos fundamentais, 
não por via de um decreto 
governamental. 

 As organizações da socie-
dade civil defendem ainda a 
eliminação dos crimes de im-
prensa para um regime de res-
ponsabilidade civil, sobretudo 
em casos de difamação. Por 
isso, sugerimos que “Jornalis-
tas, editores e meios de comu-
nicação não podem ser respon-
sabilizados criminalmente por 
actos praticados no exercício 
de suas funções jornalísticas, 
a menos que tais actos sejam 
passíveis de processo penal 
para pessoas físicas e jurídicas, 
que não exerçam a profissão de 
jornalista. Jornalistas, editores 
e meios de comunicação im-
pressos não podem ser respon-
sabilizados criminalmente pela 
republicação de declarações de 
outras pessoas ou entidades.”
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HCM nega tudo e culpa pessoas estranhas 

Lúcia Chambal, responsá-
vel do Centro de Isolamento 
do Hospital Central do Maputo 
desmente qualquer prática de 
extorsões por profissionais de 
Saúde ao nível daquela unidade 
sanitária, alegando que a haver 
cobranças, estas podem estar a 
ser feitas por pessoas de má fé, 
sem nenhuma ligação com a 
maior unidade sanitária do país.

“Quando vi esta notícia fi-
quei surpresa, porque realmen-
te é preciso tentar se apurar 
qual é a origem não só desta 
informação, como também a 
sua veracidade, porque não 
é verdade que os testes sejam 
vendidos a nível deste hospi-
tal. É um teste que é gratuito e 
sempre foi gratuito ao nível do 
Sistema Nacional da Saúde”, 

disse Chambal, em entrevista à 
Miramar.

Aquela gestora aproveitou 
as câmeras da televisão para 
apelar à denúncia de casos de 
cobranças ilícitas. “Pedimos aos 
nossos utentes para que falem 
com qualquer profissional, caso 
alguém lhes alicie e é preciso 
saber se essas pessoas são daqui 
do hospital ou não”. 

“Esse cenário suscita um 
aumento na procura pelo 

teste por parte da população 
que, no entanto, não encontra 

uma resposta favorável no 
Sistema Nacional de Saúde. 

Pessoas que tiveram contacto 
com casos positivos não 

conseguem fazer testes de 
rastreio da COVID-19.

Testes da COVID-19 vendidos a 1.500 meticais em 
hospitais públicos

A denúncia é do Observatório do Cidadão para 
Saúde (OCS) e resulta de uma investigação fei-
ta em três hospitais de referência da cidade de 
Maputo, nomeadamente, o Hospital Central 

de Maputo (HCM), a maior unidade hospitalar do país, 
o Hospital Geral de Mavalane e o Hospital Geral José 
Macamo.

De acordo com esta organi-
zação, os testes de diagnóstico 
do novo coronavírus encon-
tram-se ilegalmente à venda 
a valores que variam de 1.000 
meticais à 1.500 meticais e o 
esquema fraudulento envolve 
funcionários e Técnicos de 
Saúde das unidades sanitárias 
onde o OCS se deslocou para 
fazer a pesquisa, depois de re-
ceber uma denúncia.

“Eu havia estado em dois 
hospitais, nomeadamente, o 
Hospital Geral José Macamo 
e o Hospital de Chamanculo 
para fazer teste, mas diziam 
sempre não ter testes. Precisa-
va saber do meu estado e um 
técnico de saúde manifestou 
interesse em fazer o teste, mas 
devia pagar 1.500 meticais. Eu 
não tinha esse valor. Negociei 
e paguei 2.000 meticais para 
mim e para minha esposa”, 
contou uma fonte ao OCS.

A organização não gover-
namental constatou, em Janei-
ro último, que pelo menos uma 
dezena de pessoas fazem os tes-
tes diariamente, recorrendo à 
esquemas de fraude, uma prá-
tica que pode ter iniciado nos 
meses anteriores e se tenham 
intensificado devido a actual 
conjuntura, marcada pelo au-
mento de contaminações e do 
crescente número de óbitos 
ocorridos desde Janeiro, decor-
rentes da COVID-19.

Esse cenário suscita um au-
mento na procura pelo teste 
por parte da população que, no 
entanto, não encontra uma res-
posta favorável no Sistema Na-
cional de Saúde. Pessoas que 
tiveram contacto com casos po-
sitivos não conseguem fazer tes-
tes de rastreio da COVID-19.

Os testes da COVID-19 no 
sistema privado custam entre 
3800 a 5.000,00 meticais – um 

venda de testes da COVID-19, 
que envolve pelo menos três 
funcionários em cada unidade 
sanitária.

Durante o trabalho, foi 
também possível constatar que 
existe outra forma de venda de 
testes. Sucede que os profissio-
nais de Saúde têm o privilégio 
de fazer testes a si e aos seus fa-
miliares. Então muitos funcio-
nários incluem desconhecidos 

(não familiares) a fazer teste em 
troca de dinheiro.

Numa das unidades sanitá-
rias, o OCS constatou este tipo 
de esquemas e inclusive procu-
rou fazer usando este modelo, 
mas sem sucesso porque não tí-
nhamos tempo para fazer o tes-
te antes do fecho da pesquisa.

Com base nesta pesquisa, o 
OCS apela às entidades com-

petentes a criarem um mode-
lo mais eficaz de controlo de 
testes, tanto dos membros dos 
familiares dos profissionais da 
Saúde, assim como da venda de 
testes que envolve todo tipo de 
funcionários, desde a base até 
ao topo. Sendo que o sistema 
público pelo menos no grande 
Maputo não tem mais de uma 
dezena de centros de recolha 
de amostras para testagem 

de COVID19, não faz muito 
sentido que os poucos serviços 
existentes estejam a mostrar-se 
ineficientes para satisfazer a de-
manda do público.

A venda de testes prejudica 
a milhares de cidadãos que não 
tem dinheiro para pagar, quer 
no privado quer no público, 
onde esta prática ilegal floresce 
a olhos vistos.

valor elevado e insuportável 
para a grande maioria de ci-
dadãos moçambicanos, que vi-
vem com o salário mínimo.

A falta de testes, a escolha 
de quem, dentre os pacientes, 
deve fazer o teste, e, natural-
mente, a segregação dos mais 
graves em relação aos não 
graves são algumas das razões 
que podem ter precipitado o 
surgimento deste esquema de 
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O Brasil acaba de mostrar disponibilidade para apoiar Moçambique na 
luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, numa altura em que as For-
ças de Defesa e Segurança parecem estar novamente a ganhar terreno, 
tendo evidenciado algum avanço sobre o inimigo nas últimas semanas, 
depois de operações de bombardeamento que culminaram com a captu-

ra de alguns dos cabecilhas dos insurgentes.

Enquanto a Agência de Desenvolvimento In-
tegrado do Norte (ADIN) não sai do papel à 
prática, para criar uma cadeia de valores que 
abra oportunidades ao nível daquela região, 
o Chefe do Estado, Filipe Nyusi ensaia novas 

abordagens para desviar os jovens da rota do terrorismo.

O facto foi tornado público, 
na última quinta-feira, pelo mi-
nistro das Relações Exteriores 
daquele país, Ernesto Araújo, 
após um encontro virtual com 
a sua homóloga moçambicana, 
Verónica Macamo.

O porta-voz do encontro, 
Santo Álvaro, Director para a 
Europa e América no Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, revelou que “o 
Brasil mostrou disponibilidade 
de apoiar Moçambique na-
quilo que achar apropriado, 
restando apenas acções de de-
finição clara das necessidades 
do nosso país para acabar com 
o terrorismo”.

Álvaro fez ainda saber que 
para a prossecução deste de-
siderato serão usados canais 
diplomáticos dos dois países, 
contando, claro, com assesso-
ria técnica de adidos militares 
do nosso país.

Segundo o eletrónico Me-
diafax, que tem feito uma 
cobertura permanente dos 
ataques em Cabo Delgado, as 
autoridades mobilizaram até 
helicópteros, que “estão a fazer 
trabalhos” na zona de Awasse, 
Mbau, Chinda, Magaia, Anta-
dora, Chitunda, Xitaxi, Mian-
galewa, Litamanda velho, 
Ruarua. Mocímboa da Praia, 
Muidumbe e Macomia, carac-

“O Brasil mostrou 
disponibilidade de apoiar 

Moçambique naquilo 
que achar apropriado, 
restando apenas acções 
de definição clara das 
necessidades do nosso 
país para acabar com o 

terrorismo.

Brasil disponível a apoiar Moçambique 
na luta contra terrorismo

Nyusi com nova abordagem para os jovens

terizados como operações de 
grande vulto. 

Para além do Brasil, ou-
tros países e blocos regionais 
já mostraram disponibilidade 
para apoiar o nosso país, a fa-

zer face aos ataques armados, 
através de acções como treina-
mentos especializados para as 
Forças de Defesa e Segurança, 
armamento, logística de guer-
ra, entre outros.

O Presidente da Repúbli-
ca exortou, nesta quarta-feira 
(03), os jovens que se filiaram 
aos insurgentes na província de 

Cabo Delgado a regressarem 
às suas zonas de origem, ten-
do lhes assegurado protecção e 
enquadramento na vida social 

e económica.
O Estadista reconheceu 

que o combate ao terrorismo 
é uma das prioridades do seu 
Governo, tendo encorajado os 
jovens que se filiaram aos gru-
pos militares na província de 
Cabo Delgado para regressa-
rem as suas zonas de origem.

 “Chamamos a consciên-
cia dos nossos concidadãos, 
na sua maioria jovens dos 14 

aos 20 anos, recrutados pelos 
terroristas a não hesitar quan-
to ao retorno às suas famílias 
como têm manifestado nos 
últimos tempos o interesse de 
se juntarem às suas comuni-
dades. Sabemos que não têm 
coragem de o fazer, por temer 
retaliação. As estruturas locais 
e Forças de Defesa e Seguran-
ça tudo farão para vos receber 
em segurança e garantir o vos-
so enquadramento”, garantiu 
Nyusi.

Chamamos a 
consciência dos nossos 
concidadãos, na sua 
maioria jovens dos 14 
aos 20 anos, recrutados 
pelos terroristas a 
não hesitar quanto 
ao retorno às suas 
famílias como têm 
manifestado nos 
últimos tempos 
o interesse de se 
juntarem às suas 
comunidades.
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GCCC culpa pandemia para justificar 
inoperância 

É que, o Gabinete Cen-
tral de Combate à Corrupção 
(GCCC) admitiu as suas fra-
gilidades no que concerne ao 
combate à corrupção em 2020 
e diz que a fragilidade das in-

fra-estruturas 
sociais contribuiu de forma de-
cisiva para o agravamento de 
casos de desvio de fundos do 

Estado.
De acordo com Estêvão 

Mondlane, porta-voz do Ga-
binete de Combate Contra à 
Corrupção, a propagação da 
pandemia do novo coronavírus 
contribuiu para que os corrup-
tos desviassem milhões dos co-
fres do Estado. 

“O custo da corrupção con-
tínua violento na administração 
pública. Só em 2020, o prejuízo 
da corrupção foi de 1.3 bilião 
de meticais, valor desviado do 
Orçamento do Estado para o 
benefício próprio dos gesto-
res públicos. Este prejuízo foi 
mais evidente em contexto da 
pandemia”, revelou Mondlane, 
reconhecendo que é papel do 
GCCC prevenir actos de cor-
rupção em tempos de pande-
mia da Covid-19.

Para o Centro de Integri-
dade Pública (CIP) ao se posi-
cionar desta forma, o GCCC 
está a assumir que em 2020 fez 
pouco para conter os altos ní-
veis de corrupção, por isso en-
tende que este organismo deve 

organizar-se e implementar o 
seu plano de acção, visto que 
já existem indícios bastantes de 
que as consequências da pande-
mia da Covid – 19 continuarão 
a se fazer sentir.

“Assim, o GCCC poderá re-
duzir a possibilidade dos agen-
tes/servidores públicos se apro-
veitarem da actual situação que 
o país em concreto vive para 
praticarem actos de corrupção. 
É que, o GCCC, para além de 
ter a competência para, de for-
ma especializada, combater a 
corrupção, também é lhe con-
ferida, por lei, a tarefa de pre-
venir a sua ocorrência. No con-
texto actual da pandemia da 
Covid-19 é também importante 
a realização de auditorias re-
gulares às instituições públicas, 
com vista a prevenir ou detectar 
precocemente casos de corrup-
ção”, adverte o CIP. 

Na sua comunicação, o 
porta-voz do GCCC não se re-
feriu ao número de auditorias 
públicas realizadas em 2020, 
que teriam contribuído para 

Em ano da pandemia, em que houve uso abusivo da figura de adjudicação di-
recta e muita disponibilidade de fundos para empreitadas emergenciais e a 
aquisição de bens essenciais no combate à Covid-19, o Estado perdeu pouco 
mais de 1.3 bilião de meticais que foram cair nos bolsos de servidores públicos 

corruptos, que simplesmente entraram para as estatísticas, mas continuarão impunes.

Moçambique foi um paraíso para os corruptos em 2020

que fossem detectados casos de 
corrupção ou para reduzir a 
possibilidade da sua ocorrência. 

Por essa razão, o CIP reco-
menda que sejam feitas audito-
rias regulares, uma vez que es-
tas são um importante meio de 
prevenir e detectar irregulari-

dades em matérias financeiras, 
que sejam devidas à corrupção 
dos agentes ou à simples negli-
gência no seguimento de pro-
cedimentos que assegurem que 
os dinheiros públicos estão a ser 
gastos de forma adequada. 

Casos detectados são 
apenas um copo de 

água no oceano 

Se, por um lado, o desvio de 
fundos é uma das modalidades 
que têm vindo a lesar gravosa-
mente o Estado, por outro, se-
gundo o CIP, a corrupção tem 
sido praticada de forma trans-
versal em todas as instituições do 
Estado, destacando-se os Servi-
ços de Registos e Notariados, Ins-
tituto Nacional de Transportes 
Terrestres, Educação e Alfânde-
gas que, pelas suas competên-
cias, demandam maior procura 
dos utentes. Isto leva à conclusão 
de que persistem ainda muitos 
casos que escapam das institui-
ções de investigação e combate à 
corrupção.

O Centro de Integridade 
Pública observa que os organis-
mos do Estado devem avaliar os 
riscos de corrupção e suborno, 
associados ao tipo de actividade 
que desenvolvem, à natureza dos 
serviços que prestam e ao con-
texto em que esses serviços são 
prestados

“Estes tipos de acções de ca-
rácter preventivo devem ser exigi-
dos pelo GCCC, sobretudo para 
aquelas instituições públicas mais 
propensas à ocorrência de casos 
de corrupção, como as que foram 
identificadas. Para o efeito, terão 
de elaborar planos de prevenção 
ou de gestão de riscos, nos quais 
são identificados os serviços ou os 
actos mais permeáveis ao subor-
no, ao aproveitamento ou desvio 
de fundos e ao favorecimento pes-
soal ou de terceiros; bem como as 
medidas a adoptar para reduzir 
os riscos e as formas de reacção 
face a práticas ilícitas”, anotou.

A falta de denúncias que auxi-

liariam no combate à corrupção, 
entende o CIP, deve-se ao facto 
de a lei de protecção de denun-
ciantes e outros sujeitos proces-
suais em vigor, não estar a ser im-
plementada, embora tenha sido 
aprovada em 2008.

O custo da 
corrupção 
contínua violento 
na administração 
pública. Só em 
2020, o prejuízo da 
corrupção foi de 1.3 
bilião de meticais, 
valor desviado do 
Orçamento do Estado 
para o benefício 
próprio dos gestores 
públicos. Este 
prejuízo foi mais 
evidente em contexto 
da pandemia.

Corrupção lesou o Estado em mais de 1.3 bilião de meticais
GCCC não se refere a adjudicações directas, mas reconhece 

“farra” dos chefes em tempos de pandemia

“No contexto actual da 
pandemia da Covid-19 

é também importante a 
realização de auditorias 
regulares às instituições 

públicas, com vista a 
prevenir ou detectar 

precocemente casos de 
corrupção.

Duarte Sitoe
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Nhongo perde seu Chefe do Estado Maior 
para DDR

Sociedade Civil acusa SERNIC 
de intimidação 

A Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano 
Nhongo, está cada vez mais fragilizada, desta 
vez com a saída, semana passada, do seu adjun-
to Paulo Filipe Nguirande, que aderiu ao proces-

so de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR), dos homens da Renamo. No Centro, onde Nhongo 
realizava seus ataques esporádicos, não há registo de ata-
que desde dia nove de Janeiro.

Beston Chichume, residente na Cidade da Matola foi deti-
do semana passada pela Polícia da República de Moçam-
bique (PRM), alegadamente, por proferir insultos contra 
o Presidente da República, Filipe Nyusi, num vídeo posto 

a circular. Reagindo à detenção de Chichume, a Rede Moçambica-
na dos Defensores dos Direitos Humnos (RMDDH), entende que a 
conduta do SERNIC é sinal de intimidação no exercício do direito 
à manifestação e liberdade de expressão.

Jovem é detido por proferir “insultos” contra Nyusi

Chichume terá gravado um ví-
deo, que circula nas redes sociais, no 
qual, depois de fazer duras críticas 
à medida do “Recolha obrigatório” 
na região do Grande Maputo, terá 
proferido “termos injuriosos” contra 
a pessoa do Presidente da Repúbli-
ca, acusam os Serviços Nacionais de 
Investigação Criminal (SERNIC).

No vídeo em causa, Chichume 
questionava, por exemplo, a coerên-
cia da medida, tendo em conta que 
vezes sem conta, os munícipes per-
manecem em congestionamentos 
na via pública, facto que impossibi-
lita o cumprimento rigoroso desta 
medida.

A Rede coordenada pelo Centro 
para Democracia e Desenvolvimen-
to (CDD) entende que “no vídeo 
que os referidos cidadãos produzi-
ram, através de um telemóvel, não 
se vislumbra qualquer intenção 
criminosa de injuriar ou difamar o 
Presidente da República, senão o 
exercício do direito à manifestação 
e a liberdade de expressão, traduzi-
da em indignação pelos transtornos 
causados pelo “Recolher Obriga-
tório” naquele exacto momento. A 
intenção inequívoca do vídeo é a 
de evidenciar a incongruência da 
medida contestada não só por esses 
jovens, mas por vários segmentos da 
sociedade”.

Apesar de reconhecer que o 
exercício da liberdade de expressão 
foi feito “com recurso a algumas 
expressões que em certa medida 
podem ser moral ou socialmente 
reprováveis”, a Rede não encontra 
motivos para imputação criminosa 
aos cidadãos em causa. “Nem toda a 
expressão desrespeitosa constitui cri-
me, atendendo às circunstâncias em 
que a mesma é proferida”, esclarece. 

Mais do que inexistência de prá-
tica criminosa, que fundamente a 
prática do crime, a Rede afirma ain-
da que a detenção foi feita de forma 
ilegal. “Teve lugar fora de flagrante 
delito, o que significa que a mesma 
só podia ser efectivada mediante 
abertura de um processo-crime e 
emissão de um mandato de captura 
por entidade competente, neste caso 
o magistrado judicial”, lê-se no co-
municado, recordando que “o SER-
NIC não exibiu e nem fez referência 
a qualquer mandato de captura fun-
dado na lei”.

Aliás, a Rede recorda ainda que 
“a medida do “Recolher Obrigató-
rio” foi determinada sem respeitar 
a Constituição da República de 
Moçambique, no que diz respeitos 
às regras para limitação dos direitos 
e liberdades fundamentais, no caso 
vertente, a liberdade de circulação 
de pessoas e bens”.

Paulo Filipe Nguirande 
apresentou-se como o Chefe do 
Estado-Maior da Junta Militar, 
a força que contesta a liderança 
de Ossufo Momad na Renamo. 
Depois de manifestar a sua sai-
da da Junta Militar, Nguirande 
foi conduzido pela polícia a uma 
esquadra de Gorongosa, onde 
depositou a sua arma.

"Na altura portava a sua 
arma de fogo, que é do tipo 
AKM, com cinco munições, 
arma esta que se encontra de-
positada no comando distrital 
de Gorongosa", explicou Daniel 
Macuácua, porta-voz da polícia 
na província Sofala, em declara-
ções à imprensa.

Este é o segundo membro da 
direcção da Junta Militar a aban-
donar o grupo, lembre-se que 
antes perdeu o porta-voz, João 

Machava, que já foi enquadrado 
nos processos de DDR, tendo 
recentemente retornado à sua 
zona de origem.

Nguirande apresentou-se 
como o braço direito de Nhongo 
desde 2019, mas que está velho 
de mais para combater.

"Eu vim entregar a arma 
porque a idade que tenho não é 
de guerra. Ele tinha me engana-
do. Eu vi que o corpo não favo-
rece em nada, já não dá, porque 
a guerra acabou há 16 anos", 
argumentou Nguirande, que diz 
não ter informações de Nhongo 
desde Novembro passado, altura 
em que deixou a Junta Militar.

Sobre a sua saída, disse que 
"não podia despedir-me deles 
porque estavam a negar. Tinha 
que fugir, levar a arma e depois 
vir entregar... Eles ficaram mais 

ou menos sete", revela Nguiran-
de, que aconselha outros milita-
res a fazerem como ele, entre-
garem as armas e aderirem ao 
processo de DDR.

A polícia diz que, diferente-
mente de outros guerrilheiros, 
Nguirande não será alvo de um 
processo criminal porque será 
integrado no DDR.

A deixar as matas, Nhongo 
ainda tem a possibilidade de ser 
entegrado ao processo de DDR. 
É que de acordo com a Renamo, 
seu nome consta da lista entre-
gue ao Governo.

No momento, Nhongo tem 
apoio de André Matsangaíssa, 
sobrinho do primeiro líder da 
Renamo com o mesmo nome, 
não abrangidos pelo DDR, o 
que pode estar a pesar a cons-
ciência do líder da Junta militar. 

PUBLICIDADE
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Empresas continuam excluídas de “boladas” nos Megaprojectos 

Apesar de o país estar a se preparar para a fase de produção de gás natural, 
o sector privado sente-se marginalizado, devido à ausência de critérios ou 
à imposição de requisitos difíceis de reunir por parte do empresariado na-
cional. Por essa razão, poucas são as empresas nacionais com certificado 
internacional para a ambicionada prestação de serviços.

Há quase uma década que 
iniciou o debate sobre a parti-
cipação e os ganhos concretos 
dos moçambicanos nos gran-
des projectos da indústria ex-
tractiva, sendo que a questão 
de fundo é a criação de meca-
nismos legais que possibilitem 
as ligações entre os grandes 
projectos de exploração de re-
cursos naturais, em particular 
os hidrocarbonetos, e o sector 
privado moçambicano.

Na Lei 21/2014 de 18 de 
Agosto (Lei de Petróleos) é 
possível apontar algumas re-
gras sobre o conteúdo local, 
com destaque para a neces-
sidade de emprego e forma-
ção técnico-profissional de 
moçambicanos e sua partici-
pação na gestão e operações 
petrolíferas. 

O artigo 41 da Lei de Pe-
tróleos obriga, por sua vez, os 

provedores de bens e serviços 
estrangeiros a se associarem a 
se associarem a moçambica-
nos para a aquisição de bens 
e serviços que estejam dispo-
níveis em tempo e nas quan-
tidades requeridas, sobretudo 

quando o preço, incluindo im-
postos, não sejam superiores 
em mais de 10% aos preços 
dos bens importados. 

Contudo, as multinacio-
nais ainda se mostram reni-
tentes em aplicar as leis de 
conteúdo local, num contexto 
em que as partes continuam 
a adiar discussões para o es-
tabelecimento de critérios de 
participação em projectos de 
exploração de hidrocarbone-
tos, com destaque para o gás 
natural. 

Segundo denuncia o 
Centro para a Democracia 
e Desenvolvimento (CDD), 
as multinacionais envolvidas 
em projectos de gás em Mo-
çambique sempre optaram 
pelo discurso politicamente 
correcto no que se refere ao 
conteúdo local, embora a rea-
lidade mostre que as mesmas 

pressionaram o Governo a 
não avançar com a proposta 
de lei para Assembleia da Re-
pública, como forma de salva-
guardar os seus interesses na 
contratação de bens, serviços 
e mão-de-obra, para além de 

escaparem à obrigatoriedade 
de alienarem as suas acções.

“O Decreto-Lei que atri-
buiu um regime especial para 
as áreas 1 e 4 da Bacia do Ro-
vuma é uma prova inequívoca 
da pressão que as multinacio-
nais exercem sobre o Gover-
no”, refere o CDD.

No entender do CDD caso 
o Estado moçambicano não se 
imponha, a questão do con-
teúdo local será mais um letra 
morta. “As multinacionais, em 
particular a indústria de gás, 
têm contratos de prestação de 
produtos e serviços noutros 
países com empresas já expe-
rimentadas em fornecimento 
dos mesmos, o que faz com 
que, muitas vezes, contem com 
as mesmas empresas em novos 
quadrantes de investimentos, 
como é o caso de Moçambi-
que”, denuncia o CDD.

Exigências são um cal-
canhar de Aquiles

Se, por um lado, a certifi-
cação é um indicativo para os 
consumidores, de que o pro-
duto, processo ou serviço aten-

Certificação versus Conteúdo local

Processo de certificação chega a custar mais de USD 20 mil

Duarte Sitoe

dem a requisitos mínimos pré–
estabelecidos, factor importante 
para o aperfeiçoamento de suas 
decisões de compra, por outro, 
apesar de ser um enorme investi-
mento, representa uma poderosa 
ferramenta na competitividade.

Segundo a CTA, o certificado 
de qualidade exigido pelas multi-
nacionais continua a ser um ver-

dadeiro “calcanhar de Aquiles” 
para o grosso das empresas nacio-
nais, que sonham em prestar ser-
viços em grandes projectos de gás. 

É que, segundo os empresários, 
para além de o processo ser extre-
mamente caro, alguns requisitos 
são insuportáveis e não se ade-
quam à realidade moçambicana, 
em que muitas empresas não têm 

O artigo 41 da Lei de Petróleos 
obriga, por sua vez, os provedores 
de bens e serviços estrangeiros 
a se associarem a se associarem 
a moçambicanos para a 
aquisição de bens e serviços que 
estejam disponíveis em tempo 
e nas quantidades requeridas, 
sobretudo quando o preço, 
incluindo impostos, não sejam 
superiores em mais de 10% aos 
preços dos bens importados. 
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Empresas continuam excluídas de “boladas” nos Megaprojectos 

“É que, segundo os 
empresários, para 

além de o processo ser 
extremamente caro, alguns 
requisitos são insuportáveis 

e não se adequam à 
realidade moçambicana, 
em que muitas empresas 

não têm a pujança 
necessária em prestação 
de serviços de qualidade 

à exigente indústria 
extractiva.

Uma das fases 
mais importantes 
da certificação é a 
implementação do 
sistema de gestão, 
que passa pela 
implementação 
das normas. As 
multinacionais exigem 
a norma de gestão da 
qualidade, segurança e 
saúde no trabalho, mas 
o grosso das empresas 
nacionais ainda não 
implementou.

Certificação versus Conteúdo local

a pujança necessária em prestação 
de serviços de qualidade à exigen-
te indústria extractiva.

“A certificação é um 
processo longo e exige 

altos custos” 

Algumas empresas na-
cionais estavam na corrida 
contra o tempo, com vista a 
garantir o certificado exigido 
para a prestação de serviços, 
contudo, a eclosão da Co-
vid-19 e a intensificação dos 
ataques em Cabo Delgado 
vieram complicar tudo.

As pequenas e médias em-
presas moçambicanas ainda 
não conseguiram implemen-
tar os requisitos básicos exi-
gidos pelas multinacionais, 
razão pela qual continuam 
excluídas dos concursos de 
prestação de serviços nas 
multinacionais.

Manuel Monteiro, Direc-
tor de Certificação do Institu-
to Nacional de Normalização 
e Qualidade (INQQ) explica 
que muitas empresas nacio-
nais ainda não estã prepara-
das para satisfazer os requisi-
tos daquela indústria.

“Uma das fases mais im-
portantes da certificação é a 
implementação do sistema 
de gestão, que passa pela im-
plementação das normas. As 
multinacionais exigem a nor-
ma de gestão da qualidade, se-
gurança e saúde no trabalho, 
mas o grosso das empresas 
nacionais ainda não imple-
mentou”, referiu Monteiro.

O Director de Certificarão 
do INQQ adianta que não 
basta apenas implementar as 
normas internacionais para 
cada domínio, visto que pos-
teriormente exige-se a gestão 
de qualidade. Sem essa nor-
ma a empresa não tem como 
prestar serviços às multinacio-
nais, pois funciona como ga-
rantia para o cliente.

A falta de fundos é, por ou-
tro lado, um dos contratempos 
que as pequenas e médias em-
presas enfrentam para certifi-
cação. Poucas são as empresas 
nacionais com capacidade 
financeira para finalizar to-
dos processos, situação que a 
não ser acautelada e regulada 
por lei vai continuar a excluir 
muitas PME nacionais.

“O processo da imple-
mentação exige uma robus-
tez financeira e são poucas 
as empresas no país com ca-
pacidade para o efeito. Este 
processo pode custar mais de 
20 mil dólares dependendo 
da empresa. O governo e as 
multinacionais prometeram 
apoio para as empresas, mas 
com a eclosão da pandemia 
o processo foi interrompido”, 
justificou Monteiro. 

Se, por um lado, a falta da 
robustez financeira em rela-
ção as empresas estrangeiras 
são um factor determinante 
para ter um certificado inter-
nacional, por outro, as em-
presas nacionais fizeram-se 
de rogadas aquando da im-

plementação da Zona do Co-
mércio Livre na SADC, tendo 
sido alertadas de modo a se 
prepararem para um mercado 
mais dinâmico.

“Os megaprojectos são 
uma vantagem, mas as em-
presas não podem esperar 
apenas pelos negócios com as 
empresas de petróleo e gás. 
As multinacionais vieram di-
namizar o mercado e as em-
presas aumentaram a pressa 
em adquirir a certificação. As 
nossas empresas estão nesta 
situação por culpa própria. 
Antes da criação da Zona de 
Comércio Livre na SADC fo-
ram sensibilizadas a se certifi-
carem, de modo a estarem em 
pé de igualdade com as outras 
da região, mas elas preferiram 
investir na quantidade em vez 
de qualidade”.

De referir que até ao mo-
mento, de acordo com dados 
da INQQ, apenas 72 peque-
nas e médias empresas, um 
número abaixo das 1000 que 
estavam na corrida, consegui-
ram a certificação exigida pe-
las multinacionais. 

“As empresas 
nacionais foram 
teimosas”
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Preços dos produtos dispararam nas 
principais cidades do país  

Moçambique registou, em Janeiro do 
corrente ano, uma subida dos preços 
de bens e serviços, por sinal, a maior 
dos últimos dois anos. Os dados do 
Instituto Nacional de Estatística (INE) 

mostram que houve uma subida de 4.09% em compa-
ração com igual período do ano passado, representan-
do na mesma proporção um agravamento do custo de 
vida da população.

Depois de 22 anos a operar no país, o gru-
po Olam decidiu abandonar o negócio 
do caju. A falta de produção pelos fo-
mentadores é apontada como a causa 
por detrás dos ajustes feitos pela mul-

tinacional que vai retirar o apoio às comunidades 
agrícolas.

De acordo com o Índice de 
Preço de Consumidor (IPC), a 
tendência de subida da inflação 
homóloga verifica-se desde Agos-
to de 2020, altura em que se fi-
xou em 2,75%.

No primeiro mês do ano em 
curso, as famílias, sobretudo as de 
baixa de renda, viveram na mi-
séria, uma vez que viram acres-
cidas as dificuldades de adquirir 
bens de primeira necessidade. 
Os preços dos produtos básicos 
(produtos alimentares, tabacos e 
bebidas) aumentaram de 8,47% 
e 9,47%.

“Em relação à variação ho-
móloga, a cidade de Nampula 
liderou a tendência de aumen-
to do nível geral de preços com 
aproximadamente 4,97%, segui-
da da cidade da Beira com cerca 
de 4,70% e por último a cidade 
de Maputo com 3,42%”, observa 
o INE.

Se, por um lado, os produ-

tos alimentares e o tabaco, ao 
subirem quase 10% e 11%, res-
pectivamente, registaram um 
dos maiores agravamentos, por 
outro, as bebidas alcoólicas vi-

ram os seus preços a dispararem 
4,8%, comparado com Janeiro 
de 2020.

O custo de vida está cada vez 
mais alto e esta é uma das razões 
pelas quais os consumidores têm 
dificuldade em se adaptarem de-
vido aos baixos salários que aufe-
rem. Estes aumentos obrigaram 
os moçambicanos a fazer um 
jogo de cintura, tendo em conta 
que além dos produtos alimenta-
res viram os preços dos produtos 
farmacêuticos e o mobiliário a 
dispararem também os preços.

Olhando para o mapa es-
tatístico, nota-se que registou-
-se a subida de preços de quase 
todos serviços e bens no país. O 
vestuário e o calçado subiram 
igualmente 3,6% e 3,5%, respec-
tivamente. Apesar de ser um dos 
sectores com mais demanda, a 
venda de veículos e motorizadas 
sofreu agravamento de preços na 
ordem dos10%.

A subida de preços registada 
nos meados do corrente, compa-
rado com os últimos três anos, é 
apenas superada com a registada 
no período homólogo de 2019, 

Duarte Sitoe

quando o custo de vida agravou-
-se em cerca de 3,7% e a menor 
foi registada em Setembro do 
mesmo ano (2,01%).

Por outro lado, nota-se que, 
em termos mensais, os preços 
subiram 1,18% de Dezembro de 
2020 a Janeiro de 2021. “No en-
tanto, ao desagregar a variação 
mensal por produto, destaca-se 
o aumento dos preços do tomate 
(12,4%), do coco (18,7%), do pei-
xe seco (5,5%), do óleo alimentar 
(6,1%), de capulanas (3,3%), do 
arroz em grão (3,8%) e da couve 

(11,0%). Estes foram responsá-
veis por cerca de 0,75pp positi-
vos do total da variação mensal. 
Contudo, alguns produtos com 
destaque para a cebola (6,4%), a 
galinha viva (2,6%), a mandioca 
fresca (15,6%), o camarão fresco 
(6,3%), o limão (28,0%), as san-
des de fiambre, queijo, ovo, lin-
guiça, mistas e similares (4,7%) 
e a batata-doce (5,1%), contra-
riaram a tendência de aumento, 
ao contribuírem com cerca de 
0,16pp negativos”.

Entre Dezembro de 2020 e 

Janeiro de 2021, ainda de acor-
do com o IPC, a Cidade da Beira 
teve a subida de preços mais ele-
vada (2,09%), seguida da Cidade 
de Nampula (1,13%) e por fim, a 
Cidade de Maputo (0,87%).

De referir que o Banco de 
Moçambique anunciou, no mês 
passado, uma "substancial revi-
são em alta das perspectivas de 
inflação para o médio prazo" 
que reflectem "a contínua depre-
ciação do metical, num ambiente 
de maior agravamento dos riscos 
e incertezas".

Em relação à variação homóloga, a 
cidade de Nampula liderou a tendência 
de aumento do nível geral de preços 
com aproximadamente 4,97%, seguida 
da cidade da Beira com cerca de 4,70% 
e por último a cidade de Maputo com 
3,42%”, observa o INE.

Se, por um lado, os produtos 
alimentares e o tabaco, ao subirem 
quase 10% e 11%, respectivamente, 
registaram um dos maiores 
agravamentos, por outro, as bebidas 
alcoólicas viram os seus preços a 
dispararem 4,8%, comparado com 
Janeiro de 2020.

Olam abandona o negócio de caju e 
deixa produtores desesperados

“O encerramento das fábri-
cas de processamento de caju na 
província de Maputo prende-se 
com as tendências e dinâmicas 
globais no mercado da castanha 
de caju e das recorrentes difi-
culdades em aceder à matéria-
-prima de qualidade nos volumes 
necessários”, justificou a Olam.

Se, por um lado, a multina-
cional colocou um ponto final no 
negócio da castanha de caju, por 
outro, adiantou que vai cortar 
apoio aos pequenos produtores. 
“Será interrompido o esquema 

de suporte aos pequenos produ-
tores de caju”,

A multinacional, através de 
um comunicado datado de 04 de 
Fevereiro, lamenta pelos ajustes 
que a decisão traz aos funcioná-
rios e às comunidades agrícolas 
que perdem apoio da firma.

Nos últimos 25 anos, a pro-
dução mundial de castanha de 
caju em bruto (ou seja, na casca) 
cresceu de cerca de 0,5 milhões 
de toneladas para 3,25 milhões 
de toneladas (em 2007). Em tem-
pos líder mundial na produção e 

exportação de caju, com uma 
participação de, respectivamen-
te, quase 40% e 35% no merca-
do global, Moçambique perdeu 
esta posição de liderança ao 
longo dos anos e contribui hoje 
com apenas 2% da produção 
global conforme visualizado no 
gráfico 2.1 a seguir.

Vários motivos contribuí-
ram para este declínio, no-
meadamente o conflito interno 
durante os anos 1980, as mu-
danças na política de expor-
tação, a falha da tentativa de 
liberalização no sector de pro-
cessamento, as dificuldades ge-
rais ligadas à intensificação de 
sistemas de produção baseados 
em pequenas explorações de 
caju em todo o país, assim como 
a expansão rápida da produção 
nos países concorrentes.
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Divulgue 
sua marca

Quem não é visto não 
é lembrado

Aproveite a promoção 
de lançamento

Contactos:
comercial@evidencias.co.mz  84/876544712
Av. 24 de Julho nº 4318, 1º andar esquerdo, Bairro da Malanga

 Cidade de Maputo



18 VIDÊNCIAS  E16 DE FEVEREIRO DE 2021
DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 16 de Fevereiro de 2021 | Edição nº: 02 | Ano: 01 

Nosso compromisso é com a verdade Registro: 011/GABINFO-DEP/2020OPINIÃO

Aposta em mercenários não irá acabar 
com a violência em Moçambique*

Por: NJ Ayuk*

Não vou adoçar: a situação na província de Cabo 
Delgado, no norte de Moçambique, é terrível. Con-
flitos armados entre as forças de segurança e o grupo 
militante islâmico Ahlu Sunnah Wa-Jamo (ASWJ), co-
nhecido localmente como “al-Shabab”, embora não 
tenha ligações com o grupo somali com esse nome, 
deixaram dezenas de pessoas mortas e milhares de 
deslocados, desde o outono passado.

A violência não é nova: os insurgentes têm realiza-
do ataques brutais em Cabo Delgado desde 2017. Al-
guns argumentam que estes incidentes brutais são uma 
resposta à pobreza e ao sentimento de marginalização 
entre os residentes da província.

Outros afirmam que o ASWJ é motivado pelo de-
sejo de controlar o vasto gás natural e recursos mine-
rais da região. Os líderes do governo culparam o jiha-
dismo global. Certamente, muitos desses fatores têm 
desempenhado um papel na situação atual em vários 
graus.

Em qualquer caso, a violência agora está a aumen-
tar e intensificando a infelicidade da área. As pessoas 
vivem em constante medo. As famílias estão a lutar 
para se alimentar. Muitos ainda estão se recuperando 
das consequências do ciclone Kenneth, que aconteceu 
em 2019, bem como da pandemia de COVID-19 em 
andamento, portanto, esta situação é um golpe parti-
cularmente doloroso.

A violência não está apenas contribuindo para 
mortes e sofrimentos, mas também perpetuando o ci-
clo de pobreza e desespero que ajuda a alimentar a 
actividade terrorista em primeiro lugar. Está a com-
prometer um dos caminhos mais promissores de Mo-
çambique para o crescimento económico e diversifica-
ção: o desenvolvimento estratégico das reservas de gás 
offshore da área. No início de janeiro, a Total começou 
a remover funcionários do local onde está liderando 
os esforços para construir instalações em terra para o 
projeto Mozambique LNG (gás natural liquefeito). Fez 
isso depois que tiros foram trocados entre as tropas do 
governo e membros da insurgência em Quitunda, a 
vila de reassentamento construída para a população 
local que vivia dentro dos limites do local.

O Mozambique LNG ainda está vivo, mas o pro-
gresso foi atrasado. E não sabemos ainda como as con-
dições em Cabo Delgado irão impactar outros projetos 
na área. As apostas são altas: O Mozambique LNG 
da Total é apenas um dos três consórcios que estão 
programados para investir perto de US $ 60 bilhões 
em projetos de LNG de grande escala nas próximas 
décadas.

Tudo isso é preocupante. Mas há esperança. Existe 
um caminho para uma solução duradoura. E a Câ-
mara Africana de Energia gostaria de ajudar. Nosso 
objetivo é oferecer soluções e financiar medidas de 
consolidação da paz e uma iniciativa de negociação. 
Para ser claro, estou falando sobre trabalhar em prol 
de um roteiro pensativo e bem planejado para a paz e 
estabilidade, sem jogar dinheiro no problema.

Certamente não estou falando sobre pagar aos 
militantes na esperança de apaziguá-los, como alguns 
propuseram. Esta é uma má ideia. Não se pode esperar 

que uma recompensa resolva um problema complexo 
e volátil como este. Pode ser um curativo temporário, 
mas não é uma cura. Sem soluções mais significativas, 
outros grupos armados poderiam facilmente substituir 
o atual. O que estou pedindo é o início de um diálogo.

Recomendamos um investimento não em retornos, 
mas em projetos socioeconômicos que capacitem os jo-
vens da região. Recomendamos substituir o desespero 
por esperança. Recomendamos substituir as promessas 
por demonstrações tangíveis de apoio e respeito pela 
comunidade. É assim que podemos criar estabilidade 
e tornar Moçambique menos vulnerável à violência e 
turbulência.

Também estamos convencidos de que chegar a 
uma solução exigirá um esforço “all hands on board”: 
Tanto a comunidade internacional quanto as partes 
interessadas da indústria de petróleo e gás têm papéis 
a desempenhar, que vão desde o apoio financeiro às 
contribuições de experiência e recursos. Aqui estão al-
gumas das etapas que nos levarão até lá, junto com 
os perigos potenciais que devemos evitar ao longo do 
caminho.

Militares de Moçambique precisam de aju-
da – não mercenários

As forças armadas de Moçambique estão lutando 
para conter os insurgentes, que parecem estar cada 
vez mais sofisticados em suas táticas. Concordo com 
Jasmine Opperman, analista da África do grupo de 
monitoramento de conflitos Armed Conflict Location 
and Event Data (ACLED), que recentemente apontou 
que as forças do governo estão na defensiva. “Eles es-
tão dispersos e os insurgentes têm muita margem de 
manobra em termos de tempo e ritmo com que se mo-
vem e em termos de ataque à vontade”, disse Opper-
man à VOA News.

Moçambique não deveria gastar recursos valiosos 
em armas estrangeiras para alugar: Isso cria, na me-
lhor das hipóteses, um cheque-mate que pode se arras-
tar indefinidamente. Seria muito mais sensato investir 
nas forças armadas de Moçambique e dedicar recursos 
nacionais para criar estabilidade através de programas 
socioeconômicos.

Os mercenários não são a única opção de Moçam-
bique. As tropas moçambicanas devem ser devida-
mente treinadas para lidar com os insurgentes de for-
ma eficaz, protegendo – e reconstruindo a confiança 
– dos civis. Eles devem ter os recursos de que precisam 
para ter sucesso. Para isso, a comunidade internacio-
nal deve fornecer assistência financeira e de treina-
mento. Assim que o treino estiver concluído, as tropas 
assumiriam a liderança na protecção das comunidades 
e Moçambique poderia enviar os mercenários estran-
geiros para casa.

Devemos ajudar as comunidades
Mas a resposta militar de Moçambique é apenas 

parte da resposta. Para desenvolver uma solução du-
radoura, devemos pensar sobre os tipos de coisas que 
tornam uma área propícia à insurreição. Desespero. 
Sentimentos de impotência.

De ser invisível e ignorado. Um fator que contribui 
para esses sentimentos em Cabo Delgado é a sensação 

entre as pessoas de que projetos de gás como o Mo-
zambique LNG se transformarão em outra instância 
da maldição dos recursos, tornando-se empresas que 
beneficiam alguns poucos enquanto trazem dificulda-
des para as comunidades vizinhas. Não tem que ser 
assim. Já acredito que os membros da comunidade po-
dem se beneficiar com o Mozambique LNG da Total 
e outras iniciativas de gás por causa das oportunidades 
de longo prazo que irão criar para aliviar a pobreza 
energética generalizada na área, apoiar a construção 
de capacidade e contribuir para a diversificação e cres-
cimento econômico.

Mas percebo que os membros da comunidade 
precisam saber que podem contar com benefícios 
tangíveis; eles não querem ser solicitados a confiar em 
potenciais ou oportunidades no horizonte. É por isso 
que devemos criar uma estrutura que garanta que os 
membros da comunidade colham benefícios concre-
tos do projeto LNG mais cedo ou mais tarde. Sugiro 
a criação de um trust da comunidade, uma estratégia 
de gestão do dinheiro do petróleo sobre a qual escrevi 
em meu livro, “Bilhões em jogo: o futuro da energia 
africana e acordos.” Isso permitiria que uma porcen-
tagem acordada das receitas do projeto de GNL fosse 
reservada para atender às necessidades mais urgentes 
dos residentes – necessidades que eles próprios identifi-
cam – que podem incluir infraestrutura, amplo acesso 
à energia, saúde, educação e empregos.

Isso seria possível com a Cooperação do governo 
de Moçambique e das empresas de petróleo e gás que 
operam lá. Como escrevi em meu livro, estabelecer 
fundos fiduciários cuidadosamente administrados para 
comunidades pode superar uma série de problemas.

Em vez de assistir a alguns poucos da elite colo-
car as receitas do petróleo em seus bolsos enquanto 
lidam com as consequências da extração, os africanos 
comuns veriam benefícios tangíveis em suas próprias 
comunidades.

Os indivíduos teriam finalmente uma palavra a di-
zer sobre como as receitas do petróleo são investidas e 
como os retornos são gastos. Suas vozes e percepções 
seriam valorizadas e capitalizadas.

Dê aos rebeldes uma saída segura
Nossa estratégia também deve levar em considera-

ção as preocupações daqueles que já foram recrutados 
para a insurgência. Os rebeldes precisam sentir que 
têm outra opção – não apenas que suas comunidades 
serão tratadas com justiça, mas também que eles e suas 
famílias podem seguir em frente com segurança.

Para conseguir isso, o governo de Moçambique 
deve estar preparado para criar um acordo de amnistia 
para os rebeldes. Os líderes do governo precisarão se 
aproximar dos grupos militantes e iniciar um processo 
de construção de confiança que culminará, com sor-
te, em um acordo mútuo de cessar-fogo. Isso deve ser 
seguido por um projecto de desarmamento e desmo-
bilização, que as petrolíferas da área deveriam apoiar.

*Título adaptado e da responsabilidade do Jornal
*Presidente Executivo, Câmara Africana de Ener-

gia (EnergyChamber.org)



19VIDÊNCIAS  E 16 DE FEVEREIRO DE 2021
DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 16 de Fevereiro de 2021 | Edição nº: 02 | Ano: 01 

Nosso compromisso é com a verdade Registro: 011/GABINFO-DEP/2020 OPINIÃO

As novas medidas do governo são uma gota de 
solução para um oceano de problemas

Governar pessoas num País democrático não significa 
uma arte de humilhar as pessoas discordantes

Salomão Muchanga / Presidente da Nova Democracia

Yaqub Sibindy / Presidente do PIMO

O Novo decreto presidencial é um condutor de 
incitação à desordem  e violação dos direitos hu-
manos da classe trabalhadora.

A boa governação é uma arte de mensuração. 
Apenas um governo capaz de compreender as 
reais dimensões dos males que flagelam o povo, 
questões específicas e em tempo concreto, é que 
está em altura de respondê-los à altura. Os mo-
çambicanos são governados por uma máquina que 
é um retrato exactamente contrário a esse ideal. 
Aqui, os núcleos de decisão desconhecem o povo 
e, consequentemente, tomam-se decisões irrealis-
tas e longíquas de satisfazer aos maiores anseios da 
sociedade.

Tal se pode dizer da medida plasmada no artigo 
17 do último decreto presidencial inerente à cala-
midade pública, o recolher Obrigatório. Com esta 
medida, os cidadãos residentes na zona metropoli-
tana estão condenados ao sumir das ruas, sob pena 
de passar a noite sob a custódia policial.

Esta é uma carta branca para a Violação dos di-

reitos humanos dos cidadãos Moçambicanos. Não 
podemos ter uma Polícia que protege a Governa-
ção e reprime o povo.

Maputo e arredores foram enjaulados, engaio-
lados, confinados, enfim, votados a passar os pró-
ximos trinta dias gozando de um tenebroso terror, 
onde o vendedor informal deve escolher entre pas-
sar fome e levar um chamboco, tendo em conta a 
instrumentalização que um punhado de  prevari-
cadores da nação promovem em nome da ordem 
e tranquilidade e agora em nome do bem estar so-
cial, sendo que não promove políticas de inclusão 
social, de apoio ao cidadão sem renda, de assistên-
cia aos órfãos e aos moradores de rua.

Mais uma vez, a voz de máximo comando - o 
senhor presidente da república - coloca a polícia 
em aberta contra-missão àquela que se comprome-
teu seguir quando jurou a bandeira. Está a ser ins-
trumentalizada para servir interesses descontextua-
lizados e em óbvia agressão aos direitos humanos.

Há uma gritante incongruência entre o re-

colher obrigatório e o facto de que grande parte 
dos cidadãos não poder chegar às suas residências 
senão depois das 23 horas, por conta da falta de 
transporte na assim chamada zona metropolitana.  
Portanto, enquanto o recolher obrigatório vigorar, 
a polícia está - como é já costumeiro - a ser usada 
para pôr em prática uma medida que só teorica-
mente é válida.

Precisamos lembrar ao regime que cerca de 
80% da população da cidade de maputo trabalha 
no sector informal? Lembramos ainda que 90.6% 
das Mulheres em Moçambique são trabalhadoras 
por conta própria associadas ao sector informal? 
(INE 2016)

A Nova Democracia, na qualidade de guardião 
dos mais altos interesses da sociedade Moçambi-
cana denuncia e considera o recolher obrigatório 
inconstitucional, anti-social e impopular. constitui 
agressivamente uma clara incitação à violação dos 
direitos humanos e promoção da exclusão social e 
economica da classe trabalhadora.

Governar um País não é igual a Governa-
ção de um Clube de Futebol, cuja natureza 
é somente puxar pelos membros e adeptos, 
virando totalmente as costas aos adversários!

Um Chefe de Estado deve prestar maior 
atenção aos que lhe contestam para diminuir 
argumentos de lhe criticarem mais! Críticas 
essas que havendo razão mesmo a seu favor, 
podem alimentar um debate público muito 
superior que a dimensão da mesma crítica!

Não é o que está a acontecer com o Pre-
sidente Nyusi! O Presidente está a dirigir os 
moçambicanos com a deontologia profissio-
nal de um Clube de Futebol! Serão ainda os 

efeitos colaterais da conquista do Campena-
to Nacional de Futebolm durante a sua Pre-
sidência ao Clube Ferroviáro de Nampula?

O Presidente de Moçambique não conse-
gue esconder ou disfarçar pelo menos o seu 
horrível ódio contra as pessoas discordantes 
as suas ideias!

Se o próprio Deus criou pessoas com 
pensar diferente, quem somos nós para uni-
formizar o pensamento dos moçambicanos 
em torno do Nyusi e da Frelimo? Cada vez 
que o Presidente de todos os moçambicanos 
é contrariado, pensa logo que todos os mo-
çambicanos já não gostam dele, chegando 

ao ponto de pagar marginais intelectuais 
para escrever a favor da sua imagem sem 
nenhuma necessidade!

Sr Presidente da República, recorda 
quando convidou a população de Chiango a 
abandonar a cidade para ir viver no campo, 
onde não há perigo da travessia de estradas 
para evitar atropelamentos? A opinião pú-
blica não abonou positivamente o seu dis-
curso! Que tal se tivesse evitado responder 
de forma hostil aquelas provocações, man-
dando construir a ponte de travessia aérea 
sem tecer respostas nervosas em defesa da 
sua pessoa?
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Que a solidariedade se multiplique pelo mundo para 
que nenhuma pessoa sofra sozinha

Dom Luís Lisboa

Estimados irmãos, estimadas irmãs: 
Hoje escrevo, especialmente, para dar 
voz à SOLIDARIEDADE, palavra que 
tem se tomado gesto concreto no dia-a-
-dia, em Cabo Delgado. O conflito ar-
mado no norte da província, a pobreza, 
as enfermidades e tempestades deixam 
um rasto de morte, medo e desespero, 
mas as muitas mãos que se estendem 
para nos apoiar e a nossa fé acendem 
em nós a ESPERANÇA. 

Em meio a tanta dor e sofrimento vi-
vido por milhares de pessoas, a solida-
riedade se faz empatia, COMPAIXÃO, 
com rostos bem concretos: Papa Francis-
co, homens e mulheres de Moçambique 
e de outras partes do mundo, dioceses. 
Paróquias, associações, grupos, congre-
gações religiosas, organizações, através 
de projectos de emergência e outros, que 
com diferentes colaborações, têm per-
mitido que milhares de pessoas tenham 
alimentos, casas, sanidade, apoio psicos-
social... e reconstruam seus sonhos. 

Com os recursos recebidos, a Dioce-
se de Pemba, através da Cáritas e das 

Paróquias ajudou, em 2020 e Janeiro 
de 2021, a mais de 140.000 pessoas di-
rectamente e cerca de 500.000 indirec-
tamente, com a distribuição de kits ali-
mentares (400 toneladas de arroz, 112 
toneladas de feijão, 400 toneladas de 
farinha de milho, 64 mil litros de óleo, 
sal, leite para recém nascidos, massa, 
açúcar, biscoitos e refrescos; mais de 
sete mil kits de materiais de higiene (sa-
bão, certeza, lixívia, baldes para lavar 
as mãos), roupas, ferramentas (catanas, 
enxadas, machado), 18 toneladas de se-
mentes, mais de 25 mil máscaras, 2.600 
kits de cozinha (panela, frigideira, co-
pos, pratos, facas, colheres), kits digni-
dade (pensos, capulanas. baldes), mate-
riais de abrigo (lonas, esteiras, mantas, 
redes mosquiteiras), baldes para arma-
zenar água e material escolar.

Construção de 1400 casas, latrinas e 
duas Unidades de Saúde; Reconstrução 
de escola; Contribuição para o trans-
porte de famílias e iniciativas de sub-
sistência (125 máquinas de costura, li-
nhas, agulhas, tesouras, capulanas e kits 

marcenaria plaina, esquadro, formão, 
arco, martelo, chaves, pedra fia, serrote, 
alicate): 17 termómetros para a Educa-
ção, instalação de sistema de lavagem 
das mãos, campanhas de prevenção à 
Covid-19: atendimento a 10 mil pessoas 
em grupos de apoio psicossocial. 

Partilhar o que temos feito expressa 
a nossa imensa GRATIDÃO e o dese-
jo de que a solidariedade se multiplique 
pelo mundo para que nenhuma pessoa 
sofra sozinha. Somos testemunhas que 
as pequenas acções feitas por muitos são 
capazes de mudar o mundo. 

Assim: diante da impossibilidade de 
abraçar a todos que nos têm ajudado no 
alívio do sofrimento de pessoas de nos-
sa Província, queremos fazer um gesto 
de comunhão. Por isso, para devolver e 
multiplicar na CASA COMUM todo o 
bem que temos recebido, em Fevereiro, 
as paróquias de nossa Diocese planta-
rão uma árvore, pois acreditamos na 
força da vida presente em todas as pes-
soas e que, essa força contagiada, vence 
a morte. 

O último acto do Bispo de Pemba

                      Tabela de Assinaturas   

Formato Período 
Trimestral Semestral Anual 

Tabloide 1 800,00 MT 2 800,00 MT 4 900,00 MT

 e- Paper/ Digital 1 800,00 MT 2 500,00 MT 4 700,00 MT

Contacto:
E-mail: admin@evidencias.co.mz           

Cel: +258 840401038 

Nota:

 Subscreva a um dos pacotes e ganha acesso ilimitado a conteúdos Premium e o e-Paper , ou 
seja, o jornal semanal tal como é impresso, para ler no Smartphone, Tablet ou Computador.
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Dez anos depois Líbia continua em 
Estado do caos

Crise vai obrigar mais países africanos a pedir alívio da dívida privada

Madji, 36 anos, dentista em 
Tripoli, lembra-se da “centelha 
da revolução” em Fevereiro de 
2011. Era estudante quando no 
dia 15 desse mês, em Benghazi 
(leste), as forças líbias disparam 
sobre famílias que pediam jus-
tiça para os parentes massacra-
dos em 1996 numa prisão para 
detidos políticos em Tripoli.

O movimento de revolta 
conhecido como Primavera 

Árabe tinha partido da vizinha 
Tunísia, em Janeiro, e inflamou 
a região do Norte de África e 
do Médio Oriente.

Madji considera que a re-
volução “era necessária” e diz 
que ainda acredita nela, “em-
bora 10 anos depois o país este-
ja ainda mergulhado na guer-
ra, na violência e na confusão”.

Após anos de impasse no 
país, dividido em dois campos, 

Dez anos depois do início da revolução que 
derrubou Muammar Kadhafi, a Líbia ain-
da não conseguiu sair do caos e os líbios, 
exaustos, continuam privados dos imensos 

recursos energéticos do país.

A directora executiva da Comissão Económi-
ca das Nações Unidas para África (UNECA), 
Vera Songwe, alertou hoje que o efeito econó-
mico da pandemia de covid-19 deverá obrigar 

mais países a recorrerem ao alívio da dívida junto dos 
credores privados internacionais.

Primavera Árabe

Defende directora executiva da UNECA

foram conseguidos progressos 
políticos “tangíveis” nos últi-
mos meses, segundo o secretá-
rio-geral da ONU.

Acordou-se um cessar-fogo, 
registou-se uma recuperação 
na produção de petróleo e 
foi designado um primeiro-
-ministro interino, Abdel Ha-
mid Dbeibah, para assegurar a 
transição até às eleições marca-
das para Dezembro.

Mas os desafios são colos-
sais depois de 42 anos do an-
terior regime e de uma década 
de violência, que se seguiu à 
intervenção internacional com 
cobertura da NATO desen-

cadeada em Março de 2011 
e concluída em Outubro do 
mesmo ano com a morte do 
“Guia” Kadhafi, perseguido 
até ao seu feudo de Sirte.

A Líbia continua minada 
pelas lutas de poder, a força das 
milícias, a presença dos mer-
cenários estrangeiros, assim 
como a corrupção. As infra-
-estruturas foram arrasadas e 
os serviços falham.

Na anarquia, o país tornou-
-se a placa giratória do tráfico 
de pessoas no continente. De-
zenas de milhares de migrantes 
vindos da África subsaariana 
em busca do “El Dorado” eu-

ropeu são vítimas dos trafican-
tes, muitos morrem a tentar 
atravessar o Mediterrâneo.

 “Dez anos depois da re-
volução, a Líbia é um Estado 
ainda mais desfigurado do que 
era com Kadhafi”, considera 
Emadeddin Badi, especialista 
da Iniciativa Global, sediada 
em Genebra.

“A situação é catastrófica 
para a população devido aos 
repetidos conflitos e às divi-
sões”, lamenta Mazen Khei-
rallah, 43 anos, funcionário da 
Companhia Nacional de Elec-
tricidade em Zawiya (oeste de 
Tripoli).

Salima Younis, uma secre-
tária de 57 anos, de Tripoli, que 
diz ter estado todos estes anos 
“ocupada tentando, dia após 
dia, evitar as balas, literalmen-
te, fala de “raiva” dos “muitos 
que vivem numa (…) pobreza 
crescente, num país rico”.

O país com as maiores re-
servas de petróleo de África 
tem a economia em “depres-
são” depois de uma década de 
conflito. Em Dezembro a pro-
dução atingiu os 1,2 milhões de 
barris/dia, quando há 10 anos 
era de 1,5 a 1,6 milhões de bar-
ris diariamente.

Com o dia a dia pontuado 
pela escassez de liquidez e ga-
solina, cortes de energia e infla-
ção, os líbios "vão ficando cada 
vez mais pobres", sublinha 
Emadeddin Badi.

“Com o aumento contínuo 
dos preços já não podemos vi-
ver dignamente”, refere Mazen 
Kheirallah, adiantando que a 
situação ainda se agravou com 
a pandemia de covid-19. AFP/
Angop

"Os países africanos não 
têm as almofadas de resiliên-
cia que tinham em 2020", ex-
plicou Vera Songwe, admitin-
do que "provavelmente haverá 
mais países que vão optar pelo 
enquadramento da dívida do 
G20".

Numa entrevista citada 
pela Bloomberg, a também 
subsecretária-geral das Nações 

Unidas disse que o recurso ao 
Enquadramento Comum para 
o Tratamento da Dívida, para 
além da Iniciativa de Sus-
pensão do Serviço da Dívida 
(DSSI), acontece porque os 
países africanos precisam de 
mais verbas para comprar as 
vacinas contra a covid-19.

Em Janeiro, o Chade tor-
nou-se o primeiro país africa-

no a pedir alívio da dívida nos 
termos acordados em Novem-
bro pelo G20, que implica que 

quem receba uma moratória 
sobre a dívida oficial, isto é, a 
países e instituições financei-

ras, tem de pedir as mesmas 
condições ao sector privado.

Isto implica, de acordo 
com as agências de notação 
financeira, uma alteração aos 
termos acordados com os cre-
dores privados, o que confi-
gura, automaticamente, uma 
situação de Incumprimen-
to Financeiro, ou 'default', 
porque o contrato original é 
alterado.

Depois do Chade, a Etió-
pia anunciou que ia abordar 
os credores privados, e a Zâm-
bia, que foi o primeiro país a 
entrar em 'default' ainda no 
ano passado, seguiu o exem-
plo. Angop 
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FOTO DA SEMANA 

Arranca este mês teste de Vacina contra
 Covid-19 no país

Depois de ter falhado o arranque em De-
zembro último, Moçambique entra, a par-
tir deste mês, para o grupo de países, no 
mundo, que se encontram a fazer testes de 

vacina contra a Covid-19. Trata-se de um estudo que 
será liderado pelo Centro de Investigação em Saúde 
da Manhiça (CISM), em parceria com a Faculdade de 
Medicina da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
que visa essencialmente apurar a eficiência da vacina 
BCG, usada contra a tuberculose, no combate ao coro-
na vírus.

O referido estudo vai envol-
ver 350 funcionários do sector 
da saúde, na província e cidade 
de Maputo, durante os próxi-
mos meses, para determinar 
se a vacina BCG, actualmente 
usada no combate à tuberculose 
no país, é capaz ou não de pre-
venir a infecção e tratamento 
de formas graves da Covid-19.

Para o teste daquela dro-
ga usada em muitas partes do 
mundo para o combate à tu-
berculose, parte-se da hipótese, 
sustentada por vários estudos a 
nível mundial, segundo a qual a 

Covid-19 tem menores taxas de 
infecção e mortalidade em paí-
ses onde o uso da vacina contra 
a tuberculose é obrigatório.

Em Moçambique a vacina 
é usada para imunização de 
crianças à nascença desde a dé-
cada 70, tal como explicou Hé-
lio Mucavel, responsável pela 
área de doenças respiratórias 
no CISM.

“No nosso país, quando a 
criança nasce, antes de ter alta 
hospitalar, recebe esta vaci-
na que é contra a tuberculose. 
Notou-se que os países da Ásia 

e África onde o uso da vacina 
BCG é obrigatório, a incidência 
da Covid-19 era reduzida com-
parada com países em que o 
uso da BCG é descontinuado, o 
que fez a comunidade científica 
levantar a hipótese de que pode 
ser um factor protector contra a 
Covid-19”, referiu a fonte.

Os ensaios clínicos com a 
vacina de tuberculose, no país, 
terão uma duração de seis me-
ses, período findo o qual serão 
conhecidos os resultados preli-
minares, que serão depois com-
pulsados com resultados dos 

outros países que irão levar a 
cabo o mesmo tipo de teste.

Trata-se de países como 
Cabo Verde e Guiné-bissau que 
estão a testar a mesma droga, 
que poderá ser crucial no com-
bate à pandemia do Corona 
vírus, que continua a dizimar 
vidas a nível global.

Os 350 funcionários de 
Saúde, que servirão de “co-
baias” para o ensaio clínico, 
serão divididos em dois grupos, 
sendo que ao primeiro será ad-
ministrado a vacina e ao outro 
será administrada uma subs-

Reginaldo Tchambule

Foto: Albano Uahome

Processo é liderado pelo CISM

  350 profissionais de Saúde participam do ensaio 
tância inerte.

Depois serão comparados 
os dados dos dois grupos para 
se entender até que ponto o 
grupo administrado a droga é 
mais resistente à infecção por 
Covid-19, em relação ao grupo 
não imunizado.

“Neste tipo de experimen-
tos geralmente fazem-se dois 
grupos, em que um é adminis-
trado a vacina em estudo, que 
neste caso é o BCG, e no outro 
grupo é administrado o que nós 
cientificamente chamamos de 
placebo, que nada mais é que 
uma substância que não tem 
nenhuma acção que pode ser 
soro fisiológico. Vamos ter es-
tes dois grupos e vamos segui-
-los por seis meses”, destacou a 
fonte.

Findo este processo, o estu-
do será submetido ao comité de 
ética médica de cada um dos 
três países, antes de ser apro-
vado ou não pelos respectivos 
ministérios da saúde. Em Mo-
çambique estarão envolvidos 
sete pesquisadores.
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Vergonha de Calisto Cossa exposta

“Um completo martírio”. É assim como auto-
mobilistas descrevem as suas viagens pelas 
avenidas e ruelas que serpenteiam a capital da 
província de Maputo, a cidade da Matola, que 

aos poucos vai sendo escangalhada pelo tempo, peran-
te o olhar inerte de quem jurou tudo fazer para mate-
rializar o sonho da “Matola que queremos”.

Na verdade, os munícipes 
da Matola compraram esse 
discurso, sem saber que logo 
depois seriam apunhalados pe-

las costas e que, afinal, a “Ma-
tola que queremos” seria uma 
Matola esburacada, inundada, 
intransitável e que cheira a 
lixo.

Durante a sua campanha 
para as últimas eleições autár-
quicas, Calisto Cossa vendeu 

a ideia de que tinha um plano 
para acabar com as inunda-
ções urbanas nesta urbe e que 
continuaria a envidar esforços 

para o melhoramento da rede 
viária. Prometeu construir 
uma vala de drenagem que 
seria uma espécie de espinha 
dorsal para o escoamento de 
todas as águas pluviais, alivian-
do, assim, os bairros do sofri-
mento sempre que chove. O 

mandato vai já a meio e nem 
uma pedra foi movida. 

Hoje, os munícipes deste 
ponto do país sentem-se traí-
dos, por terem chancelado 
mais um mandato a um gover-
no municipal sem ideias e que 
se mostra incapaz de oferecer 
soluções aos problemas que se 
multiplicam a cada dia.

Mas, a indignação e decep-
ção não é só dos munícipes. 
É também de quem visita ou 
escala a Matola de passagem, 
pois, por mais que se tente es-
conder, quando uma casa está 
suja e desarrumada, a poeira, 
a má estética e o cheiro sempre 
denunciam.

É, pelo menos, esta a im-
pressão com que fica quem 
escala bairros como Nkobe, 

Liberdade, Matola Gare, Ma-
chava 15, Bunhiça, Machava-
-Socimol, Tsalala, T3, Ma-
hlampsene, Muhalaze, e certos 
pontos da zona cimento, por 
esses dias de chuva. A Matola 
transborda falta de cuidados e 
carrega profundas marcas do 
desleixo das autoridades. 

Tornou-se uma tarefa dos 
deuses fazer meio quilómetro 
de carro pelas estradas daquela 
urbe, de tão esburacadas e pe-
ladas como ficaram as vias que 
interligam os bairros onde vive 
o cidadão comum. A Av. Josina 
Machel, sobretudo no troço da 
Mafureira, ou mesmo na Zona 
de 15, está num estado que só 
não envergonha aquele que 
perdeu sensibilidade. 

Em outras andanças onde 

a vergonha ainda impera, di-
rigentes se demitem quando 
vêem que não são capazes de 
dar mais nada ao povo que ju-
raram servir. Muitos colocam 
o lugar à disposição para per-
mitir que pessoas com ideias 
frescas possam remar e levar o 
barco a bom porto.    

Mas cá entre nós a críti-
ca serve apenas para acordar 
dorminhocos ávidos de simu-
larem trabalho para, logo de-
pois, voltarem a “curtir” a sua 
soneca. Foi o que se viu esta 
semana, quando, o desapare-
cido e, todo raro, presidente da 
Matola, Calisto Cossa decidiu 
voltar à ribalta preocupado em 
tapar buracos debaixo da chu-
va, como que a reclamar pro-
tagonismo depois do leite (do 
senhor) derramado. 

Foi vergonhoso ver senho-
res grandes mobilizados por 
uma chuva miúda para ten-
tarem desmentir sua própria 
inoperância. Quanto a nós, o 
Edil da Matola, devia ter con-
tinuado relaxado e a chafurdar 
na lama da sua arrogância, 
mandando “passear” cada um 
dos munícipes, que diariamen-
te contribui para que o exe-
cutivo municipal possa prover 
soluções.

Acorda Calisto Cossa! Não 
se governa com recados em 
jornais, não se governa com 
conferências de imprensa, 
muito menos com obras simu-
ladas, ou entrega de equipa-
mentos para irem tapar fugas 
de água. A governação tem 
que ser planificada, as acções 
não podem ser esporádicas e 
deve haver sempre compro-
misso com o povo. “Mas, a indignação e 

decepção não é só dos 
munícipes. É também 

de quem visita ou escala 
a Matola de passagem, 

pois, por mais que se tente 
esconder, quando uma casa 

está suja e desarrumada, 
a poeira, a má estética e o 
cheiro sempre denunciam.
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“Queremos fazer um bom campeonato”

A associação Black Bulls vive um perfeito estado 
de graça neste arranque da temporada. A for-
mação de Tchumene, Matola, soma 10 pontos 
em quatro jornadas, fruto de três vitórias e um 

empate, e lidera de forma isolada o Moçambola. Apesar 
do sucesso imediato alcançado, Hélder Duarte, timonei-
ro dos “Touros”, prefere ser modesto e diz que nem nos 
sonhos acreditava que estaria neste momento na lide-
rança da prova máxima do futebol nacional.

Hélder Duarte diz que nem em sonhos acreditava que ia liderar o campeonato

A curta história da Associa-
ção Black Bulls começou a ser 
escrita, há pouco mais de uma 
década, concretamente (2008) 
com apenas escalões de forma-
ção. Mas só uma década depois 
é que o que parecia apenas um 
projecto de formação ganhou 
outra dimensão.

Em 2018, os Touros in-
troduziram os seniores, tendo 
logo no primeiro ano se sagra-
do campeões do Campeonato 
da Cidade de Maputo. Um 
ano depois, ou seja em 2019, a 
formação sediada na província 
de Maputo deu o salto para a 
alta-roda do futebol nacional, 
tendo vencido no ano seguin-
te a fase regional que lhe valeu 
um lugar na fina flor do futebol 
nacional

Todas estas conquistas tive-
ram um dedo de Hélder Duar-
te, treinador português, cedido 
pelo FC Porto, que coordena-
da todos escalões de formação 
da equipa fundada e presidida 
por Junaid Lalgy. Duarte foi 
responsável pela proeza da iné-
dita qualificação ao Moçam-
bola e comanda o seu conjunto 
numa estreia de sonho.

“Não esperávamos estar, 
nesta quarta jornada, isolados 
na primeira posição. Quere-
mos fazer um bom campeona-
to, cientes das nossas capaci-

dades e pelo que temos vindo 
a desenvolver nos últimos três 
anos. Pretendemos ser compe-

“Temos objectivos traçados, que 
passam por entrar em campo 
para vencer desde os iniciados 

até os seniores. Não é por sermos 
primeiros que vamos mudar o chip e 
os objectivos. O nosso objectivo é jogo 

a jogo e depois no final faremos as 
contas. No nosso balneário a tabela 
está invertida para os jogadores não 
entrarem em euforias com a posição 

que ocupamos. Estamos preocupados 
em desenvolver jogadores e potenciá-

los porque nunca ninguém foi 
campeão na quarta jornada

titivos e ganhar todos os jogos, 
mas sabemos, que isso não será 
possível porque, por um lado, 
temos equipas com muito va-
lor e com maiores investimen-
tos em relação à nossa e, por 
outro, estamos com ambições 
acrescidas. Mesmo com as nos-
sas limitações ninguém vai nos 
tirar a vontade de trabalhar e 
de querer ser melhores”, pro-
jectou Duarte.

Liderar o Moçambola não 
muda os planos traçados pela 
direcção da Associação Black 
Bulls nesta primeira aparição 
no convívio dos grandes do 

futebol nacional. Entrar em 
campo para arrasar e fazer as 
contas no final do campeonato 

Duarte Sitoe

  Inspirados na formação do FC Porto para arrasar no Moçambola 

são os objectivos imediatos da 
ABB e de Hélder Duarte.

“Temos objectivos traça-
dos, que passam por entrar em 
campo para vencer desde os 
iniciados até os seniores. Não 
é por sermos primeiros que va-
mos mudar o chip e os objecti-
vos. O nosso objectivo é jogo a 
jogo e depois no final faremos 
as contas. No nosso balneário 
a tabela está invertida para os 
jogadores não entrarem em 
euforias com a posição que 
ocupamos. Estamos preocupa-
dos em desenvolver jogadores 
e potenciá-los porque nunca 
ninguém foi campeão na quar-
ta jornada”, sublinha.

Pilares assentes na 
formação do homem

E porque os maiores clu-
bes do mundo têm a formação 
como alicerce, a ABB tem os 

seus pilares assentes nas cama-
das iniciais e pretende ser uma 
referência em Moçambique. 
Aliás, essa aposta já trouxe re-
sultados a médio prazo.

 “Não escolhemos o atleta 
por mero acaso. Identificamos 
o talento e os jogadores para 
aquilo que é a nossa ideia de 
jogo. Há processos contínuos 
que partem dos iniciados até 
aos seniores, uma vez que os 
jogadores já pensam na nos-
sa forma de jogar. Só para se 
ter uma ideia, o nosso quar-
teto defensivo no jogo contra 
o Ferroviário está a três anos 
connosco. São jogadores que 
conhecem as nossas dinâmicas 
de jogo e sabem o que quere-

mos, ou seja, são atletas que 
conhecem a nossa metodolo-
gia de treino e princípios. Não 
formamos só atletas, queremos 
contribuir para a formação do 
homem. Para quem já prestou 
atenção nos nossos jogos ne-
nhum jogador deixa papel e 
recipiente de água jogados no 
chão. Temos princípios e re-
gras de conduta”, revelou.

Hélder Duarte não prome-
teu uma equipa capaz de arra-
sar os adversários e jogar ao tri-
plo, mas nas primeiras quatro 
jornadas venceu as primeiras 
três jornadas com nota artísti-
ca e jogou de peito aberto com 
o sempre candidato Ferroviário 
graças, a um futebol sustenta-
do nas ideias das camadas ba-
ses do FC Porto, segundo conta 
ao Evidências.

“Trouxemos uma ideia de 
jogo usado nos escalões de for-
mação do FC Porto e tentamos 
introduzir essas ideias aqui na 

ABB. Tivemos uma vantagem 
de chegarmos cá e iniciarmos 
o projecto e isso foi importante 
para implementamos as nos-
sas ideias. O nosso trabalho é 
transversal, ou seja, ele começa 
nos sub-10 e vai até aos senio-
res. Eu sou treinador dos da 
equipa principal e dos sub-17. 
Os atletas da ABB, que estive-
ram na Taça Cosafa trabalha-
ram comigo. Temos ainda o 
Inácio que treina a equipa B e 
os sub-13. Ter uma boa forma-
ção na base é importante para 
os aspectos que queremos de-
senvolver nos seniores e pelos 
vistos está a dar resultados”. 

Continua da pag 25
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Taça Cosafa: “O mérito não é só da ABB”

Moçambique conquistou, 
em Dezembro último, a Taça 
Cosafa, por sinal pela primei-
ra na história e o grosso dos 
jogadores faz parte da forma-
ção da ABB. Hélder Duarte, 
sem esquecer o seleccionador 
nacional, divide os louros com 
outras equipas que, na sua opi-
nião, trabalham seriamente na 
formação.

“O mérito não é só da 

ABB. Em Moçambique há 
clubes que apostam na forma-
ção. O Ferroviário de Maputo 
e o Ferroviário da Beira têm 
trabalhado muito na forma-
ção de jogadores. Esses dois 
clubes têm bons jogadores e 
até temos alguns jogadores 
que pescamos neles. Há mui-
ta qualidade na formação em 
Moçambique. A formação 
acarreta custos. Temos uma 

academia que nos permite 
ter 50 atletas de todas as pro-
víncias graças ao trabalho de 
caça de talentos que fizemos, 
mas são custos elevados, uma 
vez que a alimentação, hospe-
dagem e escola é o clube quem 
paga. Os pais desses atletas 
confiaram-nos de formar o 
homem do amanhã. Quanto 
mais equipas apostarem na 
formação, as nossas selecções 

terão sucesso”.
O grosso dos treinadores 

nacionais sempre reclamou 
da qualidade do jogador mo-
çambicano, declarando que 
o mesmo chega aos seniores 
com viárias lacunas. Duarte 
comunga da mesma ideia, mas 
deixa um reparo. 

“Temos que aceitar essa 
realidade e procurar os facto-
res que contribuem para isso. 

Continuação da pag 24

Há que olhar a qualidade dos 
campos e a qualidade dos trei-
nadores que trabalham na for-
mação. Venho da formação do 
FC Porto e todos sonhávamos 
um dia chegar à equipa prin-
cipal, mas os melhores devem 
trabalhar na formação e isso 
exige investimento. Trabalha-
mos em condições ímpares. 
Brevemente teremos quatro 
campos com relva natural e 
um sintético e isso obriga-nos 
a fazer melhor que os outros. 

Ao cabo de quatro jorna-
das, o presidente da Repúbli-
ca suspendeu o Moçambola 
devido a curva ascendente dos 
números de infecções e óbitos. 
Aos olhos do treinador, esta in-
terrupção vai, de certa forma, 
quebrar o ritmo das equipas. 
Este confessa que  procura 
“beber” dos já conceituados 
e de classe mundial como José 
Mourinho, Sérgio Conceição, 
Luís Castro, Ruben Amorim e 
Jorge Jesus. 

“Ficamos quase um ano 
sem competições. Começamos 
a treinar para o Moçambola 
e agora a prova está suspen-
sa. É obvio que esta paragem 
vai quebrar o ritmo das equi-
pas. Agora os atletas treinam 
em casa e com isso não temos 
como desenvolver as suas ca-
pacidades”, ajuntou.

Regresso aos treinos depende dos 
resultados dos testes
Tal como prometeu a Federação Moçambicana 

de Futebol, disputada que é a quarta jornada, 
apesar da interrupção do Moçambola, todos os 
14 clubes foram submetidos à testes de despis-

te da Covid-19, estando somente a espera dos resultados, 
que ditarão a retoma ou não das actividades.

Clubes do Moçambola já começaram a testar

O Campeonato Nacional de 
Futebol, vulgarmente conhecido 
por Moçambola, está suspenso 
por 30 dias. Esta interrupção 
enquadra-se nas medidas de pre-
venção que têm em vista mitigar 
a propagação da covid-19. 

Contudo, parece que há uma 
luz no fundo do túnel para a Liga 
Moçambicana de Futebol e para 
os clubes. O regresso aos trei-
nos e quiçá do campeonato está 

dependente dos resultados dos 
testes de despiste da Covid-19, 
que já estão em curso, segundo 
o Evidências apurou, esta sexta-
-feira, data em que acompanhou 
a testagem da Associação Black 
Bulls, Costa do Sol, Ferroviá-
rio de Maputo e Inkomati de 
Xinavane.

Segundo apuramos, após o 
anúncio da interrupção, a Liga 
Moçambicana de Futebol e os 

Duarte Sitoe

que ser testadas. Para o efeito, 
elas terão que mandar o nú-
mero de pessoas que deverão 
ser testadas, indicar o ponto 
focal para iniciar a testagem 
massiva a todos. Os resulta-
dos que dai advirem vão ser 
o fio condutor para o Chefe 
do Estado autorizar ou não a 
realização de treinos, enquan-
to o Moçambola não inicia, 
caso contrário vai manter as 
medidas em vigor”, disse o 
Director de Desporto de Alto 
Rendimento, Francisco da 
Conceição.

Refira-se que os primeiros 
resultados dos testes dos 14 
planteis do Moçambola pode-
rão ser conhecidos a partir da 
próxima semana.

clubes solicitaram ao Presi-
dente da República, através da 
Secretária do Estado do Des-
porto, o relaxamento das me-
didas, que ditaram a suspensão 
do Campeonato Nacional de 

Futebol.
 “Levamos a posição dos 

clubes para o Conselho de Mi-
nistros e o Presidente da Re-
pública determinou que todas 
equipas do Moçambola têm 
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Artistas querem compreender como será aplicado 
o 1% do Orçamento do Estado às artes e à cultura

AEMO encerrada temporariamente após 
detectar-se caso positivo de covid-19

Moçambique comprometeu-se a aplicar um 
porcento do Orçamento do Estado (OE) 
ao sector artístico e cultural até 2030. O 
compromisso foi assumido na Cimeira da 

União Africana pela Ministra dos Negócios Estrangei-
ros, Verónica Macamo. Todavia, até aqui não está claro 
como é que o valor será canalizado, situação que preocu-
pa a classe artística do país.

A Associação dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO) estará encerrada nos próximos cator-
ze dias, depois do escritor e membro daquela 
instituição, Aurélio Furdela, ter testado positi-

vo ao novo coronavírus.

Evidências 

Evidênciais 

Os fazedores das artes e cul-
tura receberam a notícia com 
agrado de que 1% do Orça-
mento seria canalizado para 
projectos artísticos, contudo, es-
tão preocupados com aplicação 
da verba que será destinada ao 
sector nos próximos nove anos. 

O conceituado artista plás-
tico, Naguib, em entrevista ao 
diário O País, começou por elo-
giar o trabalho que tem sido le-
vado a cabo por Eldevina Mate-
rula, mas mostrou desagradado 
pelo prazo da iniciativa.

 “Nada está claro em termos 
de aplicação e de gestão. Por 
isso mesmo aconselho, primei-
ro, aos meus colegas para não 
entrarem em euforia. Temos de 
reconhecer o excelente trabalho 
que a Ministra do Turismo e 
Cultura tem levado a cabo, mas 
o Governo tinha que explicar 
como será utilizada a percenta-
gem”, explicou.

Por outro lado,Naguib con-
sidera que a aplicação do 1% 
do Orçamento do Estado às 
artes e cultura é urgente e não 
se pode adiar para daqui a nove 
anos. 

“Faz-me confusão a falta de 
definição para que é que servi-
rá esse 1%. Não sabemos quem 
vai gerir esse orçamento. Será 
o Ministério da Cultura ou os 
artistas? Para que fim será des-
tinado esse 1%? Estamos a falar 
de 1% num universo, se calhar, 
de 20 mil artistas, em todas as 
áreas. Acho que nós os artistas 
devemos ficar calmos até haver 
uma explicação detalhada pela 
Ministra da Cultura”, disse o 
artista plástico, tendo depois 
acrescentado que “espanta-me 
que um valor que irá sair do OE 
de Moçambique tenha sido de-
cidido na União Africana (UA) 
se já havia esse interesse”.

Mesmo reconhecendo a fal-

Por temer que o vírus se alas-
tre pela instituição e infecte os 
outros funcionários, a direcção 
da AEMO optou por fechar as 
portas, uma vez que além dos 
escritores, a instituição, mesmo 
com a pandemia, tem recebido 
visitas frequentes dos amantes da 
literatura.

De acordo com o secretá-
rio – geral da AEMO, Carlos 
Paradona, Aurélio Furdela co-
meçou a apresentar sintomas da 
infecção há uma semana e a sua 
contaminação foi confirmada na 

ta de clareza na aplicação do 
valor que será alocado às artes 
e cultura nos próximos nove 
anos, Naguib defendeu que o 
Governo deve criar a Lei do Ar-
tista, capaz de definir quem é o 
artista e por que é artista

“Por exemplo, a CTA está 
virada para o lucro e tem sido 
apoiada pelo Estado e os seus 
integrantes viajam com o Presi-
dente da República pelo mundo 
inteiro. E a cultura? Nós temos 
direito de ir para fora e promo-
ver o mapiko, o nyau e a timbi-

quinta-feira. “Ele está bem, com 
uma gripe em casa”, disse Carlos 
Paradona.

Depois de tomarem conhe-
cimento de que Furdela testou 

positivo à covid-19, os funcioná-
rios da AEMO deslocaram-se 
ao Hospital Geral de Mavalane, 
para que todos fossem testados, 
mas como não apresentavam 
sintomas visíveis não lograram 
intento que os levou para aquela 
unidade sanitária.

 “Infelizmente, no local, a 
AEMO foi informada que os 
testes são feitos àqueles que 
apresentam sintomas manifesta-
mente visíveis e, como nenhum 
de nós apresenta esses sintomas, 
recomendaram-nos a ficar em 
quarentena, pelo que, estaremos, 
nas próximas semanas, encerra-
dos”, explicou Paradona.

Antes do encerramento, a 
instituição realizou uma mesa 
redonda em homenagem ao 
poeta e político Marcelino dos 

Santos, que nas artes é conhe-
cido como Kalungano. Ele foi 
lembrado por ocasião da passa-
gem do primeiro aniversário da 
sua morte.

Importa referir que foram 
adiadas todas actividades que a 
Associação dos Escritores Mo-

çambicanos havia marcado para 
as próximas semanas.

la. Precisamos desse direito de 
ter financiamento e não patro-
cínio, para que também possa-
mos fazer eventos fora do país. 
Por mais que eu vá aos bancos 
para buscar financiamento, não 
terei. Temos que ver a identi-
dade dos nossos bancos. Neles, 
quem se identifica com nyau? O 
que é nyau para os investidores 
estrangeiros?”.

Por sua vez, Quito Tembe, 
Director do Festival KINANI, 
também entrevistado pelo diá-
rio o País, não pensa muito na 

criação de novos fundos ou coi-
sas assim, até porque já existe 
o FUNDAC e os artistas estão 
representados na CTA. “Deve-
-se revitalizar as instituições que 
existem, como casas da cultura, 
que podiam servir de incubado-
ras que dessem voz aos artistas 
que não têm estúdios e internet 
para divulgar os seus trabalhos. 
“Não inventaria novas institui-
ções ou formas de gerir o fundo, 
mas, com esse 1%, iria repen-
sar nessas instituições de outra 
reforma”.

Importa referir 
que foram adiadas 
todas actividades 
que a Associação 
dos Escritores 
Moçambicanos 
havia marcado 
para as próximas 
semanas..
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Na província de Gaza, 
onde se localiza a recém-cria-
da Zona Económica Especial 
de Agro-negócio do Limpopo 
(ZEEA-L), com potencial para 
a produção de arroz, milho, 
hortícolas, carnes vermelhas e 
aves, entre outros, o sentimen-
to dos produtores é de gran-
de decepção com o projecto 
Sustenta.

É que, na aura do seu lança-
mento, o Governo mobilizou os 
PACES e pequenos empresá-
rios para aderirem ao projecto 
com as promessas de financia-
mento e criação de uma cadeia 
de valor do agro-negócio. To-
dos ficaram expectantes. 

Em Novembro, após meses 
de ensaios, com simulação de 
entrega de tractores de ponta 
pelo meio, o Governo decidiu 
abrir o jogo: os tractores para 
a lavoura seriam alugados e o 
Governo iria posteriormente 
pagar.

Essa situação levou a uma 
corrida desenfreada à maqui-
naria agrária. Os tractores vie-
ram de todos os lados e muitos 

empresários correram à banca 
para contrair empréstimo por 
forma a adquirir aqueles meios 
para “agarrarem” a oportu-
nidade. Tudo era coordenado 
pela Hidráulica do Chókwè – 
HICEP, entidade responsável 
pela gestão do regadio.

Já com as máquinas no ter-
reno, os empresários são infor-
mados que deviam arcar com 
todas as despesas da lavoura e 
que o dinheiro seria ressarcido 
pelo Governo, posteriormente. 
Essa situação, fez muitos em-
presários daquele ponto do país 
a abandonarem o projecto.

Um dos PACES desiludidos 
com o projecto lembra que foi 
o ministro Celso Correia quem 
orientou a reunião na qual fi-
cou definido que quem tivesse 
tractores podia levar para lá.

“Eu saí do Projecto Sustenta 
quando começou a não andar, 
porque quando lançaram con-
vidaram todos os agricultores 
e pequenos empresários. Dis-
seram que quem tinha tractor 
podia meter no projecto e algu-
mas pessoas acabaram fazendo 

Continuação da pag 03

Tractores parqueados em Chókwè

Máquina de Propaganda despachada 
pelas províncias 

empréstimos, outros tiraram 
alguns tractores de Maputo 
para Chókwè, mas chegados lá 
fez-se a avaliação dos tractores 
e fomos informados que cada 
um tinha que se responsabilizar 
pelo combustível, manutenção 
das máquinas e começar a fa-
zer a lavoura, só depois disso é 
que iriam pagar. Foi daí que as 

pessoas começaram a desistir. 
Não é fácil manter um tractor, 
o tractorista e a manutenção 
sem nenhum fundo”, contou 
um dos empresários que se viu 
forçado a desistir.

Segundo uma outra fonte, 
os que continuaram no projec-
to hoje são homens arrependi-
dos, tudo porque a lavoura foi 

tardia e as chuvas inundaram 
até as terras trabalhadas, com-
prometendo as metas de pro-
dução para a presente época. 
“A verdade é que o Projecto 
Sustenta não andou. Aqui em 
Chókwè pouca gente pode fa-
lar bem do projecto. Agora que 
estou a falar, muitos tractores 
estão parqueados”.

O Sustenta está avaliado 
em 616 biliões de meticais para 
todo o quinquénio, uma ínfima 
parte proveniente do Orçamen-
to do Estado, quando o resto 
dependia de doações de par-
ceiros com o Banco Mundial à 
cabeça. Contudo, grande parte 
deste dinheiro ainda é apenas 
uma expectativa e tudo indica 
que as pompas do lançamen-

to não comoveram os doado-
res que ainda não injectaram 
dinheiro.

Ignorando esse factor e 
como forma de pressioná-los, 
o Governo avançou com a fase 
nacional do projecto e hoje, ao 
que tudo indica, as contas já es-
tão baralhadas e o insucesso à 
vista.

Mesmo assim, há ainda dois 

trunfos a favor de Celso Cor-
reia: o facto de ter uma máqui-
na de propaganda bastante for-
te e o Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural ser 
jogador e árbitro, ou seja, é o 
próprio MADER sozinho que 
faz a monitoria e avaliação do 
"Sustenta".

Com efeito, na última sexta-
-feira, Celso Correia despachou 

para oito províncias (Gaza, 
Sofala, Manica, Tete, Nias-
sa, Nampula, Cabo Delgado 
e Zambézia) equipas de nível 
central, que incluem a ele pró-
prio, para fazer a monitoria e 
avaliação do sustenta.

Basicamente, o “One man 
show” como também é conhe-
cido, mobilizou toda a sua equi-
pa de propaganda para, através 
da Televisão, Rádio e Jornais, 
lançar a ilusão de que o Susten-
ta já é uma realidade em todo 
o país.

“Extensionistas têm que ter 
carta de condução para andar 
de mota”

O Evidências contactou 
o Gabinete de Comunicação 
e Imagem do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, na pessoa do assessor do 
ministro, Adam Ussuf, para que 
nos encaminhasse a um respon-
sável do Sustenta, que pudesse 
esclarecer algumas das preocu-
pações colocadas pelos produ-
tores e extensionistas, mormen-

te à paralisação do projecto.
Em resposta, Adam Ussuf  

foi peremptório ao afirmar que 
não estava ninguém disponível 
para conceder entrevista por-
que todos “estão no terrenos 
a fazer monitoria e o Minis-
tro está muito ocupado neste 
momento”.

Tentamos arrancar uma 
resposta sobre a razão pela 
qual, até hoje, os extensionistas, 
embora tenham assinado con-
tratos, ainda não estão a traba-
lhar. Conseguimos apenas saber 
que “extensionistas têm que ter 
carta de condução para andar 
de mota”, disse Ussuf, deixando 
claro que não estava a conceder 
entrevista. 

Entretanto, mesmo com 
nossa insistência, não conseguiu 
explicar como é que os referidos 
extensionistas foram admitidos 
sem carta de condução num 
concurso público cujos termos 
de referência colocavam este 
item como requisito básico para 
selecção.  
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ANUNCIE 
AQUI

Araújo responde por calúnia e difamação 

Continuam especulativas razões de evacuação 
de Daviz Simango para África do Sul

O Tribunal Judicial da Cidade de Quelimane 
adiou para Abril, o julgamento em que o pre-
sidente do Conselho Municipal de Quelima-
ne, Manuel de Araújo, responde por crimes 

de calúnia e difamação contra membros da Frelimo e do 
MDM. No processo número 330/2019-PC, é exigida ao 
edil de Quelimane uma indeminização para reparar os 
danos morais a Domingos Albuquerque, antigo presiden-
te da Assembleia Municipal de Quelimane e membro da 
Frelimo, e José Lobo, deputado da MDM.

O presidente do Movimento Democrático de 
Moçambique e, ao mesmo tempo, edil da Bei-
ra, Daviz Mbepo Simango, encontra-se em 
tratamento na África do Sul, para onde foi 

transferido de emergência na noite de último sábado. 
Segundo o irmão do autarca da capital de Sofala, Lutero 
Simango, o mal-estar acontece dias depois de ter testado 
positivo para a Covid-19. Mas há fontes desacordantes.

É o terceiro caso em tribu-
nais envolvendo Manuel de 
Araújo, por sinal o segundo 
na condição réu. No primeiro, 
o edil levou aos Banco dos ar-
guidos Nilsa Manuel, membro 
do partido Frelimo, que em Se-
tembro de 2016 terá dito numa 
reunião da Assembleia Munici-
pal que Araújo "merecia" levar 
um tiro.

Já em Maio de 2019, as 
bancadas da Frente de Liberta-
ção de Moçambique (Frelimo) 
e do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), na 
assembleia municipal apresen-
taram uma queixa contra o edil 
no Tribunal Administrativo da 
província da Zambézia. 

Neste caso, Manuel de 
Araújo é acusado de não pa-
gaumento de salários aos mem-
bros daquele órgão deliberativo 
municipal, durante cinco me-
ses, até à data em que tomou 
posse como edil pela Renamo.

Nesta segunda feira, estava 
marcada mais uma sessão em 
que Araújo voltava ao banco 
dos réus, para responder pelos 
crimes de ofensas morais a Do-
mingos Albuquerque, antigo 
edil de Quelimane e membro 
da Frelimo, e José Lobo, depu-
tado da MDM. Aliás, este jul-
gamento iniciou em Junho do 
ano passado.

Entretanto, José Lobo, um 
dos ofendidos, exige que Ma-
nuel de Araújo seja responsabi-
lizado pelos danos que causou 
contra a sua integridade. 

“Manuel de Araújo con-
vidou-nos para sua tomada 
de posse pela Renamo depois 

de ter cumprido o primeiro 
mandato como edil eleito pela 
MDM. Aceitamos o convite 
sem saber que ele queria nos 
injuriar diante do público”, dis-
se Lobo, para depois acrescen-
tar que “ Antes de terminar o 
seu discurso começou com suas 
acrobacias, tendo perguntado a 
população presente se conhe-
ciam Domingos Albuquerque 
e José Lobo. O povo respondeu 
afirmativamente e ele disse que 
em caso de morrer tinham que 
ir as nossas casas porque que-
ríamos o assassinar. Para o bem 
da nossa imagem, juntamos 
as peças e avançamos com o 
processo-crime”.

Lobo confessou ao Eviden-
cias que chegou a recear pela 
vida de Araújo, temendo que 
viesse a acontecer o que ocor-
reu em Nampula. 

“O Manuel de Araújo tem 
contradições com muitas pes-
soas que poderiam aproveitar o 
facto de nos ter acusado publi-
camente para o matar e a culpa 
recair em nós, tal como aconte-
ceu no Município de Nampu-
la em que membros do MDM 
foram constituídos arguidos 
no assassinato de Mahamu-
do Amaurane, mas felizmente 
nada aconteceu”.  

No julgamento que teve lu-
gar em Junho no ano passado, 
Manuel de Araújo foi condena-
do a pagar uma indemnização 
de sete milhões de meticais aos 
queixosos, mas de acordo com 
o decreto do Presidencial, todo 
o réu que cometeu crimes polí-
ticos cuja pena não ultrapassa 
um ano, ficaram absorvidos, 

contudo, o réu Araújo não fi-
cou isento de pagar danos por 
ofensas morais, razão pela qual 
volta ao tribunal na condição 

de acusado.
Lobo insta o autarca de 

Quelimane a mudar de com-
portamento e espera, mais uma 

Daviz Simango andou longe 
dos holofotes nas últimas duas 
semanas, tendo justificado que es-
tava de férias. Contudo, segundo 
o que Evidencias apurou, há duas 
semanas que testou politico e esta-
va com problemas de saúde.

A família e o Movimento De-
mocrático de Moçambique estão 
a tratar este assunto de forma si-
gilosa. Informações na nossa pos-
se dão conta que Simango teve 
um derrame cerebral, contudo, 
o irmão do edil da Beira, Lutero 
Simango declarou apenas como 
um mal-estar, provocado pela sua 
condição de Covid-19 positivo, o 
que levou a sua transferência de 
emergência para África do Sul, 
através de um avião fretado.

“O seu mal-estar tem a ver 
com esta pandemia que está a as-
solar o país e o mundo. Ele sentiu-
-se adoentado e começou a fazer 

o tratamento, mas infelizmente, 
na sexta-feira o seu quadro não 
estava muito bom, embora no fim 
da tarde de sábado já mostrava 
alguns sinais de melhoria, e por 
uma questão de precaução deci-
diu-se pelo seu evacuamento para 
a África do Sul”, esclareceu.

Ciente da gravidade do esta-
do de saúde do irmão, o chefe da 
Bancada Parlamentar do MDM 
apelou a calma, tendo igualmen-
te informado que irá viajar para 

ÚLTIMA HORA

vez, que a sentença seja ao seu 
favor. “Espero que justiça deci-
da ao nosso favor, uma vez que 
fomos ofendidos em hasta pú-
blica. Naquele dia, além de nos 
ter caluniado, brindou a minis-
tra da educação com insultos. 
Ele é uma figura pública, um 
pai de família e deve ser um 
exemplo, não poder andar por 
ai a insultar pessoas”.

Antes do fecho desta edição, 
o Evidencias contactou o presi-
dente do Conselho Municipal 
de Quelimane, tendo negado 
de prestar declarações sobre o 
assunto.

Duarte Sitoe

Duarte Sitoe

África do Sul nos próximos dias 
para ver de perto a evolução do 
estado do seu irmão. 

“Nos próximos dias iremos 
actualizar o seu estado de saúde. 
Apelamos que haja calma. O pro-
vável é que, nos próximos dias, eu 
viaje para a África do Sul para o 
visitar. Tomamos esta medida por 
precaução”, tranquilizou.

De referir que o actual presi-
dente do Movimento Democrá-
tico de Moçambique está a cum-
prir o quarto mandato como edil 
da Beira, depois de ter chegado a 
edil pela mão da Renamo, partido 
pelo qual só cumpriu o primeiro 
mandato, antes da cisão que o 
levou a concorrer como indepen-
dente. Os dois últimos mandatos 
foi suportado pelo MDM, partido 
por si fundado.
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Filipe Nyusi será reconhecido personalidade 
do ano pela África Oil & Power 

A África Oil & Power (AOP) irá agraciar o Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi, com o 
prémio “Pessoa do Ano”, à margem dos 
workshops que precedem a Conferência Mo-
zambique Gás & Power (MGP), edição 2021, a 

ter lugar de forma presencial e virtual, no próximo dia 08 
e 09 de Março do presente ano.

Trata-se de um acto que 
será prestigiada por líderes in-
dustriais e representantes do 
governo. A cerimónia inclui-
rá palestrantes do ministério 
de Recursos Naturais e Ener-
gia e da Câmara Africana de 
Energia.

Importa referir que o pré-
mio de “Pessoa do Ano” da 
AOP é entregue a indivíduos 
excepcionais, que mostram 
liderança, inovação e integri-
dade, em posicionar seus res-
pectivos países ou organiza-
ções na vanguarda do sector 
de energia global. 

Para a AOP, Filipe Nyusi 
tem conduzido o país rumo 
ao sucesso energético, dian-
te dos desafios económicos 
globais e é responsável pela 
expansão da indústria e con-
tínua atracção de investimen-
tos estrangeiros directos de 
Moçambique, incluindo vá-
rios projectos multimilioná-
rios em gás natural. 

A cerimónia antecede o 
dia de workshops técnicos, 
que acontecerão no dia 09 de 
Março, oferecidos através da 
plataforma digital da AOP e 
em colaboração com a Em-
presa Nacional de Hidrocar-
bonetos  (ENH), enfatizando 
a capacidade de desenvolvi-
mento através de diferentes 
sectores.

Em conformidade com 
as restrições relacionadas ao 
COVID-19, a Conferência e 
Exposição MGP 2021 foi re-
marcada para o terceiro tri-
mestre de 2021, ao passo que 

os workshops programados 
serão conduzidos de forma 
virtual no dia 9 de Março.

Pela primeira vez, a AOP 
irá incorporar formatos vir-
tuais em seu calendário de 
eventos, oferecendo a partici-
pantes globais a oportunida-
de de presenciar e participar, 
apesar das actuais restrições 
de viagem e encontros. 

Estes workshops têm como 
foco uma grande gama de as-
suntos, incluindo a capacida-
de de desenvolvimento, infra-
-estrutura crítica, segurança e 
comunidade, e realização de 
negócios através da cadeia de 
valores da energia.

Representantes da mídia 
estão convidados a se ins-
creverem e participarem da 
cerimónia como convidados 
virtuais. APO

Para a AOP, Filipe 
Nyusi tem conduzido 
o país rumo ao 
sucesso energético, 
diante dos desafios 
económicos globais 
e é responsável pela 
expansão da indústria 
e contínua atracção 
de investimentos 
estrangeiros directos 
de Moçambique, 
incluindo 
vários projectos 
multimilionários em 
gás natural. 
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A Tmcel-Moçambique Telecom, SA, rubricou, 
na última terça-feira, 10 de Fevereiro, com 
o Banco de Moçambique (BM), um contrato 
para a instalação de um Link em Fibra Óp-
tica, com a capacidade de 40 GB, de Mapu-

to para Xai-Xai.

A líder global de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), Huawei, foi reconheci-
da como uma das maiores empregadoras de 
África, recebendo o prémio anual e certifica-
ção, em reconhecimento do seu contributo 

no desenvolvimento do continente, através da criação de 
postos de trabalho.

Esta assinatura surge em 
resultado de um processo de 
selecção de operadores, para 
a prestação do serviço de alto 
débito, que suporte a redun-
dância das operações do Ban-
co Central, sediadas na filial 
de Xai-Xai. 

Para a Tmcel, este acto 
representa um grande sim-
bolismo para a empresa e um 
voto de confiança a esta pelo 
Banco Central do País, dado 
o Link em apreço ser de extre-
ma importância para aquela 
entidade.  

De acordo com o Presi-
dente do Conselho Adminis-
trativo (PCA) da Tmcel, Ma-
homed Rafique, para que se 
tenha serviços de alta qualida-
de e excelência, é importante 
que haja comprometimento 
de todos os colaboradores da 
empresa.  

"Neste contexto, e dada a 
natureza e largura de banda 
deste Link, exige-se uma res-
ponsabilidade acrescida na 
prestação de serviço de alta 
fiabilidade, qualidade e exce-
lência, desiderato que somen-

DESTAQUE

BM e Tmcel assinam contrato para instalação 
de Link de 40 GB em Fibra Óptica

Huawei novamente reconhecida como uma 
das Melhores Empregadoras da África

Além da Certificação Con-
tinental HQ Top Employer 
para a África 2021, a Huawei, 
presente no mercado moçam-
bicano há vários anos, também 

recebeu o prestigioso prémio 
em 13 países africanos, in-
cluindo África do Sul, Quênia, 
Nigéria e Zâmbia.

A Top Employer Institute 

te será conseguido através do 
comprometimento de todos 
os colaboradores da empresa, 
com destaque para as áreas 

comercial e de operações, vi-
sando o reforço do posiciona-
mento estratégico da Tmcel 
no mercado".

Importa referir que o acor-
do de nível de qualidade de 
serviço (SLA) está acordado 
em 99.9% de disponibilidade.   

é uma autoridade global em 
excelência em práticas de pes-
soas. Por meio do programa de 
certificação do Top Employers 
Institute, as empresas partici-
pantes são avaliadas, pesquisa-
das e credenciadas anualmen-
te como empregadores líderes 
em relação às suas práticas de 
Recursos Humanos.

“Ganhar o prêmio Top 
Employer é o reconhecimento 
dos altos padrões e compromis-
so da Huawei em incentivar e 

capacitar nossos funcionários 
a trabalhar com o mais alto 
comprometimento e paixão. 
A Huawei está empenhada 
em criar oportunidades para 
todos, a fim de construir uma 
força de trabalho diversificada 
com foco no desenvolvimento 
profissional, saúde e segurança 
e bem-estar dos funcionários 
”, disse Chen Yu, Diretor de 
RH da Região Sul de África 
da Huawei.

Com a era digital e com 
o impacto da pandemia Co-
vid-19, a necessidade de me-
lhorar as habilidades tornou-se 
uma das principais prioridades 
das organizações. As habilida-
des em TIC também se torna-
ram críticas para o desenvolvi-
mento nacional, assim como 
as oportunidades de carreira 
para profissionais ativos. Chen 
Yu disse que a Huawei enfoca 
persistentemente no cresci-
mento das habilidades de TIC 
de seu pessoal, para atender às 
necessidades da futura econo-
mia digital.

O programa Top Em-
ployers Institute certificou e 

reconheceu mais de 1.600 
Melhores Empregadores em 
120 territórios nos cinco con-
tinentes. O programa Top 
Employers Institute certifica 
organizações com base nos 
resultados de sua Auditoria 
de Melhores Práticas de RH 
realizada em cada organiza-
ção, após a conclusão de uma 
pesquisa altamente intensa. A 
pesquisa cobre tópicos como 
estratégia de pessoas, ambien-
te de trabalho, aquisição de 
talentos, aprendizagem, bem-
-estar, diversidade, gestão de 
mudanças, gestão de desempe-
nho, cultura e muito mais.

“Apesar do ano desafiador 
que vivemos, a Huawei conti-
nuou a demonstrar o poder de 
colocar seu pessoal em primei-
ro lugar no local de trabalho”, 
disse David Plink, CEO do 
Top Employers Institute.

“Estamos orgulhosos em 
compartilhar o anúncio deste 
ano e parabenizamos as orga-
nizações que foram certifica-
das em seus respetivos países 
por meio do programa Top 
Employers Institute”.
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postos de trabalho.

Esta assinatura surge em 
resultado de um processo de 
selecção de operadores, para 
a prestação do serviço de alto 
débito, que suporte a redun-
dância das operações do Ban-
co Central, sediadas na filial 
de Xai-Xai. 

Para a Tmcel, este acto 
representa um grande sim-
bolismo para a empresa e um 
voto de confiança a esta pelo 
Banco Central do País, dado 
o Link em apreço ser de extre-
ma importância para aquela 
entidade.  

De acordo com o Presi-
dente do Conselho Adminis-
trativo (PCA) da Tmcel, Ma-
homed Rafique, para que se 
tenha serviços de alta qualida-
de e excelência, é importante 
que haja comprometimento 
de todos os colaboradores da 
empresa.  

"Neste contexto, e dada a 
natureza e largura de banda 
deste Link, exige-se uma res-
ponsabilidade acrescida na 
prestação de serviço de alta 
fiabilidade, qualidade e exce-
lência, desiderato que somen-
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bicano há vários anos, também 

recebeu o prestigioso prémio 
em 13 países africanos, in-
cluindo África do Sul, Quênia, 
Nigéria e Zâmbia.

A Top Employer Institute 

te será conseguido através do 
comprometimento de todos 
os colaboradores da empresa, 
com destaque para as áreas 

comercial e de operações, vi-
sando o reforço do posiciona-
mento estratégico da Tmcel 
no mercado".
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do de nível de qualidade de 
serviço (SLA) está acordado 
em 99.9% de disponibilidade.   
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soas. Por meio do programa de 
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das e credenciadas anualmen-
te como empregadores líderes 
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Recursos Humanos.

“Ganhar o prêmio Top 
Employer é o reconhecimento 
dos altos padrões e compromis-
so da Huawei em incentivar e 

capacitar nossos funcionários 
a trabalhar com o mais alto 
comprometimento e paixão. 
A Huawei está empenhada 
em criar oportunidades para 
todos, a fim de construir uma 
força de trabalho diversificada 
com foco no desenvolvimento 
profissional, saúde e segurança 
e bem-estar dos funcionários 
”, disse Chen Yu, Diretor de 
RH da Região Sul de África 
da Huawei.

Com a era digital e com 
o impacto da pandemia Co-
vid-19, a necessidade de me-
lhorar as habilidades tornou-se 
uma das principais prioridades 
das organizações. As habilida-
des em TIC também se torna-
ram críticas para o desenvolvi-
mento nacional, assim como 
as oportunidades de carreira 
para profissionais ativos. Chen 
Yu disse que a Huawei enfoca 
persistentemente no cresci-
mento das habilidades de TIC 
de seu pessoal, para atender às 
necessidades da futura econo-
mia digital.

O programa Top Em-
ployers Institute certificou e 

reconheceu mais de 1.600 
Melhores Empregadores em 
120 territórios nos cinco con-
tinentes. O programa Top 
Employers Institute certifica 
organizações com base nos 
resultados de sua Auditoria 
de Melhores Práticas de RH 
realizada em cada organiza-
ção, após a conclusão de uma 
pesquisa altamente intensa. A 
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estratégia de pessoas, ambien-
te de trabalho, aquisição de 
talentos, aprendizagem, bem-
-estar, diversidade, gestão de 
mudanças, gestão de desempe-
nho, cultura e muito mais.

“Apesar do ano desafiador 
que vivemos, a Huawei conti-
nuou a demonstrar o poder de 
colocar seu pessoal em primei-
ro lugar no local de trabalho”, 
disse David Plink, CEO do 
Top Employers Institute.

“Estamos orgulhosos em 
compartilhar o anúncio deste 
ano e parabenizamos as orga-
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Agora, mais do que nunca, a importância do 
ar puro nas aeronaves é um factor decisivo 
para quem viaja de avião. Daí que, desde o 
início da pandemia da Covid-19, a compa-
nhia Linhas Aéreas de Moçambique, (LAM) 

tem vindo a desenvolver uma contínua actividade de 
desinfecção a bordo dos aviões, de modo a impedir 
eventuais efeitos da propagação do coronavírus. Esta 
desinfecção é feita em todas as escalas e pernoitas.

Com vista a conferir maior fiabilidade na pro-
dução e a manutenção dos níveis de qualidade 
da água fornecida às cidades de Maputo, Ma-
tola e Vila de Boane, o Fundo de Investimento e 
Património do Abastecimento de Água (FIPAG) 

- Região Metropolitana de Maputo está a implementar um 
conjunto de actividades na Estação de Tratamento de Água 
de Umbelúzi (ETA), no distrito de Boane, na sequência da 
ocorrência de chuvas acima do normal, registadas a mon-
tante do rio Umbelúzi e Movene, na província de Maputo, 
que resultou no registo de focos dispersos de turvação da 
água e queda de pressão no abastecimento de água potável.

"Podemos assegurar que o 
ar que os nossos passageiros res-
piram dentro dos nossos aviões 
é tão puro tanto quanto aquele 
que se respira dentro das nossas 
casas, quando passa pelos filtros 
é completamente renovado, 
num processo de elevado padrão  
de oxigenação, que o mantém 
sempre puro e apropriado para 
a respiração humana", assegura 
o Director Geral da LAM, João 
Pó Jorge.

Para o efeito, a LAM tem 
vindo a seguir, com muito rigor, 
as recomendações das autori-
dades nacionais de Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), no que respeita aos pro-
tocolos de saúde e segurança a 

bordo dos aviões.
"As nossas equipas de limpe-

za das aeronaves são treinadas 
para atender aos mais altos pa-
drões de limpeza e para oferecer 
aos nossos clientes uma expe-
riência segura e confortável a 
bordo", acrescentou o Director 
Geral da companhia.

Como se tal não bastasse, 
a LAM usa um desinfectan-
te de alto grau, classificado 
para combater muitas doenças 
transmissíveis.

Por outro lado, os filtros de 
High Efficiency Particulare Ar-
restancear (HEPA), isto é, Alta 
Eficiência na Retenção de Partí-
culas, usados a bordo dos aviões, 
promovem a renovação do ar a 

DESTAQUE

Para reduzir índice de turvação da água

LAM preocupada com saúde de seus passageiros 

FIPAG coordena limpeza da Estação de 
Tratamento de Água de Umbelúzi

Os trabalhos consistem na 
limpeza do ponto de captação 
da água e na descarga de sedi-
mentos, resíduos, lamas e ou-
tros elementos, que estão por 
detrás da turvação, o que cria 
dificuldades no tratamento do 
precioso líquido ao nível da-
quela estação, que abastece as 
cidades de Maputo e Matola, 
bem como a vila autárquica de 
Boane.

De acordo com o Vogal para 
a Área Técnica do FIPAG, José 
Barata, numa situação normal, 
em que a água é captada em 
condições, não há necessidade 
de efectuar muitas descargas: 
"Em média, fazemos uma ou 
duas por dia mas, agora, devido 
à turvação, estamos a falar de 
duas vezes por hora, o que re-
duz o volume de água fornecida 
aos clientes”.

 “Ficámos quase seis anos 
sem chuvas regulares, o que nos 
levou, nos últimos anos, a for-
necer água com restrições. Nos 
últimos quatro anos, o volume 

cada três minutos.
Segundo foi explicado pela 

direcção geral da LAM, após o 
voo, são higienizadas as partes da 
cabine, que são frequentemente 
manuseadas, dentre as quais os 
lavatórios, incluindo portas, bo-
tão de descarga, torneiras, latas 
de lixo, os encostos dos assentos, 

mesinhas e braços de poltrona, 
as maçanetas dos bagageiros su-
periores, os botões de controle 
de luz, de vento e de chamada 
de comissários e hospedeiras, os 
cintos de segurança, a protecção 
removível da parte superior dos 
assentos, bem como as janelas e 
persianas das janelas.

Em todos os voos, a compa-
nhia mantém o equipamento 
de ar-condicionado a bordo de 
aeronaves a funcionar adequa-
damente, de modo a purificar o 
ar a todo o instante, para salva-
guardar a saúde e segurança de 
todos os passageiros e sua tripu-
lação. FDS

de água que cai é baixo, mas 
este ano, felizmente, estamos a 
registar chuvas um pouco aci-
ma do normal, o que tem im-
plicações no leito do rio Umbe-
lúzi”, sublinhou.

Esta situação, ainda de acor-
do com José Barata, não se deve 
somente à queda de chuvas aci-
ma do normal, mas também à 
actividade mineira que ocorre 
nas margens do rio Movene 
(afluente do rio Umbelúzi), re-
sultando na emissão de poeiras 
que levam argila à estação.

“O processo de descargas 
reduz o tempo de distribuição. 
Há áreas que recebiam água 
24 horas por dia, no âmbito do 
Programa Acelerado Integrado 
de Redução de Perdas (PAIRP). 
Já tínhamos iniciado nas zo-
nas da Costa do Sol, Baixa da 
cidade, incluindo Alto-Maé, 
Tchumene, Campoane e Ma-
tola-Rio, mas com esta situação 
não nos é possível continuar 
porque reduzimos as horas de 
distribuição para conseguirmos 

manter o serviço”, afirmou.
Num outro desenvolvimen-

to, o Vogal para a Área Técnica 
do FIPAG- Região Metropolita-
na de Maputo referiu que este 
processo tem causado prejuí-
zos de vária ordem à empresa, 
“pois a água que devia ser le-
vada aos clientes é descartada”.

“Chamamos a isso de per-
das no tratamento. Em média, 
perdemos um ou dois por cento, 
mas neste momento a média si-
tua-se entre os 16 e 25 por cento 
do volume total de água capta-
da. Para além disso, reforçamos 
o pessoal e contratamos pessoas 
das comunidades à volta da Es-
tação de Tratamento para nos 
ajudar neste processo”, expli-
cou José Barata, acrescentando 
esperar que as chuvas previstas 
para este fim-de-semana não 
criem constrangimentos, uma 
vez que “estamos a reduzir o ní-
vel de turvação. Estávamos na 
ordem de 100 por cento, mas 
baixamos para 30 por cento", 
ajuntou. FDS
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Nosso compromisso é com a verdadeDESTAQUE

IES públicas discutem alargamento da 
Idade de Reforma

Constitui objectivo do EPI-
PES, criar condições para que 
os acadêmicos se dediquem e 
valorizem mais as actividades 
académicas (ensino, super-
visão, pesquisa e extensão e 
publicação).  

Segundo o ministro Niva-
gara, com a revisão do EPI-
PES, pretende-se encontrar 
formas de retenção por mais 
tempo nas instituições públicas 
do ensino superior públicas, 
aos quadros mais qualificados 
ainda com capacidade, física 
e psíquica, além dos limites de 
tempo e idade previstos nas 
normas vigentes. 

Para os dirigentes das IES, 

a desarticulação dos limites 
consubstanciados em idade e 
tempo de serviço tem vindo 
a mostrar para determinados 
grupos profissionais, incom-
patibilidade para o funciona-
mento dos sistemas a que estes 
grupos profissionais corres-
pondem, sobretudo na ques-
tão premente da proficiência.

Aliás, são situações que 
concorrem para que os qua-
dros mais qualificados e sobre 
os quais as instituições públi-
cas investem na elevação das 
suas qualificações profissionais 
e académicas, sejam elimina-
dos do sistema, porém, conti-
nuando no mercado do traba-

“Moçambique começou 
o ano de forma atribulada, 
originando uma revisão em 
baixa da nossa previsão de 
crescimento feita em Janeiro, 
para levar em conta o impac-
to negativo do aumento da 
taxa de juro de referência de 
10,25% para 13,25%”, disse 
o Standard Bank para depois 
acrescentar que “O nosso ce-
nário de base é agora de um 
crescimento de 1,6% do PIB 

para este ano, o que represen-
ta uma descida de 0,2 pontos 
percentuais face ao cenário 
antevisto em Janeiro”.

Por outro lado, aquele 
grupo de serviços financei-
ros, liderado Fáusio Mussa 
em Moçambique, aponta que 
o aumento da taxa de juro 
central fará com que a taxa 
real aumente de 15,5% para 
18,5%, com o Banco Central 
a tentar fortalecer a eficácia 

Standard Bank revê baixa no crescimento 
da economia moçambicana para 2021

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, Daniel Nivagara reuniu-se, 
semana passada, com os dirigentes das 
Instituições de Ensino Superior (IES) pú-
blicas, para reflectir sobre a Proposta de 

Estatuto do Pessoal das Instituições Públicas do Ensino 
Superior (EPIPES), instrumento que visa maximizar 
a experiência e potencial de docentes investigadores, 
através.

Departamento dos Estudos do Standard 
Bank, um dos maiores grupos de servi-
ços financeiros da África do Sul e com ac-
tuação em 38 países, dos quais 18 estão 
em África, reduziu a estimativa do cresci-

mento da economia moçambicana, antevendo uma ex-
pansão de apenas 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) 
no corrente ano.

lho a partir do sector privado, 
potenciando estes com a mais 
elevada qualidade dos serviços 
que prestam, mercê do inves-
timento que o Estado realizou 
na sua formação.

Para o caso particular da 
academia, constituiu estra-
tégia de desenvolvimento do 
Subsistema do Ensino Supe-

rior, a massificação da for-
mação para os graus de Pós-
-Graduação, o que continua a 
ser prioridade na medida em 
que é em função das qualifica-
ções académicas, sobretudo do 
Corpo Docente, mas também 
da qualidade dos graduados, 
que estas instituições são ava-
liadas, classificadas e posicio-

nadas nos rankings nacionais e 
internacionais. 

Ademais, a retenção de 
quadros mais qualificados que 
condicionam a qualidade do 
ensino superior, é indissociável 
à maior experimentação do 
pessoal que integra as equipas 
do Corpo Docente e de inves-
tigação científica. 

da sua política monetária, po-
dendo definir uma meta para 
a inflação. “A visão da política 
monetária do banco central 
é suficiente para desencora-
jar as importações, ao mesmo 
tempo que envia um sinal ao 

Governo para conter a despe-
sa pública, o que, combinado 
com o aumento da flexibilida-
de na gestão das reservas em 
moeda estrangeira, deve me-
lhorar a liquidez em termos 
de liquidez cambial no mer-

cado e, por fim, estabilizar o 
metical”

Nos meados do mês em 
curso, as reservas estavam 4,1 
milhões de dólares o que, de 
certa forma, indica uma co-
bertura de seis meses de im-
portação, excluindo os gran-
des projectos na área do gás 
natural, o que permite me-
lhorar o valor do metical face 
ao dólar no final do ano, cuja 
revisão aponta para um valor 
de 72,4 face aos 80,3 previstos 
em Janeiro.

As previsões para o pre-
sente podem ainda melhorar, 
dependendo do recomeço das 
obras no consórcio lidera-
do pela Total e uma possível 
curva descendente de núme-
ro de infecções e óbitos pela 
covid-19.

Aproveitamento de quadros mais qualificados


