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Eduardo Mondlane já 
falava da descentralização

O académico Silvério Ronguane, cuja tese 
de Doutoramento é sobre a Vida e Obra 
de Eduardo Mondlane, que se fosse vivo 
completaria 100 anos, este ano, disse ao 
MAGAZINE que o Arquitecto da Unidade 
Nacional já falava da descentralização. 
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Mais um óbito e Pemba declarada 
área de transmissão comunitária 

O Ministério da Saúde declarou a cidade de 
Pemba, em Cabo Delgado, como o segundo 
local geográfi co de Moçambique a transitar 
para a situação de transmissão comunitária 
do novo coronavírus. 
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INS estende capacidade de diagnóstico da Covid-19 para todas províncias 
O Instituto Nacional de Saúde (INS) vai estender a capacidade de diagnóstico da Covid-19 para 
todas as províncias do país. Para o efeito, o INS poderá passar a usar máquinas de testagem de 
HIV e Tuberculose para o teste da Covid-19. O director-geral do INS, Ilesh Jani, assegurou que esta 
semana vai iniciar a testagem da Covida-19 usando máquinas de HIV e Tuberculose.

Nyusi desafia AT a encontrar formas 
de lidar com o contrabandoSala da Paz pede mais 

investigações do caso 
Anastácio Matavele
A Sala da Paz, organização da 
sociedade civil moçambicana, 
pediu mais investigações ao ho-
micídio do seu dirigente Anas-
tácio Matavele, morto durante a 
campanha para as eleições gerais 
de Outubro passado, alegando 
que o julgamento não esclareceu 
quem são os mandantes.
O Tribunal Judicial da Província 
de Gaza, sul do país, condenou 
na semana passada seis polícias 
a penas de prisão entre três anos 
e 24 anos pelo seu envolvimento 
no homicídio em outubro passa-
do do dirigente da organização e 
observador eleitoral.
Em comunicado, a organização 
aponta “fragilidades do proces-
so”, considerando que o julga-
mento não esclareceu “as razões 
que levaram os agentes a assas-
sinarem o ativista”, além de não 
ter identificado “os mandantes 
do crime”.
“Não houve relatos de tentativa 
de subtrair algum bem na pos-
se de Anastácio Matavele antes 
ou depois do seu assassinato. A 
nossa expectativa e de todo o 
cidadão de bem era de ver esta 
questão esclarecida durante o jul-
gamento”, acrescenta.
Para a Sala da Paz, o facto de 
os polícias condenados terem im-
putado a culpa da autoria moral 
do homicídio a um agente fora-
gido, Agapito Matavele, nada 
esclarece sobre a identidade dos 
mandantes, pelo que a organiza-
ção considera ser importante que 
a investigação continue visando 
um esclarecimento cabal do caso.
Nesse sentido, prossegue o comu-
nicado, é importante a localiza-
ção do agente foragido, para que 
seja julgado e ajude a esclarecer 
as dúvidas que persistem em re-
lação às motivações do assassina-
to.
Por outro lado, a Sala da Paz ex-
prime preocupação por os agen-
tes envolvidos no assassinato não 
terem sido responsabilizados ad-
ministrativamente e continuarem 
a ostentar o estatuto de servi-
dores públicos, apesar de terem 
usado meios do Estado para pra-
ticarem o crime.
“A responsabilização administra-
tiva e exemplar dos autores do 
assassinato vai contribuir para 
desencorajar os demais agentes 
de usarem meios do Estado para 
praticarem atos ilícitos”, refere a 
nota.

O Chefe de Estado mo-
çambicano, Filipe Nyusi, 
reuniu-se, recentemente, 
com a nova equipa da 
Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT), com o 
objectivo de conhecer e 
saudar os quadros da-
quela instituição recente-
mente empossados para 
diversos cargos. 

Na ocasião, Filipe 
Nyusi reconheceu 
o desempenho da 
Autoridade Tri-
butária na colec-

ta de impostos, afirmando que o 
Governo conseguiu cumprir com 
o ciclo passado, apesar de vária 
turbulência, como é o caso dos 
ciclones Idai e Kenneth, dos ata-
ques dos insurgentes na provín-
cia de Cabo Delgado.
O Presidente da República para-
benizou a Autoridade Tributária 
de Moçambique, reconhecendo o 
papel de todos os funcionários e 
colaboradores no desempenho 
das suas funções para a colecta 
de impostos e consequente satis-
fação das necessidades do país, 
face a todos os eventos internos 
e externos que desafiam o país e 
o mundo.
 O Chefe de Estado manifestou 
o seu desejo de ver uma Auto-
ridade Tributária cada vez mais 
consolidada, dado o papel desta 
instituição na dinamização da 
sustentabilidade financeira e téc-
nica do Estado, no quesito da 
colecta de impostos e mitigação 
das perdas de receita. Nyusi de-

safiou as Alfândegas a serem im-
placáveis e incisivas no controlo 
da circulação de bens nas nossas 
fronteiras.  
 Para Filipe Nyusi, a Autorida-
de Tributária tem um papel re-
levante num contexto em que o 
sector privado ainda depende do 
apoio do Governo para desenvol-
ver as suas actividades. 
O Chefe de Estado acha que é 
chegada a altura de ter um sec-
tor privado mais robusto e au-
tónomo que, no lugar de querer 
sempre apoio do Estado, ele pró-
prio gera receitas e ajuda o país 
a desenvolver.
Apelou aos recém-empossados 
para que tenham capacidade de 
gerir as diferenças no seio da ins-
tituição, pautando pelo diálogo 
e busca de soluções sustentáveis 
para fazer face aos desafios im-
postos. 
 Num outro desenvolvimento, 
o Chefe de Estado disse esperar 
que a Autoridade Tributária e 
seu braço paramilitar, as Alfân-
degas de Moçambique, tenham 
uma especial atenção no estu-
do do fenómeno da fuga ao fis-
co, procurando perceber as suas 
mais diversificadas e sofisticadas 
formas de actuação. 
Nyusi entende que só um estu-
do científico é capaz de fornecer 
informação válida e precisa sobre 
este fenómeno que tem estado a 
lesar o país.
 Outro desafio lançado pelo Pre-
sidente Nyusi está ligado à mar-
cação de combustíveis, onde se 
deve ter em conta aspectos como 
a previsão da cobrança da recei-
ta, em cada estância aduaneira 
local, bem como o volume de 
mercadorias e bens manuseados, 
não esquecendo do combate ao 
contrabando, que exige muita 

perícia da inteligência das Alfân-
degas, que devem também inci-
dir as suas intervenções no con-
trolo do contrabando de bebidas, 
cigarros e frangos.
Para Filipe Nyusi, há uma neces-
sidade urgente de combate cerra-
do ao negócio ilícito, envolvendo 
alguns funcionários desonestos 
das Alfândegas, bem como da 
corrupção que, na óptica do Che-
fe de Estado, deve olhar também 
para os corruptores, uma vez se-
rem estes os promotores dos sin-
dicatos do crime organizado. 
O Chefe de Estado entende que 
os desafios acima só podem ser 
materializados se no seio dos 
funcionários da Autoridade Tri-
butária reinar a disciplina dos 
funcionários, o respeito aos supe-
riores hierárquicos, a redução da 
banalização da instituição atra-
vés das redes sociais, o trabalho 
em equipa, o que vai culminar 
com uma Autoridade Tributária 
mais sólida e coesa.
Por outro lado, Filipe Nyusi fe-
licitou o cessante director-geral 
das Alfândegas, Ally Malla, 
reconhecendo que soube gerir 

crises, o que determinou que a 
sua missão fosse concluída com 
muito sucesso.
Filipe Nyusi desafiou a Auto-
ridade Tributária a investir no 
recrutamento interno, na  co-
locação de funcionários certos 
nos lugares certos e a respectiva 
rotatividade dos pontos estra-
tégicos; formação especializada 
permanente de funcionários por 
especialização e acarinhar os 
funcionários quando desempe-
nham as suas funções com zelo, 
exercendo o controlo das suas 
tarefas.
Quanto a questões de natureza 
logística, o Chefe de Estado de-
safiou a AT a investir na aqui-
sição de meios circulantes, na 
melhoria das infra-estruturas e 
apetrechamento de meios de co-
municação modernos em todos 
os pontos do país.
A terminar, o Chefe de Estado 
disse que foi graças ao trabalho 
da Autoridade Tributária de 
Moçambique que o país conse-
guiu fazer face aos desafios do 
último ciclo de governação, o 
que constitui motivo de orgulho.

O escritor moçambicano 
Mia Couto considerou que o 
Governo deve adotar medi-
das para controlar a situa-
ção da Covid-19, pois há 
práticas que se vão manter 
para o futuro.
Como exemplos, Couto dis-
se que o Estado deve inves-
tir para fortificar o sistema 
nacional de educação e saú-
de, em vez de deixar essa 
tarefa para os privados.
O Prémio Camões de Lite-
ratura, biólogo e membro 
da comissão que assessora 
do Executivo no combate à 
pandemia, falou há dias na 

Conferência Científica sobre 
a Covid-19, organizada pelo 
Instituto Nacional de Saú-
de, que juntou especialistas 
de diversas áreas para re-
fletir sobre a pandemia e os 
seus impactos.
A pobreza em Moçambique 
também foi tema de um re-
latório das Nações Unidas, 
divulgado nesta semana, 
que indicou o aumento de 
um milhão de pobres em 
três anos, devido à crise 
económica, ao escândalo 
da dívida oculta, às cala-
midades naturais e à violên-
cia. VOA

Mia Couto desafia Governo a 
investir em saúde e educação
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A versão do foragido Agapito no 
assassinato de Anastácio Matavele

Covid-19: Mais um óbito e Pemba declarada 
área de transmissão comunitária 

O assassinato de Anas-
tácio Matavele ainda vai 
fazer correr muita tinta. 
Na semana em que se 
soube da condenação de 
parte dos autores mate-
riais do crime, com penas 
entre 23 e 24 anos de 
prisão maior, Agapito Ma-
tevele, até aqui foragido, 
fez revelações que podem 
mudar o curso da histó-
ria, com a implicação do 
edil de Chibuto e outros 
quadros da Frelimo a nível 
local.

A morte de Anastá-
cio Matavele, ac-
tivista e director 
do Fonga, deixou 
a nu o que já há 

muito se suspeitava: a existên-
cia de esquadrões da morte no 
seio das Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS). O que era para 
ser mais um crime para silenciar 
a quem pugna por eleições jus-
tas, em processos eleitorais já 
de início inquinados de irregu-
laridades, acabou sendo o mote 
de um teste para as autoridades 
judiciais. Se é verdade que a con-
denação dos autores materiais é 
motivo para celebrar, não é me-
nos verdade que o silêncio sobre 
os autores morais mancha todo o 
processo. 
Quatro réus foram condenados 
a penas que variam entre 23 e 
24 anos de prisão maior. Alfredo 
Macuácua, comandante da Su-
bunidade da Unidade de Inter-
venção Rápida (UIR) de Gaza, 
Tudelo Guirugo, comandante do 
Grupo de Operações Especiais 
(GOE), e Edson Sílica, patru-
lheiro do GOE que serviu como 
motorista do grupo de matado-
res, foram condenados a 24 anos 
de prisão . Euclídio Mapulasse, 
outro patrulheiro do GOE que 
estava na viatura no dia do cri-
me, foi condenado a 23 anos de 
prisão maior. Os quatro réus de-
vem ainda pagar uma indemni-
zação de 1.500.000 meticais aos 
herdeiros de Anastácio Matavele, 
sendo que os advogados da famí-
lia haviam pedido uma indemni-
zação de 35 milhões. 
Mas o julgamento, que em nada 
esclarece os autores morais, pode 
ter um novo rumo com as de-
clarações de Agapito Matavele, 
tido como chefe do grupo, até ao 

momento foragido, que será jul-
gado em processo autónomo, ele 
que efectuou um contacto com 
o jornalista Arlindo Chissale, do 
jornal electrónico Pinacle News, 
disposto a fazer “revelações bom-
básticas”. 
Segundo Agapito Matavele, o 
carro no qual o grupo de mata-
dores se fazia transportar era a 
pertença do presidente do Mu-
nicípio de Chibuto, Henriques 
Machava, desacreditando a nar-
rativa de que a viatura teria sido 
vendida a Ricardo Manganhe e 
que estava ainda em nome do 
edil de Chibuto porque o novo 
dono ainda não havia feito o pa-
gamento na sua totalidade. 
Machava acabou sendo despro-
nunciado, e Manganhe, que até 
foi arguido no processo, acabou 
sendo absolvido por falta de pro-
vas do seu envolvimento no ho-
micídio de Anastácio Matavele.
“É mentira”, diz Agapito sobre 
o afastamento de Henriques Ma-
chava do caso. “Todas as coisas 
eram patrocinadas, o município 
até tirava dinheiro”, revelou. 
Disse ainda que, por duas vezes, 
encontraram-se com Henriques 
Machava. Foi num destes encon-
tros que o edil disponibilizou a 
viatura Toyota Mark X para fa-
zer o programa do assassinato do 
observador do Fonga. “O senhor 
Ricardo nunca foi comprador de 
nenhuma viatura ao presidente 
do município”, disse, acrescen-
tando que esta foi uma narrativa 
construída de forma rápida para 
tirar o presidente do município 
do “barulho”. 
Agapito Matavele, a quem os co-
legas no assassinato do activista 
acusam de ter escolhido os ho-
mens que fariam parte da missão 
e também de ter sido, junto de 
Martins Williamo, o autor dos 
disparos que tiraram a vida de 
Anastácio Matavele, conta que 

na planificação do assassinato 
tiveram encontros na sede pro-
vincial da Frelimo com o secretá-
rio provincial do partido, Daniel 
Matavele, e a administradora de 
Chibuto, Brígida Anita.
Arrolou ainda Fátima Cumbe, 
chefe do SISE, Raul Ossufo, co-
mandante provincial, com quem 
o grupo “várias vezes falou deste 
plano de assassinato”. 
Agapito disse estar cansado de 
viver como fugitivo e quer reve-
lar “essa farsa toda”.
Prefere, disse, até ficar preso, 
mas a saber que lavou a sua 
honra. Agora está também fora-
gido de quem o ajudava a escon-
der, porque disse ter sido avisado 
da existência de um movimento 
para que também ele fosse liqui-
dado. 
Ele, que foi a única pessoa do 
grupo dos matadores que viu o 
seu salário interrompido, viveu 
nos primeiros dias da fuga com 
os valores que os “superiores hie-
rárquicos” enviavam, mas agora 
também estes pararam de man-
dar o dinheiro. Agapito chegou 
a pedir dinheiro para comprar 
medicamentos ao jornalista da 
Pinacle News.

‟Estamos a ser dirigidos 
por criminosos” - Fátima 
Mimbire

A activista e pesquisadora Fáti-
ma Mimbire, ainda que celebre 
a condenação dos autores ma-
teriais, entende que era impor-
tante que se buscasse perceber o 
móbil e os mandantes do crime. 
“Eu duvido que eles tenham as-
sassinado Matavele por conta 
própria. Que motivos esses indi-
víduos teriam para matar o Ma-
tavele? Que ameaça representa-
va para eles”, questiona.
Para ela, o Tribunal não se 
preocupou com os mandantes, 
que são os que também interes-
sa saber da identidade. “Gente 
grande quando quer eliminar 
uma persona non grata não faz 
pessoalmente, comanda pessoas 
para o fazer”, faz saber.
Chamada a comentar sobre as 
revelações do foragido Agapito 
Matavele, a activista disse ser 
grave e preocupante que “haja 
gente nas nossas instituições que 
vive dos nossos impostos, que se 
reúne e se junta para conspirar 
contra o Estado”.
‟Este caso vem provar que temos 
criminosos nas nossas institui-
ções”, indicou. “Estamos a ser 
dirigidos por criminosos”, con-
cluiu, acrescentando que [estes 
criminosos] são capazes de fazer 

de tudo para não perder os seus 
lugares no dirigismo público.
O assassinato de Matavele, fez 
notar ainda, revela como as li-
gações partidárias são profundas 
nas nossas instituições. “Garantir 

a vitória do partido é garantir a 
manutenção nas posições”, rela-
cionou e sugeriu que as pessoas 
citadas devam se fazer presente 
no Tribunal para assacar respon-
sabilidade. 

O Ministério da Saúde decla-
rou, este domingo, a cidade de 
Pemba, em Cabo Delgado, como 
o segundo local geográfico de 
Moçambique a transitar para a 
situação de transmissão comu-
nitária do novo coronavírus. Na 
ocasião, também foi anunciado 
mais um óbito pela Covid-19, to-
talizando cinco.
Depois de Nampula, que viu 
uma subida exponencial de casos 
do novo coronavírus, agora Pem-
ba foi declarada área de trans-
missão comunitária. Segundo 
o ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, falando na habitual confe-
rência de Imprensa de actualiza-
ção de dados da Covid-19, aque-
la cidade reuniu, nos últimos 
dias, critérios determinantes para 
ser considerada como tal, nomea-
damente a elevada percentagem 
de positividade de amostras tes-
tadas, o dobro da média nacional 
que é de 3 porcento, a elevada 
transmissibilidade interpessoal e 
mudança no perfil demográfico 
dos casos notificados, aliada a 
uma progressão rápida da pan-
demia. Só no mês de Junho, que 
ainda não chegou ao final, a ca-
pital de Cabo Delgado registou 
65 casos.
“Com este perfil epidemiológi-
co queremos informar que estão 
cumpridos os pressupostos do 
padrão de Transmissão Comuni-
tária na Cidade de Pemba”, re-
feriu o ministro, indicando que o 
resto do país ainda apresenta um 
padrão epidemiológico baseado 
em focos de transmissão.
Com vista a conter e mitigar a 
epidemia da Covid-19, na cida-
de de Pemba, estão em curso 
várias acções, nomeadamente a 
expansão da vigilância activa em 
toda a província de Cabo Delga-
do para monitoria da epidemia 
e identificação precoce de novos 
locais afectados.
Igualmente, serão fortalecidas 
as equipas locais de Vigilância 
Epidemiológica, implementação 
do inquérito Sero-epidemiológico 
Rápido de base comunitária ao 
nível da cidade de Pemba, para 
determinação da magnitude da 
epidemia.
Também serão intensificadas as 

acções de higiene e saneamento, 
educação sobre a prevenção da 
Covid-19, mobilização multissec-
torial para o cumprimento das 
medidas de nível 3, monitoria da 
evolução da epidemia, entre ou-
tras.
O governante referiu igualmente 
que se vai estabelecer a capacida-
de de testagem de SARS-CoV-2 
na cidade de Pemba, utilizando 
a tecnologia de PCR.
“Neste momento está em curso 
a finalização da adaptação da 
infra-estrutura laboratorial. Até 
meados de Julho o laboratório 
estará a funcionar”, garantiu 
aquele responsável da Saúde.
A cidade de Pemba registou o 
primeiro caso da Covid-19 no dia 
10 de Abril, estando actualmente 
a registar uma progressão rápida 
da doença.
Na ocasião, o dirigente referiu 
que a cidade e província de Ma-
puto estão, pelo nível de progres-
são da doença, também com po-
tencial para progredir do tipo de 
transmissão da doença baseada 
em focos para comunitária.
O país registou mais um óbito, 
num indivíduo de 38 anos, que 
foi anunciado domingo último. 
Na ocasião foram ainda regista-
dos 45 novos casos de infecção 
pelo novo coronavírus, elevando 
o total para 737 casos, sendo 667 
de transmissão local e 70 impor-
tados. 

Armindo Tiago

Anastácio Matavele
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Tanzânia nega que não esteja a cooperar para travar insurgentes 
O embaixador da Tanzânia em Moçambique, Rajabu Luhwavi, nega alegações de que o seu país não 
está a cooperar no combate a insurgentes armados que têm estado a atacar a província norten-
ha de Cabo Delgado.

“Tony Blair” aconselha uma intervenção 
regional na guerra em Cabo Delgado

MINEDH prepara-se para o 
retorno das aulas

Através da Instrução Mi-
nisterial Número 01/GM/
MINEDH/2020, a ministra 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano, Carmelita 
Namashulua, apresenta a 
estratégia para o retorno às 
aulas, no ensino primário e 
secundário, assim como nas 
instituições de formação de 
professores no contexto da 
Covid-19.
Essencialmente, a estraté-
gia do MINEDH consiste na 
criação de condições de hi-
gienização e distanciamento 
social entre estudantes, pro-
fessores e o pessoal adminis-
trativo, bem como a exigên-
cia de adopção de medidas de 
protecção através do uso das 
máscaras.
O documento não apresen-
ta datas para o retorno das 
aulas no país, mas indica que 
caberá às direcções provin-
ciais de educação, bem como 
aos serviços provinciais de 
assuntos sociais supervisionar 
o processo preparatório e a 
sua implementação depois do 
início das aulas.
O Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Superior 
e Técnico Profissional (MC-
TESTP) também já deu 
um passo idêntico. Segundo 
apurou este jornal, Conselho 
de Reitores de Moçambique 
pondera para Julho o retorno 
às aulas presenciais e já de-
senhou o seu plano de acção 
que inclui a entrega, pelas 
IES, de um plano de acção 
e harmonização que garanta, 
entre outras medidas, a revi-
são do calendário académico 
que contemple um plano de 
recuperação das aulas e das 
práticas laboratoriais.
Dentro de dias, o Presidente 
da República deverá dirigir-
-se à Nação para avaliar a 
terceira fase da implemen-
tação do Estado de Emer-
gência, cujo fim está previs-
to para o próximo dia 29 de 
Junho. Igualmente, espera-se 
que este anuncie as medidas 
a serem adoptadas a partir 
do dia 30 do mês corrente, 
podendo inclusive anunciar o 
retorno às aulas.

O Instituto Tony Blair 
divulgou, há dias, um 
relatório sobre a insur-
gência em Cabo Delgado, 
onde, entre várias cons-
tatações, destaca-se que 
Moçambique é incapaz 
de lidar com esta amea-
ça sozinho, pelo que se 
aconselha ao nosso país 
que invista numa maior 
coordenação regional e 
internacional para com-
bater os terroristas, 
cujo conflito já perdura 
a quase três anos, com 
uma média de 20 ataques 
por mês.

Nelson Mucandze

São mais de 600 mor-
tes. Relatórios falam 
de 150 mil desloca-
dos, aldeias às cin-
zas, serviços básicos 

paralisados, um quadro que 
surge como efeito das balas que 
ecoam nos distritos costeiros de 
Cabo Delgado, onde se encon-
tra o maior investimento pri-
vado de África para exploração 
de gás natural. 
Estes relatórios, que procuram 
sugerir melhores caminhos na 
gestão deste conflito, divergem 
quanto a origem da insurgên-
cia, mas há unanimidade ao 
afirmarem que Moçambique é 
incapaz de lidar com esta guer-
ra sozinho.
A intensidade com que decor-
rem os ataques nos últimos 
meses sugere tratar-se de uma 
guerra, havendo informações 
que indicam que o Comandan-
te-em-Chefe das Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), Filipe 
Nyusi, classificou de alteração 
à ordem e segurança pública, 
durante dois anos e seis meses, 
os ataques por células armadas 
de inspiração islâmica em Cabo 
Delgado.  
Do debate da insurgência na-
quele ponto do país, o relató-
rio mais recente é do Instituto 
Tony Blair, que alista cinco 

recomendações sobre como en-
frentar aquela ameaça norte-
nha, destacando que o país 
é incapaz de lidar com esta 
ameaça sozinho. 
“Desde os primeiros ataques 
em Mocímboa de Praia, no fi-
nal de 2017, o grupo lança ago-
ra mais de 20 ataques por mês, 
numa insurgência que abrange 
nove grandes cidades e municí-
pios ao longo da costa de Cabo 
Delgado. Uma batalha pela ci-
dade de Macomia, no final de 
Maio, demonstrou a capacidade 
e ambição organizacional do 
grupo, além de uma escalada 
nos esforços contra-ofensivos do 
Governo”, refere o estudo do 
Instituto para a Transforma-
ção Global, fundado pelo anti-
go Primeiro-ministro britânico, 
publicado última sexta-feira.
Quanto a origem, este relatório 
atribui os ataques ao grupo ter-
rorista Ansar al-Sunna, filiado 
aos extremistas islâmicos do 
autoproclamado Estado Islâmi-
co.
No documento são feitas várias 
recomendações, a curto e longo 
prazo, com destaque para a ne-
cessidade de uma maior coorde-
nação regional e internacional 
para combater esta ameaça, 
incluindo a mobilização de uma 
força militar com soldados afri-
canos. 
Os autores do documento ana-
lisaram a evolução da activida-
de do grupo Ansar al-Sunna em 
Cabo Delgado, desde as raízes 
como um movimento religioso 

não violento até à conquista de 
território através de raptos, sa-
ques e assassinatos em massa. 
A análise que os investigadores 
fazem é que esta é uma situa-
ção em paralelo com as acti-
vidades dos grupos Boko Ha-
ram, na bacia do Lago Chade, 
o Jama’a Nusrat al-Islam wa 
al-Muslimin (JNIM) e o Esta-
do Islâmico no Grande Sahara 
(ISGS) no Sahel e o Al-Shabab 
na Somália.
Nas recomendações de curto a 
longo prazo, os autores suge-
rem medidas para tentar com-
bater as narrativas ideológicas 
dos extremistas islâmicos, que 
exploram questões como o de-
semprego, desigualdade, pro-
blemas sociopolíticos ou mesmo 
geográficos.
Em paralelo, dizem, o Gover-
no moçambicano precisa de, 
com a assistência internacional, 
enfrentar os factores socioe-
conómicos das comunidades 
de Cabo Delgado, através de 
intervenções para promover o 
desenvolvimento, educação e 
emprego.
De acordo com o documento, 
na 33ª cúpula da União Afri-
cana, em Fevereiro de 2020, 
os Estados membros reconhe-
ceram a crescente ameaça re-
presentada pela insurgência no 
Norte de Moçambique, estando 
a Comissão de Paz e Seguran-
ça a considerar a compartilha 
de informações e assistência em 
treinamento militar que pode-
ria ser fornecido. O Comissário 

da UA, Smail Chergui, disse 
que a UA poderia ajudar o país 
a “entender o fenómeno para 
“responder holisticamente”.
Em Maio de 2020, na Troi-
ka  da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), os delegados deram 
os primeiros passos para formu-
lar uma estratégia regional de 
combate ao terrorismo. Estes 
esforços regionais, de acordo 
com o relatório, foram amplia-
dos no cenário global.
Lembre-se que antes, em Abril, 
o Conselho da União Europeia 
(UE) expressou preocupação 
com a “deterioração visível da 
situação de segurança na pro-
víncia de Cabo Delgado ” e 
apelou à “acção efectiva para 
proteger os cidadãos, realizar 
investigações para trazer os res-
ponsáveis à justiça e identificar 
o papel desempenhado por es-
tes grupos extremistas”.
A UE se ofereceu para “con-
tinuar a intensificar o diálogo 
com a autoridade nacional” e 
“reiterou a sua disponibilidade 
para ajudar Moçambique”.
À margem destes esforços, o 
facto é que a insurgência islâ-
mica em Cabo Delgado está a 
começar a ultrapassar os es-
forços contra o extremismo de 
Maputo. “Os Serviços de Segu-
rança estão a lutar para com-
bater ou conter a insurgência 
e estão supostamente a sofrer 
baixa moral. Mais de 150.000 
pessoas foram deslocadas pela 
violência em Cabo Delgado, 
com grande número de pessoas 
a enfrentar escassez de alimen-
tos à medida que os agriculto-
res abandonam as suas terras, 
devido à preocupação da segu-
rança”, lê-se no documento.
Como o Ansar al-Sunna conti-
nua a consolidar a sua insur-
gência, Cabo Delgado corre 
o risco de sofrer problemas 
económicos, sociais a longo 
prazo e contratempos huma-
nitários. “O Ansar al-Sunna 
está agora a perpetrar ataques 
a uma taxa semelhante às in-
surgências no Sahel, na bacia 
do Lago Chade e no Corno de 
África. Para realmente prepa-
rar uma resposta robusta ao 
Ansar al-Sunna , as autorida-
des internacionais precisam de 
apoiar o Executivo de Maputo 
com meios militares e logísti-
cos”, afirma.

Tony Blair
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Os bancos comerciais 
não foram buscar a linha 
de crédito de USD 500 
milhões disponibilizada 
pelo Banco Central, ale-
gando ter muita liquidez. 
No entanto, atrás do 
argumento dos bancos 
está o facto do crédito 
do Banco de Moçambi-
que ser caro. Sacrificado 
pela medida, que criou 
uma expectativa que 
não passou de ilusão, o 
sector privado foi buscar 
600 milhões de meticais 
no Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS), 
algo como USD 8,5 mi-
lhões, a uma taxa de juros 
de 4 porcento.

Nelson Mucandze

O m e r c a d o  s e 
mantém inerte 
à introdução da 
linha especial 
de crédito de 

USD 500 milhões, por estar 
cara, num momento em que 
os bancos comerciais dizem 
ter liquidez, deixando sem 
efeito a medida desenhada 
pelo Executivo para atenuar 
os efeitos negativos da Co-
vid-19 no mercado, dinami-
zando as importações.
Introduzido a 23 de Março, 
para um período de nove 
meses, o crédito continua 
no Banco de Moçambique 
(BM), e o destinatário, que 
é o sector empresarial, está 
a somar prejuízos que, exis-
tindo flexibilidade e juros bo-
nificados, na disponibilidade 
de liquidez, estes poderiam 
ter sido reduzidos. São pre-
juízos que se juntam a cada 
vez mais desvalorização do 
metical, que também parece 
ter reprovado a medida do 
Banco Central, afinal, um 
dos objectivos da medida era 
também estabilizar a moeda.
 No entanto, desde a intro-
dução desta linha a moeda 
nacional subiu dois dígitos, 
67 para 69 meticais, e dados 
recentes da Confederação das 
Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) indicam 
que mais de 1200 empresas 

suspenderam as suas activi-
dades, afectando mais de 28 
mil postos de trabalho. 
A rejeição dos USD 500 mi-
lhões reside no facto de tra-
tar-se de uma linha comum, 
não bonificada, como impli-
citamente o BM deu a en-
tender aquando do anúncio. 
O único item que a qualifica 
de especial está no facto de 
ser um instrumento flexível 
para apoiar os importadores 
nacionais que terão dificulda-
des em obter empréstimos no 
mercado financeiro interna-
cional. Do resto, o Banco de 
Moçambique (BM) cobra a 
mesma taxa que as empresas 
pagariam no mercado inter-
nacional.
Abordado pelo MAGAZI-
NE, o Banco Central enca-
minhou-nos  à explicação do 
Administrador do Banco de 
Moçambique, Jamal Omar, 
o qual reconhece que a linha 
não está a ser absorvida pela 
economia, mas mesmo assim 
fez uma observação positiva, 
desdramatizando os factos.
“Acreditamos que o impacto 
está a ser positivo, tanto pela 
via directa, que é a utilização 

desta linha, embora seja li-
mitada, mas também por via 
indirecta, porque o objectivo 
era criar condições para que 
o mercado percebesse que 
havia disponibilidade de divi-
sas”, explica Omar.
Adiante, Omar reconhe-
ceu que “uma das razões da 
baixa utilização desta linha 
tem a ver com o facto de o 
mercado estar mais líquido 
em termos de divisas”. Mas, 
apesar de sublinhar a “utili-
zação limitada desta linha”, 
a nossa reportagem apurou 
que nenhum banco foi buscar 
qualquer centavo da linha do 
BM.
Na nossa insistência sobre a 
taxa de juros cobrada pelos 
bancos comerciais às empre-
sas ou particulares que quei-
ram aceder a esta fonte de 
financiamento, o BM ficou de 
responder a questão na sex-
ta-feira, mas até esta segun-
da-feira às 12 horas nenhuma 
resposta nos tinha sido dada. 
No entanto, é preciso subli-
nhar que o BM já tinha es-
clarecido que esta linha de 
crédito não é barata, mesmo 
a partir do BM.

Vuma fala de expectativas não correspondidas

Em conversa com a nossa re-
portagem, Agostinho Vuma, 
presidente da CTA, explica 
que a agremiação que lidera 

acompanhou com satisfação 
a abertura da linha de crédi-
to de USD 500 milhões.
Entretanto, após a análi-

se das condições da linha 
foi possível perceber que a 
mesma não correspondia às 
expectativas criadas aquan-
do do anúncio. “Já conver-
samos para saber o que está 
a limitar a adesão desta li-
nha de crédito. Fizemos este 
trabalho com o objectivo de 
assegurar que o nosso sector 
empresarial tivesse acesso”, 
explica Vuma. Mas são con-
versações que ainda conti-
nuam.
Agostinho Vuma entende 
que pelo nível de reservas 
internacionais, estimadas em 
USD 4 mil milhões, cobrindo 
cerca de 8 meses de importa-
ção, que o BM possui é bas-
tante confortável e poderia 
permitir que o BM assumisse 
parte do risco dos bancos e 
financiar as empresas.
“Os bancos comerciais têm 
liquidez suficiente em moe-
da doméstica e o dinheiro do 
Banco de Moçambique está 
caro para ser colocado ao 
sector empresarial”, afirma 
Vuma, reforçando a questão 
apurada pelo MAGAZINE 
Independente no terreno. “O 
dinheiro está caro, numa al-
tura em que a comunidade 
empresarial está a pedir que 
seja menos de um dígito. Re-
capitalizar vai ser caro”, as-
severa.
No esforço de encontrar saí-
das para ajudar o sector, a 
CTA tem vindo a buscar 
alternativas para financiar 
o sector empresarial a lidar 
com efeitos da pandemia. O 
exemplo é a linha de 600 mi-
lhões de meticais criada pelo 

Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS), a taxa 
de juro fixada é de 4 porcen-
to, que mesmo com a varia-
ção não poderá passar dos 8 
porcento.
É que mais do que inacessí-
vel, a linha de financiamen-
to do BM não é aplicável à 
agricultura, construção, sec-
tor produtivo, entre outros. 
Entretanto, sublinha que sob 
ponto de vista da taxa de 
juro, apesar de algum con-
servadorismo, o BM tem es-
tado a trilhar pelo caminho 
certo, reduzindo gradualmen-
te a taxa de juro do merca-
do. “Esta medida permite 
às empresas minimizarem as 
obrigações periódicas com a 

banca, devido aos créditos 
tomados. Portanto, alivia, de 
certa forma, a tesouraria”.

INSS: Na falta de reembolso o BNI é que perde 

“Os 600 milhões de meticais 
que o INSS irá alocar para a 
mitigação dos efeitos nefas-
tos causados pela Covid-19 às 
Pequenas e Médias Empresas 
(PME`s) do país estão salva-
guardados e são um bom inves-
timento para o Sistema da Se-
gurança Social, tendo em conta 
o cenário e as modalidades 
em que tal irá acontecer, bem 
como a garantia para o seu re-
torno”, assegurou a Direcção-
-Geral do INSS.
De acordo com o INSS, para 
esta linha de financiamento 
está previsto o prazo de du-
ração de três anos, negociável 
com o banco, podendo os juros 
ser pagos nas datas de venci-
mento (postecipado), quer seja 
semestral ou anualmente, en-
quanto o capital será reembol-
sado no fim.

O Banco Nacional e de Inves-
timento (BNI) é o banco que 
vai intermediar o fundo por 
ter sido aquele que apresentou 
o melhor cenário para o inves-
timento, acrescido ao facto de 
ser uma instituição bancária do 
Estado nessa matéria e “por es-
tar alinhado com os objectivos 
do INSS”.
Ademais, o INSS “garante que 
os interesses dos trabalhado-
res estão bem salvaguardados, 
na medida em que o risco no 
âmbito deste investimento foi 
transferido totalmente para o 
banco em referência e, sendo 
assim, a preocupação do INSS 
é de ver o valor reposto por 
este, nas condições e datas a 
acordar, porque em caso de os 
mutuários não reembolsarem o 
valor, as perdas recairão sobre 
o Banco e não sobre o INSS”.

Bancos comerciais rejeitam 500 milhões do 
BM e empresas acedem ao fundo do INSS

Agostinho Vuma
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Victor Marrão, o Embondeiro 
da Objectiva!

Conheço-o desde 1976, quando 
Victor Marrão desenhava e pin-
tava cartazes que anunciavam 
os filmes do dia e eram coloca-
dos defronte do Hotel Zambeze, 
e, mais tarde, passou a assis-
tente de cabine, onde prestava 
apoio ao falecido Mário Mama-
ne Acub na projecção de filmes, 
com Arune Valy Lalmamad e 
Rohit Laxmicant na produção 
de legendas. Os filmes eram 
projectados na tela gigante que 
existia sobre o palco, onde eram 
realizados espectáculos musicais, 
teatrais e outras manifestações 
culturais.
Foi evoluindo de desenhador e 
pintor de cartazes, assistente 
de cabine e operador de projec-
ção, no Cine- Esplanada Ku-
deca, construído num terreno 
paisagisticamente privilegiado, 
de onde se podia observar o 
nascer do sol reflectido sobre 
as águas do rio Zambeze e com 
vista para a actual Ponte Samo-
ra Machel, que foi inaugurado 
justamente no dia da Indepen-
dência Nacional, a 25 de Junho 
de 1975, como propriedade de 
uma sociedade na qual o seu tio 
Isaías Marrão era Sócio-Geren-
te. 
Para além da plateia compos-
ta por 720 cadeiras artesanais 
de madeira valiosa, ao ar livre, 
a esplanada tinha uma área de 
bar, lazer e restauração, locais 
que simbolizaram a criação de 
muitas famílias da sociedade 
tetense. As tardes de domingo 
eram preenchidas por sessões 
de matinés, e o Victor Marrão 
participou de forma interventiva 
nessas dinâmicas sociais.
Victor Marrão já usava uma 
máquina fotográfica à tiraco-
lo e no seu currículo constam 

participações como actor, as-
sistente de câmara, foquista e 
iluminador no filme do cineasta 
moçambicano Camilo de Sou-
sa‟ “O Tempo dos Leopardos” 
(1985), e do apoio prestado no 
filme do cineasta moçambicano 
José Cardoso‟ “O Vento Sopra 
do Norte” (1987), naquela que 
foi o culminar da sua experiên-
cia com a claquete. 
Victor Marrão é sem sombra de 
dúvida o Embondeiro da Objec-
tiva da terra do Embondeiro!
Durante a derradeira visita do 
Presidente Samora Machel a 
Tete, em Setembro de 1986, em-
bora acompanhado dos seus fo-
tógrafos oficiais, Artur Torohate 
e Carlos Jambo, Victor Marrão 
fotografou momentos memorá-
veis da visita e num dos episó-
dios, ocorrido no distrito de An-
gónia, os oficiais da segurança 
presidencial tentaram o impedir 
de se proximar muito do Mare-
chal, para a escolha do ângulo 
apropriado, mas o Presidente, 
fotogénico que era e consciente 
da mensagem que cada imagem 
sua transmitia, ordenou à segu-
rança que o deixasse trabalhar 
à vontade, tendo sido notória e 
impressionante a empatia entre 
ambos.
À semelhança de Kok Nam, que 
fotografou a histórica viagem do 
Rovuma ao Maputo, em Junho 
de 1975, as Nacionalizações, 
em Julho de 1975, o famoso 
Encontro com Estudantes, a 8 
de Março de 1977, a Ofensiva 
Política e Organizacional, em 
Fevereiro de 1980, a Ofensiva 
da Legalidade, em Novembro 
de 1981, a Reunião do Comité 
Central da Frelimo, em Nam-
pula, em Maio de 1984, a Visita 
Presidencial aos Estados Unidos 

PUBLICIDADE

A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em 
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2019, para procederem a sua regularização, 
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no 
próximo ano de 2020, cujo processo de ronovação já iniciou.

da América, em Setembro de 
1985, Victor Marrão realizou 
num passado recente uma ex-
posição fotográfica no Centro 
de Estudos Brasileiros, em Ma-
puto, e publicou uma colectânea 
de fotografias do Marechal da 
República sobre a sua última 
visita à província de Tete, onde 
terá proferido o seu último co-
mício popular, e de forma co-
movente, mística e marcante, o 
Presidente se despediu da popu-
lação de Tete com um audível 
e sonoro “Adeus Tete!”, com o 
seu habitual timbre de voz emo-
tiva e peculiar. Esse momento 
foi captado pela objectiva de 
Victor Marrão. 
Samoriano assumido e convic-
to, da estirpe de Carlos Cardo-
so, Kok Nam, Alves Gomes e 

Luiza Menezes, Victor Marrão 
refere-se ao Presidente Samora 
Machel como “seu Presiden-
te”, com forte sentido de apro-
priação patriótica e com certa 
lealdade. É dos que se revêem 
na figura memorial e mística 
do Marechal. No seu acervo 
fotográfico constam imagens 
memoráveis da vida social de 
Tete, trabalhos que não devem 
absolutamente nada a obras de 
fotógrafos renomados e interna-
cionalmente famosos.
Victor Marrão é uma das figu-
ras emblemáticas da cidade de 
Tete pelo seu coerente pragma-
tismo e pela sua resistência psi-
cológica às mudanças paradig-
máticas na classe, mas também 
pela sua participação na pre-
servação do código de conduta, 

captando apenas imagens com 
história, isentas de subterfúgios 
ou fugas em nome da arte. Tem 
traquejo suficiente para pulveri-
zar recordes fotográficos de ga-
barito internacional. Tem obra 
feita e longa estrada que devem 
ser aproveitadas, numa perspec-
tiva de valorização, livre dos ha-
bituais protagonismos infunda-
dos e gatilhos de retrocessos, de 
caudilhos dos atrasos mentais e 
sociais, na retórica samoriana, 
enquadrados no apelo “emanci-
pate yourself from mental sla-
very!”, segundo Bob Marley, se 
quisermos.
Bem-haja Victor Marrão, Em-
bondeiro da Objectiva. O teu 
nome e a tua obra um dia serão 
devidamente enaltecidos e pre-
servados nos anais de Tete!

Embondeiro
Lionel Papane
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O nosso País completa a 
25 de Junho corrente 45 
anos como um Estado Inde-
pendente, cujo aniversário 
coincide com o Centená-
rio de Eduardo Mondlane, 
o Arquitecto da Unidade 
Nacional, e a Covid-19 que 
empurra Moçambique para 
a transmissão comunitária.
São mais de quatro décadas 
construindo uma Nação em 
vários domínios, nomea-
damente sócio-económico, 
saúde, educação, cultura, 
sem descurar da essência 
do poder político como o 
motor de transformação da 
teoria para a prática e, so-
bretudo, que deve garantir 
e proteger os direitos fun-
damentais do cidadão, ins-
pirados nos Direitos Huma-
nos.
São mais de quatro décadas 
de uma moçambicanidade 
ainda em construção, bas-
ta olhar para os passos que 
se vêm dando para o acesso 
à educação, sabido que é a 
partir do conhecimento que 
se pode transformar uma 
Nação, porém, a pandemia 
da Covid-19 está a trazer 
a nu várias fragilidades no 
sistema de ensino, a todos 
os níveis.

São mais de quatro décadas 
em que no sector da Saúde, 
mesmo com uma estrutu-
ra organizacional funcional 
e acesso “gratuito” a estes 
serviços, a realidade mostra 
no terreno que ainda esta-
mos longe do desejável.
Ainda estamos longe do de-
sejável quando a pobreza, 
o acesso à terra, o acesso a 
verdadeira educação e saú-
de para todos continuam 
a ser uma batalha do dia-
-a-dia dos moçambicanos. 
Ainda estamos mesmo lon-
ge do dese jáve l  quando 
a exclusão é o prato forte 
para distinguir os moçam-
bicanos.
Não estamos a dizer que 
tudo que a fotografia nos 
mostra, passados 45 anos 
de Independência, é mau. 
Mas ao colocarmos na ba-
lança o bom e o mau, cer-
tamente que o mau tende a 
pesar mais. Anotamos nas 
nossas contas, como Nação, 
uma dramática guerra civil 
entre irmãos, um conflito 
político-militar, instabili-
dade no Centro do País e 
uma insurgência que resva-
la a olhos vistos para uma 
guerra em Cabo Delgado.
É um facto que somos um 

Estado Independente e com 
as suas instituições que tor-
nam o País visível do pon-
to de vista organizacional. 
Mas enquanto estas insti-
tuições não forem fortes e 
equidistantes dos interesses 
das elites, em detrimento 
da maioria, em nada valerá 
apregoar em viva voz que 
somos um Estado de Di-
reito e Democrático, quan-
do, por exemplo, polícias 
em serviço e em plena luz 
do dia raptam, espancam e 
assassinam seus compatrio-
tas, apenas porque decidi-
ram se expressar e pensar 
diferente.
 Em nada nos orgulhará, 
quando o nosso Estado fica 
famoso por ter avalizado 
ilegalmente empréstimos 
milionários, cujo bolo foi 
distribuído como se de um 
salário se tratasse. Isso ar-
repia-nos! 
A r r ep i a - n o s  s ab e r  qu e 
quando celebramos o Cen-
tenário de Eduardo Mon-
d lane ,  o  Arqu i tec to  da 
Unidade Nacional, ele já 
idealizava um Moçambi-
que verdadeiramente do 
Povo; um Moçambique em 
que o Povo sempre seria o 
primeiro e último a ter voz 

para decidir sobre os seus 
destinos. Foi preciso um 
banho de sangue para que 
evoluíssemos para a descen-
tralização da nossa organi-
zação política, ideias que 
o pai da Unidade Nacional 
projectava. Quer isto dizer 
que mesmo não estando en-
tre nós, Mondlane continua 
vivo, em termos de visão 
e o que seria bom para os 
moçambicanos.
Que os 45 anos da nossa 
Independência e o Centená-
rio de Eduardo Mondlane 
nos ajudem, a todos, a re-
flectir profundamente sobre 
que Moçambique devemos 
continuar a construir, sem 
deixar de transpor os de-
safios de ontem e de hoje. 
Entre outros, os desafios 
de ontem continuam a ser 
a luta contra a pobreza, o 
acesso à terra, cujo grito 
das populações expropria-
das das suas terras que lhes 
davam abrigo e sustento, 
em nome da exploração dos 
recursos naturais, aumen-
ta. A criação de mais em-
prego e habitação para o 
exército de jovens que ano 
após ano saem da forma-
ção constitui outro desta-
que de ontem, mas também 

actual. E, entre os desafios 
de hoje, destaca-se a pro-
moção da inclusão e não a 
potenciação da exclusão, 
que se notabiliza em todos 
os sectores que perfazem o 
nosso Estado. É tempo de 
tornarmos as campanhas 
eleitorais, a todos os níveis, 
uma verdadeira batalha de 
ideias, onde as melhores é 
que devem ser escrutina-
das para dar continuidade 
à construção da Nação Mo-
çambicana. 
Enquanto não cultivarmos 
e praticar a tolerância polí-
tica, em nada valerá a pena 
defender a nossa Constitui-
ção da República, e, sobre-
tudo, em nada valerá falar 
dos Direitos Humanos. En-
quanto não nos aceitarmos 
como compatriotas e não 
promovermos uma divisão 
equitativa da riqueza na-
cional, problemas como a 
guerra em Cabo Delgado, 
que está a ameaçar a nos-
sa soberania, se estenderão 
pelo resto do País, tornan-
do Moçambique num Esta-
do falhado, como disse um 
diplomata norte-americano. 
Compatriotas, a nossa so-
berania está em risco, urge 
a reversão da situação!     

A nossa soberania está em risco 

 PiresEric Prince trata-se de 
um ex-Navy Seal america-
no, fundador da famigerada 
Blackwater em 1997, aquela 
Empresa Privada de Segu-
rança que saiu pela “porta 
pequena” do Iraque (acu-
sada de matar 17 civis em 
Bagdade), pelo qual reciclou 
o nome para Xe Services em 
2009 e Academi em 2011.
Prince não tirou Moçambi-
que da bancarrota, mas aju-
dou a FRELIMO/Governo a 
mitigar o escândalo das “Dí-
vidas Ocultas”, ao comprar 
49% da Tunamar, através 

do Frontier Services Group. 
Os restantes 51% pertencem 
à EMATUM (Empresa Mo-
çambicana de Atum) criada 
pelo Governo moçambica-
no em 2013 para potenciar 
a exploração da pesca do 
atum. O que ficou conheci-
do por “Dívidas Ocultas”, 
resulta de um empréstimo 
contraído pelo Governo mo-
çambicano ao Crédit Suis-
se, no valor de 850 milhões 
de dólares americanos para 
a compra de 24 embarca-
ções. De forma resumida, a 
EMATUM juntamente com 
a PROINDICUS e a MAM, 
também empresas públicas 
no mesmo ramo de activi-
dades pesqueiras demons-
traram serem inviáveis e im-

produtivas (a maioria dos 24 
atuneiros nunca viu o mar), 
acumulando uma Dívida Pú-
blica contabilizada até 2017, 
por baixo, em 2 Mil Milhões 
de dólares (só a EMATUM). 
Dívida essa ocultada pelo 
Governo de Moçambique, o 
que fez “abanar” as Finan-
ças do país, tendo também 
como onda de choque colo-
cado o FMI e os doadores 
internacionais em guarda, 
cancelando doações, projec-
tos e exigindo uma Audito-
ria criteriosa às empresas em 
questão.
As empresas na órbita de 
Eric Prince, certamente 
que investiram no parcei-
ro moçambicano com olho 
no “Pacote Cabo Delgado”, 

que inclui hidrocarbonetos e 
terroristas, sendo que as em-
barcações facilitariam a mo-
nitorização no mar, enquan-
to escolhiam/decidiam onde 
pescar, colocando assim a 
FRELIMO/Governo em dí-
vida para com este “bene-
mérito”. O “bolo” do gás e 
do petróleo não é para quem 
quer, é para quem o pode 
pagar!
É nessa perspectiva que um 
recente rumor (não terá 
mais de duas semanas), 
que surgiu na Comunidade 
de Defesa & Segurança, co-
meça a ganhar forma para 
passar ao patamar da reali-
dade. Ou seja, há informa-
ções de que 6 helicópteros (3 
SA341 Gazelle e 3 SuperPu-

ma AS332), poderiam muito 
bem estarem a ser transferi-
dos do “teatro de operações” 
da Líbia para Cabo Delga-
do, operados pela Lankaster 
6, outra “empresa militar” 
próxima da “constelação” 
de empresas do referido Eric 
Prince. Diz-se também que 
estes aparelhos não conven-
ceram o Marechal Khalifa 
Haftar, cujo propósito era 
serem utilizados a partir de 
Benghazi, para atacarem na-
vios turcos no Mediterrâneo, 
ao serviço do GNA, o Go-
verno de Acordo Nacional, 
entidade reconhecida pelas 
Nações Unidas e restante Co-
munidade Internacional. 
In Diário de Notícias de 
Portugal

Eric Prince, um Mercenário da 
Líbia a Moçambique

Raúl M. Braga
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Olhar fotográfico

Munícipes divergem sobre a reorganização 
do sector informal em tempos da Covid-19

Isildo Banze
Eliminar o comércio informal 

para evitar a contaminação pelo 
coronavírus é facto, mas há re-
quisitos necessários que as entida-
des competentes devem respeitar, 
pois, se formos a analisar, com a 
proibição da venda nos mercados, 
alegando a contaminação pelo 
novo coronavírus, a economia do 
país pode baixar drasticamente. 

Sheyla Ouana
Estou deveras preocupada com 

a actuação das entidades compe-
tentes de proibirem o comércio 
informal, alegando a contami-
nação pelo coronavírus. Aliás, 
antes de encerrar os mercados 
deviam analisar qual vai ser o 
dia-a-dia destas famílias, porque 
com esta proibição se vai abrir 
um espaço para a criminalidade, 
isto é, quando um indivíduo não 
tem nenhuma ocupação apare-
cem ideias negativas. Portanto, 
recomendo às entidades compe-
tentes para analisar esta situação 
com a maior urgência.

Edmilson Mabunda
Não faz sentido as entidades 

proibirem a venda em locais de 
maior aglomeração ou a práti-
ca do comércio informal, porque 
estas não estão preparadas para 
criar as condições básicas para o 
cidadão. Logo, o município deve 
fazer um estudo de viabilidade no 
sentido de criar condições para 
que este comércio seja exercido e 
ao mesmo tempo as pessoas não 
se contaminem pela Covid-19.

Júlia Chembene
A eliminação ou suspensão do 

comércio informal para evitar a 
propagação da Covid-19 deve ser 
feita depois de uma série de ac-
ções tendentes a garantir que não 
falte a estas famílias o básico. No 
meu entender, é importante cons-
ciencializar estas famílias para que 
façam o seu trabalho sem colocar 
em causa a saúde pública.

Nilton Cumbe
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Eduardo Mondlane já falava da descentralização

Anchia Safina Talapa é a nova Secretária Geral da OJM
A sua eleição ocorreu este sábado, 20 de Junho, numa reunião do Secretariado Nacional da-
quele órgão social da Frelimo, na cidade de Nampula.  Talapa subsititui do órgão Mety Gondo-
la, actual Secretário de Estado para a província de Nampula. Gondola dirigiu o braço Juvenil da 
Frelimo desde a sua eleição ao cargo em Novembro de 2015.nacional

Sinais fortes do 
compromisso para 
resgatar Niassa
A capital do Niassa, Lichinga, 
hospeda o primeiro Centro de 
Emprego, inaugurado na últi-
ma sexta-feira pelo Secretário 
de Estado para Juventude e 
Emprego, Oswaldo Petersbur-
go. O próximo a ser inaugura-
do será na província da Zam-
bézia, em Quelimane, a capital. 
À margem destas acções, com 
os olhos postos na empregabi-
lidade dos jovens, numa meta 
cada vez mais distante, o Go-
verno quer que através destes 
centros haja excelência na pres-
tação de serviços públicos de 
emprego.
A província do Niassa, com 
todo o potencial para erguer-se 
mas com os números a mos-
trar uma pobreza extrema, foi 
a primeira a ter um Centro de 
Emprego que vai fornecer uma 
gama de serviços de qualidade 
para os seus utentes, desde in-
formações sobre oportunidades 
de emprego, escolha e orienta-
ção ocupacional, planeamento 
de carreira, técnicas de procura 
de emprego, apoio à colocação, 
ao auto- emprego e empreen-
dedorismo, até ao registo e di-
vulgação dos empregos gerados. 
É um trabalho que se espera 
seja replicado em todas as pro-
víncias do país, mas para já o 
próximo centro será inaugura-
do em Quelimane, província da 
Zambézia, outro ponto onde as 
assimetrias são notórias.
“Empresas que procuram por 
profissionais competentes, ta-
lentos para melhorar a produ-
ção e a produtividade dos seus 
negócios. Neste Centro de Em-
prego vamos fazer a orientação 
profissional, implementar medi-
das activas de emprego, gerir o 
portal do emprego e o sistema 
da Folha de Relação Nominal”, 
disse Petersburgo na cerimónia 
de inauguração desta infra-
-estrutura com equipamento 
moderno.
O empreendimento, que cus-
tou 13 milhões de meticais, foi 
financiado pelo Banco Africano 
de Desenvolvimento, no qua-
dro do Projecto de Geração de 
Emprego e Renda (PROGER), 
e deverá servir os cidadãos mo-
çambicanos, em especial jovens 
que procuram pelo seu primeiro 
emprego. Nelson Mucandze

O académico Silvério 
Ronguane, cuja tese de 
Doutoramento é sobre a 
Vida e Obra de Eduardo 
Mondlane, que se fosse 
vivo completaria 100 anos 
este ano, disse, durante 
a entrevista ao MAGAZI-
NE Independente, entre 
outras coisas, que já em 
1960 o Arquitecto da Uni-
dade Nacional falava da 
descentralização e olhava 
para Moçambique como 
federação, conferindo ao 
conjunto de províncias 
autonomia alargada. Siga 
os excertos mais interes-
santes da entrevista. 

Neuton Langa

C
elebrou-se 
no sába-
do (20 de 
Junho) o 
Centenário 

de Eduardo Mondlane. Dr. 
Ronguane, na sua opinião 
quem foi Mondlane?

- Mondlane foi um comba-
tente pela liberdade de Áfri-
ca, que especialmente lutou 
pela Independência de Mo-
çambique. É interessante 
que Uria Simango foi uma 
das pessoas que o conheceu 
melhor. Cita no funeral de 
Eduardo Mondlane que o 
grande mérito de Mondlane 
foi ter trabalhado pela uni-
dade dos movimentos de luta 
pela libertação, tanto que 
quando Mondlane regressa 
dos Estados Unidos da Amé-
rica encontra esses grupos 
amorfos, tendo sido graças a 
ele que estes grupos (MANO, 
UDEMANO e UNAMI) se 
tornaram verdadeiramente 
em grupos de luta pela Inde-
pendência de Moçambique.  
Note que a primeira petição 
que deu entrada nas Nações 
Unidas pela Independência 
de Moçambique foi feita por 
Mondlane, em Novembro de 
1963, antes da luta armada. 
Penso que o título que é atri-

buído a Mondlane de Arqui-
tecto da Unidade Nacional 
é legítimo e a sua grandeza 
pode ser comparada a Nelson 
Mandela e Kwame Nkrhuma, 
porque nas colónias portu-
guesas não temos um líder 
da estatura de Mondlane.
 Fala-se de Amílcar Cabral, 
mas este foi um Agrónomo; 
Agostinho Neto era um Mé-
dico. Portanto, o único líder 
com uma formação forte em 
Ciências Sociais e Políticas 
é mesmo Eduardo Mondlane 
pois frequentou vários cen-
tros de excelência. Estudou 
na University of the Witwa-
tersrand, em Joanesburgo, 
onde foi interrompido em 
1949 com a ascensão de Da-
niel François Malan, com a 
política do Aparthaid, e não 
lhe foi renovado o visto para 
continuar com os seus estu-
dos. No Outono de 1950 foi 
estudar na Universidade de 
Lisboa, em Portugal, e não 
ficou muito tempo porque 
era incomodado pela PIDE, 
porque havia criado o NE-
SAM, um movimento de es-
tudantes negros, e sobretudo 
pela sua saída da África do 
Sul, porque o Governo Por-
tuguês assumia que ele teria 
sido expulso por causa de ac-
tividades políticas. 
Foi em Portugal onde conhe-
ce Agostinho Neto, Amílcar 
Cabral, Marcelino dos San-
tos, entre outros nacionalis-
tas, embora tenha sido num 
período curto. 
Repare que Mondlane quan-
do chega a Portugal tinha 
30 anos. O mais importante 

é que estamos a falar de um 
homem que estudou em Uni-
versidade africana, europeia 
e sai para os Estados Unidos 
onde começa o Bacharelato 
em 1953, com 33 anos, em 
Oberlin College, mas Mirko-
-Ville, que era um grande 
antropólogo naquela época, 
foi buscá-lo para se juntar a 
outros estudantes africanos. 
É assim que ele passa para 
Northwestern University, em 
Chicago. Nesta Universidade, 
Mondlane fez o seu Mestrado 
e em 1957 termina o Mestra-
do e consegue entrar para as 
Nações Unidas e começa a 
trabalhar no Departamento 
da Descolonização, ao mesmo 
tempo que fazia o seu Dou-
toramento, que terminou em 
1960. No ano seguinte, Mon-
dlane é enviado para África, 
para tratar da descoloniza-
ção dos Camarões, e com o 
estatuto de alto funcionário 
das Nações Unidas visita 
Moçambique, porque sabia 
que com esse estatuto estava 
protegido das autoridades co-
lonias.
Então, ele se apercebe que 
também podia trabalhar pela 
descolonização de Moçambi-
que. É assim que deixou de 
trabalhar nas Nações Unidas 
para trabalhar mais a vonta-
de pela libertação de África, 
e começa a dar aulas na Uni-
versidade de Syracuse, em 
Nova Iorque. 
O mais interessante é que 
Mondlane foi produzindo 
textos e o mais importante 
é o texto escrito em Boston, 
em 1962, que se intitulou 

Woodrow Wilson e a ideia de 
auto-determinação em Áfri-
ca, que serviu de base para o 
seu projecto político e o sis-
tema de Governo que ele ad-
vogava, inspirado em Woo-
drow Wilson, Presidente dos 
Estados Unidos da América. 
Foi inspirado em Woodrow 
Wilson que Mondlane advo-
ga que a tarefa principal do 
Governo deve ser promover 
as liberdades individuais, 
proteger os direitos indivi-
duais e criar condições para 
que todos possam participar 
na governação, tanto que 
defendia um sistema político 
democrático à semelhança 
dos Estados Unidos da Amé-
rica, onde houvesse eleições 
livres, onde as pessoas pudes-
sem consentir aos seus gover-
nados e tivessem a capacida-
de de influenciar nas decisões 
do Governo, sendo que para 
permitir isso era necessário 
um Parlamento bicamarário, 
que se assemelhasse ao Con-
gresso, para acompanhar as 
decisões do Governo de per-
to, e uma outra Câmara re-
presentando as várias regiões 
e que fossem uma espécie de 
guardiões das políticas que 
deviam ser feitas nessas re-
giões. 
Neste sentido, podemos afir-
mar que Mondlane se ante-
cipou sobre isto que estamos 
a discutir hoje։ as eleições 
provinciais e a descentrali-
zação. Portanto, Mondlane 
via Moçambique como uma 
federação e não como um Es-
tado unitário, centralizado, 
mas um conjunto de provín-
cias com autonomia alarga-
da. Aliás, Mondlane dizia 
que tudo isto que assistimos 
no Ocidente já era assim nos 
governos tradicionais africa-
nos, porque, na sua óptica, 
em África tínhamos um Rei 
e depois o seu regulado, que 
era medido através da quan-
tidade de subchefes ou sub-
-reis locais que declaravam 
vassalagem ao Rei. Ou seja, 
um reino africano era uma 
confederação de regulados e 
reinos que prestavam vassa-
lagem a um único Rei, mas 
mantinham a sua autonomia 
e as decisões do Rei tinham 
que ser consentidas pelos ou-
tros. 
Os subchefes também tinham 
o seu conselho de anciões, 
que mantinha uma comuni-
cação directa com as comu-

Silvério Ronguane
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que aquilo que estamos a pro-
curar hoje, como as assembleias 
distritais, provinciais, autonomia 
nas províncias, Mondlane já ti-
nha visualizado há muito mais 
tempo. Ele era um ser visionário, 
estamos a falar de um antropólo-
go, sociólogo, politólogo de mão 
cheia, com um conhecimento das 
questões africanas. 

 Devido ao seu papel, em 
algumas universidades 
norte-americanas, nos dias 
que correm, existem bolsas 
de estudo que carregam o 
nome de Eduardo Mondlane. 
Como analisa estas iniciati-
vas?

- Olha que em Oberlin College, 
na cidade de Ohio, nos Estados 
Unidos da América, existe uma 
estátua dedicada a Eduardo 
Mondlane, em reconhecimento 
ao papel que desempenhou na-
quela Universidade. Estamos a 
dizer que Mondlane foi discípu-
lo e íntimo de Mirkovic, o maior 
antropólogo de todos os tempos, 
que criou o maior centro de es-
tudos africanos em Northwestern 
University, isto é, estamos a li-
dar com alguém que frequentou 
os maiores centros de excelência. 
Quantos africanos ou moçambi-
canos terão estudado em quatro 
Universidades em três continen-
tes? Mondlane frequentou a Uni-
versity of the Witwatersrand, 
Universidade de Lisboa, Oberlin 
College, na cidade de Ohio, Nor-
thwestern University, em Chica-
go. 
O pensamento de Mondlane tem 
a sua inspiração na Universida-
de de Chicago, que fez uma in-
vestigação durante um ano na 
Universidade de Harvard. Aliás, 
o professor Adriano Morreira, 
fundador do Instituto dos Estu-
dos Ultramarinos em Portugal, 
convidou Mondlane para leccio-
nar naquela unidade de ensino. 
Portanto, temos provas do re-
conhecimento internacional de 
Eduardo Mondlane, mas infeliz-
mente fomos acantonar Mondla-
ne em Nwadjahane, mas o lugar 
de Eduardo Mondlane não é em 
Nwadjahane, é aqui em Maputo, 
onde devíamos ter um Museu 
para que os estudantes pudessem 
consultar a sua obra. Por exem-
plo, em Angola temos um gran-
de Mausoléu dedicado ao Pai do 
Nacionalismo, que é o Agostinho 
Neto, mas este não conseguiu 
unir a UNITA e o FNLA. No en-
tanto, Mondlane conseguiu unir 
os três movimentos e lançou a 
luta para frente. 

No contexto nacional, de que 
forma a Universidade pode 
continuar com o legado de 
Mondlane?

- Se nós tivéssemos um Museu 
dedicado às ideias de Eduardo 
Mondlane teríamos lá várias sec-
ções. Uma secção sobre Eduardo 
Mondlane, fundador da Frelimo, 
onde se podia desenvolver estu-
dos sobre ele no partido; tería-
mos outra secção dedicada aos 
estudos antropológicos de Eduar-
do Mondlane e outra sobre a fi-
losofia política de Eduardo Mon-
dlane. 
Se formos a ver o plano de estu-
dos da Universidade de Oberlin 
College e Northwestern Universi-
ty, a obra de Mondlane é estu-
dada até aos dias que correm... 
E nós?

 Algumas correntes defen-
dem que Mondlane foi um 
Pan-africanista muito antes 
de Julius Nyerere e Nkrhuma, 
devido ao seu papel nas Na-
ções Unidas. Concorda com 
esta opinião?

- Claramente que sim. Ele tem 
este livro. O ։Anticolonialismo 
na América” foi escrito em 1957. 
Há um artigo que foi publicado 
na presença africana, em 1972, 
depois da morte de Mondlane, 
que demonstra que Mondla-
ne quando estava a estudar na 
África do Sul teve contacto com 
grandes autores, como Eagles, 
Kant e Stawart Mille, grandes 
sociólogos da época com quem 
teve contacto. Por isso, Mon-
dlane está ao nível de Sengore, 
Kwame Nkrhuma. Está ao nível 
desses grandes ideólogos da Afri-
canidade porque o seu curricu-
lum é invejável. 

Costuma-se dizer que a His-
tória de Moçambique con-
funde-se com a de Mondlane, 
mas nos últimos anos tem-
-se revelado que não é bem 
assim. A título de exemplo, a 
verdade sobre a sua morte…

- Meu amigo, fuja desse tipo de 
debates. Isso não nos interessa. 
Mondlane morreu por causa da-
quilo que ele representava. 

 Acredita que a história de 
Mondlane, que está ligada à 
Frelimo, ainda não foi devida-
mente contada?

- A Frelimo como um movimen-
to político está mais preocupa-
da com a manutenção do poder 
político. Eu respeito isso. É im-
portante reconhecer que o pouco 
que nós sabemos é graças a Fre-
limo. Mas estou convencido que 
a Frelimo não nos mostrou Mon-
dlane em toda a sua grandeza.., 
há zonas de penumbra. Alguns 
membros até tentaram mascarar 
a verdadeira identidade de Mon-
dlane. 
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Cidade de Inhambane demanda engajamento 
popular no saneamento do meio
O Conselho Municipal da 
Cidade de Inhambane 
está a enfrentar, pela 
primeira vez  desde a sua 
implantação em 1998, uma 
fraca adesão dos muní-
cipes ao pagamento de 
taxas e impostos. Para 
agravar a situação, o edil 
da capital da província 
de Inhambane, Benedito 
Guimino, queixa-se do 
desrespeito dos horários 
de depósito dos resíduos 
sólidos por parte dos 
munícipes e da grave 
escassez de água no rio 
Guiúa, principal fonte de 
fornecimento do precio-
so líquido à cidade. Para 
compreender melhor a 
situação, segue a entre-
vista.

António Zacarias

S
enhor presi-
dente vamos 
iniciar a nos-
sa entrevista 
fazendo uma 

leitura sobre a deposição 
dos resíduos sólidos. É o 
lixo que chega aos depó-
sitos depois da viatura de 
recolha passar ou desres-
peito dos munícipes pelo 
horário?

- Na verdade, as viaturas es-
tão a recolher os resíduos só-
lidos nas horas estipuladas. 
Porém, quando passamos 
destes locais depois deste 
exercício, notamos a existên-
cia de lixo. Isso revela que o 
lixo foi depositado depois da 
recolha pelas nossas viatu-
ras. É um trabalho que exige 
mais engajamento dos nossos 
munícipes para perceberem o 
quão é constrangedor este ce-
nário. Mas já activamos pro-
vidências para a mobilização 
dos munícipes a colaborar 
com as autoridades munici-
pais que trabalham neste sec-
tor, para que a nossa cidade 
continue a mais limpa como 
já se posicionou em ocasiões 
anteriores. 

Portanto, por enquanto a 
cidade de Inhambane não 
é a mais limpa do país…

- Não sou eu que devo auto-
-avaliar. Mas devo dizer que 
aquele que deve fazer esse 
exercício vai notar que, ape-
sar deste constrangimento, 
a nossa cidade está muito 
limpa. Porém, os bairros 
emergentes necessitam de 
um novo projecto de sanea-
mento para complementar 
este esforço. Mas devo tam-
bém garantir que estamos a 
caminhar bem. Vai ser difícil 
o reconhecimento de outras 
cidades como as mais limpas 
aqui no país, pelo menos en-
quanto a cidade de Inhamba-
ne estiver nesse concurso. E 
entendemos que esta aposta 
deve ser em coordenação com 
os munícipes, daí que realiza-
mos 14 reuniões entre o Con-
selho Municipal e as estrutu-
ras dos bairros Liberdade 1, 
2 e 3, Muelé, Guitambatuno, 
Malembuane, Marrambone, 
Chamane, Salela, Muelé 2 e 
3. Nestas reuniões tivemos 
a participação de 561 muní-
cipes, o que representa 70% 
das 20 planificadas. Todavia, 
foram auscultadas algumas 
preocupações dos munícipes 
dos referidos bairros.

Mas como é que está 
esse processo de recolha 
de lixo?

- Durante o primeiro trimes-
tre de 2020 foram recolhidas 
558 carradas de resíduos sóli-
dos, o correspondente a 832.2 
toneladas e 80% face ao pla-
nificado, apesar de ser notó-
rio o desrespeito das horas de 
depósito de lixo nos conten-
tores. 
Foi no âmbito do contacto 
directo e permanente com 
os munícipes que realizamos, 
nestes três meses deste ano, 
244 audiências, que represen-
tam 101.6% das 240 planifi-
cadas. Durante as conversas 
foram partilhadas e solucio-
nadas diversas preocupações 
levantadas pelos munícipes, 
com vista a garantir a boa 
convivência, harmonia e me-
lhoria da qualidade de vida 
dos mesmos. 
Realizamos seis sessões ordi-
nárias do Conselho Munici-
pal, correspondente a 100% 
de execução, onde foram 
discutidos distintos assuntos 
inerentes a melhoria da qua-
lidade de vida dos munícipes 

e o desenho de estratégias 
para o cumprimento do Pla-
no Anual-2020.

Um dos problemas co-
muns dos municípios 
está relacionado com a 
qualidade das obras. Quer 
comentar?

- Sim. Quanto a resiliência 
e qualidade. Para o nosso 
caso, já este ano planifica-
mos a realização de 6 visitas 
às obras de reabilitação de 
estradas, escolas, postos de 
saúde e centro de corte e cos-
tura, no âmbito da monitoria 
para garantia da observância 
da qualidade das várias in-
fra-estruturas. Queremos evi-
tar cenários em que as obras 
sejam feitas sem a qualidade 
desejada. 
Mas por falar em obras, está 
agora em curso a execução 
do projecto de requalificação 
e desenvolvimento integra-
do da zona costeira do Tofo, 

Barra, Tofinho e Rocha.

Disse que os munícipes 
não estão a colaborar 
muito no pagamento de 
taxas e impostos.

- Isso é verdade, mas iremos 
ultrapassar. Só para exem-
plificar, no que tange a exe-
cução financeira, o Conse-
lho Municipal da Cidade de 
Inhambane iniciou a gerência 
de 2020 com um saldo de 
10.021.129.88Mt, transitado 
do ano de 2019, acrescido ao 
arrecadado no primeiro tri-
mestre do ano corrente, no 
valor de 29.155.207,95Mt, 
proveniente dos fundos de-
sembolsados pelo Estado e de 
fundos próprios, totalizando 
39.176.337,83Mt, tendo-se 
realizado despesas no valor 
de 28.698.062,19Mt. Em re-
lação às receitas atribuídas 
pelo Estado, durante o pri-
meiro trimestre, foram trans-
feridos montantes no valor 

de 17.513.902,50Mt, referente 
ao Fundo de Compensação 
Autárquica. Porém, ainda 
não recebemos os fundos ex-
ternos.

Não percebemos bem 
no quadro das receitas 
próprias…

- Vou explicar. Durante o 
primeiro trimestre do ano 
curso foram arrecadadas re-
ceitas próprias na ordem de 
9.735.962Mt, valor que foi 
acrescido ao saldo de gerên-
cia anterior, tendo totalizado 
9.773.684,93Mt da receita 
executada durante os primei-
ros três meses de 2020. 
Analisando o previsto na or-
dem de 11.640.624,20Mt, a 
mesma situou-se na ordem 
dos 120% de execução. 

Isso satisfaz o desem-
penho das actividades 
durante o trimestre?

- Eu diria que sim, porque 
ainda na senda do orça-
mento, no mesmo perío-
do, foi fixada a realização 
das despesas no total de 
28.752.962,19Mt, cujo grau 
de execução se cifrou em 
64%. Então, eu diria que 
sim!

Esse orçamento satisfaz 
as necessidades em rela-
ção ao planificado?

- Sempre é necessário mais 
algum dinheiro. Repara que 
adjudicamos o concurso refe-
rente à pavimentação do tro-
ço Centro de Saúde de Mue-
lé até à paragem da Igreja 
Salvação, numa extensão de 
1.8km, o que vai melhorar a 
circulação de pessoas e bens, 
beneficiando directamente 
cerca de 60 mil munícipes. 
Adjudicamos o concurso re-
ferente à pavimentação do 
troço que parte do campo 
de futebol de Mahila até ao 
Centro de Saúde de Mahi-
la, para melhoramento com 
recurso a solos vermelhos, 
numa extensão de 1.5km, 
beneficiando directamente 
cerca de 1166 munícipes. Ad-
judicamos um terceiro con-
curso referente à pavimenta-
ção e melhoramento de 500 
metros com recurso a solos 
vermelhos, na Rua da Uni-
dade, beneficiando cerca de 
800 munícipes e pondo fim 
ao dilema de transporte de 

Benedito Guimino
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materiais de construção dos 
residentes daquela zona. 

Esses bairros estão 

electrificados ou são 
verdadeiros monstros ao 
anoitecer?

- Já foi colocada a linha de 
baixa tensão e a respectiva 
iluminação pública, com a 
instalação de 40 candeeiros 
desde o Projecto de Latri-
nas Melhoradas até à Esco-
la Secundária de Muelé, na 
Rua dos Combatentes, con-
tribuindo desta feita para a 
redução do índice de crimi-
nalidade que se registava na-
quela via, sobretudo no pe-
ríodo nocturno. Mas também 
está concluída a colocação e 
instalação de pequenas cen-
trais eléctricas com recurso 
a painéis solares em seis es-
colas, das quais 4 primárias, 
de 1.5 kva, em Quele-Quele, 
Siquiriva, Jogó e Machar, e 
duas secundárias, de 3 kva 
em Malembuane e 4 de Ou-
tubro, trazendo melhoria nas 
condições de ensino e apren-
dizagem, bem como no sector 
administrativo.
Neste momento já adquiri-
mos o material para a cons-
trução da Central Eléctrica 
da Ilha de Inhambane, com 
destaque para 170 postes 
para a implantação da rede 
eléctrica na ilha, 96 baterias 
de 1400A, 300m de cabo de 
aço de 16mm, 4500m de cabo 
ABC, 400m de cabo RVK, 
1200m de cabo XV, 200m de 
cabo VAV, 1 jogo de pára-
-raios com o respectivo mas-
tro. Mesmo dentro das áreas 
já infra-estruturadas reali-
zamos 270 novas ligações de 

energia eléctrica, correspon-
dentes a 37%, das 713 pla-
nificadas para o período em 
análise, nos bairros Muelé, 

Chalambe, Josina Machel, 
Malembuane, Marrambone, 
no âmbito da melhoria da 
qualidade de vida dos muní-
cipes.

O senhor presidente 
disse no início da entre-
vista que o rio Guiúa está 
a secar. Isso é resultado 
das mudanças climáticas 
ou tem outras razões?

- Não sei. Mas o seu caudal 
está muito reduzido. Tem 
muito pouca água. Como 
Conselho Municipal já esta-
mos a tomar algumas provi-
dências. Reparamos quatro 
sistemas de abastecimento 
de água que se encontravam 
avariadas nas escolas pri-
márias SOS, Machavenga, 
reparações que consistiram 
na substituição das bombas 
submersíveis, no âmbito dos 
esforços para o abastecimen-
to de água potável aos mu-
nícipes. Fizemos cinco novas 
ligações de água em Muelé 1, 
num total de 25 novas liga-
ções previstas para o período 
em referência, o que corres-
ponde a 20% do planificado.

Desde sempre a cidade 
de Inhambane foi produ-
tora de hortícolas. Como 
é que estamos nesta 
componente?

- Penso que é um histórico da 
nossa cidade. Ainda bem que 
os munícipes não se dissociam 
desta prática. Por isso temos 

incentivado com a constru-
ção de duas estufas, sendo 
uma na baixa da Liberdade-2, 
com 300m2 para a produção 

de plântulas de hortícolas du-
rante todo o ano, e outra de 
180m2 no bairro Balane-1, 
para a produção de mudas de 
fruteiras diversas, que poderão 
beneficiar cerca de 900 produ-
tores. Também devo dizer que 
trabalhamos na baixa de Chi-
vanene, baixa de Ngungulo, 
no bairro de Malembuane, no 
âmbito da monitoria da pro-
dução de alimentos e avaliação 
do nível de desenvolvimen-
to das culturas alimentares. 
Constatamos, infelizmente, a 
fraca produção de hortícolas 
devido ao calor intenso e inci-
dência de pragas na cultura de 
milho em Chivanene. 
A medida que tomamos é da 
necessidade de preservar a 
nascente da água e protec-
ção da vala de drenagem de 
água para o mar, na baixa 
de Ngungulo. A realização de 
cinco Feiras Agrícolas, nas 
praças dos Heróis e da Mari-
nha, envolvendo cerca de 15 
expositores cada, com o objec-
tivo de promover o potencial 
produtivo local. Mas também 
montamos dois sistemas de 
rega gota-a-gota, um na baixa 
de Guitambatuno e outro no 
bairro de Malembuane, com 
capacidade para irrigar 500m2 
cada, que irão beneficiar cerca 
de 26 produtores associados e 
um isolado.

Essas feiras foram para 
produtores de alimentos 
sem incluir o pescado. 
Não estarão a perder a 
diversificação alimentar 
com o pescado?

- Não. Estamos cientes do va-
lor da diversificação alimentar 
através dos produtos do mar. 
Até realizamos uma visita à 

empresa Poelela Fisheries, no 
distrito de Inharrime, no âm-
bito das negociações de venda 
de ração para peixe no Muni-
cípio da Cidade de Inhambane, 
em resposta às inquietações dos 
piscicultores no que diz res-
peito à disponibilidade desta. 
Mas, acima de tudo, fizemos 
a revitalização dos Conselhos 
Comunitários de Pesca das 
praias de Barra e Rocha, para 
além de encontro com líderes 
dos Conselhos Comunitários 
de Pescas (CCPs), em coorde-
nação com o Serviço Distrital 
das Actividades Económicas 
e Mega Fauna, para avaliar o 
processo de licenciamento dos 
pescadores em 2019 e planificar 
as actividades de licenciamento 
para este ano. 

Senhor presidente, esta 
cidade já possui semá-
foros. O que é que isso 
representa na educação 
sobre o uso das vias 
públicas?

- Vamos começar do que rea-
lizamos como campanhas de 
fiscalização aos transportado-
res de passageiros, em parceria 
com a ASTROI, cujo objectivo 
era verificar as condições de 
transporte de pessoas e bens 
e promover a sua melhoria. 
Ainda em parceria com a AS-
TROI, trabalhamos com vista 
a harmonização das actividades 
de transporte na urbe. Nesses 
encontros são debatidas maté-
rias relacionadas com a super-
lotação dos veículos, conserva-
ção dos mesmos e a situação 

da prevenção do coronavírus. 
Nestes encontros, a associação 
é recomendada a prestar es-
pecial atenção nestes pontos, 
durante os trabalhos de fiscali-
zação. 
Agora, quanto a pergunta que 
colocava, devo dizer que reali-
zamos em 80% os trabalhos de 
colocação de semáforos no cru-
zamento entre as ruas da OUA 
e Mahomed Sekou Touré, com 
vista a permitir melhor fluidez 
do trânsito. Mas também rea-
lizamos a reunião multissecto-
rial que envolveu o INATTER, 
a Polícia de Trânsito, ANE, a 
DPTC e o CMCI, onde foram 
discutidos os mecanismos para 
melhoria da sinalização rodo-
viária ao nível da autarquia. 
Realizamos um outro encon-
tro com a APROTAXI, com o 
objectivo de verificar as condi-
ções de funcionamento daquela 
actividade, bem como as suas 
inquietações durante o seu tra-
balho. 
Neste encontro, os taxistas 
pediram ao CMCI para dar 
continuidade à construção de 
estradas, por forma a conse-
guirem deixar os munícipes na 
porta das suas casas. 
Neste encontro foi ainda abor-
dado o tema sobre a prevenção 
do coronavírus, tendo o presi-
dente daquela associação afir-
mado que já estão a cumprir 
com as orientações das autori-
dades. 

A finalizar, haverá algo 
que gostava de dizer que 
ainda…

- Penso que é tudo, mas devo 
dizer que estamos a trabalhar 
na promoção de campanhas de 
sensibilização dos munícipes 
para adesão ao pagamento de 
taxas e impostos, a estimular 
a prática da agricultura, apro-
veitando as baixas agrícolas 
existentes, continuar com a 
expansão e melhoria das vias 
de acesso, no abastecimento 
de água e energia eléctrica; in-
tensificar as acções de monito-
ria da qualidade das obras, de 
modo a torná-las resilientes a 
diferentes eventos climáticos e 
continuar na busca de alterna-
tivas de fontes de abastecimen-
to de água aos munícipes.
Devo dizer também que o 
Conselho Municipal da Cida-
de de Inhambane reafirma o 
seu compromisso de continuar 
a trabalhar arduamente com 
vista a melhorar as condições 
de vida dos munícipes e do 
bom funcionamento a todos os 
níveis. Apesar dos constrangi-
mentos referenciados, o Plano 
Económico e Social e do Orça-
mento Municipal (PESOM) - 
2020, referente ao primeiro tri-
mestre, foi cumprido na ordem 
dos 98%, e o Plano Quinquenal 
está cumprido em 22%. 
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Assembleia Municipal de Maputo não aprovou as 
demolições nos mercados Estrela Vermelha e Xipamanine

Bonete volta ao Ministério como Inspector Geral
Carlos Bonete, que no primeiro mandato de Nyusi foi ministro das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, é o novo Inspector Geral das Obras Públicas (IGOP). IGOP é um órgão 
dotado de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, cujas responsabilidades incluem 
entre outras a licitação de empreiteiros e aferir a qualidade do material de construção.nacional

Magistrados entregam 
máscaras à Educação

A Associação Moçambicana 
dos Magistrados do Ministé-
rio Público (AMMMP) proce-
deu, recentemente, à entrega 
ao Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano de 
638 máscaras de tecido, pro-
duzidas dentro dos padrões 
recomendados pela OMS. 
Este gesto enquadra-se no 
apelo lançado aos associa-
dos daquele órgão no sentido 
de contribuir nos esforços de 
mitigação dos efeitos da Co-
vid-19.
De  aco rdo  com Eduar -
do Sumana, presidente da 
AMMMP, para  além das ac-
ções que o Ministério Público 
tem levado a cabo no âmbito 
do combate à pandemia da 
Covid-19, os Magistrados as-
sociados, tendo em conta o 
seu papel na defesa e protec-
ção das crianças, decidiram, 
através deste gesto simbólico, 
oferecer estas máscaras para 
que o ministério faça chegar às 
crianças das zonas mais afecta-
das, a nível das províncias de 
Cabo Delgado e Nampula.
Por sua vez, a ministra da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, Carmelita Namashu-
lua, enalteceu o gesto da 
AMMMP, referindo que este 
era o primeiro apoio do género 
que a instituição recebia. 
Acrescentou que no meio de 
tantas incertezas, o ministério 
está a envidar esforços para 
garantir que, caso as crianças 
retornem às escolas, elas te-
nham todos os meios de pro-
tecção, um dos quais são as 
máscaras, razão pela qual o 
gesto da AMMMP seja de ex-
trema importância e um exem-
plo para a sociedade no geral.
“Elegemos as escolas porque 
cedo ou tarde estas retoma-
rão às aulas, havendo deste 
modo necessidade de introdu-
ção no seio destas de medidas 
de prevenção”, disse Sumana, 
num acto em que estiveram 
presentes a ministra, o vice-
-ministro, o Inspector-Geral 
da Educação e membros do 
Conselho Consultivo do mi-
nistério e membros dos órgãos 
da associação.

Duas semanas depois das 
demolições de barracas 
e bancas, que culmina-
ram com a expulsão dos 
vendedores informais nos 
passeios dos mercados 
Estrela Vermelha e Xipa-
manine, levadas a cabo 
pela edilidade de Eneas 
Comiche, a Renamo acusa 
o executivo municipal 
de não ter apresentado 
o plano de retirada dos 
vendedores à Assembleia 
Municipal de Maputo para 
debate e desenho de 
estratégias.   

Neuton Langa

O Conselho Autár-
quico da Cidade 
de Maputo encer-
rou semana fin-
da o Mercado de 

Xipamanine, com o intuito de 
reorganizar os vendedores que 
se encontravam nos passeios, 
de modo a conter a propaga-
ção do coronavírus naquele 
mercado. Mas a edilidade de 
Eneas Comiche destruiu al-
gumas barracas e bancas que 
alegadamente estavam desor-
denadas, o que teria colhido de 
surpresa os vendedores daque-
le mercado que dizem sentir-
-se abandonados. O mesmo 
aconteceu no Mercado Estrela 
Vermelha, onde o município 
retirou as bancas na calada da 

noite e ordenou os vendedores 
para abandonarem os passeios 
de forma coerciva, tendo lhes 
deixado à sua própria sorte nos 
mercados do Zimpeto e de Ma-
tendene. 
Segundo o chefe da banca-
da da Renamo na Assembleia 
Municipal, Paulo Chiburre, a 
bancada por si chefiada tomou 
conhecimento da destruição de 
barracas e bancas nos merca-
dos de Xipamanine e Estrela 
Vermelha através da imprensa, 
o que é absolutamente conde-
nável e inaceitável. ։Devido ao 
profundo impacto sócio-ecóno-
mico que estas acções trazem, 
era de necessidade incontorná-
vel que os membros da Assem-
bleia Municipal, os legítimos 
representantes dos interesses 
dos munícipes de Maputo, de-
batessem em sessão plenária os 
prós e contras que estas medi-
das implicariam, pois é assim 
que funciona uma democracia 
plena”, considera Chiburre, 
acrescentando que num Esta-
do de Direito Democrático as 
instituições devem actuar em 
coordenação, como forma de 
se alcançar o princípio do Che-
ck and balance, sendo que, no 
caso em concreto, isto deveria 
ser efectivado através duma 
comunicação entre o Conselho 
Municipal, órgão executivo, e 
a Assembleia Municipal, órgão 
deliberativo, o que não aconte-
ceu.    
O chefe da bancada da Rena-
mo na Assembleia Municipal 
destacou ainda o facto dos ven-
dedores retirados do passeio 
no Mercado Estrela Vermelha 
terem sido empurrados para 
os mercados de Matendene e 

retalhista do Zimpeto, que não 
reúnem condições para o seu 
estabelecimento e funciona-
mento imediato, pois estão a 
construir as suas barracas com 
fundos próprios e sem apoio do 
executivo. 
Por outro lado, Chiburre  afir-
ma que o Conselho Municipal 

encerrou o Mercado de Xipa-
manine, alegando pretender 
realizar actividades com vista 
ao combate da Covid-19, mas 
a sua real intenção era de des-
truir a fonte de rendimento 
de milhares de famílias e sem 
conceder-lhes uma alternativa 
que fosse sustentável, face aos 
desafios da pobreza urbana que 
assola aos munícipes que recor-
rem ao comércio informal para 
garantir o sustento das suas 
famílias.  Salientou que a orga-

nização do funcionamento do 
comércio informal pode muito 
bem ser feita em consonância 
com a criação de melhores con-
dições de vida dos cidadãos.  
Entretanto, o chefe da banca-
da da Frelimo naquele órgão, 
Rainho Tivane, confirmou que 
a Assembleia Municipal não 
debateu o assunto das demoli-
ções das barracas e bancas dos 
mercados Estrela Vermelha e 
Xipamanine porque todas as 
actividades referentes ao Plano 
de Desenvolvimento Municipal 
2019-2023 do executivo de Co-
miche foram aprovadas pelas 
três bancadas. “Actualmen-
te, as sessões da Assembleia 
Municipal estão interrompi-
das devido à pandemia da 
Covid-19. Portanto, de for-
ma nenhuma posso comen-
tar um assunto que deveria 
ter sido debatido na AM e 
por causa da Covid-19 não 
deu entrada”, esclareceu Ti-
vane, acrescentando que o 
instrumento de trabalho do 
executivo é o Plano de Desen-
volvimento Municipal, onde 

constam todas as acções que a 
edilidade vai desenvolver du-
rante os cinco anos, sendo que 
a função da AM é de fiscalizar 
o cumprimento do Plano de 
Desenvolvimento Municipal. 
Segundo ele, o Conselho 
Municipal está apenas a 
cumprir o seu plano do 
quinquénio que foi aprovado 
pelas três bancadas, por isso 
não houve necessidade de 
debater-se o reordenamento 
dos mercados. 

Paulo Chiburre

Mercado do Zimpeto
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A Vale entregou, há dias, ao Minis-
tério da Saúde (MISAU) de Moçam-
bique 80 mil testes rápidos de diag-
nóstico à Covid-19. A cerimónia de 
entrega realizou-se nas instalações do 
Serviço Provincial dos Assuntos So-
ciais, na cidade da Matola, e contou 
com a presença de Welington Soares, 
representante da Vale, e da Secretária 
de Estado para a Província de Mapu-
to, Victória Diogo. 
A entrega deste material às autorida-
des moçambicanas insere-se no âm-
bito do memorando de entendimento 
que a Vale assinou com o Governo, 
em Abril, e que prevê ajuda no valor 
de 2 milhões de dólares americanos 
para combater a pandemia do novo 

Coronavírus. 
Em causa está a 
doação de diver-
sos equipamen-
tos hospitalares 
e materiais de 
prevenção e pro-
tecção individual 
para os profissio-
nais de saúde. 
Ciente da res-
ponsabilidade 
que todos têm 
num momento 
tão desafiador 

como este, a Vale reafirma, assim, o 
seu compromisso com a sociedade mo-
çambicana. Welington Soares, repre-
sentante da Vale, sublinhou a impor-
tância da empresa se ter “mobilizado, 
desde a primeira hora, no combate à 
doença, reforçando medidas de con-
trolo e de prevenção nas suas unida-
des”, de forma “a proteger a vida dos 
seus trabalhadores e das comunida-
des”. 
Por seu turno, Vitória Diogo enal-
teceu o crescimento da capacidade 
provincial de testagem da Covid-19. 
Ela exortou toda a população da pro-
víncia de Maputo a cumprir com as 
medidas de prevenção indicadas pelo 
Ministério da Saúde.

A Fundação Galp e 
a Helpo celebraram o 
dia da criança africa-
na junto da Comuni-
dade de Natôa, Pro-
víncia de Nampula, 
com a entrega de 273 
kits compostos por 
máscaras, produtos 
de higiene e material 
informativo às crian-
ças da Escola Secun-
dária local.
Com as aulas sus-
pensas pela declara-
ção do Estado de Emergência em todas 
as escolas do país, a Fundação Galp e a 
Helpo aproveitaram as deslocações dos 
estudantes à escola, em períodos de re-
colha ou entrega de fichas de exercícios, 
para sensibilizarem as crianças sobre os 
cuidados de saúde relacionados com a 
prevenção à Covid-19.
Cada kit é composto por duas máscaras 
e sabão, produtos de muito difícil aces-
so nas comunidades mais remotas da 
Província de Nampula. Os alunos rece-
beram também um folheto informativo 
sobre as medidas de prevenção contra 
a Covid-19. A distribuição dos kits será 

feita ao longo de vários dias e de forma 
sequenciada, observando as restrições e 
recomendações no âmbito da pandemia 
do coronavírus. 
A actuação da Fundação Galp e da 
Helpo na região norte de Moçambi-
que, nomeadamente nas províncias de 
Nampula e Cabo Delgado, tem sido 
particularmente dinâmica nas áreas da 
educação e saúde, através do projeto 
Educar para o Futuro, que beneficia 
directamente cerca de 3.000 estudan-
tes, através da atribuição de bolsas de 
mérito, distribuição de manuais e apoio 
alimentar.

No quadro do reforço das medidas 
de prevenção contra a COVID-19, o 
BCI e a Associação dos Conservado-
res e Notários de Moçambique (ACN) 
levaram a cabo, na semana passada, 
uma acção de distribuição de máscaras 
aos funcionários e colaboradores das 
diferentes unidades orgânicas do Minis-
tério da Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos, na cidade de Maputo. 
O evento, que decorreu no edifício do 
Quarto Cartório Notarial e Conserva-
tória dos Registos Centrais, foi orien-
tado pela ministra do pelouro, Helena 
Kida.
O BCI disponibilizou um lote de más-
caras reutilizáveis a serem distribuídas 
a nível nacional aos funcionários e cola-

boradores daquele or-
ganismo, prosseguin-
do, assim, as acções 
de apoio e de sensi-
bilização que está a 
desencadear em todo 
o país, abrangendo 
instituições públicas e 
privadas, com vista a 
travar a propagação 
do novo Coronaví-
rus. Neste cenário, o 
Banco reforçou, desde 
o princípio, a sua ca-

pacidade, permitindo uma utilização 
mais intensiva dos canais alternativos 
por parte dos Clientes, e potenciando a 
sua vasta rede de ATM, de POS e pla-
taformas alternativas, que entre outros 
possibilitam a realização de operações 
bancárias de forma cómoda e segura, 
evitando-se a deslocação a uma unida-
de de negócio.
Na sua intervenção, Helena Kida co-
meçou por agradecer aos parceiros, 
“estamos gratos por permitirem que 
nós doemos um bocadinho de nós 
àqueles que precisam” – disse, re-
conhecendo que “a prioridade nes-
te momento é para os funcionários, 
de modo que continuem a trabalhar 
com segurança”. 

A Sociedade Moçambica-
na de Cabotagem (SMC) 
acaba de celebrar com a 
Manica Freight Services 
(Moçambique) S.A. um 
contrato de agenciamento 
a nível nacional, aplicável a 
todos os portos de Moçam-
bique. 
A Manica Freight Services 
presta serviços nas áreas de 
agenciamento de navios, 
armazenagem, despacho 
e expedição de mercadorias, carga aé-
rea e serviços marítimos. A partir de 
agora, passa a actuar como agente de 
navegação da SMC em todos os portos 
nacionais.
Segundo Luís Archer de Carvalho, 
director-geral da Sociedade Moçam-
bicana de Cabotagem e representante 
do Grupo Peschaud em Moçambique, 
“a Manica Freight Services é o parcei-
ro ideal para o projecto de desenvol-
vimento da cabotagem, devido à sua 
experiência de mais de 125 anos em 
território moçambicano e pela capaci-
dade de angariação de clientes que pos-
sui”. 
Para Ahmad Chothia, director-geral 
da Manica Freight Services (Moç) SA, 

“este contrato representa mais um de-
safio para a empresa e uma oportuni-
dade de pôr toda a vasta experiência 
da Manica ao serviço de tão importan-
te projecto”.
A Sociedade Moçambicana de Cabota-
gem inicia nos próximos dias o trans-
porte regular de mercadorias em Mo-
çambique, interligando o país desde o 
porto de Maputo até Afungi, na pro-
víncia de Cabo Delgado, com escalas 
nos portos da Beira, Quelimane, Naca-
la, Pemba e Mocímboa da Praia, nos 
dois sentidos. Nesta primeira fase, as 
operações vão ser asseguradas por dois 
navios da SMC que passam a garantir 
o transporte marítimo de mercadorias 
ao longo de toda a costa moçambicana. 

Vale entrega 80 mil testes a Moçambique
para combater à Covid-19 

Fundação Galp ajuda crianças de 
Nampula a defenderem-se da pandemia 

BCI e a Associação dos Conservadores 
e Notários unem-se contra a Covid-19

SMC e Manica celebram contrato para 
o serviço de cabotagem

Marcas em Movimento
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economia

Governo baixa preço do gasóleo, gás e petróleo de iluminação 
O Ministério dos Recursos Minerais e Energia anunciou uma revisão em baixa dos preços do gasóleo, 
gás liquefeito de petróleo e do petróleo de iluminação em Moçambique, indicou um comunicado 
daquela instituição governamental. 

INSS diz que linha de 
financiamento é um 
“bom investimento”

O Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS) considerou 
recentemente que a linha de cré-
dito de 600 milhões de meticais 
que será alocada às Pequenas 
e Médias Empresas face à Co-
vid-19 é um “bom investimento” 
para o sistema de segurança so-
cial.
“Os 600 milhões de meticais que 
o INSS irá alocar para a mitiga-
ção dos efeitos nefastos causados 
pela Covid-19 às Pequenas e 
Médias Empresas do país estão 
salvaguardados e é um bom in-
vestimento para o sistema da se-
gurança social, tendo em conta o 
cenário e as modalidades em que 
tal irá acontecer, bem como a ga-
rantia para o seu retorno”, lê-se 
numa nota da entidade distribuí-
da à imprensa.
Para a linha de crédito, a ser dis-
ponibilizada através do Banco 
Nacional de Investimento, está 
previsto o prazo de duração de 
três anos (36 meses) e com uma 
taxa de juros fixada em 4%”, a 
serem aplicados pelo banco às 
empresas beneficiárias.
Entre as condições para a obten-
ção da linha de financiamento 
destaca-se a necessidade da em-
presa estar inscrita no Sistema 
de Segurança Social, entre outros 
pontos que serão avançados pelo 
banco, que assume todos os ris-
cos.
“O INSS garante que, assim, os 
interesses dos trabalhadores es-
tão bem salvaguardados, na me-
dida em que o risco no âmbito 
deste investimento foi transferido 
totalmente para o banco em refe-
rência e, sendo assim, a preocu-
pação do INSS é de ver o valor 
reposto por este, nas condições e 
datas a acordar, porque em caso 
de os mutuários não reembolsa-
rem o valor, as perdas recairão 
sobre o Banco e não sobre o 
INSS”, frisa o documento.
A decisão de disponibilizar uma 
linha de crédito às Pequenas e 
Médias Empresas, anunciada em 
Maio pelo Executivo moçambi-
cano, na sequência de apelos do 
sector empresarial, foi contestada 
pelo Centro para a Democracia e 
Desenvolvimento (CDD), orga-
nização da Sociedade Civil que 
defende que o dinheiro do INSS 
deve apoiar os trabalhadores 
que perderam o emprego ou os 
que estão sem salário e não as 
empresas. Lusa

Serviço da dívida pública interna vai 
cair três porcento em 2021

O serviço da dívida pú-
blica interna deverá cair 
cerca de três porcento, 
no próximo ano, para USD 
4.023.61 milhões de meti-
cais devido à amortização 
do capital das Obrigações 
do Tesouro, segundo o 
Ministério da Economia 
e Finanças. A redução 
ocorre numa altura em 
que a dívida interna dis-
para mais de 85 milhões 
de meticais em cinco 
anos, podendo subir a 116 
milhões até 2020.

Elísio Muchanga 

Apesar das incer-
tezas na explora-
ção dos hidrocar-
bonetos, devido 
à instabilidade 

que se vive no Norte do país, 
prevê uma redução drástica do 
serviço da dívida em 2034 para 
cerca de 4 milhões de meticais. 
De acordo com a relatório da 
dívida pública de 2019, o sto-
ck da dívida pública interna 
tem vindo a apresentar uma 
tendência crescente a sair dos 
69.232.86 milhões de meticais 
em 2015 para MZN 154.956.67 
em 2019, devido principal-
mente à emissão sucessiva de 
Obrigações de Tesouro e as 
compensações às gasolineiras, 
reembolso do IVA, reestrutura-
ção da dívida garantida, dívida 
assumida na construção de edi-
fícios públicos e dívida aos for-
necedores de bens e serviços ao 

Estado, no mesmo período.
 Em relação ao serviço da dívi-
da pública interna, em 2019, o 
serviço da dívida interna foi de 
MZN 41.214.69 milhões, sendo 
MZN 21.165.27 milhões cor-
respondente ao valor total do 
capital e MZN 17.049.43 mi-
lhões aos juros, apresentando 
um crescimento de (8%) MZN 
2.962.64 milhões, comparado 
ao ano de 2018, justificado pelo 
pagamento de juros de BTs e 
amortização de outros créditos 
contraídos pelo Governo. 
 Já a projecção do serviço da 
dívida pública interna a médio 
prazo, prevista para 2020, é de 
116.626.22 milhões, seguido de 
um decréscimo regular nos três 
anos seguintes. Do exercício 
económico de 2020 para 2021 
prevê-se uma redução do volu-
me do pagamento na ordem de 
(3%) USD 4.023.61 milhões de 
meticais, devido à amortização 
do capital das Obrigações do 
Tesouro e outros créditos.
Para o período de longo prazo, 
2025-2034, prevê-se uma redu-
ção gradual do total do serviço 
da dívida ao longo dos primei-
ros anos, sendo que a partir 
do ano 2031 venha manter-se 
devido à redução drástica do 
valor do capital, motivada pela 
maturidade das Obrigações do 
Tesouro e Outros Créditos. 
A título de exemplo, em 2025 o 
serviço da dívida pública inter-
na está previsto em 24.809.74 e 
para o ano 2034 prevê-se uma 
redução drástica para 4.740.28 
milhões de meticais. 
 No que tange ao sector empre-
sarial do Estado, até ao final 
de 2019 possuía uma dívida em 
atraso no valor de MZN 215 
milhões de meticais, represen-
tando apenas 1.2% do total do 
stock de dívida interna. Refira-
-se que a única empresa que 

 O Banco de Moçambique, re-
gulador do sistema financeiro 
nacional, prevê que até ao fim 
do ano de 2020 e início de 2021 
a inflação se mantenha baixa, 
na banda de um dígito, devido 
à redução de preços de alguns 
bens e serviços básicos, ao efei-
to da isenção do IVA e à ex-
pectativa de menor volatilidade 
cambial no médio prazo.
 Elísio Muchanga 
De acordo com o regulador 
do sistema financeiro, que re-
centemente decidiu reduzir o 
custo do crédito no sistema 
financeiro, de 11,25% para 
10,25%, justificada pela revi-
são em baixa das perspectivas 
de inflação para o médio prazo, 
a inflação vai se manter baixa 
até ao fim do ano de 2020 e 
início de 2021, devido à maior 
contracção da procura interna 
e antecipação de sua lenta re-
cuperação, ao efeito da isenção 
do IVA, a redução de preços de 
alguns bens e serviços básicos e 
à expectativa de menor volatili-
dade cambial no médio prazo. 
Segundo o Banco Central, esta 
previsão está em linha com as 
expectativas dos agentes eco-
nómicos inquiridos em Maio de 
2020, que apontam para uma 
inflação estável no curto prazo 
e abaixo de 5,0% para finais de 
2020 e início 2021.
Contrariamente à inflação, 
espera-se até ao final de 2020 
maior contracção da actividade 
económica, seguida por uma re-
toma branda em 2021, o que se 
explica pelas restrições impos-
tas ao nível interno, no âmbito 
da prevenção da Covid-19 e a 
instabilidade militar, sobretudo 
na zona Norte do país, o que 
poderá afectar severamente 
o desempenho económico em 
2020, num contexto em que a 
procura externa para os pro-
dutos nacionais está cada vez 
mais baixa. 

Assim, para 2021 espera-se 
uma retoma suave do cresci-
mento, assente na normaliza-
ção gradual da pandemia. No 
primeiro trimestre de 2020, a 
economia cresceu 1,7%, após 
1,5% no último trimestre de 
2019.
Quanto ao mercado monetário 
interbancário, a liquidez man-
tém-se em níveis elevados, em 
torno de 50 mil milhões de me-
ticais, aplicada em instrumen-
tos de curto prazo. Este mon-
tante representa uma redução 
de cerca de 20 mil milhões em 
relação ao valor apurado na úl-
tima sessão do CPMO, como 
resultado de maior compra de 
divisas e da aplicação em Tí-
tulos do Tesouro por parte dos 
bancos comerciais.
A elevada pressão sobre as con-
tas públicas matém-se, segundo 
o banco, sendo que as medidas 
de mitigação da Covid-19 po-
derão afectar o perfil das con-
tas públicas, mas espera-se que 
parte significativa da pressão 
seja minimizada pelos apoios 
dos parceiros de cooperação. 
Entretanto, a dívida pública 
interna, excluindo contratos 
de mútuo e de locação e as res-
ponsabilidades em mora, dimi-
nuiu de 163.670 milhões para 
160.135 milhões de meticais.
Para o horizonte de curto a 
médio prazo agravam-se os ris-
cos e incertezas na economia 
doméstica, os riscos e incertezas 
agravaram-se significativamen-
te, com destaque para a insta-
bilidade militar na zona Norte 
do país, e a magnitude do im-
pacto da Covid-19. O prolon-
gamento desta situação poderá 
afectar o perfil dos indicadores 
económico-financeiros e deter-
minar a adopção, pelo CPMO, 
de medidas correctivas. A pró-
xima reunião ordinária do ór-
gão está agendada para o dia 
20 de Agosto de 2020.

Banco Central prevê inflação 
baixa até finais de 2020

registou pagamentos em atraso 
foi a Empresa Moçambicana de 
Exploração Mineira.
 Quanto a novos empréstimos 
incorridos em 2019, estes tota-
lizaram MZN 1.013.5 milhões 
tiveram origem nas empresas 

participadas (Empresa Moçam-
bicana de Seguros, Sociedade 
do Notícias, TMCel) e foram 
concedidos principalmente por 
três bancos, como sejam o BCI, 
Société Generale e Standard 
Bank.

Adriano Maleiane
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

A Múltipla Segurança é especializada 
em serviços de segurança patrimonial, 
para clientes de pequenos, médios e 
grande porte. A empresa presta servi-
ços em grandes Centros logísticos, In-
dústria, Transportadoras, Terminais 
Portuários, Farmacêutica, postos de 
Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

A Múltipla Segurança tende a oferecer 
serviços de força de reacção rápida, vi-
sando responder a todas as urgências 
nos diferentes sectores, conforme a dis-
tribuição dos seus clientes com vista a 
reforçar os seus elementos de segurança, 
consoante as necessidades ou situações 
de riscos que poderão advir no terreno. 

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

Segurança Pessoal para a Múltipla Se-
gurança signi� ca um conjunto de medi-
das preventivas que minimizam os riscos 
ou ameaças, cada vez mais frequentes 
nos grandes centros, aos quais estão ex-
postos os VIPs. Seja no âmbito pessoal, 
nas dependências da empresa ou em ro-
teiros habituais oferece aos empresários, 
executivos e seus familiares esquemas de 
prevenção para sequestro, roubos, furtos, 
assaltos, extorsões e outras formas de vio-
lência urbana. 

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501, 
Maputo – Moçambique  
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Chegam tarde estas notícias. Já lá se passam 
7 dias. 
Ainda se fazia ouvir o barulho da pressão dos 
dedos sobre o teclado para pintar caracteres 
de negro na tela. À hora do fecho, as máqui-
nas estão a todo o vapor. Capa feita e jornal 
quase terminado, mas se há um local em que 
o «quase» significa mais perto do início do 
que do fim é num jornal. Há outras notícias, 
outras novas notícias. Há vozes a defender que 
Ossufo Momade forme, com os milhões do 
estatuto de segundo mais votado, um Governo 
Sombra e deixe de estar à sombra do Governo. 
Houve o encerramento oficial da primeira base 
da Renamo, na senda do processo de DDR, 
eternizado numa foto-família com gentes de 
todos os lados e do meio. 
Notícias de fecho. E no dia de fecho muitas 
coisas podem acontecer. E aconteceram. 
Recebemos, nós enquanto Jornal Magazi-
ne, a visita de uma delegação da Renamo. 
Fica o registo dos nomes, já que os rostos 
estão toldados pelas máscaras: Viana 
Magalhães, Saimone Macuiane e José 
Manteigas. Máscaras no rosto e álcool 
nas mãos, como mandam as regras des-
tes dias pandémicos. Depois de tantas 
vezes termos sido nós a visitar o ninho 
da Perdiz, desta vez o vento soprou 
em direcção contrária. Foi uma visita 
de cortesia, como se costuma dizer… 
uma visita que não tem agenda. Era 
uma visita desinteressada, mas nem 
por isso desinteressante. Ainda mais, 
num país como este, em que as rela-
ções, que até deviam ser naturais, estão 
sempre conspurcadas pelos interesses 
de uma determinada classe que obriga 
o jornalismo a fazer as vezes de Cavalo 
de Tróia.  Quem são os gregos? 

Notícias de fecho
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 877684840 ou ainda pelo e-mail: adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140

      É hoje o teu aniversário, 
uma data especial para 

ti e que também nos 
deixa muito alegres 
por sabermos que és 
feliz. Seres rodeada 
de bons amigos e 
pessoas que te dese-
jam o bem significa 
que és uma pessoa 

especial. Nos tens 
demonstrado toda a 

tua vivacidade e luta 
para realizares os teus 

ideais e desejamos que esse 
incentivo esteja sempre presente na tua vida, 
para que possas conquistar tudo o que alme-
jas na vida.

    A vida é feita de desafios 
e sacrifícios e tenho a 

máxima certeza de 
que estás cada vez 
mais capacitada 
para enfrentá-los 
com firmeza. És 
um exemplo no 
contexto de bat-

alha e persistência 
e espero que alcances 

tudo quando desejas e 
que isso seja, de igual 

modo, fruto do teu sacrifício. Feliz an-
iversário meu bem! Danúbia Mapanzene, 
mais anos de vida, amor e muito sucesso. 
Continues sendo essa jovem sorridente, 
alegre, inteligente e que Deus te abençoe e 
ilumine os teus caminhos sempre. Muitos 
parabéns! 

Danúbia 

Rita 

Milagre

Liliane 

Milagre, mereces tudo 
de bom, pois és uma 

pessoa dedicada e 
és o melhor ami-
go. Creio que da 
m es m a for m a 
que acho que és 
importante, tam-
bém é bom te ter 
para partilhar-

mos as emoções. 
Descobri que és 

um amigo sincero. 
Saibas que sempre 

podes confiar em mim e 
estou ao teu lado em todas as situações 
e circunstâncias e quero te desejar tudo 
de bom neste dia e para sempre. 

Feliz aniversário Lil-
iane. És sem dúvida 

a melhor em todos 
aqueles que te vi-
ram a batalhar 
para melho-
rares as tuas 
condições soci-
ais e tentaram 

te desanimar. 
O teu coração é 

grande e a tua von-
tade não conhece im-

pedimentos em relação a 
sacrifícios que consentes por nós. Vale 
a pena nos juntarmos a ti para colorir 
esta data com muita alegria.

Hoje, nada mais que um 
aniversário cheio de 

paz para que os sen-
timentos mais pu-
ros se concretizem 
sob forma de gestos 
de bondade e que 
o amor encontre 

abertas as portas 
do teu coração. E que 

possas guardar deste 
aniversário as melhores 

lembranças para enriquecer a 
tua felicidade. Desejo-te que a tua 
caminhada na vida seja sempre 
coroada de felicidades e sucessos. 
Feliz aniversário! 

Lourino

Saibas que viver ao teu 
redor me dá a expec-

tativa de vivenciar 
tudo o que pas-
samos durante a 
infância. Sempre 
estarei perto de ti 
para te estender 
a mão quando a 
tua caminhada se 

tornar difícil. Neste 
dia quero te desejar 

toda a felicidade do 
mundo e que Deus te 

abençoe com muita paz e 
saúde. Desejo que tenhas o melhor dos 
melhores aniversários. 

Lindoca Jeremias 
Primo, chegou o grande 

dia de comemorares 
mais um ano da 

tua vida. Esta é 
altura de agra-
decer por mais 
um ano e fazer 
planos para o 
próximo. Olhas 
para trás e vejas 

tudo o que con-
quistaste até aqui. 

Tenho a certeza de 
que uma pessoa espe-

cial como tu tem mil motivos para 
se orgulhar. Agradeças por toda a 
beleza que tens e por cada uma das 
tuas conquistas. Parabéns. Votos do 
teu irmão Indimula.   

Saibas que és a pessoa 
que admiro muito, 

alguém realmente 
especial. Tomara 
que continues 
assim, sempre 
trocando gestos 
de amizade e 
consideração, 
apesar de não 
c o n v i v e r m o s 

tanto quanto gos-
taríamos. Espero 

que corra tudo bem 
na tua vida. Parabéns 

pelo teu aniversário. Felicidades!

Cardoso 
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cultura
Mbenga reflecte sobre estatuto do artista
A Plataforma Mbenga Artes e Reflexões realizou um debate sobre a inexistência do estatuto do 
artista moçambicano e do reconhecimento jurídico de todos os profissionais do sistema das artes 
no país, evento inserido na programação #FrancoEmCasa do Centro Cultural Franco-Moçambiano.

Moreira Chonguiça toca 
em memória de Manu 
Dibango 

Pedro Pereira Lopes: Toda a literatura é assombrada 
por essa (dimensão de) “utilidade pública”

O músico moçambicano Moreira 
Chonguiça foi chamado a dar o 
seu contributo nos dias 20 e 21 
de Junho, participando numa 
sessão especial denominada “Fes-
ta da música africana em memó-
ria de Manu Dibango”.
A iniciativa da Tv5Monde e 
África Rádio, na França, tem 
como finalidade celebrar África e 
a sua música, relembrando uma 
das mais emblemáticas figuras 
da música e cultura africana – 
Manu Dibango, falecido recente-
mente vítima do coronavírus.
O concerto, que contou com a 
parceria da Organização Inter-
nacional da Francofonia, reuniu 
mais de trinta artistas.
“Para celebrar a música, ape-
sar das circunstâncias impostas 
pela crise da saúde, queremos 
oferecer aos nossos telespectado-
res um show espectacular e sem 
precedentes. Todas as precauções 
foram tomadas para que os artis-
tas realmente tocassem juntos, 
mantendo-se à distância”, afir-
mou, pouco antes do concerto, 
Yves Bigot, gerente-geral da Tv-
5Monde.
Para os artistas residentes na 
França, a sua performance será 
parcialmente gravada em Paris 
no estúdio Ferber, e para os ar-
tistas fora da Europa as grava-
ções serão feitas nos seus respec-
tivos países.
 A Orquestra Manu Dibango 
toca lá pela primeira vez desde o 
desaparecimento físico do grande 
saxofonista, a 24 de Março de 
2020.
Sobre a participação no concerto, 
Moreira Chonguiça afirma que 
“uma vez mais é feito um reco-
nhecimento a Manu Dibango, só 
que desta vez numa perspectiva 
africana no geral. E ter sido se-
leccionado para fazer parte desse 
selecto grupo de artistas tem um 
significado especial e emocional 
para mim, pois foram anos  de 
convívio, aprendizagem e parti-
lha do estúdio Ferber que resul-
tou no álbum conjunto que gra-
vamos e lançamos, o M&M. É 
uma homenagem justa e mereci-
da a uma pessoa que deu muito 
de si por todos nós como africa-
nos, como artistas e, sobretudo, 
como humanos”, explica Chon-
guiça. António Nhangumbe

O Idai como leitmotiv e 
vários temas em torno 
dele, o resultado foi uma 
antologia que saiu em 
formato de e-book. “Idai – 
Marcas em Verso e Prosa” 
é a literatura engajada, 
mas sem que o labor 
estético seja colocado 
em causa. Uma breve 
conversa com o organiza-
dor e editor Pedro Pereira 
Lopes.

Elton Pila

Q
uase um 
ano depois 
do ciclone 
Idai ter 
reduzido 

Beira a escombros sai 
este “Idai – Marcas em 
Verso e Prosa”. De onde 
surge a ideia?

- Eu tenho uma relação de 
chão com a província de So-
fala, com as cidades da Beira 
e Dondo. Assim que a intem-
périe atingiu a costa de Sofa-
la e a sua força deixou de ser 
hipotética, chorei e senti-me 
compelido a contribuir e aju-
dar. A ideia do livro nasceu 
logo, era para ser uma acção 
real, uma intervenção dos es-
critores. Mas a ideia não vin-
gou e o livro não ficou pron-
to na altura. 

Une poetas e prosadores 
em torno de um tema. 14 
poetas e 9 prosadores. 
Estes números nos dizem 
alguma coisa sobre a 
sensibilidade dos nossos 
cultores da palavra?

- Seria um crime reduzir o 
livro a um tema. São vários 
temas։ a natureza, a água, as 
mudanças climáticas, a for-
ça, a esperança, só para citar 
alguns. O Idai é o leitmotiv. 
Como organizador, procu-
rei convidar o maior núme-

ro possível de escritores, e a 
mensagem sempre foi “pas-
se a palavra”. Trabalhou-se 
com os textos recebidos. 

Na apresentação do livro 
escreve algo como suges-
tão para que o projecto 
mudasse de direcção. De 
que direcção fala?

- Em 2019, quando ainda era 
possível fazer o livro e torná-
-lo numa experiência ainda 
mais significativa, apresentei 
a ideia à direcção da Associa-
ção dos Escritores Moçambi-
canos. Talvez eu não tenha 
passado a imagem de serie-
dade, porque me foi apresen-
tado um departamento de 
projectos que seria respon-
sável por avaliar e estudar a 

viabilidade do livro, em ter-
mos de literariedade. Percebi 
então que era o fim da coisa. 

Alguns autores chama-
dos não escreveram, diz 
também isso na apresen-
tação. Quer comentar?

- Eu trabalhei com uma base 
de dados, e, afinal, o convi-
te não estava imbuído de 
obrigatoriedade. Se isso quer 
dizer que os que não escre-
veram sentiram menos o ci-
clone do que os outros, não, 
talvez não tivessem tempo. O 
que importa, na verdade, são 
os textos escritos. Aos seus 
escritores, o meu terno abra-
ço de agradecimento. 

O Idai abriu uma grande 
ferida na Beira e no país. 
Este livro quer suturar 
esta ferida?

- Não. Não creio que este li-
vro vá suturar uma ferida 
ainda fresca. Levará tempo. 
O livro, como um objecto 
de arte, servirá para pertur-
bar os confortados e confor-
tar os perturbados, como diz 
Banksy.

Neste livro, temos a litera-
tura na sua dimensão de 
utilidade pública, até pela 
solidariedade, com textos 
escritos para este propó-
sito. A literatura não se 
perde neste caminho?

Pedro Pereira Lopes
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A literatura moçambicana 
para lá do Índico

Depois de um período frio, a 
que se seguiu um morno, a lite-
ratura moçambicana já começa 
a dar provas de vitalidade no 
Brasil, embora haja ainda mui-
to caminho a percorrer. Quem 
nos deixou saber foi Vanessa 
Riambau, pesquisadora brasi-
leira, no debate “Do Índico ao 
Atlântico: as literaturas afri-
canas no Brasil”, exibido nas 
redes sociais da Revista Litera-
tas, a forma possível em tem-
pos de pandemia. 
O Brasil já foi um território 
distante para a literatura mo-
çambicana. Os anos 90 é que 
mudaram as contas, ainda que 
timidamente. Os autores mo-
çambicanos que começaram lá 
a ser conhecidos foram  Mia 
Couto e Paulina Chiziane. 
Estes dois autores, por muito 
tempo, foram os embaixado-
res de Moçambique no Brasil. 
Quem o diz é Vanessa Riam-
bau, professora e pesquisadora 
brasileira interessada na litera-
tura moçambicana, que falava 
em representação da Universi-
dade Federal de Paraíba.
O estudo das literaturas afri-
canas está, segundo Vanessa 
Riambau, legislado no Brasil, 
ainda que esta área fique de 
fora do currículo de algumas 
instituições de ensino. 
Mas Riambau destaca o inte-
resse das universidades brasi-
leiras pela literatura africana, 
logo também pela moçambi-
cana, ainda que com o conhe-
cimento de poucos autores. 
“Inicialmente a gente tinha 
Mia Couto que, desde 1996, é 
publicado no Brasil. Até alguns 
anos atrás era o grande escri-
tor moçambicano conhecido no 
Brasil, a gente não conhecia 
mais ninguém”. 
Paulina Chiziane, algum tem-
po depois, junto de Mia Couto, 

apareceu, no Brasil, como das 
principais vozes de Moçambi-
que. “Foi um “boom”. Todos 
ficaram encantados com a sua 
escrita, mas ainda faltava mui-
ta gente e falta, obviamente”, 
disse a pesquisadora.
Mas é inegável que se tem re-
gistado um crescente conheci-
mento da literatura moçambi-
cana no Brasil e neste caminho 
contribui muito o papel de 
algumas editoras, sobretudo 
a editora “Kapulana”, que já 
publicou no Brasil mais de 20 
escritores moçambicanos.
Riambau faz saber que a Ka-
pulana levou novas caras ao 
Brasil. “Como Ungulani Ba Ka 
Khossa, Suleiman Cassamo, 
Adelino Timóteo, Luís Bernar-
do Honwana”. Mas também 
outros como João Paulo Bor-
ges Coelho, que tem duas obras 
publicadas pela Kapulana, Lu-
cílio Manjate, que há pouco 
ganhou um prémio em Portu-
gal, e Clemente Bata (autor de 
“Outras Coisas”).
A pesquisadora também avan-
ça outros nomes consagrados 
da poesia moçambicana, como 
Noémia de Sousa, José Cravei-
rinha e Luís Patraquim, bem 
como autores bem mais jovens 
como Sangare Okapi, Mbate 
Pedro e Hirondina Joshua.
Todo este novo quadro, enten-
de Riambau, dá prova de vita-
lidade da literatura moçambi-
cana, provando que não existe 
apenas Mia Couto e Paulina 
Chiziane, mas uma geração de 
autores contemporâneos que 
continuam esse legado. 
A literatura infanto-juvenil 
também conquista espaço no 
Brasil. Escritores como Pedro 
Pereira Lopes, Hélder Faife, 
Rogério Manjate, Ungulani 
Ba Ka Khossa, Tatiana Pinto, 
Alexandre Dunduro, Adelino 

Timóteo, Carlos dos Santos, 
Marcelo Panguana e Mia Cou-
to constam da série “Contos de 
Moçambique”, um projecto da 
editora Kapulana, em conjun-
to com a Escola Portuguesa de 
Moçambique.
Outro desafio que se impõe é 
para as mulheres moçambica-
nas. Hirondina Joshua foi edi-
tada no Brasil, o livro esgotou, 
mas não foi reeditado. “Ainda 
não se pode dizer que seja um 

nome famoso no Brasil, mas 
este facto revela o nível de qua-
lidade da poetisa”, indica.  
Além de Paulina Chiziane, Hi-
rondina Joshua e Noémia de 
Sousa há outras mulheres que 
se embrenharam no mercado 
editorial brasileiro, como Lica 
Sebastião e Sónia Sultuane.
 “Há uma desfasagem muito 
grande de autoras em relação 
aos autores. Essas poucas que 
existem estão começando a ga-
nhar espaço, com a excepção 
de Paulina Chiziane, que já era 
notoriamente reconhecida”, in-
dicou.

- No fundo, toda a literatu-
ra é assombrada por essa 
“utilidade pública”, dito de 
outra forma, quase toda a li-
teratura está comprometida, 
é engajada. Para mim, isso 
é cada vez mais inegável. O 
mais importante, a discutir, 
não é o mote que originou os 
textos, mas a estética, neste 
caso. 

Este livro sai em e-book. 
É por este tempo que 
vivemos ou seria assim 
mesmo sem a Covid-19?

- A nova estrutura de rela-
cionamento social imposta 
pela Covid-19 contribuiu, 
sim, para o formato digital, 
mas o livro será traduzido 
e impresso. 

O formato e-book é o 
futuro?

- O futuro é hoje, mas não 
vejo o livro físico a morrer 
tão já. Aliás, para países 
como Moçambique, o livro 
físico ainda é uma necessi-
dade difícil de suprir. 
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Christian Coleman suspenso por falhar novo controlo antidoping
Christian Coleman, campeão do mundo dos 100 metros, foi suspenso provisoriamente por violação antidoping, 
anunciou a Unidade de Integridade de Atletismo (IAU). O velocista norte-americano, de 24 anos, enfrenta uma 
suspensão de dois anos e corre o risco de não participar nos Jogos Olímpicos Tóquio-2020, adiados para o 
próximo ano.desporto

O departamento de medicina 
legal de Los Angeles revelou, 
na quinta-feira passada, que 
o nevoeiro pode ter sido a 
causa do acidente que tirou 
a vida a Kobe Bryant e mais 
sete passageiros, a 26 de Ja-
neiro deste ano. As autorida-
des confirmam ter evidências 
de que o piloto Ara Zobayan 
pensou que estava a subir 
quando, na realidade, o he-
licóptero que pilotava estava 
a descer. “O piloto poderia 
ter interpretado mal os ân-
gulos de inclinação e rotação 
do aparelho, devido ao denso 
nevoeiro que se fazia sentir”, 
lê-se no relatório. 
Recorde-se que o helicóptero 
atingiu o solo a 296 km/h. 
Entretanto, definido o pla-
no para a retoma da época, 
a NBA vê agora alguma re-
sistência da parte dos joga-
dores. Recentemente, Enes 
Kanter, poste dos Bolton 
Celtics, revelou que vários 
atletas não querem regres-
sar aos pavilhões։ “ainda no 
outro dia estava à conversa 
com um amigo, que também 
joga na Conferência Este, e 
ele disse-me que tinha vários 
colegas que se recusavam a 
regressar até que exista uma 
vacina contra a Covid-19. 
Estamos a falar de uma 
equipa que está em lugar de 
play-off e não são jogadores 
quaisquer, são dos principais 
nomes. Vai ser um proble-
ma para resolver”, revelou à 
NBC. 
Recorde-se que a NBA tem 
o início marcado para Julho 
com 22 das 30 equipas (os 
oito primeiros classificados 
de cada conferência, mais as 
seis equipas que estão a seis 
jogos do oitavo posto). Mil-
waukee Bucks, Toronto Rap-
tors, Boston Celtics, Miami 
Heat, Indiana Pacers, Phila-
delphia 76ers, Brooklyn Nets, 
Orlando Magic e Washington 
Wizards são os conjuntos que 
vão representar o Este.

Relatório revela novo 
detalhe do acidente 
Bryant

Desporto moçambicano ensaia desafio 
total à Covid-19 em época de pico
O desporto moçambicano 
está prestes a desafiar 
a Covid-19 em época de 
pico, onde até então as 
modalidades olímpicas 
já estão em actividades, 
seguindo determina-
das regras por parte da 
comunidade desportiva 
olímpica. No entanto, os 
clubes que militam no 
Moçambola concordaram 
com o início da prova em 
finas de Agosto, estando 
a Federação Moçambi-
cana de Futebol e a Liga 
Moçambicana de Futebol 
em busca de soluções 
viradas para as medidas 
sanitárias, tudo indican-
do que a prova será à 
porta fechada, se até lá 
se continuar a registar 
casos de contaminação 
comunitária.

Alfredo Langa    

A Secretar ia  de 
Estado do Des-
porto, em coor-
denação com o 
Comité Olímpico 

de Moçambique e as Federações 
Desportivas Nacionais, ouvido o 
Ministério da Saúde (MISAU), 
determinam as regras que devem 
ser observadas pela comunidade 
desportiva olímpica para o cum-
primento das medidas excepcio-
nais e temporárias, sendo que al-
guns já foram apurados e outros 
procuram pelo apuramento.
 O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, aprovou medidas 
excepcionais e temporárias na 
área do desporto, no âmbito da 
pandemia da Covid-19, ao per-
mitir, excepcionalmente, o re-
gresso aos treinos dos atletas de 
alto rendimento e dos respectivos 
treinadores que estejam em pre-
paração para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, adiados para 23 
de Julho a 08 de Agosto de 2021. 
As referidas regras vão abran-

ger as modalidades de alto ren-
dimento que caçam vagas para 
os Jogos Olímpicos de Tóquio, 
como são os casos do boxe, vela, 
atletismo, judo, karaté, natação, 
vela e canoagem. 
O MAGAZINE Independente 
descreve algumas recomenda-
ções que cada modalidade olím-
pica irá cumprir como regras 
básicas, considerando que cada 
uma delas tem as suas especifi-
cidades. Estas são aconselhadas 
a adaptações específicas, de for-
ma a permitir a realização das 
actividades de treinamento, no 
estrito cumprimento das regras 
de prevenção. Portanto, todos os 
atletas olímpicos farão testes (já 
o fizeram a maioria) e não vão 
ser divulgados os resultados dos 
exames, como forma de proteger 
os atletas olímpicos.

Atletismo

Todos os envolvidos deverão, 
obrigatoriamente, usar máscaras 
durante o trajecto casa/treino/
casa, e ao longo do treino. De-
verão obrigatoriamente lavar as 
mãos com água e sabão ou de-
sinfectar no local de actividade, 
na chegada e no final dos treinos. 
O material de treino, nomeada-
mente implementos e instrumen-
tos de medição, deverão ser de-
sinfectados no início e no final de 
cada sessão de treinamento. O 
vestuário dos atletas deverá ficar 
exposto ao sol durante o período 
de treinamento, isto é, a roupa 
usada durante a ida ao treino 
deve ser trocada antes do início e 

estendida ao sol, no local.
 Logo que termine uma sessão 
de treino, o equipamento deve-
rá ser recolhido para um saco de 
plástico, selado, lavado e secado 
ao sol, logo que o atleta chegue 
a casa. Antes de nova utilização, 
deverá ser passado a ferro.

Boxe

Recomenda-se a observância 
da etiqueta de higienização das 
mãos e dos pés. O distanciamen-
to de pelo menos 1,5 a 2 metros 
entre os intervenientes. Não é 
permitido qualquer tipo de ac-
tividades que consubstancie um 
contacto físico. É permitido, ex-
clusivamente ao pessoal médico 
e paramédico, o contacto físico 
com os atletas e os demais, desde 
que observados todos os requisi-
tos no âmbito do combate ao co-
ronavírus. Durante a realização 
do treino, em ginásio, é permiti-
da a presença de até três elemen-
tos da equipa técnica.

Judo

Todos os envolvidos deverão 
obrigatoriamente usar máscaras, 
durante o trajecto casa/treino/
casa. Sempre que as condições 
no local de treinamento o permi-
tirem, os intervenientes deverão 
fazer um banho, antes do início 
e no final do treino. Após o ba-
nho, as roupas vestidas de casa 
devem ser guardadas em cacifos 
individuais. As roupas utilizadas 
no treino, tal como as máscaras 
usadas, deverão ser acondicio-

nadas em sacos de plástico para 
serem lavadas em casa, postas a 
secar ao sol e passadas à ferro, 
antes de nova utilização. São 
permitidos apenas 6 atletas e 
dois treinadores, por cada sessão 
de  treino. É obrigatório o uso de 
máscara durante o treino para 
todos os intervenientes. É com-
pulsiva a desinfecção dos tatamis 
no início de treino, a cada inter-
valo de exercícios, e no final do 
treino. É rigorosamente obrigató-
rio o cumprimento do distancia-
mento de 2m, sendo 8m2 a área 
reservada por cada atleta.

Karaté

Sempre que as condições no lo-
cal de treinamento o permitirem, 
todos os intervenientes deverão 
fazer um banho, antes do início 
e no final do treino. Após o ba-
nho, as roupas vestidas de casa 
devem ser guardadas em cacifos 
individuais. As roupas utilizadas 
no treino, tal como as máscaras 
usadas, deverão ser acondicio-
nadas em sacos de plástico para 
serem lavadas em casa, postas a 
secar ao sol e passadas a ferro, 
antes de nova utilização. O espa-
ço, o material e as pessoas serão 
higienizados antes do treino. As 
máscaras serão trocadas tantas 
vezes quanto necessário, para 
garantir que durante a sessão de 
treino estejam sempre em uso 
máscaras em condições. Após o 
treino, o local, o material e os in-
tervenientes tornarão a ser higie-
nizados. No decorrer dos treinos 
haverá uma delimitação clara de 
áreas,  recorrendo para isso aos 
tatamis (tapetes) de diferentes 
cores de modo a manter o dis-
tanciamento social. 
Para Kumite, os atletas não tra-
balharão emparelhados e não 
haverá “sparring” (combates de 
treino), de modo a manter o dis-
tanciamento social.

Natação

A colocação de um layout in-
formativo à entrada do recinto 
desportivo, com todas as áreas 
claramente ilustradas e identifi-
cadas. Um cesto deverá ser atri-
buído a cada atleta para guardar 
os materiais, equipamentos e 
roupas, e deverá ser desinfec-
tado sempre antes e depois de 
usado. Atribuição a cada atleta 
de 4m2 de área de dryland para 

Boxe moçambicano já marcou presença nas olimpíadas
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Leia Dongue e Luís Miquissone 
orgulham-nos em tempo de coronavírus

Dois atletas moçambicanos 
de modalidades diferentes, 
nomeadamente Leia Dongue 
(no basquetebol) e Luís Mi-
quissone (no futebol), foram 
destaque recentemente por 
atravessarem novas etapas 
das suas carreiras, mesmo em 
confinamento desportivo. 
A Tanucha, como é carinho-
samente tratada na família 
da bola ao cesto, acaba de 
assinar um contrato com 
o Nante Rezé Basket, da 
Liga Francesa de Basquete-
bol. Assim, a craque troca 
o basquetebol espanhol pelo 
francês, depois de, na últi-
ma temporada, ter estado ao 
serviço do Campus Promete, 
vínculo, no entanto, inter-
rompido devido à pandemia 
da Covid-19.
Segundo informação do clube 
gaulês, “após a chegada da 
ala americana Ify Ibekwe, o 
Nantes Rezé Basket expan-
diu a sua equipa, recrutando 
a internacional moçambica-
na Leia Dongue, a segunda 
melhor avaliação (+18,4) 
do campeonato espanhol na 
época transacta. Leia pode 
actuar nas posições 4/5, onde 
a sua intensidade e poder 
atlético fazem esquecer que 
ela tem “apenas” 1,85m de 
altura”. 
Leia Dongue, de 29 anos de 
idade, foi por três vezes ven-
cedora da Taça dos Clubes 
Campeões de África (duas 
pelo Desportivo de Maputo 
e uma pelo 1º de Agosto, de 
Angola) e duas vezes MVP 
da competição. Na Espa-
nha, venceu o campeonato 
em 2018-2019 com o Girona. 
Na temporada passada, pelo 
Campus Promete, na Ligue 
1 espanhola, Leia Dongue al-
cançou a média de 16,2 pon-
tos (57% aos 2 pontos e 30% 
aos 3 pontos), 8 ressaltos por 

29 minutos de jogo. 
Mas quem também voltou 
aos relvados foi o internacio-
nal moçambicano Luís Mi-

quissone, na Tanzânia, onde 
joga actualmemte pelo Sim-
ba FC. 
Foi destaque, recentemente, 
que o Presidente da Tanzâ-
nia, John Magufuli, declarou 
o seu país livre do corona-
vírus, graças às orações dos 
cidadãos. “A Covid-19 foi eli-
minada graças a Deus”, disse 
Magufuli a fiéis numa igreja 
em Dodoma. 
Depois de Luís Miquissone 
se estrear com a camisola do 
Simba da Tanzânia, o joga-
dor voltou a estrear-se, após 
a suspensão do campeonato 
tanzaniano devido à Covid- 
19. E já vai em dois jogos 
que o internacional moçam-
bicano tem sido titular até 
então no Simba FC, tendo 
conquistado a simpatia dos 
adeptos.

Moçambola em risco de ser a portas 
fechadas em Agosto   

aquecimento, respeitando as-
sim a distância recomendada de 
afastamento de 2m/pessoa. O 
número máximo de atletas que 
poderão permanecer na piscina 
por período de treino dependerá 
do número de pistas disponíveis 
e do número máximo de atletas 
que poderão fazer o aquecimento 
em dryland, considerando o limi-
te de área permitido. 
Para a optimização do espaço, 
cada período de treino poderá 
ter simultaneamente atletas na 
água e em áreas secas. Enquanto 
os atletas de um grupo nadam, 
os do grupo seguinte aquecem 
numa das áreas dryland e vice-
-versa. 
O tempo para aquecimento na 
área de dryland = 30 minutos. 
Para o treino na água = 60 ou 
90 minutos. Desinfecção da área 
de dryland = 30 minutos.

Vela

A prática da vela deverá ocor-
rer a nível individual, ou seja, 
um praticante por embarcação, 
excepto para os atletas que 
usam a mesma embarcação, em 
situação de treino, na categoria 
de 470. Para que os meios de 
segurança e protecção civil pos-
sam manter o estado de pronti-
dão para socorrer emergências, 
a prática da vela e canoagem 
deverá ser efectuada dentro de 
parâmetros de segurança. Sem-
pre que se fizerem ao mar, os 
atletas devem estar acompa-
nhados por um treinador que 
usará uma embarcação a motor 
e também deverá seguir todas 
as normas rígidas de prevenção, 
por forma a minimizar os riscos 
de contaminação. Os pratican-
tes deverão respeitar as normas 

gerais de 2 metros de distan-
ciamento entre si. Em terra, as 
embarcações, ao serem apare-
lhadas, devem distar entre si, 
no mínimo, 3 metros, e os pra-
ticantes, no mínimo, 2 metros 
entre si. 
Não poderá haver partilha de 
material ou equipamento entre 
os praticantes, durante o trei-
no.  

Vólei de praia

Todos os envolvidos deverão 
obrigatoriamente usar máscaras, 
durante o trajecto casa/treino/
casa, e ao longo do treino. Os 
envolvidos deverão obrigatoria-
mente lavar as mãos com água e 
sabão ou desinfectar as mãos no 
local de actividades (praia), na 
chegada e no final dos treinos, e 
sempre que se mostre oportuno 
e necessário. Todo o material de 
treino, nomeadamente bolas, va-
retas e marcação do campo, de-
verá ser desinfectado no início e 
no final de cada sessão de treina-
mento. As bolas deverão ser de-
sinfectadas ao longo do treino. O 
vestuário dos atletas deverá ficar 
exposto ao sol durante o período 
de treinamento, isto é, a roupa 
usada durante a ida ao treino 
deve ser trocada antes do início e 
estendida ao sol, no local. 
Logo que termine uma sessão 
de treino os equipamentos deve-
rão ser recolhidos para um saco 
plástico, selado, lavado e secado 
ao sol, logo que o atleta chegue 
a casa. 

Voleibol de praia também está mais perto dos Jogos Olímpicos

Moçambique esforça-se para não 
entrar em colapso sanitário, es-
tando algumas províncias já em 
contágio comunitário devido à 
Covid-19. 
De reunião em reunião, semana 
passada, os clubes do Moçambo-
la garantiram que estão em con-
dições de arrancar com a prova 
em Agosto, mesmo com a amea-
ça do Covid-19, tendo sido favo-
rável que a pré-época deverá ter 
no mínimo um mês e meio. 
Os mesmos defenderam junto 
da FMF e da LMF que haverá 
extensão dos actuais contratos 
dos jogadores e treinadores. En-
tretanto, o porta-voz dos clubes 
e presidente do Costa do Sol, 
Jeremias da Costa, disse que “os 
clubes estão preparados e em 
condições para o início do Mo-
çambola, mas tudo vai depender 
do levantamento do Estado de 
Emergência”.
 Os clubes exigem a isenção do 
pagamento de todas as taxas de 
policiamento e outras que tradi-
cionalmente são pagas tanto à 
Federação como à Liga Moçam-
bicana de Futebol e pedem um 

subsídio de bilheteira com o pre-
ço mínimo de 200 mil meticais. 
Os clubes fazem contas do im-
pacto financeiro e uma estima-
tiva de apoios na ordem dos 4,5 
milhões de meticais. 
Entretanto, a FMF, através do 
Departamento Clínico, vem ten-
do reuniões com o Ministério da 
Saúde, para juntos trançarem 
um protocolo de medidas sani-
tárias para o arranque do Mo-
çambola, sendo que a Comissão 
Médica da FMF já iniciou com 
o trabalho do protocolo de saúde 
a ser implementado pelos clubes 

do Moçambola, caso a compe-
tição aconteça em meados de 
Agosto próximo. 
O membro da Comissão Médica 
da FMF, Mussa Calú, garantiu 
que o que foi feito, até então, 
foi preparar um protocolo a ser 
observado em duas fases. A pri-
meira será a do treino com testes 
aos jogadores, antes de entrarem 
para as competições, e a segunda 
será de produção de um docu-
mento que diz respeito às nor-
mas que devem ser observadas 
durante a prática do futebol nas 
competições do Moçambola.

Moçambola poderá ser a portas fechadas

Luís Miquissone

Leia Dongue, basquetista moçambicana
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Muchanga defende Gilberto Mendes e 
sonha com xibedjana para os Mambas  

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O deputado da Renamo, 
António Muchanga, deu 
a sua opinião, como 
cidadão moçambicano, 
afirmando ser favorável 
à mudança do nome 
dos Mambas para Rino-
ceronte, em defesa do 
já criticado Secretário 
de Estado do Despor-
to, Gilberto Mendes. 
Muchanga diz que não 
tem conta no facebook 
e diz que há pessoas de 
má-fé que têm vindo a 
escrever coisas que não 
têm nada a ver consigo. 

Alfredo Langa

Apesar do deba-
te sobre a mu-
dança de nome 
dos Mambas 
estar em voga 

na comunidade desportiva, 
outros estratos sociais do país 
já começam a emitir a sua 
opinião, alegando que estão a 
exercer a cidadania. 
A Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) está a promo-
ver uma auscultação pública, 

recorrendo ao voto popular, 
com o intuito de saber se já 
chegou a altura de mudar o 
nome de guerra da selecção 
nacional, vulgo Mambas. No 
entanto, no que está sendo 
projectado, a maior percenta-
gem dos votantes aposta na 
não mudança do nome dos 
Mambas. 
O deputado da Renamo, An-
tónio Muchanga, tem sido 
viralizado nas redes sociais 
pelos seus polémicos comentá-
rios sobre vários assuntos so-
ciais em várias áreas. Mas na 
última sexta-feira, Muchanga 
negou que seja ele a escre-
ver os referidos comentários 
no facebook, começando por 
afirmar que “eu não tenho fa-
cebook. Há pessoas de má-fé 
que levam a minha imagem e 
tecem comentários”. 

O deputado opinou que a mu-
dança de nome dos Mambas 
é bem-vinda, apesar de estar 
centrada na comunidade des-
portiva. “Eu estou a favor 
da mudança de nome dos 
Mambas. Sei que sou depu-
tado, mas sou moçambicano, 
e tenho o direito a opinião. A 
ideia foi boa, estando apenas 
a pecar na sua fundamenta-
ção”. 
Acrescentou que “já tivemos 
grandes conquistas na histó-
ria do nosso futebol sem esse 
nome dos Mambas. Mam-
bas é um nome de uma co-
bra maldosa e nojenta. Mui-
ta gente criticou o Gilberto 
Mendes, mas esqueceram-se 
que este foi agente desporti-
vo antes de ser Secretário de 
Estado do Desporto, e na-
turalmente que tem as suas 

convicções, apesar de ter ba-
lizas para o fazer. Eu estou a 
favor da mudança do nome 
dos Mambas para Rinoceron-
te, olhando para aquilo que 
o país tem vindo a fazer na 
prevenção do meio ambiente e 
preservação da natureza. O ri-
noceronte é o animal que mais 
sofre na natureza com a caça 
furtiva. Há muitos projectos e 
financiamentos de iniciativas 
de protecção desse animal. 
Acredito que associando esse 
animal à selecção nacional de 
futebol muitas marcas podem 
apoiar. Não olhem para o Mu-
changa como deputado. Eu 
também sou agente desporti-
vo, estou ligado à Associação 
Desportiva de Macuácua e 
vivo o desporto moçambicano. 
A xibedjana seria um nome 
ideal para os Mambas, mas as 

fundamentações dos que têm o 
legítimo direito não têm sido 
suficientes para sensibilizar os 
votantes a votar para a mu-
dança do nome. As pessoas se 
posicionam sem uma profunda 
reflexão. Apenas para cumprir 
com o gastar das SMS e dizer 
que votei. Devemos alargar o 
debate, não apenas limitar-se 
na votação”. 
Entretanto, o Secretário de 
Estado do Desporto, Gilberto 
Mendes, continua a efectuar 
visitas de trabalho a vários 
sectores do desporto, ten-
do escalado, recentemente, 
o Centro Hípico de Maputo, 
onde aconselhou para a cria-
ção de uma federação de hi-
pismo em Mocambique, e o 
Clube de Golfe, para se intei-
rar do estágio actual da mo-
dalidade.     

António Muchanga, deputado da Renamo SED, Gilberto Mendes


