
VIDÊNCIASE DIRECTOR: Nelson Mucandze | EDITOR: Reginaldo Tchambule | Terça-Feira, 02 de Março de 2021 | Edição nº: 04 | Ano: 01 

Nosso compromisso é com a verdade60
 M

et
ic

ai
s

Registro: 011/GABINFO-DEP/2020

"Sustenta pode falhar tal 
como outros (...) projectos"

Revela relatório não autorizado da 
AI sobre Cabo Delgado 

Sucessão de Daviz Simango já dá barulho na Beira 

Albano Carige 
pressionado a se resignar

Nyusi mais realista

PAG 28

DAG tem dificuldades em distinguir terroristas e civis
Populares relatam bombardeamentos indiscriminados em algumas aldeias
Vieram dois helicópteros, um deles atirando bombas… muitas pessoas morreram

Mercenários
bombardeiam 

civis

PAG 03 E 04



2 VIDÊNCIAS  E02 DE MARÇO 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

Um relatório da Amnistia Internacional, 
ainda não lançado, a que o Jornal Evidências 
teve acesso, revela que os mercenários da 
Dyck Advisory Group (DAG), contratados 
pelo Governo para lutar contra os 

insurgentes em Cabo Delgado, podem estar a cometer 
crimes de guerra. O documento, baseado em relatos de 
alguns residentes locais, já na fase conclusiva e que será 
publicado este mês, denuncia a incapacidade da DAG 
de distinguir civis de insurgentes, o que culmina, não 
raras vezes, em bombardeamentos indiscriminados, que 
ceifam vidas de civis.

Para além das operações mi-
litares em Cabo Delgado, o mais 
recente relatório da AI narra cri-
mes de guerra, violação dos direi-
tos humanos e falta de informa-
ções sobre o que está realmente a 

acontecer naquele ponto do país.
Tirando as velhas acusações 

das barbaridades e violações dos 
direitos humanos cometidos pe-
los insurgentes e alguns episódios 
atribuídos às Forças de Defesa 
e Segurança, o documento traz 
como dado novo os contornos do 

envolvimento dum novo “player”.
Com o título “WHAT I SAW 

População afectada relata bombardeamentos indiscriminados da 
DAG em algumas aldeias

“Vieram dois helicópteros, um deles atirando e jogando bombas… muitas 
pessoas morreram”, narra sobrevivente

DESTAQUE

DAG pode estar a cometer crimes de guerra 
em Cabo Delgado

IS DEATH” - WAR CRIMES IN 
MOZAMBIQUE’S FORGOT-
TEN CAPE, que se traduziria 
como “O que eu vi é a morte: Cri-
mes de guerra no Cabo Esquecido 
de Moçambique”, em português, 
baseia-se em relatos de 53 entre-
vistados, por sinal residentes lo-
cais, que testemunharam a barbá-
rie dos grupos terroristas e alguns 
excessos na actuação das FDS. O 
relatório aponta, entre outros, que 
a DAG está a metralhar populares 
e incendiar bens da população nas 
aldeias.

“Em um total de 53 entre-
vistas, residentes locais disseram 
que observaram pessoalmente 
helicópteros e aeronaves leves da 
DAG metralhando directo con-
tra infra-estruturas públicas, que 
incluem hospitais, escolas e casas 
feitas de lama e palha”, lê-se no 
relatório, não autorizado, a ser 
lançado em Março.

Adiante, sublinha que trinta 
dessas testemunhas disseram que 
também observaram os helicópte-
ros lançando munições explosivas. 
“Em um amplo padrão reflectido 
em vários confrontos, as testemu-
nhas disseram consistentemente 
que os helicópteros dispararam 
indiscriminadamente contra as 
multidões, ou lançaram munições, 
sem distinguir entre combatentes 
e civis”, indica a fonte. 

“Vieram dois helicópteros, um 
deles atirando e jogando bombas. 

Documentos vazados de AI revelam dificuldades dos mercenários em distinguir terroristas de civis

Nelson Mucandze

Um grupo [de civis] que estava 
correndo levantaram as mãos 
e eles não foram baleados. Mas 
outro grupo que estava com os 
bandidos não levantou suas mãos 
e eles foram baleados. Nós vimos 
isso. Muitas pessoas morreram 
lá. Não podíamos parar para ver 
quem, apenas corremos para uma 
direcção diferente”, escreve o do-
cumento citando uma mulher que 
observou os combates em Mocím-
boa da Praia no final de Junho de 
2020.

Dos pressupostos para 
Crimes de Guerra

De acordo com os especialistas 
da Amnistia Internacional, gestos 
arbitrários como as mãos não são 
um método suficiente para distin-
guir entre alvos militares e civis. 
“Qualquer falha (…) em cum-
prir a sua obrigação de distinguir 
entre civis e combatentes é uma 
violação do direito internacional 
humanitário e pode constituir um 
crime de guerra”.

O documento de 44 páginas 
termina com recomendações ao 
Governo de Moçambique, para 
que garanta o respeito pelos direi-
tos humanitários e direito interna-
cional e, em particular, o direito à 
vida.

Para tal, é preciso que se 
cumpra a proibição da tortura e 
tratamentos cruéis, desumanos 
e degradantes e que sejam cria-
das condições para criação de 
um mecanismo independente de 
um monitoramento eficaz para 
tratamento de pessoas privadas 
das suas liberdades, incluindo su-
postos militantes do Al-Shabaab, 
mantidos sob custódia militar e 
policial em Cabo Delgado.

Faz parte da lista das reco-
mendações a condução de investi-
gações independentes, imparciais 
e transparentes sobre todas as 
alegações confiáveis de tortura e 
maus-tratos a detidos, execuções 
e mutilação de corpos, e outros 
crimes de guerra cometidos por 
soldados das Forças Armadas de 
Moçambique e de Unidade de In-
tervenção Rápida.

Outro destaque das recomen-

dações é a necessidade de con-
duzir investigações sobre todas 
as alegações credíveis de vítimas 
civis, resultantes de ataques perpe-
trados pela DAG, incluindo aque-
les documentados neste relatório. 
“Exercer supervisão eficaz de to-
das as actividades da DAG e ga-
rantir que todos os contratos com 
PMCs incluam disposições para 
o cumprimento estrito do Direito 
Internacional Humanitário”.

A DAG está registada na África 
do Sul e foi fundada pelo Coronel 
Lionel Dyck, um ex-comandante 
dos Rifles Africanos da Rodésia 
e do Batalhão de Paraquedas do 
Zimbábue, com 76 anos de idade. 
Dyck lutou na Guerra de Bush na 
Rodésia e mais tarde no Zimba-
bwe independente.

Até o Coronel Dyck foi con-
tratado pelo Governo de Moçam-
bique para combater o Al-Sha-
baab em princípios de 2020 e, em 
Dezembro passado, o contrato foi 
renovado.

Os seus trabalhos mais conhe-
cidos da DAG incluem a desmina-
gem, através da Mine Tech Inter-
national. E no seu historial consta 
que a empresa tem experiência 
em voo de helicópteros e aerona-
ves leves no sul da África, como 
parte do combate à caça furtiva.

Embora aquela empresa pos-
sa desempenhar uma variedade 
de funções, incluindo o treina-
mento da polícia moçambicana, 
no momento tem se destacado 
em apoiar a Força Conjunta no 
combate directo aos Al-Shabaab, 
usando aeronaves armadas.

Os pilotos e a tripulação do 
DAG estão alojados em Pemba, 
e usam o aeroporto municipal e 
das Forças Armadas de Moçam-
bique como sede para basear suas 
aeronaves.

São helicópteros armados 
com metralhadoras laterais e, de 
acordo com um especialista inde-
pendente, consultado pela AI, a 
tripulação também joga granadas 
de mão pelas portas abertas sobre 
os alvos abaixo, o que justifica as 
denúncias de que a empresa tem 
dificuldades de distinguir insur-
gentes, muitas das vezes infiltrados 
nas comunidades, de civis.

Qualquer falha, por parte 
dos militares, no cumprimento 
da sua obrigação de distinguir 
entre civis e combatentes é uma 
violação do direito internacional 
humanitário e pode constituir 
um crime de guerra.
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Foram enterrar, no último sábado, os restos mortais de Daviz Simango, que 
faleceu aos 57 anos na vizinha África do Sul, vítima de doença. O Presidente 
da República, Filipe Nyusi, presente na cerimónia oficial de despedida do 
membro do Conselho do Estado, edil da cidade da Beira e fundador do 
MDM, destacou as qualidades políticas do finado, um gesto replicado por 

diversas personalidades. Por outro, dentro do partido, há desconforto em confiar Beira 
a Albano Carige, substituto de Daviz Simango por lei. Contudo, esta é uma discussão 
que o partido preferiu relegar para segundo plano optando por se concentrar na 
despedida do seu líder.

Partido ensaia convencer Albano Carige a se resignar  

DESTAQUE

Beira abranda barulho de sucessão e despede-se 
efusivamente de Daviz Simango 

Beira parou neste sábado 
para o último adeus a Daviz 
Simango, cujos restos mortais 
foram enterrar no cemitério 
Santa Isabel. O corpo de Da-
viz Simango chegou na noite 
de Quinta-feira, à cidade da 
Beira, e foi recebido por fami-
liares, representantes do Go-
verno e do Estado, além de 
centenas de munícipes que o 
esperavam nas proximidades 
do aeroporto, desde às pri-
meiras horas da manhã.

Para o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, que di-
rigiu a cerimónia de Estado 
de velório de Daviz Siman-
go, não é apenas a Beira que 
está de luto, nem é apenas o 
MDM que sente esta perda 
irreparável.

Nyusi destacou que com 

a sua partida precoce, Mo-
çambique perdeu um agente 
da luta pela democracia. É 

que, apesar de Daviz ter li-
derado um partido político 

da oposição, tinha uma visão 
abrangente sobre o interesse 
nacional e “mostrou que era 
possível alcançar o poder po-
lítico sem recurso às armas”.

Nyusi lembrou ainda que 
apesar de Daviz defender o 
seu partido e gerir processos 
internos, não o fazia contra o 
Governo nem contra outros 
partidos. “É assim que juntos 
trabalhámos para mobilizar 
investimentos importantes 
para a Beira, como a cons-
trução de infra-estruturas de 
drenagem”.

Para Nyusi, uma das for-
mas de honrar “este engenhei-
ro de almas e edificador de 
pontes de diálogo” é preser-
var as suas obras, consolidar 
a unidade nacional, defender 
os valores da honestidade, do 

MDM convoca Conselho Nacional para Abril

Continua na pag 04

Jossias Sixpence

de intervenção política.
“Seus feitos granjeiam 

simpatia de vários actores 
porque quebrou a bipartida-
rização, impôs independên-
cia sem disparar nenhum tiro 
e conseguiu pôr de joelhos o 
partido Frelimo. Várias vezes, 
não só na Beira, mas juntos 
sob a liderança e inspiração 
do Daviz trabalhamos para a 
libertação da cidade de Que-
limane e conseguimos em 
2011 e 2013”, lembra o ac-
tual edil de Quelimane, que, 
entretanto, após alguns des-
concertos regressou ao parti-
do Renamo. 

Foi dessas experiências da 
Beira e Quelimane que de-
pois “libertamos as cidades de 
Gurúe e Nampula”. Araújo 
prossegue dizendo que apren-
deu com Daviz Simango 
como mudar o rumo político 
deste país com organização e 
trabalho.

“Introduziu um novo pa-
radigma no processo da go-
vernação, como a governação 
local, a descentralização. O 
valor que as autarquias têm 
hoje não serão iguais sem o 
Daviz Simango, porque ele 
trouxe um novo paradigma 
de governação autárquica e 
a importância do poder que 
advém do voto popular”, afir-
mou em conversa com o Jor-
nal Evidências.

Araújo reconhece tam-
bém a disciplina de trabalho 
que este impunha, para além 
de estar à disposição insensa-
tamente e ser comunicativo 
acima de tudo, sem excepção 
da hora. Entre as virtudes de 
Daviz, Araújo lembra que 
este sempre foi um homem 
de terreno que na sua agen-
da de trabalho passava muito 
tempo fora de gabinete para 
fazer acompanhamento e fis-
calização das realizações da 
edilidade, pelo que, no seu 
entender, a melhor forma de 
honrar é imortalizar seus efei-
tos, através de várias acções e 
experiências de governação 
para melhorar a transparên-
cia governativa.

trabalho e justiça social. 
“Vamos honrá-lo, pondo 

fim aos ataques armados em 
Sofala e Manica, combatendo 
o terrorismo em Cabo Del-
gado e com a mesma força 
defender o Estado de Direito 
Democrático e lutar contra a 
Covid-19”, destacou o Chefe 
da Estado.

“Influenciou no esta-
belecimento do novo pa-
radigma de intervenção 
política”

Por causa da observância 
das medidas da Covid-19, vá-
rias individualidades não pu-
deram estar presentes no in-
terior da sala onde decorriam 
as cerimónias, muito menos 
no interior do cemitério onde 
se realizou o enterro.

Dessas figuras destaca-se o 
Manuel de Araújo, presidente 
do Conselho Autárquico de 
Quelimane e antigo membro 
do MDM. Manuel de Araújo 
reconheceu os feitos de Daviz 
Simango como um dos que 
poderá ser imortalizado pelas 
obras e seu papel crucial du-
rante o seu percurso político, 
em que influenciou no estabe-
lecimento do novo paradigma 

Nyusi lembrou 
ainda que apesar 
de Daviz defender 
o seu partido e 
gerir processos 
internos, não o 
fazia contra o 
Governo nem 
contra outros 
partidos.
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missão Política Nacional con-
vocou um Conselho Nacional 
para Abril próximo. É no Con-
selho Nacional em que serão 
definidas as datas para a reali-
zação do Congresso extraordi-
nário, o órgão que irá eleger o 
substituto de Daviz Simango, 
na presidência do partido.

O que está incerto é o futuro 
da Beira. A Lei que estabelece o 
quadro jurídico das autarquias 
locais determina, no número 4 

do artigo 59, que em caso de 
morte ou impedimento defini-
tivo, o presidente do Conselho 

Municipal “é substituído pelo 
membro da Assembleia Mu-
nicipal que se segue ao cabeça 
de lista do partido, coligação de 
partidos políticos ou grupo de 
cidadãos eleitores que obteve a 
maioria de votos”.

Na lista submetida pelo 
MDM, em 2018, para a autar-
quia da Beira, o número dois é 
José Domingos, o actual Secre-
tário-geral do partido.

Entretanto, José Domingos 
suspendeu o mandato de mem-
bro da Assembleia Municipal 
da Beira para exercer a função 
de deputado da Assembleia da 
República. O número 4 do ar-
tigo 103 da lei que determina o 
quadro jurídico das autarquias 
locais estabelece que “a suspen-
são não pode ultrapassar 365 
dias, seguidos ou interpolados, 
no decurso do mandato, sob 
pena de perda do mesmo”.

José Domingos é deputado 
da Assembleia da República 
desde Janeiro do ano passado. 
Há mais de 365 dias e, portan-
to, perdeu o mandato de mem-
bro da Assembleia Municipal 
da Beira.

Albano Carige é o número 
três da lista. Mas Carige tam-
bém suspendeu o mandato e 
ocupa actualmente o cargo de 
vereador para área de Cons-
trução e Urbanização no Con-
selho Municipal da Cidade da 
Beira. Contudo, no seu caso, 
por estar directamente ligado 
ao Conselho Municipal, não 
perde mandato, mas esta de-
cisão não é recebida de bom 

“O que está incerto é o futuro 
da Beira. A Lei que estabelece o 
quadro jurídico das autarquias 

locais determina, no número 4 do 
artigo 59, que em caso de morte 

ou impedimento definitivo, 
o presidente do Conselho 
Municipal “é substituído 

pelo membro da Assembleia 
Municipal que se segue ao cabeça 
de lista do partido, coligação de 
partidos políticos ou grupo de 
cidadãos eleitores que obteve a 

maioria de votos”.

DESTAQUE

“Preferimos morrer de Covid com o nosso pai”
Mesmo com os constantes 

apelos para que os beirenses 
evitassem inundar as ruas e o 
cemitério, bastou o Presidente 
da República retirar-se das exé-
quias do Daviz Simango para 
vários munícipes e membros 
do MDM romperam com as 
restrições impostas para conter 
a propagação da Covid-19, in-
vadindo o cemitério, apesar da 
presença de uma força policial 
no local.

Os agentes policiais foram 
agredidos e milhares de muní-
cipes, membros e simpatizan-
tes, introduziram-se no interior 
do cemitério para darem o seu 
último adeus, ignorando todas 
medidas vigentes no decreto 
que entrou em vigor no dia 04 
de Fevereiro do corrente ano.

“Preferimos morrer de Co-
vid-19 com o nosso pai”, foi 
assim como um dos invasores 
respondeu a uma pergunta de 
jornalistas, mostrando o senti-
mento de todos os munícipes da 
Beira, alguns dos quais perma-
neceram no recinto do cemité-
rio Santa Isabel por mais seis 
horas após o enterro que ocor-
reu pouco depois das 11 horas.

Bastidores da divergên-
cia sobre a sucessão do 
Daviz na Beira

O MDM decidiu que o par-

tido vai ficar temporariamente 
sobre gestão do Secretário-Ge-
ral, José Domingos, mas a Co-

Continuação da pag  03

agrado a nível político, em que 
alguns simpatizantes destacam 
este como arrogante e inacessí-
vel ao interesse do povo.

Durante os vários mandatos 
de Daviz Simango, Albano Ca-
rige foi sempre indicado ao car-
go de vereador de Construção, 
Urbanização e Infra-estruturas 
nesta área de circunscrição au-
tárquica, mas durante este pe-
ríodo não teve boa simpatia e 
formas pacíficas de resolução 
de conflitos, visto que o cargo 
que ocupa é propenso a confli-
tos de terras, com destaque para 
a dupla atribuição de Direito do 
Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUAT), um problema que só 
veio a ser minimizado devido 
a introdução do sistema do ca-
dastro digital.

Destaca-se também o pro-
blema de falta de comunicação 
com os munícipes interessados 

em colher algumas satisfações, 
e esta atitude alargava-se até ao 
nível interno com os colegas de 

trabalho.
E porque o partido não 

pode contornar a lei, fontes se-
guras destacam que há uma ala 
que está ensaiar a possibilidade 
de o fazer resignar-se do cargo, 
no entanto, caberá a Albano 
Carige decidir se avança à re-
velia do MDM ou se submete à 
vontade desta.

Continuaremos a mis-
são de um Moçambique 
para todos 

José Domingos, Secretário-
-geral do MDM, também su-
blinhou as qualidades políticas 
de Daviz Simango, lembrando 
sonhos de continuar a desenvol-
ver Beira que, com a morte que 
chegou mais cedo, não foram 
concretizados.

É que Daviz Simango era, 
segundo o presidente interino 
do MDM, um exemplo de inte-
gridade na gestão da coisa pú-
blica”, um exemplo que os mi-
litantes do partido pretendem 
seguir. É este o homem que 
Moçambique “perdeu, um dos 
expoentes da promoção da paz 
e consolidação da democracia”, 
destacou José Domingos, a par-
tir do átrio dos CFM na Beira, 
numa cerimónia que antecedeu 
o funeral, onde estivera presen-
te, para além de Filipe Nyusi, 
Ossufo Momad, presidente da 
Renamo.

“Foi cultor da inclusão, da 
irmandade e da fraternidade. 
Era apegado ao trabalho e de-
dicou sua vida em prol do bem-
-estar de todos. Era um líder 
incansável da alternância polí-
tica”, acrescentou o Secretário-
-geral do MDM, para quem o 
edil partiu fisicamente sem ver 
materializado o seu sonho de 
erguer 25 mil casas para jovens. 

“Mas nós continuaremos a mis-
são de um Moçambique para 
todos”.
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A Bancada parlamentar da Renamo exigiu ao 
presidenteda da República, Filipe Jacinto 
Nyusi,esclarecimentos sobre alegações de que 
teria recebido um milhão de dólares no âmbito 

das dívidas ocultas. O maior partido da oposição quer 
igualmente que seja tornado público o relatório dos fun-
dos destinados à prevenção e combate à pandemia e con-
flitos armados na província de Cabo Delgado e a questão 
do DDR.

DESTAQUE

Renamo exige esclarecimentos ao Presidente da 
República sobre acusação de corrupção 

Na abertura da III Sessão da 
IX Legislatura da Assembleia da 
República, marcada por inter-
venções das três bancadas, a Re-
sistencia Nacional de Moçambi-
que trouxe um rol de exigências 
para Filipe Nyusi e seu Governo.

O nome do Presidente da 
República é mencionado no es-
cândalo das dívidas ocultas que 
lesou o Estado em cerca de dois 
mil milhões de dólares. Nyusi é 
acusado de ter recebido um mi-
lhão de dólares e o partido pre-
sidido por Ussufo Momode quer 
que o governante venha publi-
camente esclarecer as acusações 
contra sua figura. 

"Trata-se, a nosso ver, de um 
silêncio ensurdecedor e não é a 
primeira vez que o Presidente 
da República tem, no mínimo, 
a obrigação moral de prestar es-
clarecimentos aos seus patrões, 
ou seja, os moçambicanos", 
recrimina o chefe da Bancada 
Parlamentar da Renamo, Viana 
Magalhães.

O aumento dos índices de 
corrupção e o constante atro-
pelo aos Diretos Humanos são 
outros assuntos que preocupam 
o maior partido da oposição em 
Moçambique. Outro tema que 
mereceu a atenção da Renamo 
tem a ver com a Covid-19. O 
deputado exigiu que o Gover-
no apresente publicamente uma 
informação sobre a forma como 

foram usados os fundos desti-
nados à prevenção e combate à 
pandemia, tendo apelado para a 
alocação de uma cesta básica às 
famílias mais carenciadas.

De outro ponto de vista, a 
Renamo lamenta a falta de cla-

reza no processo de desmobili-
zação, desarmamento e reinte-
gração (DDR), das suas forças 
residuais. "Lamentamos o facto 
de dois oficiais oriundos das for-
ças residuais da Renamo não 
estejam ainda representados ao 
nível do comando e chefia do 
Comando-Geral da Polícia, de 
acordo com o memorando de 
entendimento de 2018. De igual 
modo, lamentamos que, embora 
tenham sido submetidos a treino 
e estágio, os 36 oficiais oriundos 
das forças residuais da Rena-
mo para protecção de quadros 
séniores do partido e altas indi-
vidualidades, não tenham sido 
afectos para exercer as funções 
de acordo com o memorando 
a que nos referimos," concluiu 
Viana Magalhães para poste-
riormente apelar ao líder da 
auto-proclamada Junta Militar 
da Renamo, Mariano Nhongo, 
para aderir ao processo de de-
sarmamento das suas forças.

MDM quer união, diálo-
go e mais acção

O Movimento Democrático 

de Moçambique, por sua vez, 
declarou que o Governo deve 
melhorar o Sistema Nacional 
de Saúde, visto que a nível in-
terno tem-se verificado a tenta-
ção de negligenciar este sector 
tão importante para a nossa 
sobrevivência. 

“Temos de repensar sobre 
o sector de saúde privado. Ao 
longo desta pandemia ficou cla-
ro que a maior preocupação de 
parte significativa dos hospitais 
privados é o lucro fácil.  Chegam 
relatos de famílias indicando ha-

ver muito oportunismo e falta de 
ética e deontologia profissional 
em alguns hospitais privados, 
onde, no lugar da vida, o lucro 
passou a ser o maior valor.  Te-
mos de repensar onde queremos 
chegar enquanto país”, disse Fer-
nando Bismarque para depois 
criticar a falta de informação so-
bre a Covid-19 em zonas rurais 
“as informações do impacto da 
Covid-19 em zonas rurais têm 
sido escassas, não temos núme-
ros reais de óbitos nem se quer 
de infectados. A Covid-19 ensi-
na-nos que temos de investir se-
riamente na saúde pública para 
que o nosso povo seja saudável 
de modo a trilhar os caminhos 
da conquista da independência 

económica, através do aumento 
da produção e produtividade. 

O porta-voz do MDM dis-
se, igualmente, que o Governo 
deve financiar o sector informal 
e as pequenas e médias empresas 
face ao impacto da pandemia, 
tendo defendido um diálogo 
construtivo, participativo e en-
gajador como solução acertada 
para pôr termo ao conflito ar-
mado no centro do país, o que, 
de certa forma, permitiria a 
união dos moçambicanos para 
a defesa da soberania nacional 

fortemente ameaçada pelo ter-
rorismo em Cabo Delgado.

Bancadas parlamentares expõem suas precupações ao Governo

Texto: Duarte Sitoe Fotos: Albano Uahome

Frelimo assobia para o 
lado e foca-se na coopera-
ção internacional 

A Bancada Parlamentar da 
Frelimo, a mais representada no 
Parlamento, mostrou-se indife-
rente aos problemas levantados 
pela Renamo e pelo MDM.  O 
partido no poder prefere focar-
-se na cooperação internacional, 
tendo ainda destacado o perigo 
representado pelo terrorismo.

"Apelamos a todos os gover-
nos e organizações internacionais 
para uma crescente cooperação 
das listas, troca de informações 
e combate cerrado ao terrorismo 
como um mal global," disse Sér-
gio José Camunga Pantie, chefe 
da Bancada Parlamentar da Fre-
limo, . 

Pantie reconheceu os esforços 
do Governo, mas pediu aos países 
do primeiro mundo para auxilia-
rem os países pobres na obtenção 
de vacinas contra a pandemia do 
novo corona vírus. “Aos países 
ricos apelamos para que, dentro 
das suas possibilidades, façam 
chegar as vacinas aos países po-
bres, porque caso contrário a luta 
contra o coronavírus não surtirá 
os efeitos desejados e a pandemia 
continuará a passear a sua classe 
perante a humanidade".

De referir que na presente 
sessão do Parlamento estão agen-
dados 26 pontos, com destaque 
para o facto de que, pela primei-
ra vez, o Governo vai apresentar 
àquele órgão o seu relatório de 
atividades. No rol das matérias 
agendadas inclui-se, entre outros 
pontos, a apreciação das propos-
tas de lei da comunicação social e 
da radiodifusão - dois documen-
tos que, segundo várias organi-
zações da sociedade civil, apesar 
de oportunos, precisam de ser 
melhorados.
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FICHA TECNICA
O futuro incerto de uma vacina que 

nos encontrou “desprevenidos” 

A Covid-19 quer a todo custo de-
safiar a nossa inteligência, confundir o 
nosso humanismo e nos colocar numa 
eterna incerteza. Primeiro empobre-
ceu os mais pobres, ceifou os velhos 
que serviam de biblioteca para os mais 
novos, deixou os estudantes sem esco-
la e multiplicou a factura das farmá-
cias, aumentando as suas receitas já 
milionárias, e, quando se perceberam 
de que nem podem ser questionadas, 
decidiram vender seus medicamentos, 
sem nenhum compromisso, no caso 
de efeitos colaterais. Enquanto isso, o 
turismo não só empobrecia como tam-
bém morria com a sua arte de absor-
ver outras culturas, numa terapia que, 
por vezes, serve de cura das dores da 
alma.

E aquele maldito pensamento de 
que todos vamos ser os próximos, ou 
a consciência de impotência devido 
às privações impostas, fazia, desfazia 
e continua a atormentar. E a realida-
de dos hospitais é o que está reflectido 
nos dados que o Ministério de Saúde 
(MISAU) anuncia todas as tardes: de-
zenas de mortes e de internamentos, 
centenas de infectados e menos cente-
nas de recuperados comparativamen-
te aos novos infectados.

É o dia-a-dia de um mundo que está 
às avessas, confiando-nos um futuro 
incerto. Uma incerteza que desafia a 
nossa humanidade, já que na primeira 
oportunidade que temos de tirar pro-
veito, para cobrir o maldito futuro in-
certo, não hesitamos. Foi assim que os 
que estão na linha da frente na gestão 
das finanças públicas destinadas a pro-
gramas de vacinação, decidiram parti-
lhar a barganha com as farmacêuticas, 
numa relação de franca cumplicidade 
e crise ético-social.

Afinal quem reparte e não fica com 
a melhor parte, ou é bobo ou não é 
deste mundo! Quem está tempora-
riamente em posição de poder, geral-
mente pega o melhor do bolo para si. 
Este é o velho paradigma competitivo, 
que orientou as farmacêuticas a lan-
çarem um produto sem compromisso, 
e alguns Estados, como o nosso, vai 

comprando também as vacinas sem 
compromisso. É uma responsabilida-
de política, não de compromisso com 
o povo.

Se houvesse qualquer responsabili-
dade pública, as vacinas já chegavam 
com o plano de vacinação disponível, 
já existiriam estudos internos sobre a 
eficácia das vacinas elegíveis para nós. 
É preciso que haja garantia interna de 
que de facto, o remédio requisitado é 
útil para os moçambicanos. Não é por 
acaso que somos orientados pelas au-
toridades de saúde a termos com um 
profissional de saúde antes de nos di-
rigirmos às farmácias, mesmo que, en-
quanto pacientes estejamos cientes da 
dor ou tenhamos histórico da doença.

Os bons exemplos, por mais próxi-
mos que estejam, não importam. Mas 
não estão distantes, estão aqui, na 
África do Sul, que antes de imunizar 
o seu povo testou a eficácia da vaci-
na. E nós fizemos o oposto, confiamos 
cegamente. Confiamos em qualquer 
produtora da vacina que não assume 
responsabilidade pelos efeitos colate-
rais, muito menos quando não apre-
sente nenhuma garantia de segurança 
da sua vacina.

Tudo bem. Somos sobreviventes. E 
vamos resistir a essa negligência tam-
bém. Afinal, nos adaptamos à amea-
ça, acatamos com cautela as medidas, 
mesmo quando não cabiam nas nossas 
cabeças, de tão questionadas que fo-
ram, e continuam a ser. O facto é que, 
mesmo estagnados, sobrevivemos.

Externamente, confundimos as 
projecções científicas, que, baseando-
-se no desastre do que é o nosso Sis-
tema de Saúde, estavam convictos de 
que pela força da Covid-19, estaría-
mos espalhados nas ruas, como há dias 
vimos com aqueles golfinhos mortos 
sem razão conhecida.

Assistimos a mortes sem razão, 
sem nenhuma lógica etária. São estas 
mortes estranhas que mataram Daviz 
Sinmago, mataram Juma Aiuba, entre 
outros que não tiveram a sorte de ver 
nomes passar pelos jornais. E estes, até 
um dia.
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Governador de Maputo exige fim da corrupção 
nas Obras Públicas

Conselho de Ministros aprova plano para 
implementação da Política da Juventude

Parruque fez este pronuncia-
mento na reunião do Conselho 
de Direcção da Direcção Pro-
vincial de Obras Públicas, por si 
dirigida, no quadro da visita de 
trabalho a este órgão do Conse-
lho Executivo Provincial.

O governante manifestou-se 
contra corrupção nas obras pú-
blicas, e apelou aos gestores do 
sector na Província a tudo faze-
rem para que este não seja apete-
cível às tentações dos corruptores.

Parruque instou a Direcção 
Provincial de Obras Públicas a 
mobilizar parceiros para cons-
truir casas para os jovens da Pro-
víncia. Recomendou ainda a este 
órgão para liderar o projecto de 

drenagem das águas pluviais na 
Matola, Boane e Marracuene.

Ainda no mesmo dia, Jú-
lio Parruque visitou a Direcção 
Provincial de Desenvolvimento 
Territorial e Ambiente, onde des-
tacou que o acesso à terra na Pro-
víncia de Maputo não deve ser 
um dogma, sobretudo quando 
o fim é habitação. Porém, para 
efeitos de produção, segundo o 
governante, a terra deve ser dada 
realmente a quem está em condi-
ções de a trabalhar.

O Governador sublinhou 
que o acesso à terra, recurso pre-
cioso que a Província de Mapu-
to possui, deve ser um processo 
normal e que na tramitação da 

O documento foi apresentado 
pela Secretaria do Estado para Ju-
ventude e Emprego (SEJE) numa 
composição de 121 indicadores 

(mais 08 que PAIPJ 2020), distri-
buídos pelos 10 pilares da Estra-
tégia de Implementação da Polí-
tica da Juventude, que constitui 

O Governador da província de Maputo, Júlio 
Parruque, instou, semana finda, aos gestores 
do sector de obras públicas ao nível daquele 
ponto do país, a imporem ordem e incremen-

tar acções de fiscalização com vista a acabar com obras 
públicas sem qualidade na Província.

O Conselho de Ministros acaba de aprovar o 
Plano de Acção de Implementação da Política 
da Juventude para o ano 2021 (PAIPJ), um ins-
trumento que operacionaliza a visão e objec-

tivos estratégicos de desenvolvimento de adolescentes e 
jovens, alinhado com o Programa Quinquenal do Gover-
no 2020-2024 e com o PES 2021. O documento sustenta-se 
em 10 pilares e será submetido à Assembleia da Repúbli-
ca (AR) até 1 de Março de 2021.

respectiva documentação, os 
funcionários do sector devem se 
preocupar com o seu carácter 
económico.

Sobre os conflitos de terra, 
disse que estes emperram o de-
senvolvimento da província, de-
vendo, por isso, haver resposta 
para este problema.

Em 2020, a Província de 
Maputo registou 72 conflitos de 
terra, dos quais pouco mais de 50 
foram soluccionados. Para Júlio 
Parruque, o sector de Desenvol-
vimento Territorial e Ambiente 
na Província deve colocar ordem 
na questão, devendo capacitar 
os distritos para se estruturarem 

a premissa para a elaboração do 
Relatório de Implementação da 
Política da Juventude – 2021, que 
deve ser submetido à Assembleia 
da República, até 1 de Março de 
2021, em conformidade com o ar-
tigo 2 da Resolução nº 16/2013, 
de 31 de Dezembro, que aprova a 
Política da Juventude.

No total, o PAIPJ 2021 tem 
89 acções divididas em 67 (75%) 
inscritas no Plano Económico e 
Social (PES) 2021, destas, 58 com 
orçamento assegurado, nove ain-
da por mobilizar e 22 (25%), tam-
bém inscritas no PES 2021, sendo 
18 destas têm financiamento asse-
gurado por parceiros e quatro em 
processo de mobilização.

Das acções em destaque, o 
SEJE pretende, no PAIPJ, pres-
tar apoio multiforme aos jovens 
com vista a criação, legalização 
e funcionamento das associações 
juvenis, numa acção coordena-
da directamente pelo SEJE e o 
Conselho Nacional da Juventude 
(CNJ).

Prosseguir com o levantamen-
to de jovens que participam nos 
Órgãos de Tomada de Decisão, 

nos órgãos como AR, Conselho 
de Ministros e Assembleias Pro-
vinciais, uma acção coordenada 
pelo Ministério de Administração 
Estatal e Função Pública.

Envolver, em mais uma acção 
coordenada pelo SEJE, 334.271 
fóruns multi-geracionais de diálo-
go que estimulem o exercício de 
cidadania e consolidação do sen-
tido patriótico no seio dos jovens.

“Promover 9.118 formações 
profissionais de carácter inicial e 
contínuo, incluindo a reconver-
são profissional em todas as pro-
víncias; conceder 857 bolsas de 
estudo, sendo 670 para o nível de 
licenciatura e 187 para os níveis 
de mestrado – MCTES; matri-
cular 46.851 alunos no âmbito 
da implementação da Estratégia 
para a Expansão do Programa 
do Ensino à Distância (PESD) 
– MINEDH”, lê-se na apresen-
tação enviada à redacção do 
Evidências.

As acções desenhadas in-
cluem ainda a atribuição de 4000 
computadores aos estudantes de 
ensino superior no âmbito do 
programa "Um Estudante, Um 

Computador" nas Instituições de 
ensino superior, em todo o país; 
conceder 500 bolsas formativas 
para jovens em matérias de ges-
tão de negócios no âmbito do 
Programa EMPREGA e formar 
950 jovens filhos de combatentes, 
sendo 650 para o Ensino Técnico 
Profissional e 300 nas instituições 
do ensino superior, em todo o 
país.

Apesar de coordenado pela 
SEJE, quase que todos ministé-
rios estão envolvidos para o al-
cance dos objectivos do PAIPJ.

Ainda na lista das acções pla-
neadas, é de destacar a promoção, 
assistência, capacitação e divulga-
ção de 1.281 Pequenas e Médias 
Empresas através do Centro de 
Orientação dos Empresários, 
em um trabalho desenvolvido de 
mãos dadas com o Ministério de 
Industria e Comércio (MIC).

Assim como a contratação de 
6.794 jovens no âmbito da elec-
trificação das sedes dos Postos 
Administrativos, através da com-
binação das opções de ligação à 
Rede Eléctrica Nacional e de sis-
temas autónomos de distribuição.

melhor em matéria de gestão do 
precioso recurso.

Aliás, o Chefe do Executivo 
da Província de Maputo instruiu 
a Direcção Provincial de Desen-
volvimento Territorial e Ambien-
te a produzir uma cartografia 
que ajude a renovar o traçado 
das áreas que não podem ser 
ocupadas.

Parruque defendeu que a ges-
tão da terra deve concorrer para 
um bom ambiente de negócios. 
Acções paralelas que indiciem 
um vazio e desgoverno na gestão 
de terra devem ser liminarmente 
combatidas.

Tanto na Direcção Provincial 
de Desenvolvimento Territorial 
e Ambiente como na Direcção 
Provincial de Obras Públicas, o 
Governador de Maputo lembrou 
que 2021 é o segundo ano de 
implementação da governação 
descentralizada e, portanto, de 
resultados já esperados pela Po-
pulação da Província.
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Vilankulo assume desafios da categoria de cidade 

Celebrou-se, no passado dia 25 de Fevereiro do ano corrente, o primeiro ani-
versário após a elevação de Vilankulo à categoria de cidade. A efeméride foi 
celebrada com muita exuberância, festa e alegria. Não é para menos. O so-
nho de cidade tornou-se real e a nova roupagem no exercício da inclusão de 

governação permitiu o engajamento de vários actores sociais para um objectivo co-
mum: desenvolver a cidade.

Primeiro aniversário e os sinais de mudança

PUBLICIDADE

O Conselho Municipal lo-
cal iniciou com o processo de 
elaboração de um dossier com 
critérios de pedido de eleva-
ção da Vila de Vilankulo à 
categoria de Cidade. Este do-
cumento, com as devidas alte-
rações revistas em 2015, pelo 
Decreto n° 20/2015, de 4 de 
Setembro, surtiu efeitos dese-
jados no ano de 2020.

Através da Resolução n° 
16/2020, de 5 de Março, do 
Conselho de Ministros, a Vila 
de Vilankulo foi elevada à ca-
tegoria de Cidade, celebrando 
assim, o seu primeiro aniver-
sário em 25 de Fevereiro de 
2021.

De acordo com o edil de 
Vilankulo, WilliamoTunzine, 

a elevação da vila à catego-
ria de cidade foi uma vitória 
de um combate iniciado por 
seus antecessores, por isso 
promete tornar a cidade cada 
vez mais atractiva, inclusiva e 
uma referência continental na 
área de turismo, a bandeira de 
Inhambane.

Para marcar o dia, foi en-
tregue  aos munícipes um siste-
ma de abastecimento de água 
reabilitado e ampliado, o que 
vai incrementar a capacidade 
de abastecimento do precioso 
líquido para 80% das famílias 
da Cidade de Vilankulo. 

Para o efeito, foram insta-
ladas duas bombas submersí-
veis, com capacidade de 42m3 
no sistema de água de Inha-

Jossias Sixpence, Beira

jusse, enquanto para recolha 
de residios sólidos foram ad-
quiridos e alocados, nos mer-
cados e nas vias públicas, 15 
contentores com capacidade 
de 670 litros cada.

Entre outras acções de des-
taque, neste primeiro ano da 
cidade de Vilankulo, salta à 
vista a reabilitação e amplia-
ção da subestação de energia 
Eléctrica, que vai permitir 
que numa primeira fase se-
jam feitas 5000 novas ligações 
de energia eléctrica, o que, 
cumulativamente, significa-
rá uma cobertura em 70 por 
cento.

No que tange aos desafios,  
a edilidade propõe-se a incre-
mentar a cobrança do Impos-

to Predial Autárquico (IPRA), 
como forma de melhorar a 
arrecadação de receitas pró-
prias; alargar e actualizar a 
base dos contribuintes de ta-
xas e impostos autárquicos; 
continuar com os trabalhos 
em curso, de melhoramento 
da qualidade da rede de abas-
tecimento de água e de forne-
cimento de energia eléctrica.

O turismo é a bandeira 
para o desenvolvimento local 
e, para o efeito, a edilidade 
daquela cidade reitera a pro-
messa de tudo fazer para que 
Vilankulo seja um destino tu-
rístico preferencial, aliás, no 
fim do ano de 2020, o municí-
pio foi classificado como o pri-
meiro destino turístico a nível 
do continente africano. 

“Este é um motivo de or-
gulho e esperança para os mu-
nícipes, que têm o seu saber 
cultural e hospitaleiro, fac-
tores atractivos aos turistas”, 
disse Tunzine.

Turismo em Vilankulo 
continua a ser fustigado 
pela Covid-19

A posição foi dada a co-
nhecer pelo presidente da 
Associação dos Operadores 
Turísticos de Vilankulo, Yas-
sin Amuji, à margem da pas-
sagem do primeiro aniversário 
de Vilankulo à categoria da ci-
dade e, nesta celebração, elege 
o turismo como um potencial 
da economia moçambicana, 
através de várias oportunida-
des que surgem a partir dele, 
como, por exemplo, a criação 
de postos de emprego.

Apesar dessa eleição, são 
lamentáveis as perdas do sec-
tor turístico devido à pande-
mia da Covid-19. Segundo 
Amuji, a pandemia trouxe im-
plicações bastante negativas 
no sector que preside devido 

às várias situações que cul-
minaram com enceramento 
de algumas instâncias turísti-
cas, pela fraca procura destes 
serviços. 

“Os prejuízos são enormes 
devido à restrição para con-
tenção da propagação da Co-
vid-19,visto que uma das me-
didas é a suspensão de vistos 
de viagens, voos, fronteiras” 
sublinha Amuji.

Moçambique possui cerca 
de 2800 quilómetros de exten-
são, banhado pelo Oceano Ín-
dico. Possui uma riqueza sub-
-aquática e praias cristalinas, 
compostas por diversas espé-
cieis de animais, rios, riachos, 
lagos e lagoas, aliada à natural 
simpatia do seu povo.

O potencial do turismo 
em Moçambique é inegável, 
afinal o país dispõe de uma 
extensa e variada gama de 
recursos turísticos, que o colo-
cam numa situação privilegia-
da e competitiva no mercado 
turístico regional. Talvez seja 
por isso que é considerado um 
dos destinos turísticos de pri-
meira classe em África.

No que tange à governação 
municipal Amuji enalteceu os 
efeitos da edilidade, mas lan-
çou alguns desafios como o 
de tratamento de lixo como 
forma de aproveitar o valor 
comercial que este detém após 
a reciclagem e selecção de me-
tais, plásticos, garrafas, papéis 
até a parte de lixo que pode 
ser reciclado para produção 
de energias.

O presidente do pelouro 
de turismo a nível da cidade 
Vilankulo defendeu ainda a 
maximização de acções para 
aquisição de aterro municipal 
e a aquisição de serviços de 
salvação pública, uma vez que 
a vila é dependente destes ser-
viços, através dos Aeroportos 
de Moçambique.
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Duarte Sitoe

Duarte Sitoe

USAID vai doar seis Milhões de dólares para 
melhorar a educação em Moçambique 

Mais de 950 mil pessoas enfrentam fome 
em Cabo Delgado 

A Embaixada dos Esta-
dos Unidos da América em 

Moçambique declarou, em 
comunicado enviado à nossa 

Segundo o Escritório das 
Nações Unidas para a Coor-
denação de Assuntos Humani-
tários (OCHA), há um enorme 
rasto de destruição em Cabo 
Delgado, e algumas zonas es-
tão desertas, devido à fuga da 
população, em consequência 
dos ataques armados, que se 
intensificaram em 2020.

As comunidades das zonas 
consideradas seguras estão sob 
uma enorme pressão e com 
escassez de recursos, uma vez 
que receberam familiares e 
amigos que fugiram das zonas 
atacadas pelos insurgentes.  

“Além das pessoas que fu-
giram das suas casas, na maio-
ria crianças e jovens, muitas 
comunidades que os recebem 
estão sob pressão e estima-
-se que haja 950 mil pessoas 

a enfrentar fome severa nas 
províncias de Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula, sendo 242 
mil crianças com desnutrição 
grave”, declararam as Nações 
Unidas.

 Entretanto, anotam as Na-
ções Unidas, as comunidades 
em áreas menos atingidas de 
Cabo Delgado, bem como nas 
províncias vizinhas de Niassa e 
Nampula, estão a demonstrar 
uma incrível solidariedade e 
generosidade com os desloca-
dos que fogem da crise.

Neste momento, a grande 
preocupação tem a ver com a 
insegurança alimentar nalguns 
distritos como Palma, Maco-
mia e Mocímboa da Praia, 
áreas particularmente afecta-
das pelo conflito, onde o custo 
de vida aumentou.

A Agência dos Estados Unidos da América para 
o Desenvolvimento Internacional (USAID) vai 
doar cerca de seis milhões de meticais para me-
lhorar a qualidade de ensino e aprendizagem 

no sector primário nos próximos três anos. Trata-se de 
um projecto que abrange mais de 450 mil alunos.

No último mês de 2020, o número de desloca-
dos provocados pelo conflito militar na pro-
víncia de Cabo Delgado subiu para 670 mil 
pessoas, havendo, neste momento, de acordo 

com agências humanitárias da Organização da Nações 
Unidas, registo de cerca de 950 mil pessoas a enfrenta-
rem fome severa naquele ponto do país.

redacção, que o valor será 
alocado a 1500 escolas locali-
zadas nas províncias de Zam-
bézia e Nampula. O projecto 
vai igualmente abranger cer-
ca de 17 mil líderes comuni-
tários, pais, responsáveis e 
voluntários da comunidade.

“As actividades incluirão o 
fornecimento de ferramentas 
práticas e técnicas aos pais 
para ajudarem os educandos 
em casa, na leitura e mate-
mática. Como também o es-
tabelecimento de centros de 
leitura comunitários e a cria-
ção de debates sobre género e 
direitos da rapariga”, refere a 
USAID.

Por outro lado, aquela or-
ganização norte-americana 
reconheceu os progressos de 
Moçambique, no que concer-
ne ao aumento do acesso das 
crianças ao ensino primário, 

mas a qualidade do ensino 
deve ser um desafio a longo 
prazo, sobretudo no que diz 

Aumentam casos de 
cólera

A movimentação massiva 
de pessoas devido ao terroris-
mo e as más condições de sa-
neamento básico nas zonas de 
acomodação originaram um 
surto de cólera na província de 
Cabo Delgado.

Nos primeiros meses do 
ano em curso, o OCHA ob-

servou que houve aumento de 
casos de cólera nos campos de 
acomodação de deslocados. 
Na primeira quinzena de Fe-
vereiro corrente, foram regis-
tados cerca de 5000 casos e 55 
mortes, com o maior número 
no distrito de Metuge, onde 
têm funcionado vários campos 
de acomodação.

Para o OCHA, o conflito 
danificou ou destruiu um ter-

ço das instalações de saúde na 
província de Cabo Delgado, 
especialmente em Mocímboa 
da Praia, Macomia, Muidum-
be e Quissanga.

De referir que Cabo Del-
gado é uma província rica em 
pedras preciosas, madeiras e 
local onde avança o maior in-
vestimento privado de África 
para extracção de gás natural 
a partir de 2024.

respeito ao apetrechamento 
das bibliotecas escolares.

Por entender que a maio-
ria das crianças que frequen-
tam a escola em contextos de 
escassez de recursos aprende 
a ler melhor na língua que 
fala em casa, o Governo dos 
Estados Unidos da América 
apoia a política de educação 
bilingue em Moçambique.

Ainda na área da educa-
ção, a USAID vai se concen-
trar na melhoria do acesso 
das raparigas ao ensino mé-
dio e na sua conclusão, for-
necendo programas de orien-
tação para este grupo alvo, 
com destaque para a forma-
ção e materiais sensíveis ao 
género para professores e 
administradores e programas 
de envolvimento comunitário 
que enfatizem a importância 
da educação de raparigas.

As actividades 
incluirão o 
fornecimento 
de ferramentas 
práticas e técnicas 
aos pais para 
ajudarem os 
educandos em 
casa, na leitura 
e matemática. 
Como também o 
estabelecimento de 
centros de leitura 
comunitários e a 
criação de debates 
sobre género e 
direitos da rapariga.
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Apesar da pandemia da Covid-19, a Credit 
Suisse, banco das dívidas ocultas, registou 
um crescimento assinalável em 2020 e tem 
como meta para este ano limpar o seu nome 
na praça financeira internacional, para ficar 

com uma “ficha limpa”. No entanto, o Fórum de Moni-
toria e Orçamento (FMO) entende que aquele banco só 
pode declarar “ficha limpa” depois de indemnizar os 
moçambicanos pelos danos socio-económicos causados 
pelo esquema financeiro perpetuado por alguns funcio-
nários seniores do banco suíço, em parceria com altos 
dirigentes do Governo de Moçambique. 

Enquanto correm vários 
processos ligados às dívidas 
ocultas nos Estados Unidos, 
Londres e Maputo, o Credit 
Suisse, principal credor da 
mega fraude internacional que 
lesou o Estado moçambicano 
em USD 2,2 biliões de dólares, 
continua a facturar. Com efeito, 
no passado dia 18 de Fevereiro, 
o Financial Times noticiou que 
o Credit Suisse reportou lucros 
anuais de USD 3 biliões, contra 
a previsão de USD 2,7 biliões. 

Os resultados positivos de 
2020, de acordo com Fórum 
de Monitoria e Orçamen-
to (FMO) foram conseguidos 
mesmo depois de o banco ter 
registado, no quarto trimes-
tre, perdas avaliadas em USD 
393 milhões, e feito provisões 
para litígios, no valor de 850 
milhões.

Um dos litígios em que o 
Credit Suisse esteve envolvido 
está relacionado com a disputa 
de uma década, com a segura-
dora, de títulos municipais de 
Nova Iorque, MBIA. Esta segu-
radora, segundo escreve o Fó-
rum de Monitoria e Orçamen-
to (FMO), processou o Credit 
Suisse, em 2009, por causa de 
centenas de milhões de dóla-
res que pagou para compen-
sar os investidores depois que 
milhares de hipotecas faliram. 
A justiça norte-americana de-
terminou que o Credit Suisse 
devia pagar uma indemnização 
por garantias violadas sobre os 
empréstimos.

Os lucros de USD 3 biliões 
conseguidos em 2020 colocam 
o banco como um dos poucos 
credores da Europa que pre-
tendem pagar dividendos, num 
contexto da crise provocada 

pela Covid-19. Além disso, o 
Credit Suisse anunciou que irá 
seguir com os seus planos de 
devolver o capital aos accionis-
tas e iniciou um programa de 
recompra de acções que prevê 
um retorno de USD 1,67 bi-
liões aos accionistas ao longo 
do ano de 2021.

O banco pretende cumprir 
com o objectivo de aumentar 
seu dividendo anual em 5%. 
Após um ano marcado por dis-
putas legais, Thomas Gottstein, 
Presidente -executivo do Cre-
ditSuisse, desde Fevereiro de 
2020, mostrou estar ciente de 
todos os litígios em que o banco 
está envolvido e comprometeu-
-se a resolvê-los. Em Dezembro 
do ano passado, Thomas Got-
tstein disse ao Financial Ti-
mes que 2020 foi um “ano de 

limpeza” para o banco, e que 
a sua intenção era de entrar 

“Um dos litígios em que o Credit 
Suisse esteve envolvido está 

relacionado com a disputa de uma 
década, com a seguradora, de 

títulos municipais de Nova Iorque, 
MBIA. Esta seguradora, segundo 
escreve o Fórum de Monitoria e 
Orçamento (FMO), processou o 

Credit Suisse, em 2009, por causa 
de centenas de milhões de dólares 

que pagou para compensar os 
investidores depois que milhares 

de hipotecas faliram. 

“Credit Suisse deve usar seus lucros 
bilionários para pagar moçambicanos”

FMO aperta Credor das dívidas ocultas

para o ano de 2021 com “ficha 
limpa”.

Entretanto, o FMO defende 
que o Credit Suisse só pode de-
clarar “ficha limpa” depois de 
indemnizar os moçambicanos 
pelos danos socio-económicos 
causados pelo esquema finan-
ceiro perpetuado por alguns 
funcionários seniores do ban-
co suíço em parceria com al-
tos dirigentes do Governo de 
Moçambique. 

Para sustentar sua posi-
ção, o FMO cita procuradores 

norte-americanos responsáveis 
pelas investigações do papel do 
Credit Suisse no escândalo das 
dívidas ocultas, que defendem 
que o banco pode ser conside-
rado responsável pelos crimes 
de seus funcionários se eles fo-
ram cometidos no âmbito de 
suas funções e beneficiaram, 
pelo menos em parte, o banco. 
Esta revelação surgiu após três 
ex-banqueiros do Credit Suisse 
se terem declarado culpados no 
ano passado no caso das dívi-
das ocultas.

Credit Suisse encaixou 
pelo menos USD 23 

milhões em comissões

Citando o The Wall Street 
Jornal, FMO escreve que o 
Credit Suisse confirmou ter be-
neficiado de um total de USD 
23 milhões em comissões dos 
empréstimos concedidos às 
empresas moçambicanas. Já o 
antigo director administrativo 
Andrew Pearse disse, durante a 
sua audiência de confissão, que 
aceitou milhões de dólares em 
propinas ilegais para enrique-
cer a si e ao Credit Suisse.

O empréstimo ilegal acor-
dado entre o Credit Suisse e al-
guns membros do Governo de 
Moçambique não só aumen-
tou os níveis de insustentabili-
dade da dívida pública como 

também não trouxe nenhum 
benéfico para o crescimento e 
desenvolvimento económico 
do país. Pelo contrário, precipi-
taram a suspensão do apoio di-
recto ao Orçamento de Estado 
pelos parceiros de cooperação.

A situação levou à deprecia-
ção acentuada do metical e à 
inflação que ascendeu aos 25% 
em 2016, agravando o custo de 
vida dos moçambicanos e pio-
rando os níveis de desemprego 
e de pobreza.

Um relatório da Comis-
são Económica da ONU para 
África (UNECA), de 2020, in-
dicou que a situação financeira 
de Moçambique, em tempos 
da Covid-19, é penalizada por 
“quatro desafios críticos”, sen-
do de destacar a insustentabili-
dade da dívida pública que le-
vou a agência norte-americana 
Fitch, a classificar o metical 
como uma das moedas mais 
“vulneráveis” à pandemia da 
Covid-19, a nível mundial.

No início do ano de 2020, 
o Estado Moçambicano, atra-
vés da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), apresentou, 
em Londres, um processo ju-
dicial contra o Credit Suisse, 
com vista à anulação da dívida 
de cerca de 600 milhões de dó-
lares da ProIndicus e solicitou 
uma indemnização que cubra 
as perdas causadas.
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Município autoriza destruição de duna primária 
em Pemba

Trata-se de uma duna pri-
mária que ficou destruída pela 
REEF, para extracção de solos 
para fins ainda desconheci-
dos. A referida duna protege 
o bairro de Chuíba, das águas 
do mar, o que revela tratar-se 
de um atentado ao ambiente. 

Segundo apuramos e, tal 
como demonstram as evidên-
cias apensas ao presente texto, 
foram retiradas quantidades 
enormes de solos, para alega-
damente dar espaço à constru-
ção de uma estrada; contudo, 
tudo não passou de um esque-
ma engendrado para a edilida-
de vender aqueles solos. 

Após tomar conhecimento 
da situação, o Estado, através 
da Agência de Controlo da 
Qualidade Ambiental (AQUA) 
mandou parar a destruição 

Uma empresa de construção civil, denominada REEF, acaba de ser multada 
pela Agência de Controlo de Qualidade Ambiental (AQUA), a pagar 1.550 
mil Meticais, por destruir uma duna primária no bairro de Chuíba, arre-
dores da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado. O crime 

ambiental foi cometido com autorização do Conselho Autárquico, num negócio que 
envolve venda de solos para obras. 

Edil e vereador apadrinham crime ambiental 

daquela duna primária e mul-
tou a empresa de construção 
civil envolvida, por entender 
que se trata de um crime am-
biental. Para além da multa, a 
REFF foi obrigada a devolver 
os solos ao local onde foram 
removidos.

A empresa justifica que foi 
autorizada pelo município de 
Pemba, para abertura de uma 
via para dar acesso à zona da 
praia, e que os solos removidos 
do local foram transportados 
para outros fins, sem no entan-
to indicar. 

“Nós fomos levados pelo 
município, na pessoa do ve-
reador da área de construção, 
para irmos fazer uma estrada 
que dá acesso à praia. Então, 
para fazermos isso, precisá-
vamos retirar aquela arreia e 
pormos uma areia vermelha 
nossa lá, compactarmos para 
criar o acesso ao local”, disse 
um responsável da empresa 
REFF, em entrevista telefónica 
ao Evidências, mas sem aceitar 
ser identificado. 

A nossa fonte jura de pés 
juntos que não sabia que a des-

truição daquela duna primária 
era um crime ambiental, até 
porque, segundo ele, a acção 
não só foi autorizada pelo mu-
nicípio, como também a autar-
quia emitiu uma credencial a 
favor da empresa.

Um negócio um tanto 
quanto nebuloso

O nosso jornal sabe que os 
mesmos foram levados para o 
porto de Pemba onde a em-
presa REEF está executar 
uma empreitada de constru-
ção civil.

“O que está a acontecer é 
que nós precisávamos de so-
los, esses que foram removi-
dos, para usarmos numa outra 
obra. Então, foi como se esti-
véssemos a fazer uma troca, ou 
seja, tirar algo para substituir-
mos por outra coisa”, subli-
nhou a fonte, reiterando que 
a REFF foi contratada pelo 
Município. 

Após ser notificada e mul-
tada pela AQUA, a empresa 
REFF envolveu os seus advo-
gados e está neste momento a 
tentar “negociar” com as au-
toridades do ambiente para se 
furtar ao pagamento da multa.

“Nós, até agora, estamos a 
negociar com a AQUA. Esta-
mos a espera do que vai sair 
desse processo. Nós estamos 
prontos para em qualquer mo-
mento devolvermos os solos, 
mas só queremos saber qual 
é a solução disto tudo, por-
que quando nos mandaram a 
notificação de multa, remete-
mos recurso semana passada 
e estamos à espera da decisão 
deles”. 

O que está a 
acontecer é que 
nós precisávamos 
de solos, esses que 
foram removidos, 
para usarmos numa 
outra obra. Então, foi 
como se estivéssemos 
a fazer uma troca, ou 
seja, tirar algo para 
substituirmos por 
outra coisa.

Empresa que comprou solos foi multada

Há valores monetários envolvidos, mas o município foge das 
responsabilidades

Evidências

“Nós fomos levados pelo 
município, na pessoa 

do vereador da área de 
construção, para irmos fazer 
uma estrada que dá acesso à 
praia. Então, para fazermos 
isso, precisávamos retirar 

aquela arreia e pormos uma 
areia vermelha nossa lá, 

compactarmos para criar o 
acesso ao local.

Continua na pag 13
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O que está a 
acontecer é que 
nós precisávamos 
de solos, esses que 
foram removidos, 
para usarmos numa 
outra obra. Então, foi 
como se estivéssemos 
a fazer uma troca, ou 
seja, tirar algo para 
substituirmos por 
outra coisa.

Na verdade, informações 
em nosso poder indicam que 
a extracção de solos na duna 
terá sido autorizada pelo 
Conselho Autárquico da Ci-
dade de Pemba, mas a edili-
dade, na voz de Rodolfo Pi-
nheiro, vereador da área de 
urbanização que reconheceu 
ter sido consultada pela em-

presa para o efeito, disse que 
o município não era a única 

entidade que devia autorizar 
a extracção dos solos.

“Houve necessidade de 
criarmos condições de aces-
so à zona da praia a partir do 
bairro de Chuíba e a empre-
sa solicitou a nossa autoriza-
ção. Demos o nosso parecer 
mas havia outras entidades 
que deviam ser consultadas 

pela empresa. Portanto, o 
município não era única en-

tidade”, justificou Pinheiro, 
limitando-se a ignorar por 
completo a pergunta so-
bre quem emitiu a Creden-
cial de que a REFF diz ser 
portadora.

 O vereador acrescentou 
que sabe que o trabalho de 
abertura da tal via foi inter-
dito, e que para além de ser 
multada, a empresa foi obri-

gada a devolver os solos re-
movidos para o local, “pen-
so que não há motivos para 

alaridos, houve interdição e 
a empresa está a cumprir”.

 Algumas pessoas do 
Município embolsaram 
dinheiro

Contrariamente às alega-
ções do Município, que ago-
ra diz que não há motivos 
para alaridos, o assunto pa-

rece atingir contornos crimi-
nais e, quiçá, de corrupção, 
quando a empresa jura de 

pés juntos que pagou pelos 
solos da duna.

“A nossa empresa faz tra-
balho para qualquer pessoa 
ou entidade que vier pedir, 
desde que nos pague o que 
coordenarmos. Também 

neste assunto do município 
não foi à toa, tínhamos va-
lores que devíamos pagar, é 
o que se coordenou”, disse a 
fonte, sem precisar se o di-
nheiro foi pago ao Municí-
pio ou a alguns funcionários.

Rodolfo Pinheiro, ve-
reador da área de urbani-
zação, é citada como sendo 
quem esteve em frente das 
negociações. “Nós temos até 
credencial dada pelo Muni-

cípio. Para nós fazermos o 
trabalho o próprio vereador 
foi connosco”. 

“Houve necessidade de 
criarmos condições de 

acesso à zona da praia a 
partir do bairro de Chuíba 

e a empresa solicitou a 
nossa autorização. Demos 
o nosso parecer mas havia 

outras entidades que 
deviam ser consultadas 

pela empresa. Portanto, o 
município não era única 

entidade.

Município dá a sua versão e contradiz a REFF



14 VIDÊNCIAS  E02 DE MARÇO 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/2020CENTRAIS

Moçambique precisa rever Regimes Específicos de Tributação e 
Benefícios Fiscais nos Megaprojectos
Nos últimos 10 anos, ou seja, entre 2010 e 2019, o custo dos benefícios 

fiscais superaram a contribuição fiscal dos megaprojectos em 72 mil 
milhões de meticais. Como forma de consolidar as reformas ora em 
curso e impulsionar a captação de receitas fiscais,em 2019, o Gover-
no manifestou a intenção de rever os Regimes Específicos de Tributa-

ção e Benefícios Fiscais das Operações Petrolíferas e da Actividade Mineira, mas 
ainda não houve nenhum avanço.

“Nota-se que o valor dos 
benefícios fiscais concedi-
dos em 2019 seria suficiente 
para cobrir mais de metade 
do défice orçamental antes 
dos donativos (5% do PIB) 
e cobrir a totalidade do dé-
fice orçamental após dona-
tivos (2,1% do PIB). Neste 

contexto, o CIP recomenda ̧ 
com urgência ̧ à revisão dos 
Regimes Específicos de Tri-
butação e Benefícios Fiscais 
das Operações Petrolíferas e 
da Actividade Mineira, com 
ênfase no imposto de pro-
dução e a manter o projecto 
funcional após terminada a 

fase do usufruto de benefí-
cios fiscais concedidos”, dis-
se o Centro de Integridade 
Pública (CIP)

O CIP observa, por ou-
tro lado, que a revisão dos 
Regimes Específicos de Tri-
butação e Benefícios Fiscais 
das Operações Petrolíferas 
e da Actividade Mineira 
seria fundamental para mo-
bilizar recursos para fazer 
face aos desastres naturais 
decorrentes, principalmen-
te, dos ciclones que afectam 
as zonas centro e norte do 
país; dos desafios impostos 
pela pandemia da Covid-19 
e dos impostos pelo conflito 
armado em Cabo Delgado 
que, desde 2017, já provo-
cou mais de 500 mil deslo-
cados, que enfrentam todo 
o tipo de dificuldades.

A Assembleia da Repú-
blica procedeu, em Setem-
bro de 2017, à aprovação, 
através das Leis nº 14 e 
15/2017, das alterações ao 
regime específico do código 
de tributação e benéficos fis-
cais das operações petrolífe-
ra e mineira. As alterações 
incidiram sobre os encargos 
não dedutíveis, a tributação 

“Ainda em 2019, estava previsto que 
a política tributária continuasse 

assente na consolidação das 
reformas em curso, prosseguindo 
com acções que tivessem em vista 

impulsionar a captação de receitas, 
das quais se destacavam, como 

medida para melhoria das fontes de 
arrecadação de receitas internas, 
a revisão dos Regimes Específicos 
de Tributação e Benefícios Fiscais 

das Operações Petrolíferas e da 
Actividade Mineira. Sucede que 

a medida não passou de uma 
pretensão e dois anos depois nem 

sequer houve menção sobre a 
revisão deste regime.

Duarte Sitoe

A revisão não passou de pretensão

das mais-valias, a estabilidade 
fiscal e a certificação de contas. 

Em 2019, ainda de acordo 
com o estudo do CIP, os bene-
fícios fiscais totalizaram 24,9 
milhões de meticais, o que cor-
responde a um crescimento de 
34,6% relativamente a 2018. 
No entanto, no mesmo ano, o 
volume dos benefícios fiscais 
cobriu cerca de 3 vezes o valor 
dos donativos e pouco mais de 
metade dos recursos necessá-
rios para a cobertura do défice 
orçamental do mesmo ano.

“Ainda em 2019, estava pre-
visto que a política tributária 

continuasse assente na consoli-
dação das reformas em curso, 
prosseguindo com acções que 
tivessem em vista impulsionar a 
captação de receitas, das quais 
se destacavam, como medida 
para melhoria das fontes de ar-
recadação de receitas internas, 
a revisão dos Regimes Específi-
cos de Tributação e Benefícios 
Fiscais das Operações Petro-
líferas e da Actividade Minei-
ra. Sucede que a medida não 
passou de uma pretensão e dois 
anos depois nem sequer houve 
menção sobre a revisão deste 
regime”.

Se, por um lado, os benefí-
cios fiscais ao sector extractivo 
são um custo para o país e a 
contribuição fiscal directa dos 
projectos do sector extractivo 
são um benefício para o país, 
por outro, não se pode dizer o 
mesmo quando se fala de cus-
to-benefício tendo em conta os 
megaprojectos. 

“No período de 2010 a 

2019 os benefícios fiscais cus-
taram ao país 172,6 mil mi-
lhões de meticais. Este valor 
corresponde a 11,4% de toda 
a receita arrecadada no refe-
rido período. Neste período, 
a contribuição fiscal dos me-
gaprojectos foi de 100,3 mil 
milhões de meticais, o que per-
mite concluir que o custo dos 
benefícios fiscais neste período 

foi de 72,3 mil milhões de me-
ticais”, constatou o CIP para 
depois acrescentar que “Neste 
sentido, e de acordo com os 
dados, a política de benefícios 
fiscais tem gerado mais custos 
que benefícios. Entre 2010 e 
2016, o valor dos benefícios to-
tais foi superior à receita total 
arrecadada na tributação aos 
megaprojectos. Enquanto o va-
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Moçambique precisa rever Regimes Específicos de Tributação e 
Benefícios Fiscais nos Megaprojectos

Neste sentido, e de acordo com 
os dados, a política de benefícios 
fiscais tem gerado mais custos que 
benefícios. Entre 2010 e 2016, o valor 
dos benefícios totais foi superior à 
receita total arrecadada na tributação 
aos megaprojectos. Enquanto o 
valor médio da contribuição nestes 
anos situou-se em 8,75 mil milhões 
de meticais, os benefícios fiscais 
situaram-se no dobro deste valor, 
16,02 mil milhões de meticais.

No entanto, o CIP salienta que a con-
tribuição fiscal dos megaprojectos sem a 
receita das mais-valias reduziu significa-
tivamente, para uma média de 17,06 mil 
milhões de meticais entre 2017 a 2019, 
valor inferior aos benefícios fiscais em 
3,09 mil milhões de meticais, no mesmo 
período. “Este factor leva à conclusão de 
que a política de benefícios fiscais tem ge-
rado mais custos do que benefícios fiscais 

para o país. É importante realçar nesta 
análise que, embora a informação sobre 
os benefícios fiscais seja apresentada na 
Conta Geral do Estado por categoria, 
ela encontra-se em forma agregada, não 
permitindo a percepção dos benefícios 
por sectores (petrolífero, mineiro, energia 
e outros). Neste sentido, a bem da trans-

parência, sugere-se que a informação 
seja detalhada também por sector”.

Como forma de consolidar as refor-
mas ora em curso e impulsionar a cap-
tação de receitas fiscais, o CIP insta o 
Governo a ser célere na revisão dos Re-
gimes Específicos de Tributação e Bene-
fícios Fiscais das Operações Petrolíferas 
e da Actividade Mineira, com ênfase no 
imposto de produção, IVA e Direitos 

Aduaneiros. 
Por outro lado, aquela organização 

não governamental observa que deve ha-
ver Monitoria constante dos benefícios a 
serem gerados no âmbito da concessão 
de benefícios fiscais, principalmente no 
sector extractivo, visto que, actualmente, 
os custos fiscais superam os benefícios.

Estado deve ser célere na revisão dos 
Regimes Específicos de Tributação e 
Benefícios Fiscais

lor médio da contribuição nes-
tes anos situou-se em 8,75 mil 
milhões de meticais, os benefí-
cios fiscais situaram-se no dobro 
deste valor, 16,02 mil milhões de 
meticais”.

Entre 2017 e 2019, graças à 
transferência indirecta de 25% 
do interesse participativo na 
área 4 da Bacia do Rovuma pela 
Eni East SPA, para a EXMO-
BIL Àfrica Development, no va-

lor de 20,9 mil milhões de me-
ticais e à transferência indirecta 
de 26,5% da Anadarko no pro-
jecto de gás natural liquefeito, 
na área 1 da Bacia do Rovuma, 
no valor de 54,14 mil milhões de 
meticais, houve uma ligeira me-
lhoria, visto que a contribuição 
fiscal média dos megaprojectos 
situou-se em 42,06 milhões de 
meticais e os benefícios fiscais 
em 20,15 milhões de meticais. 
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Sector privado perde mil milhões de 
dólares em receitas

O impacto da Covid-19 foi desastroso para 
economia do país em 2020 e as perspec-
tivas não são animadoras para os pró-
ximos dias. Dados da Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique 

(CTA) indicam que, em todo o ano de 2020, o sector em-
presarial registou perdas de receitas estimadas em mil 
milhões de dólares norte americanos, dos quais, cerca 
de 38.3 por cento, deveram-se à redução do tempo de 
funcionamento das empresas. Para o presente ano, a 
CTA perspectiva que, no geral, o ambiente macroeco-
nómico continue a deteriorar neste primeiro trimestre.

Falando do desempenho 
empresarial e perspectivas, 
num talk business realizado, 
recentemente, em formato 
digital, Agostinho Vuma, pre-
sidente da CTA, anotou que 
houve uma ligeira deteriora-
ção do índice de ambiente ma-
croeconómico, no IV trimestre 
de 2020, face ao trimestre an-
terior, tendo reduzido em 0.7 
pontos percentuais, de 48.0 % 
para 47.3%.

Mas antes disso, relativa-
mente ao ambiente de negó-
cios, Vuma destacou que no 
que concerne à componente 
“regulação do mercado”, o 
terceiro trimestre do ano 2020 
foi marcado pela continuidade 
do alívio das restrições, apro-
vação da lei das instituições de 

crédito e sociedades financei-
ras, bem como introdução da 

selagem electrónica para mer-
cadorias em trânsito, este úl-
timo que tem causado alguns 
constrangimentos ao sector 
empresarial.

“Quanto às políticas de 
estímulo económico, o IV tri-
mestre de 2020 foi marcado 
pela prorrogação da isenção 
do IVA no açúcar, óleos e sa-
bões até 2023 e pela prorroga-
ção do prazo de aplicação das 
taxas do Imposto sobre Con-
sumo Específico até 2022. Es-
tas políticas representam um 
estímulo positivo para estes 
sectores e podem contribuir 
para o reforço da recuperação 
empresarial”, destacou Vuma.

A eclosão da pandemia da 
Covid-19 foi a variável domi-
nante entre os factores que in-

fluenciaram o desempenho da 
economia nacional em 2020 e 

que continua a impactar nega-
tivamente no presente ano.

No que diz respeito às 
perspectivas do desempenho 
empresarial no I trimestre de 
2021, Vuma anotou que no 
decurso do IV trimestre de 
2020 havia expectativas de 
que o desempenho empresa-
rial iria continuar a melhorar, 
acompanhando o processo de 

desconfinamento e reabertura 
gradual da economia iniciada 
no terceiro trimestre, todavia 
“o ano de 2021 inicia com o 
surgimento de uma nova vaga 
de propagação da pandemia 
da Covid-19 que levou o go-
verno a decretar novas medi-
das restritivas”, lamentou o 
presidente da CTA.

Estas medidas, aliadas à 

contínua depreciação cambial, 
aumento das taxas de juros, o 
efeito das calamidades natu-
rais e à insegurança em algu-
mas partes do país, fazem, de 
acordo com o sector privado, 
com que as perspectivas de 
evolução do desempenho em-
presarial, no primeiro trimes-
tre de 2021, sejam revistas em 
baixa.

Adicionalmente, espera-se 
um aumento do custo do ca-
pital no primeiro trimestre de 
2020, incorporando o efeito da 
subida da taxa de juros depo-
lítica monetária (MIMO) em 
300 pb anunciada pelo Banco 
de Moçambique em Janeiro de 
2021.

Portanto, “diante do cená-
rio que assistimos no quarto 
trimestre de 2020, conjugado 
com as primeiras impressões 
que colhemos no início de 
2021, perspectivamos que no 
geral o ambiente macroeco-
nómico continue a deteriorar 
neste primeiro trimestre”.

“No que diz respeito ao 
ambiente de negócios, espe-
ramos que sejam introduzidos 
alguns instrumentos norma-
tivos, relevantes para o sector 

empresarial, nomeadamente, 
a Lei de Minas, Regulamento 
para os provedores e utilizado-
res de internet, Lei cambial e 
Lei do Sistema de Administra-
ção do Estado”, sugeriu.

O exercício de monitoria 
constante dos impactos da 
Covid-19 sobre o empresaria-
do nacional, permite aferir, de 
acordo com a fonte que temos 
citado que, de forma geral, em 
todo o ano de 2020, osector 
empresarial “registou perdas 
de receitas estimada sem USD 
1.1 mil milhões, dos quais, cer-
ca de 38.3%, deveram-se à re-
dução do tempo de funciona-
mento das empresas”.

Isto é, devido às limitações 
do tempo de funcionamen-
to das empresas, resultantes 
das medidas que obrigavam 

a adoptar um regime de rota-
tividade da massa laboral, as-
sociadas à obrigatoriedade de 
quarentena de 14 dias para os 
trabalhadores infectados pela 
Covid-19, as empresas per-
deram cerca de 885 horas de 
funcionamento efectivo du-
rante, que resultou na perdade 
cerca de USD 422 milhões de 
facturação.

Os outros 61.7% do volu-
me de perda de receitas deve-
ram-se à queda significativa da 
procura agregada, a queda do 
nível geral de preços, entre ou-
tros factores. Adicionalmente, 
importa destacar que devido à 
pandemia da Covid-19, foram 
perdidos cerca de 40 mil postos 
de trabalho e cerca de 1,075 
empresas encerraram as suas 
actividades.

Quanto às políticas de estímulo 
económico, o IV trimestre de 2020 
foi marcado pela prorrogação 
da isenção do IVA no açúcar, 
óleos e sabões até 2023 e pela 
prorrogação do prazo de 
aplicação das taxas do Imposto 
sobre Consumo Específico até 
2022. Estas políticas representam 
um estímulo positivo para estes 
sectores e podem contribuir 
para o reforço da recuperação 
empresarial.

Impacto da Covid-19 em 2020

Ambiente de negócios continua a 
deteriorar-se



17VIDÊNCIAS  E 02 DE MARÇO 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 PUBLICIDADE

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

Impacto da Covid-19 em 2020
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Li e reli atentamente a missiva do Doutor Hélder 
Martins e só vi um vasto tomateiro a perder-se de vis-
ta. De resto uma produção industrial de tomates bigs, 
maduros e pendurados dois a dois no lugar certo. Na-
turais. Daqueles que é preciso ser um grande 'Chef' 
para entendê-los. E este é o nosso grande problema: 
compreender tomates.  

Acho que a presidência devia contratar agrónomos 
que entendem de horticultura, com especialização em 
'solanumlycopersicum' vulgo tomates. Assim, evitaría-
mos que os melhores cultores de tomates deste país 
fossem amordaçados pelos cães do palácio depois de 
oferecerem os seus produtos ao Presidente da Repúbli-
ca. É preciso que esses rafeiros da corte entendam que 
existem muitos tipos de tomates neste país e cada um 
com as suas funções. E quando chegarmos nesse nível, 
começaremos a rebater os argumentos dos outros tam-
bém com argumentos nos nossos debates e análises.  

Ora, a carta do Doutor Hélder Martins levanta 
questões que a opinião pública sempre discutiu. Os 
porquês de uma Comissão oculta e muda? Até que 
ponto as decisões sobre a gestão da pandemia estão em 
consonância com os pareceres e propostas da Comis-

são? Qual é a cientificidade daqueles artigos dos de-
cretos. Esta cena do recolher obrigatório iniciar às 21 
horas, quando alguns serviços fecham uma hora antes, 
discutimos aqui a sua eficácia.  

Mas, o mais importante para uma certa ala é de-
bater a idade do emissor, a sua barba e raça, as suas 
ambições políticas, a sua pontaria e quantos colonos 
matou, os seus diplomas, os seus estudos, etecetera. 

OPINIÃO

Sobre os tomates do Doutor Hélder Martins e 
as línguas dos cães da corte

Juma Aiuba

Um dia este gráfico vai mudar: A última lauda de Juma Aiuba

PUBLICIDADE

“As reacções do partidão dão 
conta que o Doutor Hélder 

Martins não vai fazer falta à 
Comissão Técnico-Científica 

e que a mesma vai continuar a 
existir. Não há dúvida quanto 

a isso, foi o próprio Doutor 
Hélder quem disse isso na 

sua carta. Nenhuma daquelas 
individualidades faz falta àquela 

Comissão. Só faz falta quem é 
considerado e levado em conta.

Hoje, o velhote já foi descondecorado e lhe 
retirado o título de 'herói vivo'. Só falta di-
zerem que está a financiar a Junta Militar e 
os insurgentes.

As reacções do partidão dão conta que o 
Doutor Hélder Martins não vai fazer falta à 
Comissão Técnico-Científica e que a mes-
ma vai continuar a existir. Não há dúvida 
quanto a isso, foi o próprio Doutor Hélder 
quem disse isso na sua carta. Nenhuma 
daquelas individualidades faz falta àquela 
Comissão. Só faz falta quem é considerado 
e levado em conta. Aquela Comissão pode 

existir com alunos da Josina, Polana, Ma-
xaquene, Malhangalele e por aí. Porque ela 
existe para inglês ver. Qualquer pessoa que 
conhece fotossíntese tem lugar ali.

Fico feliz por participar desta feira de 
hortícolas, promovida pelo Doutor Hélder 
Martins. Afinal, há bons cultores e aprecia-
dores de tomates aqui na banda. Inspira-
-nos a eliminarmos aquele velho problema 
de excesso de nabos e escassez de tomates. 
Um dia este gráfico vai mudar.

 - Co'licença!
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Abertura de espírito
DÃO-ME LICENÇA?

A abertura de espírito não está nos seus 
melhores dias. E é pena, porque além de ser 
uma maneira civilizada de viver com os ou-
tros, ela tem benefícios interessantes e ime-
diatos para o próprio: põe-nos a viver noutro 
mundo, literalmente.

A disponibilidade para novas experiências, 
a capacidade de ouvir os outros e a possibili-
dade de nos interessarmos por eles são traços 
comportamentais, aspectos da personalidade 
importantes numa pessoa. A abertura a no-
vas experiências e a receptividade à mudança 
são traços de personalidade mais importantes. 
Eles estão ligados à Criatividade, à curiosida-
de e ao gosto pela Arte e pela Cultura. No en-
tanto, é cada vez mais evidente que esta carac-
terística vai além das consequências que tem 
na nossa personalidade. Ficou recentemente 
a saber-se que a abertura de espírito a novas 
experiências nos põe a viver num mundo dife-
rente, percentual e cognitivamente mais rico e 
estimulante.

A abertura a experiências está associada a 
uma maior inteligência, a uma maior capa-
cidade cognitiva. Isto é importante porque a 
Ciência tem vindo a confirmar que a inteli-
gência analítica, espacial, relacional, musical, 

etc., etc., não é estática; treinada e estimulada 
pode melhorar ao longo da Vida. É um aspec-
to de relevo, por exemplo, na protecção contra 

a demência e outros danos cerebrais que po-
dem surgir em idades avançadas.

Numa investigação publicada no Journal 

of  Research in Personality mostra-se que as 
pessoas de mente mais aberta têm uma per-
cepção visual mais apurada do Mundo. Numa 
experiência realizada entre 134 estudantes 
universitários, na sequência de um questioná-
rio para apurar a abertura a novas experiên-
cias, identificando, assim, um dos aspectos da 
personalidade dos alunos em causa, apresen-
taram-se duas imagens: uma, um padrão de 
riscas encarnadas; outra, um padrão de riscas 
verdes. 

Os participantes cujos testes de personali-
dade indicavam serem mais abertos a novas 
experiências mostraram uma percepção mais 
fina. Além de verem os dois padrões como to-
dos os outros participantes, eles viam também 
um terceiro. Quando os outros dois padrões se 
sobrepunham, o das riscas encarnadas e o das 
riscas verdes, os voluntários com maior abertu-
ra de espírito viam ainda um padrão de riscas 
castanhas. Além disso descobriu-se que se se 
criasse um ambiente mais positivo, por exem-
plo, com uma música alegre, mais voluntários 
viam aquele terceiro padrão. Quanto maior é 
a abertura a experiências e à boa-disposição, 
mais a percepção tende a se tornar apurada e 
o Mundo mais estimulante. 

Afonso Almeida Brandão

                      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.

“Há que encarar «a 
abertura de espírito» 
com mais empenho

Pois somos de opinião 
que ela não está 

a passar por bons 
momentos
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Universidades públicas: espaço de debate público ou 
de policiamento?

Luca Bussotti

No dia 24 de Fevereiro o colectivo dos 
professores do Departamento de Sociologia 
da Faculdade de Ciências Sociais da Uni-
versidade Agostinho Neto escreveram e tor-
naram pública uma nota de repúdio contra 
o que tinha acontecido dois dias antes, a 22 
de Fevereiro no Campus da Universidade 
Agostinho Neto, em Luanda. Pela segunda 
vez, agentes da polícia angolana tinham in-
vadido o Campus académico, com armas 
na mão, procurando conter uma manifes-
tação que estava para ser organizada 
por parte dos estudantes, sobretudo 
dos cursos de Sociologia, Antropolo-
gia e Psicologia, contra “os altos custos 
de emolumentos”, como se lê na nota. 
Cerca de 11 estudantes foram presos e 
conduzidos à segunda esquadra, sub-
metidos a interrogatórios e remetidos 
em liberdade depois de cerca de 12 
horas.

Até aqui nada de anormal num país 
como Angola que, no mesmo diapasão 
que Moçambique, costuma ocupar me-
diante forças policiais lugares que de-
veriam ser de debate e confrontação 
públicos de ideias, recorrendo à repres-
são, material ou simbólica. O que mais 
admira nesta história é o papel oposto 
que desempenharam os próprios pro-
fessores universitários: por um lado, o 
colectivo de Sociologia, na sua nota de 
repúdio, quis realçar o direito dos estu-
dantes em manifestarem as suas ideias, 
assim como as formas mais pacíficas de 
soluccionar eventuais questões entre 
estudantes e faculdade ou reitoria; por 
outro, assim se lê na nota, a direcção da 
Faculdade é que quis recorrer à polícia, 
ignorando mecanismos internos de resolu-
ção dos conflitos.

Estamos diante de um cenário que deve 
induzir a uma reflexão muito séria: qual é o 
papel dos docentes universitários ou, no ge-
ral, dos intelectuais, neste preciso momen-
to histórico, em países, tais como Angola e 
Moçambique, que acabam de serem classi-
ficados, por parte de vários organismos in-
ternacionais, como estados completamente 
autoritários? Serão elas e eles os melhores 
aliados de sistemas políticos que identifi-
cam cada vez mais no autoritarismo e no 
policiamento os meios para manter uma 
ordem social hoje instável, devido a razões 

estruturais e não às iniciativas de elementos 
“confusos”? Ou elas e eles deveriam exercer 
um papel diferente, de crítica a tal sistema e 
de abertura de espaços públicos de discus-
são em sociedades que estão se fechando?

Naturalmente uma tal discussão pode 
ser levada para Moçambique, cujas carac-
terísticas políticas são muito semelhantes às 
da Angola. Apesar de, nos últimos anos não 
termos registado episódios semelhantes, em 
Moçambique, a memória de protestos e 

manifestações tais como as dos estudantes 
da antiga UFICS, ou dos médicos liderados 
por Jorge Arroz em 2013, para não falar das 
manifestações urbanas ocorridas em Mapu-
to e Matola em 2008 e 2010 apontam para 
uma forma também repressiva de resolução 
dos conflitos. Diante de um Estado que usa 
o medo (ou, em alternativa, o aliciamento) 
para fazer com que os intelectuais deixem 
de exercer a sua capacidade de análise e 
crítica das questões centrais que dizem res-
peito à convivência humana e social das 
pessoas dentro do território nacional, quais 
seriam os modelos de comprometimento 
público dos intelectuais em Moçambique?

A sensação que se tem, salvo positivas 
excepções, é de um alinhamento geral e de 
uma individualização por parte da classe 
intelectual moçambicana, renunciando a 
um compromisso colectivo e público. Se, 
nos anos 1990, altura em que ainda havia 
a ideia de uma construção colectiva da in-
cipiente democracia moçambicana, foram 
em muitos a parteciparem ao debate sobre 
a nova identidade democrática que o país 
devia ter, hoje este debate parece muito 

mais limitado…Se alguém perguntar 
a um jovem ou a uma jovem moçam-
bicana, hoje, o que quer dizer per-
tencer à nacção moçambicana, pro-
vavelmente esta pessoa teria enormes 
dificuldades em responder, a não ser 
sublinhar uma simples pertença ter-
ritorial comum aos que vivem dentro 
das fronteiras nacionais.

Um país onde as minorias étnicas 
continuam a dominar (a “santa alian-
ça” Makonde-Changana), onde uma 
guerra infinita (a contra a Renamo) 
ainda não encontrou uma solução de-
finitiva desde 1975 e onde uma nova 
está abalando uma parte consistente 
do país (o suposto terrorismo islâmi-
co em Cabo Delgado), para não falar 
das práticas de corrupção já difusas 
e cujo símbolo é representado pelas 
dívidas ocultas, certamente que não 
pode representar um modelo nem 
uma referência ou inspiração para os 
mais jovens.

O reducionismo vazio a que foi re-
conduzido o conceito de “soberania” 
ou de “pátria” representa um desafio 
e até um convite para que os intelec-

tuais moçambicanos voltem a se debruçar 
sobre a questão da identidiade colectiva. 
Este exercício não deverá ser feito apenas 
por uma elite urbana iluminada ou supos-
ta tal. Pelo contrário, tal esforço terá de ser 
levado a cabo  juntamente com os outros 
sujeitos activos da sociedade, tais como as 
jovens e os jovens engajados em lutas con-
tra a violação dos direitos humanos mais 
elementares, no meio urbano assim como 
rural, procurando redefinir colectivamente 
uma identidade em devir que precisa de ser 
reconstruida, fora de esquemas exclusivos e 
excludentes a que temos assistidos nos últi-
mos anos. 

“Naturalmente uma tal discussão 
pode ser levada para Moçambique, 
cujas características políticas são 
muito semelhantes às da Angola. 

Apesar de, nos últimos anos 
não termos registado episódios 
semelhantes, em Moçambique, 

a memória de protestos e 
manifestações tais como as dos 
estudantes da antiga UFICS, ou 
dos médicos liderados por Jorge 

Arroz em 2013, para não falar das 
manifestações urbanas ocorridas 

em Maputo e Matola em 2008 e 
2010 apontam para uma forma 

também repressiva de resolução dos 
conflitos.
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Nigéria: pelo menos 317 estudantes são 
raptadas no noroeste do país

Julgamento do herói de "Hotel Ruanda": filha pede intervenção à Bélgica

De acordo com Sulaiman 
Tunau Anka, porta-voz do go-
verno local, o grupo chegou ao 
estabelecimento em veículos e 
obrigou as meninas a saírem 
com eles. O número exato de 
estudantes sequestradas ain-
da não é conhecido, mas um 
professor afirma que 600 ado-
lescentes estavam nos dormitó-
rios no momento do ataque e 
apenas 50 foram encontradas. 
Ele também acrescentou que 
algumas meninas "podem ter 
escapado". A polícia esteve no 
local "em busca dos crimino-
sos", disse o representante do 
governo.

O rapto das adolescentes 
é o último de uma série ocor-
rida no centro e no noroeste 
da Nigéria por grupos arma-
dos, chamados localmente de 
"bandidos." Eles aterrorizam a 
população, roubam rebanhos e 
saqueiam os vilarejos. Há ape-
nas nove dias, por exemplo, um 
bando invadiu um pensionato 

em Kagara, no estado do Ní-
ger, onde 42 pessoas, entre elas 
27 alunos, foram capturados.

O presidente nigeriano, 
Muhammadu Buhari, lançou 
uma operação de resgate das 
vítimas e o governo está nego-
ciando com os criminosos, se-
gundo as autoridades do país. 
As quadrilhas visam principal-
mente ganhar dinheiro, mas 
algumas se aliaram a grupos 
jihadistas presentes na região.

É o caso do bando que fez 
de refém um grupo de 344 
alunas de um pensionato da 
cidade de Kankara, no estado 
de Katsina, associado ao Boko 
Haram. Elas acabaram sendo 
liberadas depois de uma sema-
na de negociações. No dia 9 
de fevereiro, o chefe do grupo 
armado, Awwalun Daudawa, 
responsável pelo rapto, se en-
tregou às autoridades em troca 
de um acordo de anistia.

Em 2014, o Boko Haram 
também sequestrou mais de 

Centenas de adolescentes nigerianas foram 
capturadas em um pensionato na noite da 
quinta-feira (25) para sexta-feira (26), da se-
mana passada. As alunas da escola de Jan-

gebe, no Estado de Zamfara, foram levadas por um 
grupo de homens armados, segundo as autoridades 
locais.

A filha de Paul Rusesabagina, o herói do filme 
"Hotel Ruanda" julgado em Kigali por "terro-
rismo", pediu que a Bélgica intervenha para 
que seu pai, de nacionalidade belga, seja li-

bertado e repatriado, e denunciou um "julgamento 
injusto".

200 estudantes em Chibok, no 
nordeste do país. Em fevereiro  
de 2018, os jihadistas também 
capturaram 105 meninas de 
uma escola. Um mês depois, 
todas foram liberadas, exceto 
a única cristã do grupo, Lea 
Sharibu.

Crimes de guerra

Os bandos do norte e do 
centro da Nigéria praticam 
há anos os raptos em troca de 
dinheiro, atacando vilarejos 
ou ônibus nas estradas. Nos 
últimos meses, os ataques con-

tra escolas cresceram no país. 
"Estamos com raiva e triste 
com esse novo ataque brutal", 
declarou Peter Hawkins, repre-
sentante da Unicef  na Nigéria, 
em um comunicado. "Pedimos 
aos responsáveis que liberem 
as meninas imediatamente e 
tomem medidas para garantir 
sua liberação em total segu-
rança, assim como a segurança 
de outros alunos na Nigéria", 
acrescentou.

A Anistia Internacional 
também condenou o ataque 
no Twitter, e declarou que esse 
tipo de ação é um crime de 

guerra. "No norte da Nigéria, 
a educação está sendo atacada. 
As escolas deveriam ser locais 
seguros e nenhuma criança 
deveria ser obrigada a esco-
lher entre sua educação e sua 
vida", escreveu a ONG em um 
comunicado.

O presidente do Senado, 
Ahmad Lawan, afirmou que 
uma nova estratégia deve ser 
adotada pelo governo para ga-
rantir a segurança das escolas.  
"Essa onda de sequestros certa-
mente vai desmotivar os pais a 
escolarizarem suas crianças", 
lamentou. (RFI)

Ex-gerente do hotel Mille 
Collines, em Kigali, Paul Ru-
sesabagina, de 66 anos, ficou 
famoso por um filme de 2004 
que conta como salvou mais de 
mil pessoas durante o genecídio 
de Ruanda. Este hutu (maior 
grupo étnico do país) se tornou 
então um crítico do regime do 
presidente de Ruanda, Paul 
Kagame.

Vivendo no exílio desde 
1996 nos Estados Unidos e de-
pois na Bélgica, onde obteve a 
nacionalidade, Rusesabagina 
foi detido no final de agosto em 
Ruanda em circunstâncias sus-

peitas, durante a aterrissagem 
de seu avião, que ele acreditava 
ter como destino Burundi. Seus 
advogados denunciam "um 
sequestro".

"A assistência consular bel-
ga não é eficaz, ele não tem 
acesso a seus advogados, a sua 
medicação (contra hiperten-
são), e está trancado em uma 
sala sem janelas", acusou sua 
filha Carine Kanimba em uma 
entrevista coletiva.

Para ela, “não haverá jul-
gamento justo”: “Ele corre o 
risco não apenas de prisão per-
pétua, mas também de morte 

(...) Falo às autoridades belgas, 
ao primeiro-ministro, Alexan-
der De Croo, porque ele está 
em posição para negociar com 
Kigali e libertar meu pai", disse 
Kanimba à AFP.

Acusação de terrorismo
Rusesabagina, cujo julga-

mento começou há duas sema-

nas, enfrenta 13 acusações, in-
cluindo terrorismo, assassinato 
e financiamento de rebelião, 
por seu suposto apoio à Frente 
de Libertação Nacional (FLN), 
um grupo rebelde acusado de 
ataques mortais em Ruanda.

Rusesabagina contesta o di-
reito do tribunal de o processar, 
devido a sua nacionalidade bel-
ga. Seus familiares dizem estar 
"muito preocupados" com sua 
saúde, porque os medicamen-
tos enviados pela diplomacia 
belga, segundo eles, nunca 
chegaram.

De acordo com o Minis-
tério das Relações Exteriores 
da Bélgica, Rusesabagina "se 
beneficiou de total assistência 
consular desde o início" e re-
cebeu quatro visitas de funcio-
nários diplomáticos para "mo-
nitorar seu estado de saúde". 
Bruxelas ainda afirma ter se 

oferecido para colocar médicos 
ruandeses e belgas em contato 
com Rusesabagina para que ele 
recebesse cuidados adequados.

Os ministros da Justiça e das 
Relações Exteriores da Bélgica 
exigem "um julgamento justo, 
equitativo e transparente" e 
o direito do acusado "de pre-
parar sua defesa nas melhores 
condições", durante intercâm-
bios com seus homólogos ruan-
deses, indicou à AFP um porta-
-voz da diplomacia belga.

O advogado da família, Vin-
cent Lurquin, criticou o gover-
no belga, denunciando duran-
te a coletiva de imprensa "um 
silêncio que corre o risco de se 
tornar cúmplice". "O exemplo 
que o governo belga dá é que 
se um cidadão belga for seques-
trado por um governo ditato-
rial, a Bélgica não se moverá", 
acrescentou Kanimba.
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Depois da China, Índia doa 100 mil doses de vacina 

EUA desembolsa 3,7 milhões de dólares para 
vacinas em Moçambique

Enquanto não é publicamente conhecido o 
plano de imunização do país, no quadro da 
iniciativa global Covax, a solidariedade de 
países amigos tem sido fundamental para ga-

rantir as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. 
Depois de receber o primeiro lote de vacinas doadas 
pela China, semana finda, Moçambique prepara-se 
para receber mais 100 mil doses da Índia.   

O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) 
anunciou em comunicado que vai desembolsar 
USD 3,7 milhões adicionais para ajudar Mo-
çambique a garantir a compra de vacinas, de 

acordo com os requisitos da COVAX.

A informação, bastante ani-
madora para o país, que neste 
momento, regista o pico de in-
fecções pala Covid-19, foi confir-
mada pela ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Ve-
rónica Macamo.

“Como bem sabemos, as va-
cinas são um elemento crucial 
para controlar a propagação e 
consequentes mortes pela doen-
ça. Tal como as 200 mil vacinas 
que vieram da China, acredita-
mos que as doses para imuniza-
ção prometidas pela Índia tam-
bém chegarão em breve. Só não 
tenho como dizer quando, pois 
há uma série de procedimentos a 
serem seguidos pelos dois países 
para que tal aconteça”, explicou 
Verónica Macamo.

Convidada a falar da eficácia 

das vacinas que o país vai rece-
ber, numa altura em que há evi-
dências de que as actuais vacinas 
podem ser ineficazes no combate 
às novas variantes, Macamo de-
clarou que o Governo vai tomar 
precauções. 

“Tudo está a ser pondera-
do, pois estamos a falar de um 
processo muito importante, de 
vacinação. Temos o exemplo da 
África do Sul que descobriu a 
ineficácia da vacina da AstraZe-
nica e nós iremos tomar as devi-
das precauções”, revelou.

Refira-se que as primeiras 
doses de vacina contra a covid-19 
chegaram ao país na passada 
quarta-feira. Trata-se de 200 mil 
doses que, numa primeira fase, 
serão administradas aos gru-
pos de risco, ou seja, profissio-

nais de saúde, militares e outras 
autoridades.

A cerimónia de recepção das 
primeiras vacinas doadas pela 
China foi orientada pelo Primei-
ro-ministro, Carlos Augusto de 
Rosário. De Rosário declarou 
que este é mais um gesto que tes-
temunha as excelentes relações 
de amizade e cooperação entre 
Moçambique e China, que re-
montam desde os primórdios da 
Luta de Libertação Nacional, e 
foram se consolidando ao longo 

dos anos.
Aliás, horas antes da chegada 

do primeiro lote de vacinas ao 
país, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, adiantou, através 
da sua página de Facebook, que 
aquele donativo resulta dos con-
tactos estabelecido junto do seu 
homólogo chinês, Xi Jinping, du-
rante os últimos dois meses, para 
garantir o acesso à vacina contra 
a Covid-19.

O Governo ainda não definiu 
nenhum plano de vacinação, no 

O montante faz parte de um 
financiamento de quatro mil mi-
lhões de dólares anunciado pelo 
Presidente norte-americano, Joe 
Biden, “para o Acesso Global às 
Vacinas Covid-19 (COVAX), 
que apoia o acesso a vacinas se-
guras e eficazes para 92 países 
de baixa e média renda”.

No documento lê-se que a 
contribuição irá apoiar na com-
pra e entrega de vacinas Co-
vid-19 seguras e eficazes para 
as populações mais vulneráveis 
do mundo e em risco, incluindo 
profissionais de saúde da linha 
da frente. Este investimento é 
fundamental para controlar a 

pandemia e desacelerar o surgi-
mento de novas variantes, além 
de ajudar a reiniciar a economia 
global.

“Dois mil milhões de dólares 
em financiamento inicial esta-
rão disponíveis imediatamente e 
serão disponibilizados mais dois 
mil milhões à medida que ou-
tros doadores contribuam com 
um aumento dos compromissos 
financeiros para este importante 
esforço”, informa quele país.

Adiante, explica que os 
USD3,7 milhões adicionais 
para Moçambique incluem o 
planeamento da entrega e dis-
tribuição das vacinas em todo 

Contra Covid-19

plano improvisado serão vacina-
dos pessoas que estão na linha 
da frente no combate contra a 
pandemia que assola o país e o 
mundo.

“O Governo adoptou uma 
estratégia de vacinação no âm-
bito da prevenção e combate da 
COVID-19 que prioriza grupos 
de alto risco como por exemplo 
os profissionais de saúde, en-
tre outros que estão na linha da 
frente no combate a esta pande-
mia. Mais detalhes sobre o Plano 
Nacional de Vacinação contra 
a COVID-19 serão oportuna-
mente divulgados pelo Ministé-
rio da Saúde”, disse o Primeiro 
– Ministro.

Carlos Agostinho de Rosario 
instou, por outro lado, a popula-
ção a continuar a seguir a risca as 
medidas de prevenção e combate 
contra a covid-19. “A vacina tem 
que ser vista como uma medida 
complementar na prevenção e 
combate a COVID-19. Por isso, 
devemos continuar a observar es-
tritamente todas as medidas bási-
cas de prevenção da COVID-19, 
tais como o distanciamento físi-
co, lavagem frequente das mãos, 
e uso de máscaras para cobrir a 
boca e o nariz”.

Duarte Sitoe

o país e assistência técnica no 
fornecimento de tratamento mé-
dico abrangente para pacientes 
com Covid-19.

Além da cobertura acima 
alistada, está incluída a aplica-
ção segura e eficaz de oxigénio, 

que foi identificado pelo Minis-
tério da Saúde (MISAU) como 
uma prioridade crítica. “O oxi-
génio é a chave para o tratamen-
to de pacientes” com Coronaví-
rus com “sintomas avançados ou 
graves”.

Os EUA doaram 50 venti-
ladores ao Ministério da Saúde 
e investiu mais de USD 20,4 
milhões em treinamento, su-
primentos e equipamentos, 
para apoiar a resposta à Co-
vid-19 em Moçambique.
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FOTO DA SEMANA 

No dia em que Beira esqueceu-se da Covid-19

Durante três dias as ruas da Beira transbor-
daram de gente, que num misto de tristeza 
e celebração dos feitos do seu falecido edil, 
prestou última homenagem a um dos filhos 

mais queridos da terra, Daviz Simango, que perdeu a 
vida no passado dia 22 de Fevereiro, na África do Sul, 
vítima de doença.

Ao som de buzinas e cânti-
cos de ovação ao nome de Da-
viz Simango, os munícipes da 
Beira celebraram a vida e obra 
do falecido edil, de forma eu-
fórica e, por vezes, com alguns 
excessos. Na Sexta-feira, dia 
reservado para uma passeata 
com a urna, nalguns bairros, a 

viatura transportando os restos 
mortais chegou a ser metafori-
camente engolida pela moldura 
humana incomum nos últimos 
anos em cortejos fúnebres de 
dirigentes políticos.

Nem o herói nacional e 
histórico dirigente da Frelimo, 
Marcelino dos Santos, falecido 

um ano antes da pandemia, 
conseguiu mobilizar tanta gen-
te quanto Daviz Simango, líder 
de um movimento político da 
oposição, presidente da autar-
quia da segunda cidade mais 
importante do país e filho de 
dois libertadores, cuja história 
lhes reservou espaço privilegia-
do no capítulo dos reaccioná-
rios e “inimigos do povo”.

Numa altura em que reina 
um manto de impopularidade 
dos dirigentes políticos e figuras 
históricas, sobretudo ligados 
ao partido no poder, Daviz Si-
mango, dá sinais de esperança 

Foto: Albano Uahome

de que, afinal, há ainda povo 
para acarinhar bons governan-
tes. É que quando Marcelino 
dos Santos desceu à cripta dos 
heróis nacionais, acompanha-
do por um punhado de gente, 
na verdade alguns curiosos, 
chegou-se a pensar que os polí-
ticos haviam deixado de serem 
estrelas cintilantes.

Mas, Daviz Simango tratou 
de desmentir essa teoria. Ficou 
claro que o que falta nos últi-
mos anos são bons governan-
tes, refiro-me a governantes 
com legado e da estirpe que dá 
motivos para o povo arriscar 
suas vidas em meio a pandemia 
para o ver entrar na sua última 
morada. Desde a morte de Sa-
mora Machel que não se via o 
povo a chorar, sem encenação, 
a um dirigente. 

Eram as obras e o legado de 
Daviz Simango a cobrarem um 
lugar de destaque na história 
do país, uma clara demonstra-
ção de que quando há trabalho 
visível o reconhecimento vem, 
seja em vida, assim como após 
a morte. O povo da Beira saiu 
para as ruas, para saudar pela 
última vez aquele que lhes ti-
rou da imundice, do fecalismo 
a céu aberto e lhes fez sonhar.

A dívida para com o Daviz 
era tanta que muitos não se 
importaram de colocar as suas 
vidas em risco em meio a pan-

demia, para dar o último adeus 
ao filho e pai, tal como deixou 
claro um munícipe que disse 
de viva voz: “Preferimos mor-
rer de Covid-19 com o nosso 
pai”, minutos após a invasão 
ao cemitério onde decorria o 
funeral. 

A celebração do legado de 
Daviz Simango devia servir de 
aprendizado e inspiração para 
muitos dirigentes, incluindo o 
nosso Presidente da República. 
Dentro de três anos vai ao seu 
legítimo descanso, após cum-
prir dois mandatos, altura em 
que o tempo e o povo vão co-
brar um legado e tudo quanto 
se pode dizer até ao momento 
é dúbio, tal como o legado en-
saiado em livro por um certo 
historiador, que até hoje não 
pariu nem inspirou nenhum 
parágrafo de uma resenha ou 
crítica literária. Para um bom 
observador, mais parece que 
há muito discurso, bajulação e 
culto de personalidade do que 
obras. 

De iniciativas presidenciais 
há muito, faltam resultados que 
as Sustent(a)m. Vai querer ser 
lembrado por ter lutado mais 
guerras? Por ter nos trazido 
uma paz que durou horas? Por 
ter gerido mais catástrofes? 
Qual obra palpável, fora os 
chavões de ocasião, iremos ce-
lebrar depois de 2024?    
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Abandonar a teoria e seguir 
a prática

“Temos de mudar de mentalidade”

Depois de mais de quase uma década a capi-
tanear a selecção nacional de basquetebol 
sénior masculina, Custódio Muchate decidiu 
colocar, há poucos meses, um ponto final na 

sua carreira internacional. Numa altura em que acaba 
de ficar confirmado que Moçambique será o grande au-
sente do Afrobasket, depois de 10 participações segui-
das. Dono de uma capacidade de luta e homem de res-
saltos, Muchate considera urgente que uma mudança de 
mentalidade no desporto moçambicano e aponta que se 
deve abandonar as teorias e se olhar para a prática.

A receita de Custódio Muchate para Moçambique voltar à alta-roda continental

Nos últimos 11 anos era qua-
se impossível falar do Campeo-
nato Africano de Basquetebol 
sénior masculino sem mencionar 
o nome de Moçambique; contu-
do, depois de 10 presenças segui-
das, o combinado nacional não 

conseguiu o apuramento para o 
Afrobasket 2021. 

Custódio Muchate esteve no 
grosso das qualificações e cam-
peonatos disputados pela selec-
ção nacional, há poucos dias de 
partida, em Yaoundé, local onde 

“Aquele que era o meu compromisso 
com a selecção chegou ao fim. A 

minha decisão foi tomada com base 
nos meus compromissos pessoas. 

Já dei tudo e mais alguma coisa 
para a selecção. Tornei pública a 

minha renúncia à selecção nacional 
por duas ou três vezes, mas desta 
foi definitiva. Fiz este anúncio na 

primeira janela de qualificação em 
Novembro e agora cumpri com a 

minha palavra.

se disputou a última janela de 
qualificação, o extremo-poste re-
nunciou à selecção, uma vez que 
viu que era o momento certo 
para tomar esta decisão.

“Aquele que era o meu com-
promisso com a selecção chegou 
ao fim. A minha decisão foi to-
mada com base nos meus com-
promissos pessoas. Já dei tudo 
e mais alguma coisa para a se-
lecção. Tornei pública a minha 
renúncia à selecção nacional por 
duas ou três vezes, mas desta foi 
definitiva. Fiz este anúncio na 
primeira janela de qualificação 
em Novembro e agora cumpri 
com a minha palavra”, declarou 
Muchate 

O extremo-poste do Ferro-
viário de Maputo mostrou-se in-
diferente aos pedidos feitos pelo 
treinador e pela direcção da Fe-
deração Moçambicana de Bas-
quetebol, tendo cumprido com a 
decisão de deixar a selecção que 
capitaneou durante muitos anos. 

“Houve conversas que me 
fizeram voltar atrás na minha 
decisão de abandonar a selecção 
nacional, uma vez que ainda ti-
nha muito a dar ao combinado 
nacional. Desta vez aconteceu a 
mesma coisa. Os treinadores e 
os dirigentes da federação per-
suadiram-me para voltar atrás 
na minha decisão, uma vez que 
o meu nome ainda constava na 
convocatória, mas agradeci à 
federação e ao staff técnico pelo 
convite, mas este era o momen-
to ideal para a minha retirada”, 

Duarte Sitoe Fotos: Albano Uahome
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É preciso 
trabalhar para 
ombrear de 
frente com 
outras selecções. 
Já defrontamos 
grandes 
selecções e 
demos uma 
grande luta. 
Estar ausente 
do Afrobaskett 
é um balde de 
água fria.

aclarou
Mesmo de longe, Custódio 

Muchate acompanhou a pres-
tação da selecção no último tor-
neio. Na opinião do jogador, que 
já caminha a passos largos para 
o término da carreira, Moçam-
bique podia ter feito uma melhor 
prestação.

“Independentemente de 
não estar entre o grupo que fez 
parte desta prova, interessou-me 
bastante acompanhar os jogos. 
Queria que conseguíssemos bons 
resultados e uma consequente 
qualificação para o Afrobasket, 
mas infelizmente não consegui-
mos devido a vários factores. Ti-
vemos três derrotas na primeira 
fase e nesta última janela tive-
mos duas, tendo ganho aquele 
que supostamente era o nosso 
rival na luta pela qualificação. 
Temos de deixar de pensar que 
o Quénia era o nosso adversário 
directo na luta pelo apuramento. 
Ganhamos por aquela diferença 
de pontos, mas infelizmente não 
conseguimos alcançar o nosso 
objectivo. Estão de parabéns os 
jogadores e a equipa técnica pela 
prestação na janela de qualifica-
ção, porque na primeira saímos 
com o pleno de derrotas e desta 
vez conseguimos uma vitória. 
Podíamos ter feito melhor, vis-

to que Moçambique teve uma 
presença assídua nos últimos 
campeonatos”.

Muchate considera, por ou-
tro lado, que foram vários os fac-
tores que ditaram o fracasso de 
Moçambique naquela prova que 
antecede o Afrobaskt, mas deixa 
o balanço pormenorizado para a 
equipa técnica 

 “Não passo apontar os facto-
res que contribuíram para o nos-
so fracasso; seriam suposições. 
Agora estou apenas na plateia, 
sendo mais um para apoiar. O 
meu testemunho real seria do 
que aconteceu na primeira jane-
la de qualificação. Acredito que 
a falta de competição tenha in-
fluenciado bastante na prestação 
do combinado nacional. Tive-
mos o torneio nutrição que deu, 
de certa forma, alguma rodagem 
aos atletas, mas não consegui-
mos fazer frente aos adversários 
como Angola e Senegal. É preci-
so levantar a cabeça e trabalhar. 
Com mais tempo de prepara-
ção e muitos jogos nas pernas 
teríamos melhores resultado e, 
quiçá, um apuramento para o 
Afrobsket. Não sou a pessoa in-
dicada para falar de pormenores 
ou do que falhou, a equipa técni-
ca é que pode fazer o balanço”, 
destacou.

Moçambique chegou a ser 
tido como uma potência afri-
cana na modalidade de bola 
ao cesto, mas falhou redonda-
mente na fase de qualificação, 
tendo conseguido apenas um 
triunfo nos seis jogos disputa-
dos. Segundo Muchate, este é 
o momento certo para o país 
abandonar as teorias e partir 
para a prática.

“Todos os momentos são 
para a reflexão e sobretudo 
neste que não conseguimos 
um dos nossos principais 
objectivos, que era a quali-
ficação para o Campeonato 
Africano. Não vou dizer que 
das outras vezes não houve 
reflexão, mas agora temos 
de reflectir e tomar acções 
doravante. Sempre falamos 
sistematicamente das falhas, 
apontar o dedo aos atletas e 
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A última época do ressaltador Muchate
Depois de 18 anos ao mais 

alto nível do basquetebol mo-
çambicano, Custódio Mucha-
te, nascido a 06 de Maio de 
1984, vai colocar um ponto 
final a uma carreira recheada 
de títulos individuais e colec-
tivos. “Creio que esta é a mi-
nha última época no que res-
peita ao clube. Vou continuar 
no basquetebol mas em outras 
tarefas. Termino a época e 
veremos o que vai acontecer. 
Não quero ser treinador. Penso 
mais no dirigismo, não quero 
estar no campo a orientar os 
jogadores”.

Em 2017, Custódio Mu-
chate protagonizou uma das 
transferências mais sonantes 
do basquetebol nacional, tendo 
trocado o Ferroviário de Ma-
puto pelo seu homónimo da 
Beira, justificando que queria 
sair da sua zona de conforto. 

“O Ferroviário de Maputo 
é o clube que me recebeu em 
2005 e me apresentou um bom 
projecto desportivo. Foi nes-
te clube onde ganhei títulos e 
projecção internacional como 
atleta. Foi difícil estar de ou-
tro lado, mas era uma situação 
necessária porque por vezes te-
mos que trilhar outros desafios. 
Foi uma boa experiência e me 
colocou com outra forma de 
pensar e ver as coisas. Qual-
quer atleta deve sair da zona de 

“O Ferroviário de Maputo é o 
clube que me recebeu em 2005 e 
me apresentou um bom projecto 

desportivo. Foi neste clube 
onde ganhei títulos e projecção 

internacional como atleta. Foi difícil 
estar de outro lado, mas era uma 

situação necessária porque por vezes 
temos que trilhar outros desafios. Foi 

uma boa experiência e me colocou 
com outra forma de pensar e ver 

as coisas. Qualquer atleta deve sair 
da zona de conforto e experimentar 
outras coisas. Não quero influenciar 
ninguém a deixar seu clube e viver 
outras experiências. Para mim foi 

bom ir à Beira. Aliás, nem foi a 
primeira vez.
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conforto e experimentar outras 
coisas. Não quero influenciar 
ninguém a deixar seu clube 
e viver outras experiências. 
Para mim foi bom ir à Beira. 
Aliás, nem foi a primeira vez; 

mude-me para o Desportivo de 
Maputo por duas épocas. Não 
é fácil defrontar o meu clube 
de coração, mas nesse caso o 
profissionalismo deve vir ao de 
cima. Não houve insatisfação, 
na época seguinte voltei para 
me sagrar campeão.

Se, por um lado, Custódio 
Muchate, dono de uma capa-
cidade de luta e um dos me-
lhores ressaltadores da história 
do basquetebol moçambicano, 
considera a lesão contraída em 
2013 o momento mais triste 
da sua carreira, por outro olha 
os nove troféus de melhor res-
saltador de Moçambique e os 

A lesão sofrida 
em 2013 tirou-
me dois anos de 
competições e perdi 
uma oportunidade 
de seguir para os 
Estados Unidos, 
foi um dos piores 
momentos da minha 
vida enquanto 
basquetebolista. Os 
títulos individuais 
e colectivos, 
sobretudo os 
primeiros, são os 
melhores momentos 
da minha carreira.

sete títulos colectivos como os 
momentos marcantes duma 
carreira que caminha a pas-
sos largos para término, ten-
do igualmente escolhido a sua 
equipa de sonho.

“A lesão sofrida em 2013 
tirou-me dois anos de compe-
tições e perdi uma oportuni-
dade de seguir para os Esta-
dos Unidos, foi um dos piores 
momentos da minha vida en-
quanto basquetebolista. Os 
títulos individuais e colectivos, 
sobretudo os primeiros, são os 
melhores momentos da minha 
carreira. Durante muitos anos 
dividi o balneário e pavilhões 
com muitos atletas, mas Ricar-
do Alípio, Fernando Manjate, 
Silvio Lethela, Octávio Mago-
liço são os integrantes da mi-
nha equipa de sonho. No que 
diz respeito aos treinadores 
não tenho preferências. Eles 
exploraram o melhor de mim 
e eu dei o melhor de mim”.

ao corpo técnico não vai nos 
levar a lado nenhum. Todos, 
começando pelos atletas, trei-
nadores e dirigentes temos 
de mudar de mentalidade se 
quisermos ter bons resulta-
dos a nível continental. Te-
mos de passar da teoria para 
a prática. As coisas quando 
esboçadas são bonitas, mas se 
não tirarmos do esboço para 
ao terreno não teremos bons 
resultados. Isso tem aconte-
cido bastante. Temos muitos 
planos, porém, em termos 
de resultados continuamos a 
claudicar”. 

Por outro lado, o extremo-
-poste formado na Académi-
ca de Maputo observa que 
“conseguimos um resultado 
aqui e acolá. Continuamos 
numa onda de oscilações. Te-
mos de ser contínuos e com 
objectivo de alcançar outros 
patamares. Não podemos ter 
um adversário como o Qué-
nia a nos apresentar dificul-
dades, isso significa que eles 
estão a trabalhar e nós esta-
mos parados no tempo. Isso 
significa que há algumas coi-
sas que estamos a fazer erra-
damente. É preciso trabalhar 
para ombrear de frente com 
outras selecções. Já defronta-
mos grandes selecções e de-
mos uma grande luta. Estar 
ausente do Afrobaskett é um 
balde de água fria”.

Há muito que o basquete-
bol moçambicano carece de 
uma profunda remodelação. 
Foram várias as vezes em que 
o talento do jogador moçam-
bicano foi reconhecido a nível 
internacional, mas reconheci-
mento não é sinónimo de re-
sultados positivos. 

Questionado sobre a as-
censão do Quénia, selecção 
que regressa ao Afrobasket, 
depois de 23 anos de ausên-
cia, Muchate foi contundente 
nas palavras.

“Acho que não estamos a 
regredir, estamos estáticos, ou 
seja, paramos no tempo en-
quanto os outros estão a de-
senvolver. Tentamos puxar a 
carroça para frente e isto não 
está a surtir efeito. Pensamos 
que as outras selecções estão 
a anos-luz de nós, mas isso 
não corresponde a verdade. 
A selecção que foi a janela é 
jovem e renovada. São jovens 
que procuram espaço na se-
lecção e fizeram de tudo para 
qualificar, mas infelizmente 
não conseguiram. Este é mo-
mento para mudarmos de 
postura”.
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IVERCA promove arte pensando no planeta 

Com o intuito de consciencializar as comuni-
dades sobre o impacto das mudanças climáti-
cas e do meio ambiente no mundo, a Associa-
ção Iverca desenhou um projecto de arte para 

persuadir a população em áreas urbanas e periféricas 
das cidade de Maputo, e não só.

Graças ao financiamento 
do Alto Comissariado dos Es-
tados Unidos e do Reino Uni-
do em Maputo, o projecto da 
IVERCA, que juntará artistas 
e outras organizações comuni-
tárias, estará mais focado nas 
áreas urbanas e periféricas há 
algum tempo sujeitas à realida-
de trazida por este fenómeno 

Além de consciencializar as 
comunidades sobre as mudan-
ças climáticas, a Associação 
Iverca quer que a iniciativa 
tenha uma relação entre o pa-
trimónio cultural do histórico 
bairro da Mafalala, o meio am-
biente, os efeitos das mudanças 
climáticas e o uso da arte como 
uma ferramenta importante de 
transmissão de mensagens às 
comunidades.

Por outro lado, o projecto 
tem o intuito de promover uma 
maior consciência ambiental, 
estimular o activismo comu-
nitário e promover um maior 
conhecimento sobre as mu-
danças climáticas bem como 
o valor da arte como meio de 
construção de compromisso e 
consciência na juventude.

Ainda no âmbito do mes-
mo projecto, o Museu Mafa-
lala e o Alto Comissariado do 
Reino Unido estão a realizar 
uma residência artística in-
titulada “Together For Our 
Planet” (Juntos Pelo Nosso Pla-
neta, traduzido do inglês), com 
o artista plástico e activista da 
cidade de Inhambane Chaná 
de Sá.

Nos próximos 30 dias, 

Chaná orientará “workshops” 
sobre a reutilização de resíduos 
sólidos, com foco particular no 
plástico, o principal inimigo do 
ambiente. Prevê-se ainda uma 
intervenção artística em espa-
ço público, no bairro da Ma-
falala, com o objetivo de criar 
uma maior consciência sobre o 

plástico, a gestão de resíduos e 
o seu impacto ambiental.

Se, por um lado, o “Green 
Art Mafalala” faz parte das 
actividades de preparação que 
levarão à Cimeira Mundial 
das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (COP26), 
a ter lugar em Novembro em 

Glasgow, na Escócia, por ou-
tro, o Museu Mafalala, no seu 
discurso curatorial, centra-se 
na cidade de Maputo e na sua 
periferia tendo o acesso à arte 
e à educação no contexto do 
património cultural e natural 
como um dos seus principais 
fundamentos.

A Associação dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO) reeditou o livro de poesias “Cantos 
de Amor Natural” de Marcelino dos Santos, 
conhecido nos meandros artísticos Kalunga-

no. Prevê—se que o livro seja lançado nos próximos 
dias.

O Governador da província de Maputo, Júlio 
Parruque prometeu aos artistas da província 
uma Casa da Cultura e um programa anual 
de homenagem até ao fim do quinquénio. A 

absorção da produção cultural pelo sector do Turismo 
e estruturar mecanismos que garantam renda aos ar-
tistas estão entre as promessas feitas por Parruque aos 
músicos da "velha guarda" daquela parcela do país.

quando haver permissão para 
abrir espaços culturais. 

De referir que Marcelino 
dos Santos, figura incontor-
nável da política moçambi-
cana, nasceu na província de 
Nampula a 20 de Maio de 
1929. Foi membro-fundador 
da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO), 
onde chegou a vice-presiden-
te, tendo igualmente desem-
penhado a função de ministro 
da Planificação e Desenvolvi-
mento e foi presidente da “As-
sembleia Popular” até 1994.

Ainda não se sabe quan-
do será lançada a obra, uma 
vez que a AEMO está tempo-
rariamente encerrada como 
uma das medidas para se 
evitar a propagação da pan-
demia, depois que o escritor 
Aurélio Furdela, membro 

desta agremiação, ter testado 
positivo a Covid-19.

A AEMO esperava lançar 
a obra no primeiro aniversá-
rio da morte de Marcelino dos 
Santos, ou seja, 11 de Feverei-
ro, mas devido a contratem-
pos, a mesma só será lançada 

As promessas foram feitas 
na homenagem que o Gover-
nador prestou, no seu gabi-
nete de trabalho, a um grupo 
de renomados músicos que 
participaram, recentemen-
te, no programa televisivo 
"Moçambique em Concerto" 
rubrica "Batalha dos Clás-
sicos". Trata-se dos músicos 
Humberto Carlos Benfica 
(Wazimbo), SalimoMuha-
mad, António Marcos, José 
Barata, Elvira Viegas e Aida 
Humberto.

 Depois de apresentarem 
as suas opiniões, pontos de 
vista sobre como deve ser a 
cultura na província, bem 
como as dificuldades que 
enfrentam, Júlio Parruque 
declarou que, na governação 
descentralizada, quer contar, 
pessoalmente, com os artis-

Livro de Marcelino dos Santos 
ganha nova versão 

Artistas da província de Maputo 
terão uma casa da cultura 

A AEMO 
esperava lançar a 
obra no primeiro 
aniversário da morte 
de Marcelino dos 
Santos, ou seja, 11 de 
Fevereiro, mas devido 
a contratempos, 
a mesma só será 
lançada quando haver 
permissão para abrir 
espaços culturais. 

tas da província. Frisou ainda 
que os encontros entre os ar-
tistas e o Governador da pro-
víncia devem fluir com natu-
ralidade e regularidade. 

Numa outra abordagem, 
Parruque apelou aos artistas, 
em particular os músicos, 
para que continuem a partici-
par em programas que os ex-
ponham mais em programas 
televisivos.
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MISAU pretende iniciar o processo de vacinação 
na próxima semana 

Portugal promete enviar 60 formadores de 
Forças Especiais 

"O que vamos destacar 
são formadores para formar 
fuzileiros e comandos. São 

militares que têm essas valên-
cias, Forças Especiais. Acre-
dito que seja na ordem dos 

Recentemente, Moçam-
bique recebeu cerca de 200 
mil doses de vacinas vindas 

da China para imunizar os 
agentes que estão na linha da 
frente no que ao combate da 

Cerca de 60 militares portugueses poderão de-
sembarcar dentro de dias em Moçambique, 
onde farão parte do contingente de formado-
res de forças especiais, que será destacado em 

Abril para auxiliar Moçambique no combate ao terroris-
mo. A garantia foi dada pelo Ministro da Defesa de Por-
tugal, segundo escreve a Lusa.

Apesar de ter recebido cerca de 200 mil doses de 
vacinas contra a Covid-19, o Governo moçam-
bicano ainda não tem nenhum plano de imu-
nização. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, 

confirmou que o Executivo ainda não está preparado 
para arrancar com o processo de vacinação, tendo adian-
tado que são necessários dez dia para que seja concluí-
do o processo de preparação, a contar a partir do último 
domingo.

60. Ainda não está estabili-
zado (o número de efectivos) 
porque ainda há um trabalho 
de planeamento em curso 
com as autoridades moçam-
bicanas", afirmou João Go-
mes Cravinho, em entrevista 
à agência Lusa.

"Irão, em princípio, para 
locais diferentes: no sul do 
país, perto de Maputo, e 
no centro, mas ainda não 
está inteiramente decidido", 
adiantou ainda o responsável 
pela tutela.

Numa entrevista exclusi-
va concedida recentemente à 
DW, o ministro da Defesa de 
Portugal já tinha sublinhado 
a abertura da União Euro-
peia (UE) em apoiar Moçam-
bique. João Gomes Cravinho 
revelou também que no iní-
cio de Abril já "haverá condi-
ções" para começar a forma-
ção sobre terrorismo.

Recorde-se que a pron-
tidão portuguesa havia sido 
demonstrada em Novembro 
do ano passado, quando o 
ministro da Defesa admi-
tiu, inclusive, a possibilida-
de de enviar forças militares 
para ajudar Moçambique no 
combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado, em função do 
que as autoridades daquele 
país pretendam, destacan-
do a experiência na área da 
formação.

“Portugal está disponí-
vel. Moçambique é um país 
irmão, da CPLP (Comuni-
dade dos Países de Língua 
Portuguesa), um país com o 
qual sentimos grande proxi-
midade e estamos obviamen-
te sempre disponíveis. Em 
primeira linha, compete às 
autoridades moçambicanas 
estabelecer aquilo que enten-
dem por útil. Portugal está 

completamente disponível”, 
disse na ocasião.

A província de Cabo Del-
gado está sob ataque desde 
Outubro de 2017 por grupos 
de insurgentes ligados a or-
ganizações islâmicas radicais 
e classificados desde o início 
de 2020 pelas autoridades 
moçambicanas e interna-
cionais como uma "ameaça 
terrorista".

Questionado sobre as al-
terações ao programa quadro 
de cooperação técnico-mili-
tar com Moçambique, para 
vigorar nos próximos três 
anos, Gomes Cravinho pre-
cisou que o que está previs-
to é uma "intensificação" da 
cooperação com este país, na 
sequência do contexto actual 
de ameaças. A cooperação 
técnico-militar entre Portu-
gal e Moçambique existe des-
de 1988. Lusa/Redacção

Duarte Sitoe

covid-19 diz respeito, toda-
via, mesmo com as vacinas 
já em solo pátrio, o Minis-
tério da Saúde ainda está no 
processo de preparação com 
vista a iniciar a vacinação.

De acordo com Armindo 
Tiago, Ministro da Saúde, 
no presente, decorrem eta-
pas preliminares.  “O envio 
das vacinas, que já está a ser 
feito; e a formação daqueles 
que vão fazer a vacinação 
nos próximos dias. Todo esse 
processo deve ser feito em 10 
dias. Portanto, no espaço de 
10 dias, provavelmente te-
mos condições para começar 
com a vacinação”, explicou 
o ministro.

Ao contrário de outros 
países que já tinham o plano 
de vacinação antes da che-
gada das vacinas, Moçambi-
que ainda não tem nenhum 
plano. Aliás, esperou pela 
vacina para depois elaborar 
um às pressas. O plano, se-
gundo o governante, deverá 
ser tornado público dentro 

de 10 dias.
É de domínio público 

que, na primeira fase, os pro-
fissionais de saúde, incluindo 
estrangeiros, são a priorida-
de no processo de imuniza-
ção. “Não poderemos pôr 
em parte os profissionais de 
saúde estrangeiros que tra-
balham no país. Estamos à 
espera da resposta às cartas 
enviadas aos seus respectivos 
países no sentido de se pro-
nunciar se aceitam que os 
seus profissionais sejam vaci-
nados ou não”, declarou.

As 200 mil doses de vaci-
nas contra a covid-19 serão 
administradas em duas doses 
com uma separação de 21 
dias. Analisando as decla-
rações de Armindo Tiago, 
compreende-se que dentro 
de 31 dias os profissionais de 
saúde terão sido imunizados. 

O Sistema Nacional de 
Saúde, composto pelos sec-
tores público e privado, é 
arbitrado pelo Ministério da 
Saúde, foi neste sentido que 

o pelouro realizou recente-
mente um encontro para se 
discutir as exigências da Polí-
tica Nacional da Saúde.

As clínicas privadas fo-
ram criticadas publicamen-
te por altos quadros do Mi-
nistério da Saúde, visto que 
estas cobram valores exorbi-
tantes para receber pacientes 
que padecem da Covi-19. O 
ministro do pelouro reco-
nheceu os desmandos feitos 
pelas clinicas, tendo exigido 
que o cenário fosse revertido. 
“Não é possível que as clíni-
cas ajam como os hospitais 
públicos. É óbvio que pode 
haver diferenças, mas não 
pode haver excessos nessas 
diferenças”.

Tiago adiantou ainda que 
o sector público está aberto 
para receber doentes das 
unidades sanitárias privadas, 
mas para o efeito os crité-
rios de transferência devem 
se claros para não sacrificar 
quem merece nos hospitais 
públicos.
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“Temos de acreditar no Projecto Sustenta, embora 
saibamos que pode falhar”

O Presidente da República, Filipe Nyusi, visitou 
no último sábado os campos de produção de 
arroz, milho e hortícolas, no âmbito do Pro-
jecto Sustenta. De acordo com o Chefe de Es-

tado, é preciso acreditar no Projecto Sustenta, “embo-
ra saibamos que pode falhar, tal como aconteceu com 
outros projectos”. No entanto, a “nossa preocupação 
é fazer com que não falhe”. Neste momento, a falta de 
meios, que frustrou as expectativas dos agricultores, tem 
comprometido o sucesso do Sustenta.

Neste momento, o Executivo 
entende que os agricultores na-
cionais já entenderam a aborda-
gem do Governo para o alcance 
da meta “Fome Zero” até 2030 
e é um dever dos moçambicanos 
acreditar na eliminação da im-
portação de arroz.

No seu périplo pelos campos 
da Zambézia, o Chefe do Estado 
defendeu que o programa deve 
ser uma alavanca para dinami-
zar o sector agrícola no país e 
mesmo que não se atinjam re-
sultados desejados, o certo é que 
os agricultores já entenderam a 

abordagem rumo ao alcance da 
meta “Fome Zero”.

“Nós temos de acreditar no 
Projecto Sustenta, embora sai-
bamos que pode falhar, tal como 
aconteceu com outros projectos. 
A nossa preocupação é fazer 
com que não falhe. Para o efeito, 
é preciso acreditar no processo. 
Diversos produtores de arroz 
acreditam no Sustenta e estão a 
levar a sério”, disse o estadista.

Questionado se Moçambi-
que está ou não em condições de 
acabar com a importação de ar-
roz, Nyusi explicou que está em 

curso a produção de arroz no 
distrito de Chókwè, em Gaza, e 
noutras regiões do país.

Depois do trigo, o arroz é o 
segundo produto mais importa-
do no país, com 300 mil tone-

Para o ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, que integrou a 
comitiva de visita à Zambézia, 
referiu que com o reforço da me-
canização, o quinquênio pode 
ser histórico no que diz respeito 
à produção de arroz.

Celso Correia, que se tem 
destacado na propagação de 
uma visão que transcende a 
verdade sobre a realidade do 
projecto Sustenta, assegura que 
ainda neste quinquénio “que-
remos declarar o fim da impor-
tação de arroz. Lançaremos na 
Zambézia, ainda este ano, o 
programa nacional de produção 
de arroz”, que será a “princi-
pal força da transformação que 
pretendemos”.

Apesar da vontade, a falta de 
meios tem comprometido o de-
sempenho do Sustenta. De acor-
do com os dados do Executivo, 
estão em falta 300 tractores para 

dinamizar o Projecto Sustenta e, 
esta insuficiência, segundo Cel-
so Correia, poderá ultrapassar 
dois mil tractores por causa da 
demanda.

Moçambique importa anual-
mente 100 tractores e com a im-
plantação do Sustenta passou a 
necessitar de 300 tractores por 
cada campanha. “O que esta-
mos a assistir é que sofremos um 

ÚLTIMA HORA

Evidências

Nyusi visita campos de produção de arroz na Zambézia

“Nós temos de acreditar no 
Projecto Sustenta, embora 
saibamos que pode falhar, 

tal como aconteceu com 
outros projectos. A nossa 

preocupação é fazer com que 
não falhe. Para o efeito, é 

preciso acreditar no processo. 
Diversos produtores de arroz 
acreditam no Sustenta e estão 

a levar a sério.

ladas importadas num investi-
mento que se aproxima aos 200 
milhões de dólares.

Celso Correia justifica o atraso de tractoresMuchate
défice de 300 tractores mas que 
dentro de três ou quatro meses 
vai subir para dois mil tractores. 
Este défice existe porque com o 
Sustenta, o produtor passou a 
ter acesso a crédito e, com este 
crédito, ele pode comprar os 
meios de produção”, argumenta 
o governante.

Neste momento, o compro-
misso do Executivo é aumentar 
a capacidade de requisição, vi-
sando corresponder esta procu-
ra. Aliada a esta solução, uma 
indústria de montagem de trac-
tores poderá entrar em funciona-
mento no país.

“O indicador que vai deter-
minar a dinâmica do sector é o 
crescimento que vamos registar 
este ano. Se Moçambique conse-
guir superar os 5% de crescimen-
to, vamos atrair mais investimen-
to e sentir que há uma crença e 
nova dinâmica”, precisou Celso 
Correia.
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Nosso compromisso é com a verdade

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), 
anunciou em comunicado envia à nossa re-
dação, no dia 19 de Fevereiro, que elegeu, em 
Assembleia-geral extraordinária, um novo 
Conselho de Administração para os próxi-

mos três anos, faltando ainda escolher o presidente.

A fi rma suíça GEOGAS Trading SA será a 
nova fornecedora de gás de cozinha (GPL) 
a granel para o nosso país a partir do mês 
de Março. 

HCB com novo Conselho de Administração

IMOPETRO elege GEOGAS para fornecer gás de cozinha 

O novo Conselho de Ad-
ministração foi empossado 
na Terça-feira e é constituí-
do por quatro administrado-
res executivos e dois admi-
nistradores não executivos. 
Integram a nova equipa os 

administradores executivos 
Moisés Machava, Abraão dos 
Santos Rafael, Rui Manuel 

Alfredo da Rocha e Nilton 
Sérgio Rebelo Trindade. Os 
administradores não executi-
vos são Manuel Tomé, antigo 
Secretário-geral da Frelimo, 
partido no poder, e João Fa-
ria Conceição. A nova equi-

pa tem menos dois adminis-
tradores do que a cessante, 
que era composta por oito 

membros.
Fonte da HCB disse à 

Lusa que o Governo vai indi-
car, nos próximos dias, o novo 
presidente da companhia, 
não se sabendo se o atual, Pe-
dro Couto, será ou não recon-
duzido. Antes de ser nomeado 
presidente da HCB, em 2016, 
Pedro Couto era ministro dos 
Recursos Minerais e Energia. 

A nota revela que foram 
ainda eleitos quatro membros 
da mesa da Assembleia-geral 

e três membros do conselho 
fi scal.

A barragem de Cahora 
Bassa foi construída ainda no 
período colonial e era detida 
pelo Estado português até à 
sua entrega ao Estado mo-
çambicano em 2007, no âm-
bito de um acordo de rever-
são da estrutura accionista do 
empreendimento.

A HCB, um dos principais 
empreendimentos económi-
cos de Moçambique, gere 

a barragem com o mesmo 
nome na província de Tete, 
no centro de Moçambique, é 
a maior fonte de electricidade 
do país. Do empreendimento, 
o Estado detém 85% das ac-
ções da HCB, 7,5% às Redes 
Energéticas Nacionais (REN), 
empresa de transporte de 
energia de Portugal, e outros 
7,5% a vários investidores 
que adquiriram as participa-
ções numa oferta pública de 
venda (OPV) em 2018.

O anúncio de adjudica-
ção foi feito na última Segun-
da-feira, pela Importadora 
Moçambicana de Petróleos 
(IMOPETRO), empresa res-
ponsável pela importação de 
combustíveis líquidos no país.

De acordo com uma nota 
de imprensa enviada pelo 
Ministério dos Recursos Mi-
nerais e Energia (MIREME), 
a fi rma será responsável pelo 
fornecimento e transporte, 

para os terminais de Mapu-
to e Beira, de cerca de 28 mil 
toneladas de gás de cozinha.

A fi rma suíça venceu a 
concorrência da IPG, a ac-
tual fornecedora de gás de 
cozinha no país, num con-
curso internacional lança-
do em Dezembro último. A 
GEOGAS Trading SA com-
prometeu-se a importar cada 
tonelada métrica a USD 165 
contra USD 179,37 propos-

A barragem de Cahora Bassa 
foi construída ainda no período 
colonial e era detida pelo Estado 
português até à sua entrega ao 
Estado moçambicano em 2007, 
no âmbito de um acordo de 
reversão da estrutura accionista 
do empreendimento.

tos pela IPG.
Para o MIREME, além de 

ter apresentado melhor preço, 

GEOGAS é “um fornecedor 
com bastante experiência e 
presença logística na região”, 

fornecendo gás à Tanzânia, 
África do Sul, Madagáscar, 
Maurícias, entre outros.
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Nosso compromisso é com a verdade

Moçambique desafiou os fluxos de in-
vestimentos quando apresentou um 
aumento nos negócios em 2020. Agora, 
o país procura engajar prestadores de 
serviços locais para suprirem produ-

tos e serviços a grandes projectos do gás, impulsionado 
a criação e retenção de valor no país.

DESTAQUE

Moçambique destaca-se como destino de investimentos, 
escreve Africa Oil & Power Conference

À medida que o núme-
ro total de transações caiu 
em oito por cento na África 
Sub-Saariana em 2020, em 
Moçambique o número de 
transações aumentou, com 12 
acordos confirmados e

 oposição à apenas quatro 
em 2019, de acordo com uma 
análise da Baker Mckenzie. 
Apesar das incertezas atuais 
do mercado devido ao CO-
VID-19, para Moçambique, 
foi uma surpresa: recentemen-
te o país emergiu como um 
hub regional para investimen-
to e desenvolvimento de ener-
gia no continente, conforme 
investidores estrangeiros vem 
liderando grandes projetos do 
gás e prestadores locais de ser-
viços vem procurando fechar 
contratos de grande porte.

Multinacionais de energia 
como Total, Mitsui, ONCG, 
PTTEP, Eni e ExxonMobil 
já investiram mais de $20 bi-
lhões no país. No último mês 
de Agosto, 68 novas empresas 
americanas assinaram contra-
tos de engenharia, procuração 
e construção para fornece-
rem equipamentos e serviços 
à emblemática instalação de 
processamento de gás LNG 
em Moçambique, com contra-
tos individuais atingindo $1,8 
bilhões.

Além disso, Saipem e Sub-
sea 7 fecharam um grande 
contrato para trabalhos sub-
marinos no projeto em alto-
-mar Mamba Área 4, que está 
à caminho de suprir gás do 
campo para os trens de lique-
fação de Rovuma, com uma 
decisão de investimento final 
prevista para o final deste ano.

Em 2021, a atividade de 
negócios em Moçambique e 
no continente está prevista 
para crescer, à medida que o 
setor se recupera da Covid-19 
e investimentos estrangeiros 
diretos começam a circular. 
O influxo de capital em Mo-
çambique é também apoiado 
por termos contratuais rela-

tivamente atrativos, caracte-
rizado por um processo de 
licitação público, um envolvi-
mento limitado por parte do 
governo e preferência conce-
dida a entidades locais. Em 
termos prospectivos, a chave 
para abrir o escopo total do 
desenvolvimento da energia 
em Moçambique está dentro 
do fortalecimento de seu en-
gajamento com fornecedores 
locais de serviços, assim dimi-
nuindo os custos associados 
com a procuração de bens e 
serviços através de empresas 
internacionais de petróleo, ao 
mesmo tempo que assegura a 
criação de valor para empre-
sas moçambicanas. 

Contratos de Concessão

A atividade de hidrocar-
bonetos em Moçambique é 
governada pela Lei do Petró-
leo, que serve para promover 
competitividade e transparên-
cia dentro do setor, enquanto 
protege interesses nacionais e 
impulsiona a participação do 
Estado através da Empresa 
Nacional de Hidrocarbone-

tos (ENH). Os contratos de 

concessão são criados para 
avaliação, exploração e ativi-
dades de produção; constru-
ção e operação de gasodutos; 
e construção e operação de 
infraestrutura.

Os contratos de avaliação 
são não-renováveis e podem 
ter um período máximo de 
dois anos, disponibilizando a 
perfuração de até 100 metros 
abaixo da superfície do fundo 
do mar. Ao mesmo tempo, os 
contratos de exploração e pro-
dução concedem direitos de 
exploração exclusiva por oito 
anos.

Moçambique adere ao 

sistema de licitação pública, 

com apenas algumas exclusões 
aptas à negociação direta. Os 
candidatos à licitação são en-
caminhados ao Instituto Na-
cional do Petróleo (INP) e são 
dirigidos ao Ministério de Re-
cursos Minerais e Energia, que 
é incumbido pela aprovação 
dos contratos de avaliação. Ao 
mesmo tempo, o governo mo-
çambicano é responsável pela 
concessão do direito à explora-
ção e dos contratos de produ-
ção. À medida que quaisquer 
entidades moçambicanas ou 
estrangeiras com conhecimen-
to técnico e capacidade finan-
ceira suficientes podem operar 
um determinado recurso, é 
dada preferência a entidades 
moçambicanas quando se tra-
ta da alocação de exploração 
ou blocos de produção.

 Contratos de Serviço

O princípio da licitação 
pública também se dá ao for-
necimento de bens e serviços 
no setor do petróleo, com li-
citações públicas especifica-
mente requeridas para bens e 
serviços com valores superio-
res a MZN 40 milhões (apro-
ximadamente $500.000), de 
acordo com os termos de Re-
gulamentação de Operações 
do Petróleo. O INP supervi-
siona diretamente a concessão 
de contratos de serviço, onde 
a avaliação é condicionada ao 
preço, qualidade do serviço, 
tempo de entrega e outras va-

riáveis importantes.
Para empresas moçambi-

canas, os contratos de serviço 
representam uma oportuni-
dade valiosa para entrarem 
em grandes projetos do gás 
em uma escala mais viável, e 
as regulações atuais procuram 
prestar contas para isso. Por 
exemplo, entidades estran-
geiras fornecedoras de bens 
ou serviços para operações 
do petróleo devem fazê-lo 
em parceria com entidades 
nacionais. Além disso, a prio-
ridade é dada ao contrato de 
fornecedores locais de bens e 
serviços ao invés de fornece-
dores estrangeiros, a não ser 
que a diferença de preço seja 
maior do que 10%. Enquan-
to Moçambique continua a 
aprimorar sua definição do 
conteúdo local, bens e serviços 
locais atualmente se referem 
a aqueles que são predomi-
nantemente produzidos ou 
executados dentro do país. 
Para impulsionar a geração 
de negócios após o contexto 
da Covid-19, Moçambique 
precisará focar na participa-
ção de empresas locais dentro 
da cadeia de valor de energia, 
assegurando que fornecedores 
de pequeno porte possam ter 
acesso a contratos de grande 
porte, e saibam como condu-
zir negócios com empresas 
internacionais de petróleo e 
outras entidades estrangeiras. 
(Publicação da Africa Oil 
& Power Conference)

Multinacionais de energia como 
Total, Mitsui, ONCG, PTTEP, 
Eni e ExxonMobil já investiram 
mais de $20 bilhões no país. No 
último mês de Agosto, 68 novas 
empresas americanas assinaram 
contratos de engenharia, 
procuração e construção para 
fornecerem equipamentos e 
serviços à emblemática instalação 
de processamento de gás LNG 
em Moçambique, com contratos 
individuais atingindo $1,8 bilhões.
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Multinacionais de energia como 
Total, Mitsui, ONCG, PTTEP, 
Eni e ExxonMobil já investiram 
mais de $20 bilhões no país. No 
último mês de Agosto, 68 novas 
empresas americanas assinaram 
contratos de engenharia, 
procuração e construção para 
fornecerem equipamentos e 
serviços à emblemática instalação 
de processamento de gás LNG 
em Moçambique, com contratos 
individuais atingindo $1,8 bilhões.
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Nosso compromisso é com a verdade

A Cruz Vermelha vai reforçar suas acções 
no país, com destaque para a ajuda huma-
nitária aos deslocados do terrorismo na 
província nortenha de Cabo Delgado. Esta 
organização manifesta, igualmente, dispo-

nibilidade de treinar as Forças de Defesa e Segurança 
em matérias de violência e confl itos armados, inten-
ções expressas pelo presidente do Comité Internacio-
nal da Cruz Vermelha (CICV), 

As autoridades provinciais de saúde de Niassa 
acabam de receber um ventilador pulmonar 
a ser usado para pacientes com diagnóstico 
positivo para a Covid-19. A doação foi feita 
pelo BCI que já canalizou até à data outros 

cinco ventiladores nomeadamente em Gaza, Inhamba-
ne, Manica, Tete e Zambézia, no quadro das acções que 
está a levar a cabo face à pandemia.

Peter Maurer, depois da au-
diência que manteve na última 
semana em Maputo, com o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, destacou que “iremos 

aumentar as nossas actividades 
em Moçambique durante o 
ano de 2021. Estamos dispos-
tos, inclusivamente, a trabalhar 
em acções de formação das 

Forças Armadas. Temos alguns 
programas já desenhados e, 
neste momento, continuamos 
com outros programas traça-
dos”, comprometeu-se Maurer.

Em declarações à impren-
sa, a ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, informou, 
por sua vez, que o encontro 

A ser instalado no centro 
de isolamento de Nomba, na 
cidade de Lichinga, o venti-
lador foi recebido pelo repre-
sentante do diretor provincial 
de Saúde de Niassa, Inácio 
Retone. “Agradecemos o ges-
to demonstrado pelo BCI, 
que é sinal de fortalecimento 
da parceria entre esta institui-

ção bancária e o Ministério 
da Saúde, nas acções de com-
bate e prevenção em curso. 
Com esta oferta passamos a 
contar com um total de três 
ventiladores, o que irá refor-
çar a nossa capacidade de 
resposta perante os desafi os 
colocados pela doença”, disse 
Retone.

DESTAQUE

Cruz Vermelha reforça assistência 
aos deslocados

BCI procedem com entrega de ventiladores nas províncias 

serviu para o Chefe de Estado 
saudar a responsável da Cruz 
Vermelha pelas acções que a 
organização tem vindo a de-
senvolver no país, sobretudo na 
assistência aos deslocados em 
Cabo Delgado.

“O encontro caracterizou-
-se por convergência de pontos 
de vista sobre a necessidade 
de se reforçar e aumentar a 
assistência humanitária às po-
pulações deslocadas, vítimas 
do terrorismo, e às que, efec-
tivamente, tiveram problemas 
com o ciclone Eloise”, disse 
Macamo.

Em Cabo Delgado, Peter 
Maurer visitou a população 
deslocada, vítima dos ataques 

terroristas, para se inteirar das 
difi culdades de vária ordem 
que aqueles moçambicanos 
passam.

Verónica Macamo disse 
que o Comité Internacional da 
Cruz Vermelha é um parceiro 
tradicional e amigo de Mo-
çambique, que tem contribuí-
do para minimizar o sofrimen-
to das pessoas e salvar vidas.

A Ministra Verónica Maca-
mo disse que o presidente da 
República descreveu a situa-
ção interna de Moçambique, 
particularmente o impacto 
devastador da Covid-19 para 
a economia, a destruição cau-
sada pelas cheias e ciclones em 
Moçambique, bem como o 

terrorismo em Cabo Delgado.
O Presidente da República 

agradeceu ao Comité Inter-
nacional da Cruz Vermelha 
pelo seu papel na promoção 
e capacitação das instituições 
moçambicanas, em maté-
ria de direito internacional 
humanitário.

Filipe Nyusi reiterou a dis-
ponibilidade do Governo de 
Moçambique em continuar a 
trabalhar com o Comité In-
ternacional da Cruz Vermelha 
no cumprimento do seu papel 
humanitário de assistência às 
populações desalojadas pelas 
calamidades naturais e deslo-
cadas pelo terrorismo no solo 
pátrio.

O equipamento foi for-
malmente entregue pela re-

presentante do BCI, Rachida 
Fungulane, para quem “esta 
oferta do Banco surge como 
um contributo para auxiliar 
o sector de saúde na melhoria 
da qualidade de assistência 
médica aos pacientes e para 
salvar vidas”.

Mais adiante, Rachida 
Fungulane reiterou, contudo, 
a necessidade de contínuo res-
peito das medidas anunciadas 
pelo governo e pelas autori-
dades de saúde, destacando o 
uso permanente e adequado 
de máscaras, a lavagem fre-
quente das mãos, o distancia-
mento físico e a necessidade 
de permanecer em casa sem-

pre que for possível. Reco-
mendou ainda, em caso de 
necessidade de uso de serviços 
fi nanceiros, o recurso prefe-
rencial aos canais à distância 
como o Internet Banking, as 
contas móveis, e a ida ao bal-
cão só em casos extremos.

Com esta doação envol-
vendo um investimento glo-
bal de mais de seis milhões de 
meticais, o BCI vem contri-
buir para o reforço dos meios 
que os profi ssionais de saúde 
têm à sua disposição para que 
o seu louvável esforço possa 
produzir ainda melhores re-
sultados na recuperação de 
cidadãos infetados pelo novo.

As autoridades provinciais de saúde de Niassa As autoridades provinciais de saúde de Niassa Aacabam de receber um ventilador pulmonar Aacabam de receber um ventilador pulmonar Aa ser usado para pacientes com diagnóstico Aa ser usado para pacientes com diagnóstico Apositivo para a Covid-19. A doação foi feita Apositivo para a Covid-19. A doação foi feita Apelo BCI que já canalizou até à data outros Apelo BCI que já canalizou até à data outros A
cinco ventiladores nomeadamente em Gaza, Inhamba-
ne, Manica, Tete e Zambézia, no quadro das acções que 
está a levar a cabo face à pandemia.

A ser instalado no centro 
de isolamento de Nomba, na 
cidade de Lichinga, o venti-
lador foi recebido pelo repre-
sentante do diretor provincial 
de Saúde de Niassa, Inácio 
Retone. “Agradecemos o ges-
to demonstrado pelo BCI, 
que é sinal de fortalecimento 
da parceria entre esta institui-

ção bancária e o Ministério 
da Saúde, nas acções de com-
bate e prevenção em curso. 
Com esta oferta passamos a 
contar com um total de três 
ventiladores, o que irá refor-
çar a nossa capacidade de 
resposta perante os desafi os 
colocados pela doença”, disse 
Retone.

BCI procedem com entrega de ventiladores nas províncias 

O equipamento foi for-
malmente entregue pela re-

presentante do BCI, Rachida 
Fungulane, para quem “esta 
oferta do Banco surge como 
um contributo para auxiliar 
o sector de saúde na melhoria 
da qualidade de assistência 
médica aos pacientes e para 
salvar vidas”.

Mais adiante, Rachida 
Fungulane reiterou, contudo, 
a necessidade de contínuo res-
peito das medidas anunciadas 
pelo governo e pelas autori-
dades de saúde, destacando o 
uso permanente e adequado 
de máscaras, a lavagem fre-
quente das mãos, o distancia-
mento físico e a necessidade 
de permanecer em casa sem-

pre que for possível. Reco-
mendou ainda, em caso de 
necessidade de uso de serviços 
fi nanceiros, o recurso prefe-
rencial aos canais à distância 
como o Internet Banking, as 
contas móveis, e a ida ao bal-
cão só em casos extremos.

Com esta doação envol-
vendo um investimento glo-
bal de mais de seis milhões de 
meticais, o BCI vem contri-
buir para o reforço dos meios 
que os profi ssionais de saúde 
têm à sua disposição para que 
o seu louvável esforço possa 
produzir ainda melhores re-
sultados na recuperação de 
cidadãos infetados pelo novo.

“O encontro caracterizou-se 
por convergência de pontos de 
vista sobre a necessidade de se 

reforçar e aumentar a assistência 
humanitária às populações 

deslocadas, vítimas do terrorismo, 
e às que, efectivamente, tiveram 
problemas com o ciclone Eloise.
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Kabir Ibrahimo escala Tete

Japão desembolsa 20 milhões de dólares para rede rural 
de abastecimento de água

No seu périplo pelas províncias, o Presidente 
do Conselho de Administração do Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS), Kabir 
Ibrahimo, foi recebido esta Segunda-fei-
ra, em Tete, num trabalho enquadrado no 

acompanhamento do grau de execução das actividades 
planifi cadas pelo seu sector, referentes ao presente ano, 
depois de ter feito o mesmo, esta semana, na província 
de Sofala.

O Governo japonês anunciou na sema-
na passada que vai desembolsar per-
to de 20 milhões de dólares para a 
construção de uma rede rural para o 
abastecimento de água na província 

do Niassa, norte de Moçambique.

Para além de trabalhar na 
cidade capital provincial de 
Tete, Kabir Ibrahimo, que 

está de trabalho nas provin-
ciais da região centro do país, 
irá deslocar-se aos distritos de 

“O objetivo é melhorar 
o acesso à água potável, 
bem como a vida da popu-
lação que vive no Corre-
dor de Nacala”, avançou, 
em nota de imprensa, o 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Coopera-
ção de Moçambique, mo-
mentos após a assinatura 
do acordo entre a chefe da 
diplomacia moçambica-
na, Verónica Macamo e o 
representante da Agência 
Japonesa de Cooperação 

Internacional (JICA), Hi-
roaki Endo.

O projeto foi anunciado 
em Dezembro, quando o 
ministro dos Negócios Es-
trangeiros japonês, Toshi-
mitsu Motegi, efectuo uma 
visita de trabalho de dois 
de dias a Moçambique.

Além deste projeto, na 
altura, as partes anuncia-
ram também outros dois 
projetos no valor de cerca 
de 1,4 milhões de euros 
cada.

A Delegação 
Provincial do Instituto 
Nacional da Segurança 
Social de Tete tem 
inscritos, actualmente, 
6.411 contribuintes 
(empresas) no seu 
sistema e 110.217 
benefi ciários 
(trabalhadores), 
para além de outros 
2.373 trabalhadores 
no regime de conta 
própria.

Angónia e Moatize, onde rea-
lizará visitas a diferentes em-
preendimentos socioeconómi-
cos e manterá encontros com 
diferentes individualidades 
governamentais e municipais, 
bem como com os parceiros 
sociais e pensionistas do INSS.

Em Moatize, o PCA do 
INSS irá, igualmente, visitar 
o espaço reservado às futuras 
instalações da Delegação Dis-
trital do INSS, enquanto na 

de Tete conta com 2.880 pen-
sionistas de sobrevivência, 942 
por velhice e outros 34 por 
invalidez. São dados cumula-
tivos e referentes até Dezem-
bro fi ndo. O INSS tem duas 
delegações distritais em Tete, 
nomeadamente em Moatize 
e Cahora Bassa, para além da 
Representação do distrito de 
Angónia, que poderá passar 
para o estatuto de delegação 
distrital. A Delegação Distrital 
de Cahora Bassa, localizada 
na vila sede de Chitima, assis-
te, igualmente, os distritos de 
Marara, Marávia, Mágoe e 
Zumbo.

No primeiro, o Governo 
nipónico compromete-se a 
fi nanciar o fornecimento 

de lanchas e outros equi-
pamentos para autoridades 
policiais moçambicanas e, 

no segundo, vai reforçar o 
apoio para o encerramento 
da lixeira de Hulene.

Autarquia de Angónia acom-
panhará o grau de execução 
da obra de construção da futu-
ra sede distrital da instituição.

O PCA do INSS reunir-se-
-á, entre outros, com os órgãos 
da administração da justiça, 
nomeadamente o Tribunal 
Judicial Provincial, a Procura-
doria Provincial, a Autoridade 
Tributária, a edilidade, o Con-
selho Económico Provincial 
(CEP), bem como o Secreta-
riado Executivo Provincial da 
OTM-CS e da CONSILMO. 
Algumas empresas contribuin-
tes ao sistema de segurança so-
cial também estão na agenda 
da visita, com destaque para 
a Mozambique Leaf  Tobacco 
e o FIPAG, assim como visitas 
a pensionistas e trabalhado-
res por conta própria (TCP). 
Também estão agendados en-
contros com os funcionários 
da instituição.

A Delegação Provincial 
do Instituto Nacional da Se-
gurança Social de Tete tem 
inscritos, actualmente, 6.411 
contribuintes (empresas) no 
seu sistema e 110.217 benefi -
ciários (trabalhadores), para 
além de outros 2.373 traba-
lhadores no regime de conta 
própria. O INSS na Província 


