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DESTAQUE

- Cirurgia delicada impede a evacuação da vítima para tratamento fora do país
- SERNIC redobra-se no seguimento de rastos do crime, com várias pistas na manga, a começar pelo nome pronun-
ciado pela vítima à hora do violento ataque

Continua em observação no 
Serviço de Urgências do Instituto 
de Coração (ICOR), em Maputo, 
o quadro clínico do conhe-
cido empresário moçambicano, 
Agostinho Vuma, presidente da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), último sábado baleado, 
em plena luz do dia, na capital 
do país, passam hoje 72 horas. E, 
enquanto decorra a observação 
deste pela equipa médica, o SER-
NIC – um ramo da Polícia próprio 
para investigação criminal – segue 
o rasto do crime, valendo-se de 
várias pistas, a começar pelo 
nome pronunciado pela vítima 
à hora do violento ataque. Na 
verdade, o que deverá preocupar 
a Polícia, neste momento, de 
busca de evidências para supor-
tar as investigações em torno 
do baleamento do mais lustroso 
empresário da praça, é encon-
trar a resposta sobre o nome de 
Salimo pronunciado pela vítima 
à hora do ataque, sem descurar a 
hipótese de Vuma vir a recuperar 
dos ferimentos para, na primeira 
pessoa, contar o sucedido. 

Vuma ainda em observação 
no ICOR

dobrados das autoridades policiais na 
prevenção e combate ao fenómeno.  

No local onde o empresário foi 
baleado, testemunhas oculares di-
zem que foram disparados dois tiros 
contra Agostinho Vuma que, logo, o 
deixaram imobilizado, levando a que 
fosse evacuado para o Instituto do Co-
ração, onde alega-se ter chegado con-
sciente, tendo sido submetido ao Ser-
viço de Urgências, onde se encontrava 
até ao fecho desta edição por volta das 

20 horas de ontem, domingo.
Na sequência deste baleamento, 

Vuma, o presidente em exercício da 
mais prestigiada agremiação dos 
agentes económicos de Moçam-
bique, terá passado por uma 
cirurgia, descrita como delicada 
pela equipa médica daquela 
unidade hospitalar, porque 
uma das balas atingiu a sua 
cavidade peitoral e a outra 
o maxilar, causando-lhe 
graves ferimentos.

Até ontem, domingo, 
ao que o Público apurou, 
todos os esforços estavam 
a ser feitos no sentido de 
evacuar Agostinho Vuma 
para tratamento médico fora do 
país, mas dado o seu estado 
depois da cirurgia, a eq-
uipa médica achou 
pruden-

SERNIC SEGUE RASTOS DO 
CRIME

Enquanto isso, no terreno, o Ser-
viço Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERVNIC), vai redobrando os 
esforços no seguimento de rastos do 
crime, com várias pistas na manga, 
a começar pelo nome pronunciado 
pela vítima à hora do violento ataque. 
Entretanto, a Polícia, na voz do respec-
tivo, Porta-voz, Leonel Muchina, afirma 

disseram fontes hospitalares”, acres-
centando que “testemunhas oculares 
que, a propósito, foram abordados no 
terreno, disseram que dois atacantes 
não identificados, saíram do edifício e 
fugiram num automóvel estacionado 
nas imediações”.

Na ocasião, segundo a Polícia, citan-
do as testemunhas, incluindo o guarda 
do escritório de Agostinho Vuma, a víti-
ma terá dito à hora de ataque: “Salimo, 
Salimo, o que é que eu te fiz? Porquê 

estás a me fazer isto?”, sendo estes e 
outros elementos cruciais para o segui-
mento dos rastos do crime, , sem descu-
rar a hipótese de a vítima vir a recuperar 
dos ferimentos para, na primeira pes-
soa, contar o sucedido que, já está a ser 
investigado pelo SERNIC.

Importa referir que Vuma foi eleito 
presidente da CTA, em 2017, e é 
deputado da Frelimo no parlamento 
moçambicano, cujo chefe, Sérgio 
Pantie, também líder da brigada da 
Frelimo de assistência à província de 
Sofala, exorta a Polícia a esclarecer, o 
mais rápido possível, o atentado con-
tra Agostinho Vuma, afirmando que 
Moçambique não pode perdoar e 
permitir actos desta natureza.

O chefe da bancada parlamentar da 
Frelimo, diz igualmente que os actores 
do crime, a serem neutralizados, devem 
ser exemplarmente punidos, porque os 
actos macabros, envolvendo o assas-
sinato de cidadãos indefesos, não abo-
nam o Estado de Direito onde, em con-
formidade com a legislação nacional, 
ou seja, a Constituição da República de 
Moçambique, “Todo o cidadão tem di-
reito à vida e à integridade física e moral”, 
não podendo estar sujeito à tortura ou 
ao tratamento cruéis ou desumanos. 

EMPRESÁRIOS SOLIDÁRIOS

Vários empresários tiveram que se 
deslocar até à unidade sanitária para 
solidarizar-se com o Presidente da CTA 
e colher mais informações sobre o seu 
estado de saúde.

Entre os empresários que mani-
festaram a sua solidariedade em 
relação ao sucedido com Agostinho 
Vuma, está Salimo Abdula, que disse 
ter ficado completamente chocado, 
quando soube que Agostinho Vuma 
acabava de ser baleado. “Foi um 
grande choque para mim, porque, 
sinceramente, não esperava…”, disse 
Salimo Abdula que, entretanto, já pas-
sou do cargo, actualmente detido por 
Agostino Vuma, na CTA.

O empresário, dos mais lustrosos 
em Moçambique, disse ainda que es-
pera, o mais rápido possível, melhores 
notícias sobre o quadro clínico da 
vítima, bem como a responsabilização 
dos autores do crime, dando força à 
polícia para que continue a trabalhar 
até à neutralização dos criminosos. 

Na tarde de ontem, domingo, no 
recinto hospitalar continuavam al-
guns membros da CTA, onde Manuel 
Pereira, do pelouro de infraestruturas 
e presidente da Federação Moçambi-
cana de empreiteiros, falou à imprensa 
tendo considerado que “o estado clini-
co da vítima continua reservado”.

“Nós estamos aqui como vocês sem 
saber muito sobre o estado de saúde 
porque os médicos estão ainda a trab-
alhar, portanto não sabemos se o Presi-
dente Vuma está fora ou não de perigo. 
Portanto, é reservado o que digo e 
precisamos ter calma e deixarmos que 
o tempo dirá, vamos continuar a trabal-
har e deixarmos os nossos clínicos fun-
cionarem para vermos se na parte de 
tarde desta segunda-feira eles podem 
dar alguma informação”, concluiu.

que,  logo que a Polícia teve 
o conhecimento do acto, 

através de uma denún-
cia, fez-se ao local para 
apurar os factos. “Neste 
momento, a PRM está 
a trabalhar com o SER-
NIC na investigação 

de um processo 
que considera 
sensível”, garan-

tiu Muchina, que 
considera que esta 

situação é muito 
preocupante porque 
não tinha qualquer in-
formação de ameaças 

contra o presidente da 
CTA, já no leito hospita-

lar, depois de baleado à 
saída do seu escritório, úl-

timo sábado.
A Polícia diz ainda que “Vuma 

está hospitalizado em estado es-
tável depois de ter sido atin-

gido por dois tiros tendo 
entrado no hospi-

tal consci-
ente, 

te aguardar, dai que os próximos 
momentos serão decisivos para a 
evolução do estado clínico de Agostin-
ho Vuma.

Ainda ontem, domingo, pela 
manhã, a família de Agostinho Vuma 
deslocou-se ao Instituto do Coração 
para se inteirar da evolução do estado 
clínico do seu parente que continu-
ava em cuidados intensivos junto ao 
Serviço de Urgência daquela unidade 
hospitalar.

MIGUEL MUNGUAMBE                                          
Fotos: Sansão Mazive  

Tudo aconteceu na tarde de úl-
timo sábado, em Maputo, quando 
Agostinho Vuma, presidente da CTA, 
foi baleado à saída do seu escritório, 
sita no bairro Central, junto à Avenida 
Josina Machel, numa altura em que 
os crimes violentos, que englobam 
homicídios, raptos e lesões corporais 
seguidas de morte, demonstram 
uma ligeira redução em 
Moçambique, 
fruto dos 
esfor-
ç o s 
r e -

Depois de baleado último sábado

- Cirurgia delicada impede a evacuação da vítima para tratamento fora do país
- SERNIC redobra-se no seguimento de rastos do crime, com várias pistas na manga, a começar pelo nome pronun-
ciado pela vítima à hora do violento ataque
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Agostinho Vuma foi baleado na tarde do sábado último

Manuel Pereira Salimo Abdula Leonel Muchina
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JORGE MALANGAZE*                                      
Foto: Cedida

Com efeito, a primeira audiência teve 
lugar na última sexta-feira, envolvendo 
seis acusados, com destaque para 
Sandura Ambrósio, ex-deputado da 
Renamo na Assembleia da República 
e depois delegado daquela formação 
política, em Sofala. 

Dos seis réus que se fizeram presen-
tes sexta-feira, ao tribunal, cinco foram 
detidos após desembarcar de comboio 
idos do distrito de Marromeu, em Janei-
ro último, onde foram aliciados por An-
tonio Bauase para uma oportunidade 
de emprego na cidade de Dondo. 

A audição de julgamento começou 
pontualmente às 8 horas, conforme 
previsto, e sob fortes medidas de segu-

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, na conversa telefónica 
que manteve com o Director-
Executivo do Programa Mundial 
de Alimentação (PMA), na qual, 
avaliaram positivamente o 
nível de cooperação entre aquela 
Agência do sistema das Nações 
Unidas (ONU) e Moçambique, 
pediu ajuda humanitária para os 
deslocados em Cabo Delgado.

O julgamento das 6 pessoas, 
entre as quais, um ex-deputado 
da Renamo, acusadas de con-
spiração contra a Segurança do 
Estado, numa acção com vista a 
apoiar a autoproclamada Junta 
Militar da Renamo, liderada pelo 
Mariano Nhongo, entra esta 
semana na fase derradeira, com 
a retoma de audições marcada 
para quarta-feira, no Tribunal 
Judicial do Distrito de Dondo. 

Nyusi pede ajuda para deslocados 
em Cabo Delgado

Julgamento entra na faze derradeira

Importa referir ainda que, além 
dos deslocados que estão em zonas 
relativamente seguras, há dezenas de 
milhares de pessoas que continuam 
nas aldeias afectadas por ataques e 
que também precisam de assistência 
humanitária urgente. E, uma vez, a 
PMA ser parceira do primeiro plano na 
ajuda humanitária ao mundo e ao país 
em particular, o Presidente da Repúbli-
ca, na conversa que manteve com o 
Director-Executivo do PMA, não deix-
ou de aproveitar a oportunidade para 
fazer o pedido de apoio para canalizar 
aos deslocados em Cabo Delgado.  

rança. O primeiro a ser ouvido pelo juiz 
da causa, foi Carlitos Tiofelo, de 35 anos 
de idade, natural e residente em Chu-
panga, distrito de Marromeu. Este, con-
tou ao corpo de jurado do tribunal que 
foi detido quando desceu do comboio 
junto com os seus colegas. Disse que foi 
contactado por Gabriel e Bauase no dis-
trito de Marromeu para trabalhar numa 
empresa de segurança na cidade de 
Dondo, sem no entanto dizer o nome 
da mesma e o proprietário. 

De acordo com Aniva Joaquim, ai-
nda em Marromeu, o Senhor Bauase 
contactou telefonicamente o suposto 
proprietário da empesa de segurança 

cada um, tendo dia seguinte seguido 
viagem de comboio a Dondo. 

Segundo o mesmo, chegados ao 
distrito de Dondo, disse Bauase e aos 
outros integrantes que se encontravam 
no mesmo comboio que o destino final 
da viagem nao era Dondo, facto que le-
vanto uma forte discucao que culmino 
com a detenção do mesmo na para-
gem ds caminhos e Ferro de Mocam-
biue em ondo.

Aniva fi mas long a afirmar que tra 
saido do seu disrito a Dondo a procurae 
empego, conforme o convite feito e na 
Nhamatanda, onde supostamete bau-
ase pretendia leva-los. 

No prmiro dia de audição, foram ouvi-
dos dois réus, estando prevista a audição 
dos restantes quatro em sessão judicial 
marcada para esta quarta-feira. 

ADVOGADO EXPLICA-SE

Falando a propósito, José Capassura, 
advogado de Sandura Ambrósio, disse 
que o Ministério Público moçambicano 

Na conversa com representante do PMA

O Chefe do Estado agradeceu ao 
Director-Executivo pelo apoio do PMA 
e das Nações Unidas, em geral, na se-
quência dos ciclones Idai e Kenneth, 
bem como, pela assistência que vem 
sendo prestada à Moçambique.

O estadista moçambicano e o Di-
rector Executivo comprometeram-se 
a reforçar a cooperação entre o PMA 
e a República de Moçambique através 
das Instituições com que esta Orga-
nização se relaciona no País.

O Director Executivo prometeu 
visitar Moçambique assim que as 
condições o permitirem. (Redacção)

na presenca do mesmo informando 
que ja tinha encontrado duas pessoas 
interesadas no emprego, faltando lhes 
passagens. 

“O senhor Bauase ligo para o dono 
da empresa a disser que ja tinha duas 
pessoas, mas nao tinha passagem para 
eles viajarem, esta chamda foi em viva 
voz” conto Aniva em sede do tribunal. 

Aniva Joaquim contou ainda que 
da converca que testemunho, o dono 
da empresa tera informado a Bauase 
para procurar emprestar dinheiro e que 
iria devolver mas tarde, pedido aceite 
pelo mesmo, tendo disponibiliado 
na manha seguinte 600 meticais para 

acusa o antigo deputado da Resistência 
Nacional Moçambicana (Renamo) do 
crime de conspiração.

O crime é punido com pena de 
prisão entre oito e dez anos, acrescen-
tou Capassura.

"O início do julgamento será uma 
oportunidade para provarmos que 
Sandura Ambrósio não tem rigorosa-
mente nada a ver com o crime que lhe 
é imputado", afirmou o advogado.

José Capassura criticou o facto de a 
justiça ter recusado todos os requeri-
mentos para que o antigo deputado 
aguardasse o julgamento em liber-
dade.

"Os argumentos usados para o in-
deferimento dos pedidos de liberdade 
provisória nunca foram convincentes", 
referiu Capassura.

Lembram que Sandura Ambrósio 
está detido desde 14 de Janeiro acusa-
do de apoiar financeiramente a Junta 
Militar da Renamo, um grupo dissiden-
te da guerrilha do principal partido da 
oposição. *Correspondente em Sofala

De acordo com o comunicado emit-
ido pela Presidência da República, o 
Director-Executivo saudou os esforços 
do País na resposta à pandemia da Co-
vid-19, onde o número de infectados é 
dos mais baixos em África e no mundo.

O Chefe de Estado partilhou im-
pressões sobre a situação de segurança 
na província de Cabo Delgado e abor-
dou com o Director-Executivo sobre a 
necessidade de assistência humanitária 
aos deslocados.

Na verdade, os deslocados em Cabo 
Delgado, na sequência das acções de vi-
olência protagonizadas pelos insurgen-
tes, necessitam de assistência humani-
tária para a reconstrução das suas vidas.

Em cerca de três anos de ataques 
àquela província moçambicana, o 
contingente de deslocados cresceu 
bastante e as necessidades para a re-
construção da província são enormes. 

- Os mesmos terão tentado, sem sucesso, contrabandear bebidas e cigarros 
em quantidades industriais

“A apreensão de bebidas ocorreu 
no momento em que o respectivo 
transportador procedia à descarga de 
passageiros e mercadoria no Terminal 
Rodoviário Interprovincial de Mpad-
we, na cidade de Tete, sendo que da 
quantidade encontrada apenas 10 
garrafas continham selo fiscal, o que 
levou à apreensão da mercadoria e 
abertura do competente processo fis-

permitia transportar a mercadoria do 
Porto da Beira para a fronteira de saída, 
mais concretamente através da del-
egação aduaneira de Cassacatiza.

Entretanto, “as autoridades aduanei-
ras, através da Repartição de Inteligên-
cia, procederam à análise e investiga-
ção do caso, o que culminou com a 
apreensão da mercadoria”, devido a ir-
regularidades detectadas no processo 

A Autoridade Tributária (AT), adstrita ao Ministério da Economia e Finan-
ças, acaba de aprender 1450 caixas de cigarros e 668 garrafas de bebidas 
alcoólicas, em resultado das operações de fiscalização levadas a cabo por 
brigadas móveis das Alfândegas, na província central de Tete.
Com efeito, o contrabando dos produtos referidos lesaria o Estado em 
pouco mais de 18 milhões de meticais de direitos aduaneiros e demais 
imposições, explica a AT em nota de imprensa.

AT golpeia 
contrabandistas

cal”, lê-se na nota daquela instituição, 
dirigida por Amélia Nankare.

Já a apreensão de cigarros ocorreu 
na delegação aduaneira de Cassaca-
tiza, envolvendo um cidadão de na-
cionalidade zimbabueana que trans-
portava aquelas quantidades num 
camião contentorizado e que com re-
curso a documentos falsos tentou em 
vão encetar uma fuga ao fisco.

Com efeito, o cidadão em causa 
tramitou todo o expediente que lhe 

de sua instrução e tramitação.
Segundo o chefe das brigadas 

móveis da AT, Carlitos Viagem, as apre-
ensões devem-se à intensificação das 
acções de fiscalização a nível da provín-
cia de Tete, e adverte, porém, que o ci-
dadão que decide enveredar por esta 
prática incorre no cometimento do 
crime tributário aduaneiro, “podendo 
perder a mercadoria, o meio de trans-
porte e sujeitar-se ao pagamento de 
multas”.

Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República

Réus em sede de audição de julgamento

DESTAQUE



Público
Segunda-feira 13 de Julho de 2020

4

- Os que foram nomeados a nível secundário dizem-se satisfeitos

OSVALDO TEMBE                                              
valdojames@yahoo.com.br

Três dias após patenteamento de 
10 oficiais da Renamo e orientados 
para vários cargos a nível da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), a 
nível provincial, a Renamo veio a ter-
reiro, revoltar-se, porque a expectativa, 
seria ter alguns integrados em posições 
a nível central.

Falando a imprensa, na terça-feira 
(7 de Julho), o porta-voz da Renamo, 
José Manteigas, disse que o partido 
que representa tinha "uma legítima 
expectativa" de que os seus ex-guer-
rilheiros oficiais, que foram pateteados 
no Sábado da semana antepassada 
(4 de Julho), após um curso de forma-
ção, ocupassem posições de chefia no 
Comando-Geral da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), mas foram de-
stacados para posições inferiores.

"Acompanhamos atentamente o 
patenteamento dos militares da RENA-
MO, mas criticamos o facto de nenhum 
deles estar numa posição de chefia no 
Comando-Geral da Polícia", declarou 
José Manteigas, citado pela agência de 
notícias Lusa.

O porta-voz do partido da oposição 
adiantou que esta exclusão viola o es-
pírito do acordo da paz e reconciliação 
no capítulo do processo de DDR assi-
nado com o Governo.

Esta reivindicação ganha alicerces no 
facto de no contexto de integração ao 
nível das Forcas Armadas, parte dos 14 
oficiais da Renamo selecionados foram 
enquadrados em lugares de Comando 
e de Chefia no circuito central, acto que, 
inclusive, contou a felicitação dos Es-
tados Unidos da América (EUA). "Estas 
nomeações permanentes respeitam o 
espírito do acordo de desmilitarização 
assinado no ano transato pelo Presiden-

Dez ex-guerrilheiros da Renamo, 
foram integrados nas Forças 
de Defesa e Segurança, concre-
tamente a nível da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
alguns dos quais ocupando cargos 
de chefia e direcção a nível desta 
corporação em algumas provín-
cias, isto, no âmbito do processo 
de Desarmamento, Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR), iniciado 
ano passado. No entanto, a Re-
namo vem a público reclamar, ale-
gando que esperava nomeações 
a nível central da Policia, reivindi-
cação desvalorizada pelos oficiais 
renamistas, recém-integrados, que 
se consideram satisfeitos.

Oficiais da Renamo ignoram 
liderança do partido

pel el na sociedade. Ademais, os 10 
oficiais recentemente patenteados es-
tão integrados em estruturas de chefia 
e direcção, mas a nível provincial e de 
unidades da PRM, como responsáveis 
de esquadras e na polícia de Trânsito, 
Guarda de Fronteira e de Proteção de 
Recursos Naturais e do Meio Ambiente.

Na verdade, estes ex-guerrilheiros da 
Renamo patenteados foram integra-
dos na PRM em finais do ano passado, 
tendo sido submetidos a uma forma-
ção básica de Polícia, estágio pré-pro-
fissional, patenteamento e tomada de 
posse. E os integrados que foram abor-
dados pela imprensa manifestaram-se 
satisfeitos, a considerar pelos seus de-
poimentos.

Para aferir alguma legitimidade sobre 
a reclamação da liderança renamista, 
abordamos um quadro sénior da PRM, 
que preferiu o anonimato por não ser 
fronte autorizada, que explicou que a 

cargos de chefia e direcção, além da 
experiência pontificam as qualificações 
académicas, pois, no contexto moder-
no as operações policiais são baseadas 
na ciência. Por exemplo, a nível central 
da PRM, os cargos de chefia exigem al-
guém que tenha pelo menos um nível 
superior”, explicou.

Não querendo se imiscuir em 
questões politica, fez recordar que a 
Renamo está clara quanto a isso, por 
isso, nas listas iniciais e chumbadas pelo 
Presidente da Republica, a própria Ren-
amo apresentava alguns quadros com 
habilitações de elegibilidade para car-
gos de chefia superior, mas já estavam 
desmobilizados, inclusive reformados e 
outros na reserva”, elucidou.

Pelo que, na sua óptica, provavel-
mente “as pessoas entregadas na lista 
dos 10 ex-guerrilheiros no ano passado 
pela liderança da Renamo não reúnem 
condições para tais superiores nomea-

te Nyusi e o líder da RENAMO, Ossufo 
Momade", referiu um comunicado da 
embaixada norte-americana em Ma-
puto distribuído na pela ocasião.

Todavia, trata-se de situações dife-
rentes e em instituições de Defesa e 
Segurança de natureza diferentes no 
que toca ao seu funcionamento e pa-

situação da PRM é muito diferente com 
a das Forças Armadas e com exigências 
objectivas diferentes. “A experiência de 
um guerrilheiro facilmente se enquadra 
na estrutura das Forças Armadas, nas 
suas actuações tem quase o mesmo 
modus operandi em termos de +perfil 
de seus dirigentes. Mas, na Policia para 

ções, além de que os mesmos, inclusive, 
tiveram uma formação policial e famil-
iarização com a Lei, mostram-se claros 
e satisfeitos com as suas novas posições 
nas fileiras da polícia republicana”, con-
siderou a nossa fonte, revestida pelo 
anonimato.

OFICIAIS DA RENAMO 
SATISFEITOS 

Por exemplo, Augusta Marimba 
que era ex-combatente da Renamo 
foi patenteada para assumir as funções 
de reguladora do Trânsito na cidade de 
Maputo. "Estou muito satisfeita. Sem-
pre sonhei ser polícia e hoje já realizei o 
meu sonho. É um grande desafio que 
vou enfrentar na nova função que fui 
atribuída, para garantir a regulação de 
via pública", referiu.

Lindos José, que foi empossado che-
fe das Operações da Quinta esquadra 
da PRM na cidade da Beira, prometeu, 
em colaboração com outros colegas, 
trabalhar na redução do índice de crimi-
nalidade que marca a capital provincial 
de Sofala. "Conheço o sofrimento do 
povo, por isso, vou lutar para acabar 
com os malfeitores, ladrões e combater 
a violência doméstica", comprometeu-
se este outro ex-guerrilheiro, em depoi-
mento à DW Africa.

Outros ex-guerrilheiros integrados 
na Policia vão assumir cargos de chefe 
de Disciplina da Polícia da Fronteira, 
Comandante de esquadra, Polícia de 
Proteção de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente.

Entretanto, na cerimónia de integ-
ração dos novos membros nas fileiras 
da PRM, que teve lugar em Pemba, a 
capital da província nortenha de Cabo 
Delgado, o Comandante-geral da 
PRM, Bernardino Rafael, considerou de 
"marco histórico" o patenteamento dos 
novos colegas resultantes dos Acordos 
de Cessação das Hostilidades e Acordo 
Geral de Maputo, celebrados entre o 
Presidente Filipe Nyusi e o líder da Re-
namo, Ossufo Momade, em Agosto de 

2019.
"A partir de agora devem obedecer 

apenas à lei e às regras fundamentais 
que regulam a actuação da Polícia da 
República de Moçambique. Não têm 
outro comando senão a lei da polícia", 
disse Bernardino Rafael.

Antes da incorporação, os oficiais 
oriundos da guerrilha da perdiz ben-
eficiaram de formação básica e estágio 
pré-profissional com vista a muni-los de 
ferramentas necessárias para atender 
aos desafios dentro deste ramo das For-
ças de Defesa e Segurança.

"Qualquer comando fora deste [Lei 
da Polícia] significa violação flagrante 
dos instrumentos legais da Polícia da 
República de Moçambique. Portanto, 
cumpram com zelo e responsabilidade 
e não se deixam influenciar com mais 
nada porque somos uma família", ad-
vertiu o Comandante-geral da PRM, 
frisando que os integrados assumem 
cargos de direcção e chefia, o que ex-
ige destes responsabilidades acresci-
das para levar a bom porto as missões 
confiadas na Polícia da República de 
Moçambique.

O processo de desmilitarização, 
desarmamento e reintegração, que 
envolve cerca de 5.000 membros do 
braço armado do maior partido da 
oposição, arrancou no dia 04 de junho. 
Desde então já foram abrangidos 38 
ex-guerrilheiros em Savane, 251 ex-
guerrilheiros em Chibabava e outros 
303 em Dondo, na província de Sofala, 
centro do país. 

Na última sexta-feira (3 de Julho) se-
guiu em Chibabava Sofala, o alistamento 
de cerca de 251 guerrilheiros da RENA-
MO, no mesmo grupo contam mais de 
11 que a meses apoiavam a autoproc-
lamada junta militar da Renamo que é 
apontada pelas autoridades como au-
tora dos ataques que continuam a acon-
tecer nas províncias de Sofala e Manica.

A autoproclamada Junta Militar 
é liderada por Mariano Nhongo, ex-
dirigente da guerrilha, e é acusada de 
protagonizar ataques visando forças 
de segurança e civis em aldeias e nal-
guns troços de estrada da região centro, 
tendo causado mais de duas dezenas 
de mortos. 

Entre várias revindicações, Nhongo 
exige a demissão do actual presidente 
da Renamo, Ossufo Momade, acusan-
do-o de ter desviado as negociações de 
paz dos ideais do seu antecessor, Afon-
so Dhlakama, líder histórico do partido 
que morreu em Maio de 2018.   

Reivindicação de cargos a nível central da PRM

Publicidade

Augusta Marimba deixou as matas para afirmar-se como polícia de trânsito
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• Presidente da República, Filipe Nyusi, participa do velório do jornalista, realizado no Salão Nobre do Municipal da 
Cidade de Nampula;
• Mensagens destacam as qualidades profissionais e humanas do finado.

A pacata localidade de Nioce, no 
Posto Administrativo de Méti, 
distrito de Lalaua, em Nampula 
acolhe desde a passada Quarta-
feira, 8, para um descanso eterno 
no cemitério familiar, os restos 
mortais do jornalista, professor 
e escritor Pedro Buraimo Nacuo, 
falecido a 5 de Julho no Hospital 
Central de Nampula, vítima de 
doença.

Até sempre, Pedro Nacuo!

à Pátria não terminaria com a activi-
dade de docência, pois, mais tarde, 
Nacuo tornou-se jornalista, profissão 
que desempenhou com ética e maior 
responsabilidade.

Destaca-se aqui, segundo o gover-
nador, a destreza que o falecido teve 
em convencer a muitos, promovendo 
o País, como o desafio do concurso das 
mais belas baías do mundo, elencando 
a Baía de Pemba para o mapa dos mis-
térios físico-ambientais do Planeta.

“Ampewe”, disse Rodrigues, “ensin-
aste-nos a fortalecer o relacionamento 
entre a Governação e a Imprensa, 
tornando estes dois órgãos como ver-
dadeiros parceiros inseparáveis para o 
bem da nossa sociedade”.

“Os teus escritos publicados em 
jornais e as tuas obras em livros con-
tinuarão a constituir instrumentos de 
consulta, fonte de inspiração e de en-
sinamentos para a actual e as futuras 
gerações”, sublinhou.

A primeira mensagem a ser apresen-
tada no velório foi a da família pela pri-
mogénita do Falecido, Araaíta Nacuo, 
a qual destaca “o profundo choque e 
angústia” que os familiares receberam a 
notícia sobre o desaparecimento físico 
do seu ente.

“Nós, o teu núcleo familiar, com a 
notícia da tua morte parámos para 
buscar o passado, quando conseguias 
apontar o melhor caminho da vida, na 
verdade como Pedro Buraimo Nacuo, 

Por sua vez, a Sociedade do Notícias, 
onde Pebuna trabalhou nos últimos 
30 anos, considera o seu colaborador 
como homem de “múltiplas facetas”, 
por ter sido em vida professor, jornalista 
e escritor.

Segundo André Matola, director 
editorial do Semanário Domingo, pub-
licação no qual Nacuo trabalhava desde 
2015 como editor da secção de Política, 
o finado “foi, na verdade, um compan-
heiro de luta, um amigo e, acima de 
tudo, um grande conselheiro da vida”.

“Não mais voltaremos a nos juntar-
mos à tua volta para escutar estórias 
da vida, muitas delas amealhadas nas 
andanças jornalísticas”, sublinha André 
Matola, acrescentando que “o Pedro 
conhecia Moçambique de lés a lés”.

Falando em nome do Conselho de 
Administração da Sociedade do Notí-
cias, o director editorial do Domingo 
considera Nacuo como jornalista de 
mão cheia. “Rigoroso, perspicaz e acuti-
lante na recolha e elaboração das suas 
peças; era um mestre por excelência e 
sempre predisposto a ajudar a todos 
quanto lhes pedissem auxílio, o que, 
aliás, o fez granjear simpatia entre os co-
legas da redacção, particularmente os 
mais novos”. Destaca mensagem.

Com os mesmos atributos de um 
ser humanista, simplicista, batalhador 
e comunicativo seguiram-se outras 
mensagens, como a do Conselho 
Superior de Comunicação Social, a 
qual destaca, ainda, o “engajamento 
activo”do finado com as causas da 
liberdade de imprensa e de expressão, 
valores que defendeu integrado em 
diversas instituições ligadas a área.

O Secretariado do Comité Provincial 
do Partido Frelimo, formação política 
em que Pedro Nacuo militou desde a 
sua juventude, considera que “o desa-
parecimento físico e súbito deste cama-
rada constitui, para nós, uma perda ir-
reparável; ele tinha ainda muito por dar”.

Como se referiu neste texto, para 
além de jornalista, Pedro Nacuo foi es-
critor, sendo autor de algumas obras 
literárias, nomeadamente, Caso Mon-
tepuez – Grande Reportagem, 2001, 
Boroma – Homenagem a todos os 
professores (1ª. e 2ª. edições), Buracos 
Macuas: Contributo para uma Unidade 
Nacional Efectiva, 2012, e participou 
como co-autor em Quatro enigmas a 
volta do Comandante Nan’tova, 2014, e 
Filipe Nyusi – Revelado.

Pedro Nacuo foi sepultado na sua 
terra natal, no cemitério familiar e 
onde jazem os restos mortais de seu 
pai, chehé Buraimo Nacuo, e outros 
parentes, concretamente no povoado 
de Nioce, a cerca de 20 quilómetros do 
Posto de Méti.

O Conselho Executivo Provincial 
disponibilizou todo apoio logístico 
inerente à cerimónia de género, tendo 
o governador de Nampula, Manuel Ro-
drigues, participado no funeral, acom-
panhado de outros membros do seu 
executivo.

Os jornalistas fizeram-se, igualmente, 
presentes, seleccionados pelo Secretari-
ado Provincial do SNJ, respeitando as 
restrições impostas por conta da pan-
demia de Covid-19.

ou simplesmente Pebuna”, refere a 
mensagem.

Ela acrescenta que “nos ensinaste a 
respeitar a confiança dada às pessoas, 
a respeitar o tempo, a honrar a palavra, 
virtudes essas que servirão para nós 
para nos precavermos de alguns con-
strangimentos da vida”.

“Tudo o que estamos a dizer porque 
eras rigoroso, coerente para com os va-
lores éticos, evitando defraudar expec-
tativas dos teus próximos”, desta, ainda, 
a mensagem da família Nacuo.

Para o Secretariado Provincial do Sin-
dicato Nacional de Jornalistas, a notícia 
da morte do seu colega e membro 
foi difícil de aceitá-la, “mas acabamos 
aceitando-a, embora inconformados, e 
não havendo mais nada que possamos 
fazer, só nos resta encarar esta triste re-
alidade e garantirmos que ficarás, para 
sempre, ligado a este sindicato que aju-
daste a crescer”. 

Pedro Nacuo, como poucos outros 
jornalísta, foi acérrimo defensor da in-
trodução da carteira profissional nesta 
classe, pois, no seu ponto de vista, so-
mente este documento poderá resolver 
os problemas com que os profissionais 
de imprensa se debatem no seu dia-a-dia.

“As tuas sugestões eram ouvidas e 
acolhidas, comnpanheiro, pois eras um 
dos membros activo e directo e consti-
tuías uma das nossas reservas morais”, 
acentua a mensagem do SNJ.

VASCO DA GAMA                                                 
Fotos: Fugão

Nacuo, Pebuna, ou então Ampewe 
como o tratavam os seus amigos e co-
legas mais próximos, vinha sendo aco-
metido por uma doença nos últimos 
anos, que lhe debilitou a locomoção, 
levando ao agravamento do seu es-
tado de saúde, facto que lhe levou a 
morte ao fim da manhã de Domingo.

Ele dera entrada naquela unidade 
sanitária ao princípio de manhã, pro-
veniente de Méti, sua terra natal, para 
onde se deslocara no dia 22 de Junho 
passado, a fim de “me esconder para 
um confinamento menos oneroso e 
provavelmente seguro”, segundo ele 
próprio referiu numa mensagem envia-
da semanas antes ao Chefe de Estado 
moçambicano.

Aliás, no livro de condolências dis-
ponível no dia do velório, no corredor 
que dá acesso à Sala Nobre, o Presi-
dente da República deixou estam-
pado o seguinte: “Pedro, viemos fazer 
o que não acreditamos, mas somos 
levados a aceitar”.

Nyusi acrescenta que “as tuas duas 
últimas mensagens enviadas a mim 
nos dias 19 e 22 de Junho só agora 
compreendemos: estavas a dizer 
adeus, antecipando com muita pre-
cisão”. “Afinal, é mesmo em Méti onde 
escolheste para o confinamento se-
guro! Respeitamos; descanse em Paz e 
tranquilo”, finalizou o Chefe de Estado, 
amigo pessoal de Nacuo.

O elogio fúnebre seria feito pelo 
estadista moçambicano, mas a pro-
gramação foi alterada, cabendo, então, 
ao governador de Nampula, Manuel 
Rodrigues, igualmente um amigo do 
finado de longa data, apresenta-lo.

CURVAMO-NOS E EXALTAMOS 
OS TEUS FEITOS

No seu elogio fúnebre, o governador 
de Nampula, Manuel Rodrigues, con-
sidera o jornalista e escritor Pedro Nacuo 
como “um verdadeiro um Patriota” que, 
imbuído do espírito Nacionalista, soube 
dar seguimento aos desígnios da gera-
ção libertadora de Moçambique.

“Hoje estamos aqui, perante o teu 
corpo, para curvamo-nos e exaltarmos 
os teus feitos, ensinamentos, coerência 
e a franqueza que tanto nos transmit-
iste durante o tempo em que estavas a 
peregrinar nesta Terra”, referiu Manuel 
Rodrigues.

Ele acrescentou que Nacuo respon-
deu positivamente aos enseios e neces-
sidades do País pouco depois da sua in-
dependência, abraçando o ensino por 
reconhecer ser o rumo que faz crescer 
um homem.

Para Rodrigues, este chamamento 

Filipe Nyusi no último adeus à Pedro Nacuo

André Matola, director editorial do Semanário Domingo Manuel Rodrigues, governador de Nampula
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A província de Cabo Delgado, no 
norte do país, descrita pelo mundo 
como das mais ricas em recursos min-
erais e gás natural, virou hoje o princi-
pal tema de debate em Moçambique 
e no mundo, com envolvimento de 
diversos actores sociais e económicos, 
políticos e militares. Em causa, estaria 
a influenciar este debate o terrorismo 
que, há cerca de três anos, dissemina 
mortes e destruição de importantes 
empreendimentos sociais e económi-
cos, em nome de interesses mera-
mente mesquinhos e obscuros. As 
acções dos terroristas, bem vistas, se sal-
dam ainda em muitos outros prejuízos, 
como a descontinuação da caminhada 
rumo ao desenvolvimento e retracção 
de investimentos para o país.

Pelos contornos que as acções dos ter-
roristas têm atingido, pode-se crer, não se 
vislumbram facilidades para o país labo-
rar com o fenómeno, sobretudo pelo 
modus operandi em absoluto estranho 
à normalidade e à razoabilidade. Nestas 
acções, os grupos adversos que actuam 
em Cabo Delgado, que são dirigidos por 
cabecilhas estrangeiros, invadem aldeias 

e vilas, matam e arruínam bens públicos 
e privados, incluindo casas da população, 
sem nunca, em cerca de três anos, terem 
apresentado uma reivindicação sensata. 

Na verdade, não se sabe ao certo 
o que os vulgos insurgentes preten-
dem em Cabo Delgado, ainda que 
seja avançada uma multiplicidade de 
razões, ligando-os a sectores islamitas 
internacionais ou à existência de recur-
sos valiosos na região, maior dos quais, 
o gás da Bacia do Rovuma.

Neste momento, as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS) do país, estão 
no terreno e têm logrado sucessos no 
combate aos terroristas, a julgar pelas 
frescas informações dando conta de 
sucessivos abates dos insurgentes, 
com tantos outros neutralizados e 
encaminhados à barra dos tribunais, 
para efeitos da sua responsabilização 
criminal. 

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, disse há dias que, “a nossa ex-
pectativa, é que, para a responsabili-
zação dos que protagonizam actos 
de violência em Cabo Delgado, o ju-
diciário deve ser célere e exemplar na 

sua actuação para que não prevaleça 
o sentimento de impunidade”, ressal-
vando que “queremos que prevaleça o 
sentimento de que em Moçambique 
os criminosos são exemplarmente 
punidos”.

Entretanto, ainda assim, a situação 
prevalecente contínua preocupante, 
porque à medida que os insurgentes 
somam baixas, procuram adoptar no-
vas tácticas de actuação, não se descu-
rando a hipótese destas serem as mais 
sofisticadas. 

Como um povo que vive neste país 
e, sobretudo, nesta região de África, 
sentimos que o assunto de Cabo Del-
gado, uma vez complexo, tinha que 
merecer especial atenção da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) e dos parceiros interna-
cionais. Aliás, mais do que atenção, o 
assunto merece acção, na medida em 
que, como aconteceu e acontece, por 
exemplo, na região da África Ociden-
tal, com epicentro num país específico, 
vagas de terrorismo espalharam-se até 
desestabilizar a região.

A SADC, como bloco a que Moçam-

bique faz parte, devia ser a primeira 
a agir contra a situação que se vive 
no país, juntando-se aos esforços do 
Governo moçambicano na luta con-
tra o vírus dos insurgentes em Cabo 
Delgado. A SADC é um bloco que 
sempre se identificou com a causa 
dos seus membros, porque tem uma 
cultura política de solidariedade que a 
caracterizou sempre que houve crises 
dentro dos seus Estados. 

Importa referir que, se a insegurança 
em Cabo Delgado persistir por muito 
mais tempo, as economias da região 
irão ressentir-se disso, dada a relevân-
cia do país para o comércio externo, 
ou seja, para as suas exportações e 
importações, sobretudo para o conti-
nente asiático. 

Em off, é sabido que a SADC está a 
estudar uma forma de intervenção 
em Moçambique, que se espera e 
se deseja determinada e eficaz para 
resolver um problema que ameaça 
a segurança de Estado e o progresso 
de todos os moçambicanos, neste 
momento estimados em cerca de 30 
milhões de habitantes.

A SADC está agora à prova e tem 
de se demarcar, com acções concre-
tas, dos habituais pronunciamentos 

diplomáticos como de muitos países 
e organizações internacionais que 
apenas se manifestam preocupadas 
e prometem apoios, sem dar passos 
que demonstrem tal cometimento no 
que tange ao combate contra o terror-
ismo em Cabo Delgado.

Queremos, nesta luta, que mais 
actores entrem em apoio, para que o 
país não fique arruinado pela vaga dos 
insurgentes.

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) que, em Maio do ano pas-
sado, procedeu ao lançamento do 
Programa de Combate ao Terrorismo, 
devia já começar a se preocupar com 
o que se vive em Cabo Delgado, onde 
os insurgentes, mesmo com o cerco 
apertado das FDS, continuam a fazer 
das suas. O Programa de Combate ao 
Terrorismo foi criado para reforçar a 
cooperação internacional e expan-
dir as redes multilaterais de partilha 
de informações entre países sobre as 
viagens feitas por agentes terroristas. A 
iniciativa pretende ainda garantir que 
os Estados-membros mais afectados 
pelo terrorismo, no caso, o nosso país, 
tenham capacidade para enfrentar 
esta ameaça que, segundo a ONU, 
“está em constante evolução”.Preparados para o mundo pós-petróleo? (1)

NAFEEZ AHMED, na edição anglófona 
do Le Monde Diplomatique 

Pela primeira vez na história, os preços 
do petróleo foram para abaixo de zero, 
há algumas semanas. A crise é conse-
quência directa da queda súbita da de-
manda econômica, dado que o mundo 
parou com a pandemia de Covid-19. 
Mas, considerando que nossos prob-
lemas económicos irão se estender por 
muitos anos, este pode muito bem ser o 
começo do fim da era do petróleo.

A crise mundial do petróleo está 
escancarando as vulnerabilidades 
estruturais do sistema de energia de 
hidrocarbonetos — e da civilização 
industrial — que as petrolíferas inter-
nacionais esconderam por décadas. Há 
sete anos, descrevi com detalhes algu-
mas dessas vulnerabilidades estruturais. 
Avisei: “A revolução do gás de xisto tinha 
como objetivo trazer uma prosperi-
dade duradoura. Mas o resultado dessa 
abundância de gás pode não passar de 
uma bolha, produzindo apenas uma 
recuperação temporária que mascara 
uma profunda instabilidade estrutural”.

A pandemia desmascarou a insus-
tentável economia de bolha por trás 
do boom do xisto, revelando um setor 
sem resiliência e inflado a partir de 

níveis de dívida irreparáveis. 
O conceito científico mais importante 

para compreendermos tudo isso é o 
do Retorno Sobre o Investimento em 
Energia (ou EROI – Energy Return on In-
vestment – na sigla em inglês). A métrica, 
pioneira, desenvolvida por um ecologis-
ta de sistemas, orofessor Charles Hall da 
Faculdade de Ciências Ambientais e Flo-
restais da Universidade Estadual de Nova 
York, é a base da emergente disciplina de 
“economia biofísica”.

O EROI mede quanta energia é ne-
cessária para extrair energia de uma 
fonte específica. O que resta é conhe-
cido como um excedente de ”’energia 
líquida”, que podemos usar em bens e 
serviços da economia fora do sistema 
energético. Quanto maior a propor-
ção, mais energia excedente resta para 
a economia. Nas últimas décadas, esse 
excedente ficou cada vez menor.

No início do século XX, o EROI de 
combustíveis fósseis chegava, às vezes, 
a 100:1. Isso significa que uma única 
unidade de energia era suficiente para 
extrair cem vezes essa quantidade. Mas, 
desde então, o EROI de combustíveis 
fósseis tem se reduzido drasticamente. 
Entre 1960 e 1980, o valor médio mun-
dial de EROI para combustíveis fósseis 
diminuiu mais da metade, de cerca de 

35:1 para 15:1. E segue em declínio, com 
as estimativas mais recentes colocando 
o valor entre 6:1 e 3:1.

Usamos cada vez mais energia só 
para extrair energia de nossa base de 
recursos. Assim, ficamos com menos 
“energia líquida” para fornecer aos bens 
e serviços públicos. Isso tem atuado 
como um “freio” de fundo para a taxa de 
crescimento das economias mundiais 
industriais avançadas, que também di-
minui desde a década de 1970.

De acordo com o professor Mauro 
Bonaiuti, economista da Universidade 
de Turim, na Itália, a economia do 
mainstream fracassou na explicação 
desses fundamentos “biofísicos” da 
economia: os fluxos de materiais de-
pendem da energia. Ele argumenta 
que desde a década de 1970, as so-
ciedades industriais estão numa “fase 
de retornos decrescentes” — o que é 
sinalizado pelas queda das taxas de 
crescimento do PIB, do EROI, da produ-
tividade do trabalho e da indústria.

Bonaiuti argumenta que, para com-
pensar o déficit, as economias passaram 
a crescer com base em níveis de dívida 
cada vez maiores. Após o colapso finan-
ceiro de 2008, um enorme programa de 
flexibilização quantitativa (QE) elevou a 
dívida global para níveis maiores do 
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MENTES FORMATADAS ?!

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com

A decisão de reabertura das aulas 
físicas em diversas instituições de en-
sino no país, está a levantar polémica e 
questão fundamental sobre que men-
talidade devemos ter quando esta-
mos em presença de um facto notável 
e que pela sua natureza deve merecer 
uma atenção especial. Parece haver a 
sensação de que a questão se prende 
com o acatar de uma orientação supe-
rior, quando de facto existem factores 
que obrigam a uma melhor avaliação 
da situação prevalecente. Vaticina-se 
que caso as coisas não resultem bem, 
então, voltaremos para o confinamen-
to ou agravamento das medidas de 
prevenção. Estamos a tentar. Por out-
ras palavras estamos a experimentar 
a ver se dá. Paira a ideia de se estar em 
presença de uma confusão nas mentes 
como se elas estivessem formatadas 
para uma única posição. Está decidido 
que as aulas presenciais vão mesmo 
iniciar e pronto. Nada mais há a dizer 
ou discutir. Não nos parece que seja 
assim tão linear tratar de um assunto 
tão delicado como a Covid-19. Já não 
estamos a falar de mais nada senão 
desta maldita doença e o tempo mas 
não aprendemos a lidar com ela. A 
materializar-se na totalidade a de-
cisão de retoma das aulas presenciais, 
mesmo conscientes que as condições 

não estão totalmente criadas estamos 
mesmo a assinar um testado de morte 
colectiva. Equivale dizer que vamos 
mesmo relaxar uma das medidas de 
prevenção fundamental que é o dis-
tanciamento social ou confinamento  
como se diz e que agora se designa 
de fica em casa.   Se nalgum momento 
se questionava que as crianças es-
tavam a deambular pelas ruas e sem 
controle, agora é que a situação vai 
ser mesmo mais complicada, pois, 
não se pode negar que uma criança 
vá a escola, brinque ou que regresse 
a casa sem tocar em nada ou comer 
algo que não se sabe. Da mesma ma-
neira  que não é possível garantir-
se que na escola ou nos transportes 
públicos  não haja contactos nefastos 
que podem provocar infecções em 
massa. A decisão foi tomada e, qual-
quer tentativa de a contrariar pode ser 
entendida como que de uma recusa 
ou desobediência se tratasse. Num 
momento em que os números de in-
fecções estão a subir de forma drástica 
no pais e no mundo fora, contrariando 
esta realidade, a decisão de se retomar 
as aulas presenciais parece entrar em 
contradição com a decisão que se 
pensava ser provável de se agravar as 
medidas de prevenção e quem sabe, 
decretar-se o lockdown. Parece que o 
slogan fica em casa vai sofrer alteração 
substancial o que é mau, pois, até es-
tava a produzir algum resultado posi-
tivo. Na nossa opinião o que está a fal-
tar é uma articulação social a diversos 
níveis, uma auscultação pública e um 
estudo mais profundo sobre a pan-

demia Covid-19 e o que se deve fazer 
com vista a evitar-se a sua propagação. 
As nossas mentes parecem estar for-
matadas para um único pensamento 
e, há quem se mostra satisfeito por 
não haver opinião contrária ou a ob-
servância de cautelas sobre o assunto. 
Estamos a experimentar, como se não 
soubéssemos que a Covid-19 mata. 
Estamos a fazer o que não devemos, 
mesmo sabendo que as consequên-
cias podem ser fatais. Está a haver uma 
tentativa de se manietar a opinião 
pública sobre o problema que não é 
de um grupo restrito de pessoas mas 
sim, de uma sociedade como um todo 
e do mundo em geral. Várias tem sido 
as chamadas de atenção sobre as me-
didas e cautelas que se devem tomar 
sobre como proceder para que não 
caiamos numa desgraça mas parece 
haver quem prefira manter ouvidos de 
mercador. Uma sociedade não pode 
viver formatada através de um pensa-
mento pouco convincente e consoli-
dado ou numa base de interesses que 
não são comuns, mesmo que para 
tal se tenha que ouvir uma voz a ditar 
a regra a ser seguida. Todos somos 
humanos e temos sentimentos, todo 
o cuidado é pouco. Não há qualquer 
dúvida que o objectivo principal, o 
focus actual da nossa luta é a Covid-19 
pois, está em causa a vida humana. É 
assaz deprimente e até está a ser difícil 
que consigamos manter a nossa natu-
ral alegria de viver quando vemos que 
a pandemia se aproxima velozmente 
de nós e de forma temível procura 
dizimar-nos. A nossa alegria não é de 

grande ajuda para análise, por exem-
plo, da situação de desemprego e 
desespero, da recessão económica e 
medo que se apoderaram da socie-
dade nos últimos tempos. A questão 
que aqui se levanta diz respeito à re-
sponsabilidade associada a um poder 
eficaz e uma linha de raciocínio bem 
como a tese de obrigação de cum-
primento de um dever ou obrigação 
que deve ser em prol de todos. O uso 
de uma mente formatada não ajuda 
a compreender as coisas e os proces-
sos da vida e muito menos as situa-
ções da vida real. Aliás, a abstracção 
a que nos habituamos nas nossas 
academias permite-nos abrir as nos-
sas mentes para coisas mundanas. 
Não aceitamos ideias formatadas e 
questionamo-las de forma enérgica. 
As nossas teses na construção do 
saber científico ensina-nos a com-
preender que a verdade somente é, 
enquanto perdurar a sua certeza no 
tempo pois, a dado momento ela vira 
uma mentira. E como não podíamos 
deixar de dizer, a liberdade de opin-
ião e de expressão, ajudam na con-
strução de uma posição eficaz sobre 
o tratamento de um determinado as-
sunto. O segredo está no estudo dos 
fenómenos e a sua compreensão. 
O ser e o que deve ser continuam a 
dominar o que devemos considerar 
como sendo o que nos interessa para 
a nossa sobrevivência. A ciência quer 
queiramos ou não vive disso e ajuda-
nos a compreender o mundo em 
vivemos e o que somos e queremos. 
Opinamos há tempos que uma in-

formação técnica e científica pública 
proveniente da Comissão técnica que 
assessora Sexa o Sr. Presidente da Re-
publica em matéria de Covid-19 podia 
ser bemvinda, pois, o que a sociedade 
moçambicana precisa e espera neste 
momento são pronunciamentos de 
esperança e não de desespero sobre 
a doença. Na verdade, não queremos 
questionar a boa vontade política no 
tratamento deste assunto, mas apela-
mos para que se libertem as mentes e 
não se entre num labirintos de sua for-
matação, pois, corremos o risco de ser 
uma sociedade que aceita tudo mas 
que no fundo nos preparamos para 
a explosão social, cujos efeitos não in-
teressarão ao nosso bem-estar social. 
É inegável que a felicidade das pes-
soas é extremamente importante e 
temos boas razões para o dizer. Tentar 
por esta via promover a ideia de uma 
consciência sã em relação ao pensar 
colectivo na apologia da perspectiva 
duma felicidade que auguramos 
quer-nos parecer constituir uma boa 
aposta. Quando um dia alguém nos 
disser que já temos a vacina ou cura 
para a Covid-19, certamente tudo o 
que estamos aqui a dizer poderá não 
ter qualquer validade. Enquanto não, 
pensamos que devemos ter a cautela 
necessária. Reiteramos, pois, que se 
deve abrir espaço para que a opinião 
pública possa partilhar dos seus sen-
timentos e vontades, pois, isso pode 
ajudar também a desanuviar a tensão 
que paira na sociedade e as decisões 
poderão produzir os efeitos desejados.  
Afinal é o que se pretende.

que aqueles anteriores ao colapso 
— sustentando, apesar disso, um nível 
de crescimento do PIB muito mais lento.

Mas a escala da dívida que mantém 
a máquina industrial em movimento 
supera em muito nossa base de recur-
sos energéticos. Em algum momento, 
ele alertou, este auge insustentável es-
tava fadado a ser interrompido.

Essa dinâmica tornou a economia 
do petróleo particularmente insus-
tentável. Em 2005, a produção do 
petróleo convencional entrou em um 
longo platô. Para atender à crescente 
demanda econômica, a indústria 
mudou para formas não convencio-
nais do combustível, mais caras. Desde 
então, o xisto dos EUA foi responsável 
por cerca de 71,4% do crescimento da 
oferta global de petróleo.

Em Fevereiro, quando grande parte 
do planeta mergulhava na pandemia 
de Covid-19, o Geological Survey of 
Finland — uma agência governamen-
tal finlandesa que supervisiona a mod-
elagem de recursos minerais da UE — 
publicou um estudo abrangente. Ele 
confirmava meu aviso de que essa tão 
elogiada expansão era, na realidade, 
uma “bolha” impulsionada por dívidas.

Embora exista “bastante petróleo”, é 
“cada vez mais caro acessá-lo”, alertou o 

relatório. A produção recorde de óleo 
de xisto teve custos elevados e quedas 
na produtividade dos poços. A maioria 
das empresas de petróleo de xisto en-
frentava um fluxo de caixa negativo, 
compensado pelo saque de bilhões 
de dólares em dívidas impagáveis.

A pandemia foi a agulha que es-
tourou essa bolha do petróleo. E pode 
ser um caminho sem volta.

Umas das razões é que a queda 
na demanda provavelmente durará 
mais do que um ano. Os mais otimis-
tas antecipam que uma vacina possa 
ser desenvolvida dentro de 18 me-
ses, mas essa estimativa não leva em 
conta os obstáculos regulatórios que 
geralmente envolvem o desenvolvi-
mento de uma vacina: um processo 
complexo que pode durar de 10 a 15 
anos. Portanto, é provável que a vacina 
esteja a vários anos de distância — se é 
que é possível. De acordo com o pro-
fessor David States, biólogo de siste-
mas, existem muitas razões para que 
isso não ocorra.

Significa que o cenário mais prováv-
el será o de uma contração econômica 
prolongada, com demanda muito 
baixa para a indústria global de 
petróleo sobreviver. Antes da pan-
demia, vários analistas suspeitavam 

que os níveis de dívida da indústria 
de xisto dos EUA eram praticamente 
insustentáveis. Agora parece plausível 
que a dívida nunca possa ser paga.

A visão mais usual é que estamos 
nos afogando em petróleo barato. 
Temos tanto petróleo, que não te-
mos nem onde guardá-lo. Embora 
marginalmente verdadeira, essa visão 
falha em reconhecer que a dinâmica 
da crise está enraizada nas profundas 
restrições “biofísicas” que surgiram na 
transição para formas de extrair ener-
gia de combustíveis fósseis que são, 
em última análise, muito mais caras e 
difíceis que antes. E é por isso que mui-
tos especialistas não percebem que o 
“excesso de petróleo” atual é a ante-sa-
la de uma crise de fornecimento sem 
precedentes. Agora, as companhias de 
petróleo estão numa sinuca de bico.

Se continuarem bombeando, o 
preço cairá ainda mais, à medida em 
que a demanda continue fraca e a in-
dústria seja forçada a ter de pagar mais 
do que o preço de mercado, só para 
armazenar o petróleo. Esta dinâmica 
pode desencadear uma série de inad-
implências e falências em todo o setor.

E não podem parar de bombear, 
porque não é possível ligar e desligar 
os poços de petróleo como se fosse 

uma torneira. Como esses poços são 
depósitos orgânicos, que precisam 
de pressão para a extração, um des-
ligamento prolongado traz o risco de 
gerar danos enormes — e de carís-
sima reparação — às reservas.

Em qualquer cenário, no momento 
em que o mundo estiver se recuperan-
do da crise do Covid-19, a indústria do 
petróleo será dizimada como nunca 
antes. Entre os perdedores imediatos 
estará o setor de xisto dos EUA. Mas 
grandes produtores, como Arábia Sau-
dita e Rússia, também permanecerão 
na linha de fogo, enfrentando a per-
spectiva de hemorragias nas receitas 
do Estado em poucos meses.

Em um mundo pós-Covid-19, o res-
surgimento da demanda econômica, 
tendo uma indústria petrolífera per-
manentemente dizimada, provavel-
mente vai levar a novos aumentos 
de preços. O excesso de petróleo está 
abrindo caminho para uma longa era 
de escassez do mesmo, da qual pode 
não haver recuperação.

Como Abhi Rajendran, do Centro 
de Política Global de Energia da Uni-
versidade de Columbia, apontou: um 
“resgate” financeiro não consegue 
resolver os problemas do setor. Qual-
quer apoio à indústria deve ser aper-

feiçoado para proteger as cadeias de 
suprimentos imediatas, e reabilitado 
para fornecer produtos petroquímicos 
e outros serviços industriais impor-
tantes na era pós-carbono.

É apenas uma questão de tempo 
para o terremoto que atingiu a indústria 
petrolífera reverberar no sistema global. 
Nos próximos meses e anos, o colapso 
da indústria petrolífera internacional 
representará um risco crescente para as 
cadeias críticas de suprimentos, subja-
centes aos fluxos de energia, transporte, 
manufatura e atividades de produção 
de alimentos de todas as sociedades. Os 
postos de gasolina já estão se vendo for-
çados a fechar, à medida que as vendas 
de combustíveis diminuem. Assim, co-
locam em risco as redes de transporte 
e as cadeias críticas de suprimentos. O 
sistema global de alimentos industriais, 
que é fundamentalmente dependente 
dos insumos de petróleo em todos 
os pontos — fertilizantes, pesticidas, 
máquinas agrícolas, processamento, 
embalagem, transporte e distribuição 
— enfrentaria uma tensão sem prec-
edentes. Os principais processos de 
mineração e fabricação, que sustentam 
a indústria tal como a conhecemos, po-
dem acabar batendo no muro.

(Continua Próxima Edição)
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Na sua intervenção que se seguiu à 
tomada de posse de Henrique Carlos 
Cossa, no cargo de juiz Conselheiro 
do Tribunal Supremo, Filipe Nyusi, 
explicou que, “temos estado a tomar 
medidas visando aliviar a superlotação 
das cadeias e desta forma, assegurar o 
necessário distanciamento social. Uma 
medida estrutural que foi tomada foi 
a amnistia e perdão de penas que já 
beneficiou mais de nove mil cidadãos”.

Todavia, sublinhou que “estas medi-
das serão inúteis se ao mesmo tempo 
a prisão for o instrumento privilegiado 
de prevenção e combate ao crime 
pelo judiciário”.

Esclareceu que, a prisão deve ser 
vista como medida de último recurso, 
quando todas as outras se mostrem 
insuficientes para os fins pretendidos 
com o procedimento criminal. Esta 
apreciação do estadista constitui uma 
condenação, tácita, às prisões arbi-
trárias ou evitáveis, que ocorrem por 
todo o país.

Refira-se que, o Presidente da 
República é que submeteu à Assem-
bleia da República a proposta de Lei 
de Amnistia e Perdão de Penas que 
depois viria a ser aprovada a 6 de Abril 
último, por consenso, pelas três banca-
das parlamentares. O objectivo desta 
medida era de conter a propagação 
do novo coronavírus no país, pois, na 
altura, Moçambique havia registado, 
somente, 10 casos positivos. 

Aliás, sobre a Covdi-19, Filipe Nyusi 
referiu na cerimónia que os tribunais, 
na sua globalidade, são chamados 
a assumir o seu papel na contínua 
garantia dos direitos e liberdades 
fundamentais dos cidadãos, onde na 
sua actuação, deverão ter em conta 
o contexto da luta pela sobrevivência 
colectiva, tomando medidas que na 
sua aplicação não agravem ou não 
propiciem o risco de propagação pelo 
novo coronavírus.

Para o Presidente da República, to-
das medidas tomadas em prevenção 
à doença devem serem vistas como 
flexíveis, pois são susceptíveis de ser 
melhoradas a qualquer momento.

“Enquanto a ciência não nos apre-
sentar soluções definitivas, a investiga-
ção, experiência e a necessidade de ga-
rantir a vida, vai exigir muita coragem e 
imaginação. O mundo não parou e a 
economia deve garantir a nossa capa-
cidade de manter a saúde com recur-
sos mas a saúde prevalece a principal 
razão”, explicou o Chefe do Estado.

Noutro diapasão, Filipe Nyusi recor-
dou aos presentes na cerimónia que a 
mesma se realiza num momento em 
que o país continua com focos de vio-
lência armada no centro do país e na 
província de Cabo Delgado.

“Temos que continuar juntos no 
combate à violência, responsabilizando 

Esta recomendação saiu da 48ª 
Sessão Ordinária da Comissão Política, 
realizada quarta-feira sob direcção de 
Filipe Nyusi, Presidente da Frelimo e 
da República, a qual, analisou a actual 
situação política, económica e sócio-
cultural do país.

Segundo uma nota de imprensa 
enviada à Redacção do Jornal Público, 
na sessão de quarta-feira, a Comissão 
Política foi informada do actual está-
gio de implementação das medidas 
decorrentes de Estado de Emergência. 
Nesta sessão, acrescenta o comuni-
cado de imprensa, fez-se a análise das 
medidas em curso da preparação do 
país para a retoma gradual da vida e da 
actividade económica e social e desafi-
sos, no âmbito do Novo Normal, que 
se colocam perante o aumento do 
número de casos e as subsequentes 
medidas legais.

“A Comissão Política encoraja as for-
ças de Defesa e Segurança a continu-
arem com a sua  entrega abnegada e 
dedicação, na proteção de pessoas, 
bens e instituições públicas e privadas, 
na operação, Norte e Centro do país, 
afectadas pelas acções terroristas e da 

Recorda-se que as Associações 
Young Africa, Restaurando Sonhos, 
Renascer do Sol e Sant́ Egídio e as 
Paróquias da Igreja Católica nomeada-
mente Munhava, Matacuane e Macuti, 
responderam prontamente ao apelo 
da Cornelder e, no contexto, mobili-
zaram as suas comunidades para a 
concretização com sucesso, deste tão 
importante e urgente objectivo.

Numa cerimónia restrita, carregada 
de simbolismo, dado o momento 
particular que se vive no nosso País, 
realizada na quinta-feira, dia 2 de Julho 
último, a concessionária dos Terminais 
de Contentores e de Carga Geral do 
Porto da Beira, representada pelo seu 
Administrador Delegado, Jan de Vries, 
procedeu, como forma de agradeci-
mento, a entrega de diplomas de honra 
aos visados, depois de tecer largas e elo-
giosas observações às sinergias criadas 
por todos os envolvidos no desenvolvi-
mento do projecto, com destaque para 
os voluntários que orgulhosamente 
dignificaram as suas organizações.

"O nosso maior desejo é que com a 

O Chefe do Estado, Filipe Nyusi, 
afirma que o Governo está muito 
preocupado com a situação das 
penitenciárias no país, princi-
palmente, por causa da prática, 
quase reiterada dos tribunais de 
usar a prisão como instrumento 
privilegiado de prevenção e 
combate ao crime.

Nyusi condena prisões 
arbitrárias

Frelimo exorta população 
a denunciar terroristas 

Cornelder reconhece
 “heróis” na luta contra

 Covid-19

criminalmente os terroristas que são 
neutralizados e encaminhados à barra 
dos tribunais”, recomendou o chefe do 
Estado, acrescentando que, a expecta-
tiva do Executivo, é que, para a respon-
sabilização daqueles que protagonizam 
tais actos, o judiciário deve ser célere e 
exemplar na sua actuação para que não 
prevaleça o sentimento de impunidade.

“Em Moçambique, queremos que 
prevaleça o sentimento de que os crim-
inosos são exemplarmente punidos. O 
judiciário, também deve ser visto como 
alternativa à violência e à justiça pelas 
próprias mãos. Os que entendem ter di-
reitos e interesses legítimos, devem en-
contrar no judiciário o seu guardião que 
vai repor a justiça e proteger as vítimas”, 
destacou o Chefe do Estado.

Por isso, apelou a todos a ficar aten-
tos contra aqueles que procuram por 
outras formas fazer acreditar atitudes 
macabras de terroristas, usando a 
desinformação para divulgar de forma 

junta militar da Renamo, respectiva-
mente”, lê-se no comunicado de imp-
rensa.

Por outro lado, a Comissão Política 
refere que saúda o  Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, pela sua liderança nas 
celebrações dos 45 Anos da Inde-
pendência Nacional, e no centenário 
do Eduardo Mondlane, momento de 
exaltação das conquistas e das realiza-
ções visíveis em benefício do povo.

Esta saudação é reforçada pelo 
facto de Filipe Nyusi ter condecorado 
personalidades que se destacaram 
em diferentes frentes, uma distinção 
feita em reconhecimento dos seus ac-
tos meritórios excepcionais que con-
tribuíram para a libertação nacional, no 
aumento de produção, seu contributo  
nas artes, desenvolvimento e funcio-
namento do Estado moçambicano.

A nota de imprensa da Comissão 
Política termina dizendo que foi in-
formada das mensagens de felicita-
ções dirigidas ao Presidente Nyusi, ao 
partido FRELIMO, aos seus militantes 
e simpatizantes e ao povo moçambi-
cano, por ocasião dos 45 Anos da Inde-
pendência Nacional. (Redacção)

experiência adquirida e as 90 máqui-
nas de costura disponibilizadas pela 
Cornelder nesse intenso processo, 
sejamos capazes de dar continuidade 
a este projecto, permitindo que cada 
vez mais pessoas tenham acesso a este 
item indispensável nessa batalha, que 
são as máscaras", disse de Vries.

Na sequência desta intervenção, 
Akssana Varela, Directora da Young 
Africa  Moçambique, uma instituição 
sem fins lucrativos que oferece cursos 
profissionais na área de corte e costura, 
sublinhou que "graças a esta nobre 
causa, recebemos 22 máquinas de 
costura novas que reforçaram de for-
ma significativa a nossa capacidade de 
formação, permitindo que mais jovens 
possam participar do nosso curso de 
corte e costura e, com isso, prosseguir-
mos na luta contra a pobreza".

De referir que, no total, o projecto 
mobilizou mais de 180 voluntários 
dentre os quais, alfaiates, jovens es-
tudantes, mães solteiras, viúvas, entre 
outros, de vários bairros urbanos e 
suburbanos da Cidade da Beira. (FDS)

manipulada a situação que as popula-
ções vivem nas províncias que experi-
mentam a violência.

“A pátria deve se unir contra estes 
actos, pois as grandes Nações que 
conseguem sucessos mantém-se vigi-
lantes contra este tipo de tendências e 
não permitem a desinformação contra 
o seu próprio povo. O judiciário deve 
ser encarrado, nestes momento, como 
um instrumento de coesão social e ma-
nutenção da paz do povo”, apelou.

Já sobre o empossamento do Juiz 
Conselheiro do Tribunal Supremo, 
Henrique Carlos Cossa, o Presidente da 
República classificou como um marco 
à necessária renovação e fortificação do 
judiciário moçambicano, configurando-
se um testemunho da vitalidade do 
sistema de justiça moçambicano.

Recordou que a força das instituições 
da justiça faz-se na busca constante 
de um equilíbrio entre a renovação e 
a tradição. “A renovação permite que a 
justiça se mantenha a par das evoluções 
das sociedades e nessa medida, con-
tinue a ser uma instituição relevante e 
compreendida. A tradição é importante 
porque faz parte integrante de toda a 
estrutura da justiça e a sua memória insti-
tucional, permite que os conhecimentos, 
as regras e os rituais sejam passados de 
geração em geração”, concluiu o Presi-
dente da República. (Redacção)

Por aumentar superlotação das cadeias no país

Em encurssões de destabilizacao no país

A Comissão Política da Frelimo exorta a população a continuar a colaborar 
com as autoridades,  através da denúncia dos terroristas que semeiamter-
ror, saqueiam, destrõem e matam em alguns distritos da província de Cabo 
Delgado e homens armados da auto proclamada junta militar da Renmo 
que desestabilizam a região centro do país, principalmente nas províncias 
de Sofala e Manica para a sua neutralização. 

No âmbito da iniciativa “Juntos Contra a COVID-19”, a Cornelder de Moçam-
bique foi  anfitriã de um evento que juntou os parceiros de produção de 
60.000 máscaras de protecção individual, manufacturadas e distribuídas 
gratuitamente a sectores com um alto potencial de propagação do novo 
Coronavírus que integram vendedores dos mercados formais e informais, 
motoristas e cobradores de “chapa 100”, “tchopelas” e “moto-táxi”, policiais, 
jornalistas, pessoas portadoras de deficiência física e comunidades caren-
ciadas na Cidade da Beira e Distrito de Mutua.

NACIONAL

Filipe Nyusi, Presidente da República
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A directora para África da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) defen-
deu acesso equitativo a uma futura 
vacina para a Covid-19, lembrando 
que “com demasiada frequência”, os 
países africanos ficam “no fim da fila”.

“É evidente que à medida que a co-
munidade internacional se reúne para 
desenvolver vacinas e terapêuticas se-
guras e eficazes para a Covid-19, a igual-
dade deve ser um foco central destes 
esforços”, disse Matshidiso Moeti.

A responsável, que falava há dias numa 
conferência sobre a Covid-19 e o desen-
volvimento de uma vacina em África, 
incentivou, por isso, a comunidade inter-
nacional e os países africanos a tomarem 
medidas concretas para assegurar o aces-
so em igualdade de circunstâncias.

“Com demasiada frequência, os 
países africanos acabam no fim da fila 
para novas tecnologias, incluindo vaci-
nas. Estes produtos que salvam vidas 
devem estar disponíveis para todos e 
não apenas para aqueles que podem 
pagar”, sustentou.

A OMS e os seus parceiros lançaram 
o Acelerador de Acesso a Ferramentas 
Covid-19 (ACT, na sigla em inglês) para 
acelerar o desenvolvimento, produção 
e acesso equitativo a diagnósticos, ter-

A cerimónia contou com a presença 
de representantes da equipa sénior 
feminina de voleibol da UPMaputo, 
Campeã africana da zona VI, a Vice 
Reitora de Administração e Recursos,  
Marisa Mendonça, a Assesssora do 
Reitor para Administração e madrinha 
das meninas de ouro do Voleibol da 
região austral de África, Carla Mabote, 
o Presidente do Clube UPMaputo, 
Rogério Cossa, entre outros dirigentes  
universitários, que, quiseram acom-
panhar de perto mais um momento 
do reforço dos laços de amizade e 
cooperação entre o BCI e a Pedagógica 
de Maputo. 

A representante do BCI, Ana Zara, 
lembrou que esta é mais uma oferta 
do BCI que vem reforçar o apoio que 
o Banco tem dado à UPMaputo, com 
particular destaque ao Desporto, onde 
o BCI é o principal patrocinador. Os 
atletas vestem equipamento com o 
timbre do BCI e agora passam tam-
bém a ter a máscara com o mesmo 
timbre e cores.

Denominada “A Percepção dos Ci-
dadãos Sobre os Direitos Humanos”, 
conforme resultados, de um total de 
579 inquiridos nas províncias de Ma-
puto, Inhambane, Sofala, Tete, Nam-
pula e Cabo Delgado, cerca de 80% dos 
participantes, na maior parte mulheres, 
afirmaram ter conhecimento de forma 
geral sobre os Direitos Humanos, mas 
não de forma detalhada, embora, os 
direito à vida, saúde, educação e família 
tenham sido citados como os mais im-
portantes, sendo, igualmente, saúde e 
educação mencionados como os mais 
negados à classe feminina.

Por outro lado, dos inquiridos na 
pesquisa, dos que afirmaram con-
hecer apenas 13,7% acredita que em 
Moçambique os Direitos Humanos 
são promovidos. Ou seja, para a maior 
parte dos cidadãos no país, a sua pro-
moção está “aquém do desejado”.

Entre os mais violados em Moçam-
bique, segundo a pesquisa, os ci-
dadãos apontaram o direito à liber-
dade de expressão e liberdade política.

Como razão para a violação dos di-
reitos, os cidadãos apontaram ainda, 
que o funcionamento deficitário dos 

A directora para África da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) defendeu acesso equita-
tivo a uma futura vacina para a 
Covid-19, lembrando que “com 
demasiada frequência”, os países 
africanos ficam “no fim da fila”.

Acesso quantitativo das 
vacinas para África

Máscaras do BCI 
nos rostos da UP Maputo

Promoção de Direitos Humanos longe 
da satisfação

apêuticas e vacinas para a Covid-19.
A organização está também a tra-

balhar com a Aliança para as Vacinas 
(GAVI) e outras organizações para asse-
gurar “uma distribuição justa” de vaci-
nas a todos os países, com o objetivo 
de fornecer dois mil milhões de doses 

a nível mundial para populações de 
alto risco, incluindo mil milhões para 
países de rendimento médio e baixo.

A nível mundial, existem quase 150 
candidatos à vacina Covid-19 e atual-
mente 19 estão em ensaios clínicos.

A África do Sul é o primeiro país do 
continente a participar num ensaio 
clínico, com a Universidade de Wit-
watersrand, em Joanesburgo, a testar 
uma vacina desenvolvida pelo Oxford 
Jenner Institute, da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido.

Espera-se que a vacina sul-africana Ox-
1Cov-19 VIDA-Trial envolva 2000 voluntári-
os com idades entre os 18-65 anos e inclua 
algumas pessoas que vivem com VIH.

A vacina já está a ser testada no Re-
ino Unido e no Brasil com milhares de 

Jorge Ferrão, Reitor da UPMaputo, 
enalteceu o gesto do BCI e falou do 
compromisso da nossa  universidade 
no reforço das medidas de Biosegu-
rança numa altura em que se aproxi-
ma o retomar das aulas presenciais. 

Temos perto de 14 mil estudantes, 
precisamos de garantir que todos ten-
ham máscaras e encontrem no espaço 
da Universidade condições seguras 
para prosseguirem com os estudos 
sem correr o risco de contaminação 
pelo Coronavírus, disse Jorge Ferrão, fri-
sando que a saúde dos estudantes, pro-
fessores e funcionários está em primeiro 
lugar. Não podemos correr riscos. 

Recorde-se que no âmbito das me-
didas de prevenção e combate a Covid 
-19, a Faculdade de Ciências Naturais e 
Matemática, através do Departamento 
de Química está a produzir álcool e álcool 
gel com o padrão exigido pela OMS. 

As primeiras amostras já foram dis-
tribuídas para o agrado de docentes e 
funcionários técnicos administrativos. 
(Redacção)

órgãos de justiça é a maior causa, moti-
vada pelo sentimento de impunidade 
que paira. Aliás, a pesquisa realça que 
os cidadãos citam a polícia como a 
instituição do Estado “mais prevarica-
dora” quanto aos Direitos Humanos.

Apoiado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
a Noruega, e outros parceiros, o relatório 
da Percepção dos Cidadãos Sobre os 
Direitos Humanos em Moçambique foi 
elaborado nos últimos dois anos.

No lançamento sobre o documento, 
na semana transacta, em Maputo, partic-
iparam diversas entidades da sociedade 
civil e do Governo, viradas a questões 
de direito e que reconheceram a neces-
sidade do engajamento de todos com 
vista ao respeito dos mesmos.

No entanto, falando sobre o lança-
mento do relatório da pesquisa, o vice-

ministro da Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Filimão Suázi, disse 
que o Governo garante continuar a de-
senvolver acções visando a defesa dos 
direitos humanos em Moçambique.

"Temos estado a melhorar os nos-
sos serviços, procurando aproximá-
los cada vez mais ao cidadão. A este 
respeito, o governo tornou uma 
prioridade a melhoria da plataforma 
registral, tendo em vista um maior 
número de registos, particularmente 
das crianças menores de cinco anos. 
E isto, deverá criar maior capacidade 
futura dessas crianças para desem-
penhar um papel activo na sociedade. 
A República de Moçambique possui 
uma constituição forte em matéria de 
direitos humanos e um Conselho Con-
stitucional vigoroso, para garantir que 
ela seja cumprida", frisou. 

participantes.
“Encorajo mais países da região a 

juntarem-se a estes ensaios, para que 
os contextos e a resposta imunitária 
das populações em África sejam tidos 
em conta nos estudos”, disse Moeti.

África “tem os conhecimentos 
científicos necessários para contribuir 
amplamente para a procura de uma 
vacina eficaz. Os nossos investiga-
dores ajudaram a desenvolver vacinas 
contra doenças transmissíveis como 
a meningite, ébola, febre-amarela e 
uma série de outras ameaças comuns 
à saúde na região”, acrescentou.

O número de mortos em África devido 
à Covid-19 subiu hoje para 12.206, mais 
251 nas últimas 24 horas, em cerca de 522 
mil casos, segundo os dados mais recen-
tes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Con-
trolo e Prevenção de Doenças da 
União Africana (África CDC), o número 
de infetados subiu para 522.104, mais 
14.018 nas últimas 24 horas, enquanto 
o número de recuperados é hoje de 
254.361, mais 9.293. Com mais de 220 
mil casos e 3.600 mortes, a África do Sul 
representa mais de 43% do total de in-
feções no continente. (Redacção) 

Prevenção e combate à Covid-19

Segundo percepção de cidadãos  

O Banco Comercial e de Investimentos - BCI, ofereceu na última quinta-feira 
uma quantidade considerável de máscaras de proteção facial, para serem 
usadas por atletas do Clube Desportivo da UPMaputo e funcionários desta 
Universidade, no âmbito da prevenção e combate à pandamia da Covid-19.

Segundo pesquisa promovida pela 
sociedade civil, através do Mecanis-
mo de Revisão Periódica Universal 
(MRPU), apenas 13,7% das pessoas 
inquiridas em seis províncias 
acredita que em Moçambique os 
Direitos Humanos são promovidos, 
sendo que a maioria considera que 
está “aquém do desejado”.

- Defende a OMS que está a trabalhar com a Aliança na produção de Vacinas (GAVI) e outras organizações para as-
segurar “uma distribuição justa das mesmas em todos os países do mundo

NACIONAL

Matshidiso Moeti
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CENTRAIS

Estudantes da 12ª classe que, por quatros meses, ficaram sem estudar, devido às medidas restritivas decretadas pelo Governo, não só contra o sector da Educação mas a tantos 
outros, em resposta à luta contra a pandemia da Covid-19, constituem o grupo pioneiro para o retorno às aulas presenciais, previsto para o próximo dia 27 de Julho. No entanto, 
encarregados de Educação e alguns estudantes mostram-se preocupados.

Estudantes da 12ª classe na linha da frente 

do Estado. Refira-se que o Executivo 
anunciou serem necessários 700 mil-
hões de dólares para lidar com a Co-
vid-19 no país e deste valor já havia 
encaixado cerca da metade.

Quanto às escolas de nível primária, 
Osvaldo Machatine diz que ainda 
está a ser feito o levantamento das 
instituições para se saber quais tem 
condições e quais é que não e só de-
pois disso é se vai calcular e anunciar o 
valor necessário para as intervenções 
de reabilitação das infra-estruturas de 
fornecimento de água e sanitários e 
construção, em alguns casos. 

ENCARREGADOS 
E ESTUDANTES PREOCUPADOS 

Na verdade, o retorno às aulas está 
a criar barulho numa altura em que o 
Ministério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINEDH) trabalha 
a todo gás com vista a melhoria das 
condições no que diz respeito ao mel-
horamento das condições de higiene 
e alocação de material que possam 
fazer face às medidas de prevenção nas 
escolas. E neste contexto, o Governo 
anunciou a retoma, no final do mês, do 
primeiro grupo constituído por estu-
dantes da 12ª classe, uma classe com 
exame e terminal do nível secundário.

Por ser um assunto bastante sen-

feitas nas instituições de ensino que ai-
nda não estão em condições.

Vai decorrer, segundo Machatine, 
a reabilitação das fontes de água nas 
escolas e casas de banho, num prazo 
de 55 dias. Mas porque há escolas 
sem sequer casa de banho ou fonte 
de água (bastante útil – sempre foi útil 
e necessária - nos últimos dias para a 
lavagem das mãos), aqui decorrerão 
mexidas de raiz que vão durar 90 dias.

“O Governo encontra-se a fazer o 
levantamento de todas as infra-estru-
turas escolares existentes, quer seja do 
nível secundário, primário, quer seja in-
stitutos de formação de professores e 
internatos”, disse o ministro das Obras 
Públicas, para depois referir que o ob-
jectivo é de aferir quais as instituições 
de ensino tem condições de leccionar 
garantindo protecção aos formandos.

No país existem 667 escolas de nível 
secundário, 27 institutos de formação de 
professores e 157 centros de internato.

O valor para esta investida no sec-
tor da Educação já está garantida pelo 
Governo, necessariamente para a 
reabilitação ou à reposição destas in-
fraestruturas”, avançou o ministro.

Questionado sobre a proveniência 
da verba, Machatine diz que o Execu-
tivo tem o valor recebido em forma 
de apoio para fazer face à Covid-19 e 
também capital que surge dos cofres 

sível, o Público fez-se à rua e abordou 
alguns encarregados da educação 
que, entretanto, não esconderam as 
suas diferenças sobre a matéria, com 
uns a concordarem com a urgência de 
ter que se voltar às aulas presenciais e 
outros a verem tal possibilidade como 
grande atentado à saúde pública.

Ao Público, os encarregados vão 
mais longe, explicando que, o retorno 
às aulas pode trazer mais problemas 
de saúde para os seus filhos e quest-
ionam se haverá controlo rigoroso das 
crianças nas escolas. Aliás, na opinião 
daqueles encarregados, maior parte 
dos alunos não tem o mínimo de con-
sciência sobre os cuidados a tomarem 
no âmbito de prevenção e combate à 
pandemia, carecendo de acompan-
hamento directo dos respectivos pais 
e demais membros das suas famílias.

A outra preocupação dos pais e 
encarregados da educação é que, a 
ter que se regressar às aulas presenci-
ais, que medidas seriam tomadas no 
caso de um aluno ou professor acusar 
positivo em Covid-19? Os alunos e o 
respectivo professor recolheriam em 
bloco para a quarentena ou, simples-
mente, ficaria o infectado?

São estas e outras matérias que para 
os encarregados carecem de alguma 
reflexão, a mais profunda possível para 
que as escolas não sejam focos de 

transmissões comunitárias.
Julho Pedro, pai de dois filhos, estan-

do o primeiro a frequentar a 11ª classe e 
o segundo a 8ª classe numa das escolas 
da capital do país, questiona como é 
que o Governo pretende retornar às 
aulas numa altura em que o número 
de casos de infecções pelo novo coro-
navírus está aumentar no país.

Ao Jornal, a fonte disse, igualmente, 
que o Governo, através do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Huma-
no (MINEDH), deve criar mecanismos 
de controlo cerrado nas escolas como 
forma de evitar a propagação da Cov-
id-19, sobretudo no que diz respeito ao 
uso de máscara e lavagem das mãos e 
outras medidas de prevenção sob pena 
de ser um esforço em vão.

 “Como sabem, maior parte dos nos-
sos alunos não estão preparados para 
enfrentar essa realidade, agora não 
imagino expor as crianças todos os 
dias, para irem a escola, pode aumentar 
a contaminação. Por isso, vai ser difícil 
mandar os meus filhos na escola. Será 
que haverá transporte que vai levar 
os alunos de casa à escola e vice-versa, 
em perfeitas condições de segurança?”, 
questionou a fonte, que acredita que, 
com a reabertura das aulas, haverá 
mais riscos de contaminação do que de 
aproveitamento pedagógico. 

Por seu turno, Vicente Matusse, 
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Com efeito, o regresso às aulas pres-

enciais está marcado para dia 27 deste 
mês, porém, nem todos os alunos vol-
tam à escola. Igualmente, irão voltar às 
aulas em final deste mês todos aqueles 
que estão a fazer a formação de pro-
fessores, no âmbito de relaxamento 
concedido pelo Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi ao sector da Educação.

Esta informação foi anunciada no 
fim da última sessão do Conselho de 
Ministros que, entre vários temas abor-
dados, debateu sobre um que mexe 
com toda a sociedade e que tem a ver 
com o regresso às aulas presenciais em 
tempos da Covid-19. E para já, o Execu-
tivo definiu 27 de Julho como dia da re-
toma ao ensino. Tal abrange os alunos 
da 12ª classe e a formação de professo-
res, nas instituições em condições de 
garantir a protecção dos formandos.

“Estamos a falar de 171 escolas que 
leccionam a 12ª classe e 19 institutos de 
formação de professores em condições, 
sem problemas de água e sanitários, 
que retomarão nesta primeira fase”, ex-
plica o porta-voz do Governo, Filimão 
Suazi, que logo de seguida convidou a 
Osvaldo Machatine, titular da pasta de 
Obras Públicas e Recursos Hídricos para 
explicar sobre as intervenções a serem 

Retorno às aulas presenciais com a propagação da Covid-19

• O primeiro grupo reinicia aulas presenciais a 27 de Julho corrente, incluindo cursos vocacionados à formação professores
• Encarregados de Educação e estudantes mostram-se preocupados
• Ensino Superior privado precisa de 50 milhões de meticais para contrariar a Covid-19
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Três cursos de pós-graduação 
do Instituto Superior de Altos 
Estudos e Negócios (ISAEN), 
uma unidade orgânica da 
Universidade Politécnica, 
foram, recentemente, acred-
itados pelo Conselho Nacional 
de Avaliação de Qualidade do 
Ensino Superior (CNAQ), órgão 
responsável pela implemen-
tação e supervisão do Sistema 
Nacional de Avaliação, Acredi-
tação e Garantia de Qualidade 
do Ensino Superior, com vista a 
adequá-los à legislação.

Pós-graduação com 
certificado de qualidade

Trata-se do Programa de Mestrado 
em Gestão de Empresas, o primeiro 
curso de pós-graduação que a Univer-
sidade Politécnica introduziu no mer-
cado, em 1999, em parceria com o In-
stituto Superior de Economia e Gestão 
de Lisboa (ISEG), que foi, pela primeira 
vez, submetido à avaliação externa 
através do CNAQ, para aferir a quali-
dade deste Programa de Mestrado.

Foram, igualmente, pré-acreditados 
os programas de Mestrado em Pensa-
mento Contemporâneo e Desen-

que é o ideal no ensino superior”, con-
siderou Iolanda Wane.

Mais do que comprovar a qualidade, 
este processo permitiu à instituição 
avaliar o seu próprio funcionamento. 
“Não basta ter docentes e estudantes 
na sala de aulas, é necessário aferir 
como o processo decorre. Foi impor-
tante ter a oportunidade de ver o que 
era necessário melhorar”.

Entretanto, para além da submissão 
dos seus cursos a acreditação e avalia-
ção, está em curso, no ISAEN, o proces-
so de revisão curricular dos programas 
de Mestrado em Vias de Comunicação 
e de Mestrado em Contabilidade, Fis-
calidade e Finanças Empresariais.

Sobre a revisão do Programa de 
Mestrado em Vias de Comunicação, o 
coordenador do processo, Engenheiro 
Ruy Cravo, explicou que a mesma tem 
em vista a actualização dos conteúdos, 
tendo em conta o contexto actual, 
onde se aposta mais na tecnologia e 
há maior preocupação com o meio 
ambiente.

“O mundo mudou e hoje já se fala 

volvimento e de Doutoramento em 
Estudos de Desenvolvimento, recém-
introduzidos na instituição e que, de 
acordo com a legislação, deviam ser 
avaliados pelo órgão competente 
(CNAQ) antes de serem lançados no 
mercado.

Para a Doutora Iolanda Wane, coor-
denadora da Comissão de Auto-Aval-
iação do ISAEN, este resultado consti-
tui um reconhecimento ao trabalho 
que a instituição vem desenvolvendo 
com vista a responder às necessidades 
do mercado.

“O Instituto Superior de Altos Es-
tudos e Negócios e a Universidade 
Politécnica estão a formar profissionais 
com qualidade, por isso a avaliação, a 
que fomos submetidos provou que 
não estávamos muito longe daquilo 

do petróleo e do gás, o que coloca 
novos desafios à capacidade do nosso 
mercado em termos de profissionais 
preparados para preencher postos 
de trabalho nessa área. As vias de co-
municação são indispensáveis para o 
progresso de um País. Temos, por ex-
emplo, o caso de Cabo Delgado, que 
vai registar um grande desenvolvim-
ento e o relançamento da cabotagem 
marítima. Por isso este conhecimento 
vai ser muito útil”, sublinhou.

Essencialmente, acrescentou Ruy 
Cravo, a revisão vai permitir a in-
trodução de conteúdos ligados a tec-
nologias de baixo custo, mas de alto 
rendimento, inovação, planificação, 
monitoria e controlo com recurso a 
sistemas de softwares de gestão, entre 
outros. (FDS)

Na Universidade politécnica

CENTRAIS

Estudantes da 12ª classe na linha da frente 

lias e as instituições a se manterem 
em activo, distribuídas de maneira 
desigual pelo país e pelas instituições 
de ensino superior privado”.

Aliás, Agostinho Vuma referiu que 
este tema desperta o interesse de toda 
a sociedade e que tem sido objecto dos 
mais acesos debates em diversos círcu-
los sociais, mais concretamente depois 
do mais recente anúncio do Presidente 
da República, da possibilidade do re-
laxamento das medidas decretadas 
no contexto do Estado de Emergência 
para a retoma das aulas presenciais.

“Sendo a CTA, confederação que 
congrega interesses privados, este 
tema interessa sabido que, do total 
das cerca de 57 instituições de ensino 
superior no país, 65% são privadas, 
portanto, unidades empresariais”, disse 
Agostinho Vuma. 

No entanto, observou que a interessa 
à CTA encontrar-se melhores saídas para 
assegurar a continuidade das aulas, em 

70 anos de idade, pai de cinco filhos 
e 3 netas, sendo que o filho mais 

velho frequenta o curso superior na Uni-
versidade Eduardo Mondlane (UEM), 
defende o retorno às aulas como forma 
de dar espaço aos alunos a serem ma-
triculados no próximo ano. “Se não hou-
ver aulas este ano, serão sacrificadas as 
crianças que pretenderem ingressar pela 
primeira vez ao ensino e/ou mesmo aos 
outros ciclos ao longo do próximo ano 
lectivo, porque não haverá vagas em 
número suficiente, visto este ano não se 
ter lecionado o suficiente”, frisou.

Para além dos encarregados de Educa-
ção, alguns alunos também mostram-se 
desesperados com a urgência do seu re-
torno às aulas, e questionam se vão a tem-
po de recuperar o tempo perdido ou não. 

“É muito triste, estivemos quase quatro 
meses sem aulas, muita matéria ficou de 
fora, hoje falam de retorno às aulas, numa 
altura em que o número de casos de con-
taminações pela pandemia da Covid-19 
está a aumentar no país. Será que haverá 
controlo e segurança para que as crianças 
não se infectem nas escolas? Para nós, o 
melhor seria deixar este ano passar sem 
aulas”, consideram alguns alunos das dife-
rentes escolas da capital moçambicana 
que respondem por Domingos, Adelto, 
Paulo e Filipa, respectivamente.

RETORNO 
FASEADO É IRREVERSIVEL

Entretanto, o Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano 

(MINEDH), através do respectivo Chefe 
do Departamento de Estudos e Plani-
ficação, na Direcção Provincial da Edu-
cação da Cidade de Maputo, diz que 
o retorno as aulas é irreversível. “ Está 
tudo aposto para o retorno às aulas. 
Neste momento, o MINDEH e o sector 
da saúde estão a trabalhar a todo gás 
na melhoria das condições nalguns 
estabelecimentos de ensino”.

Disse que, o retorno às aulas será de 
forma gradual, sendo que, a primeira 
fase, poderá abranger os estudantes 
universitários e alunos de ensino 
secundário. 

Para já, os da 12ª classe regressam às 
aulas presenciais no próximo dia 27 de 
Julho corrente, segundo projecções 
do sector da Educação. 

condições de segurança e na comple-
mentaridade das acções do Estado no 
âmbito do ensino superior. 

Portanto, sublinhou, “temos aqui 
a componente empresarial a casar-
se com a componente social e, nes-
ta última, existe também o interesse 
de assegurar a saúde dos utentes 
dos estabelecimentos do ensino 
superior, considerando que, acima 
de tudo, a estabilidade da saúde hu-
mana deve ser considerada como o 
maior factor a preservar”.

Dai que, olhando para este 
quadro, interessa à CTA, primeiro, 
discutir sobre os reais impactos da 
Covid-19 nas instituições do en-
sino superior; segundo, avaliar as 
condições para a retoma do ensino 
presencial e, terceiro, conciliar a ne-
cessidade de assegurar a educação 
como negócio e a protecção social 
como a principal aposta de todos, 
no contexto desta pandemia.  

Uma sondagem feita pela Asso-
ciação das Instituições de Ensino Su-
perior Privadas (AIESP), junto às insti-
tuições de ensino superior privadas, 
tornada pública última quarta-feira 
pela Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), 
revela que a soma total das recei-
tas em risco devido aos estudantes 
vulneráveis subscreve-se em cerca 
de 50 milhões de meticais. E como 
solução, Agostinho Vuma, Presi-
dente da CTA defende a injecção de 
igual montante, isto é, de 50 milhões 
de meticais como forma de ajudar os 
estudantes, suas famílias e as institu-
ições a se manterem em activo.

Agostinho Vuma, Presidente da 
CTA revelou estes dados na abertura 
da Webinar, que além do Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Ensino Superior 
e Técnico Profissional, Gabriel Salimo, 
teve também a participação dos 
reitores e directores gerais das insti-
tuições de ensino superior privado 
com objectivo de avaliar o impacto 
da Covid-19 no ensino superior e as 
condições para a retoma do regime 
presencial de aulas, este prejuízo.

Esta sondagem, de acordo com 
o Presidente da CTA, revelou que a 
pandemia reduziu o nível das suas 
receitas que resultam do pagamen-
to das propinas para menos de 50% 
e revelou, ainda, que os devedores, 
só 25%, não o fazem por questões 
de vulnerabilidade.

Relativamente à soma total das 
receitas em risco devido aos estu-
dantes vulneráveis, avaliada em 
cerca de 50 milhões de meticais, 
Agostinho Vuma revelou que, “esta 
é a soma que as instituições neces-
sitam de injecção actualmente, e 
ajudaria aos estudantes, suas famí-

Ensino Superior Privado “pede” salvação 

Iolanda Wane, coordenadora da Comissão de Auto-Avaliação do ISAEN

Agostinho Vuma, Presidente da CTA
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Os últimos dados do Purchas-
ing Managers’ Index™ (PMI™) 
revelam um declínio consideráv-
el no sector privado moçambi-
cano, enquanto vigoram as me-
didas de isolamento obrigatório 
criadas para travar a propagação 
da doença por coronavírus 
(Covid-19). A propósito, Fáusio 
Mussá, economista-chefe do 
Standard Bank, refere que "no 
nosso cenário base actualizado, 
o crescimento do PIB abranda 
dos 1,7% registados durante o 
primeiro trimestre de 2020 para 
-3,3% durante o segundo trimes-
tre de 2020, permanecendo em 
recessão durante o resto do ano, 
a -1,0% para o terceiro trimestre 
de 2020, e -0,9% para o quarto 
trimestre de 2020, surgindo a 
recuperação a partir de 2021, 
suportada pelo investimento 
nos projectos de gás natural 
em curso (Coral FLNG e Mo-
zambique LNG), com valores de 
investimento superiores a 35 mil 
milhões de USD."

João Figueiredo, Presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) do Moza Banco, é um 
dos nomeados para o prémio 
Banqueiro Africano do Ano, um 
reconhecimento atribuído com 
o patrocínio do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), du-
rante os Encontros Anuais desta 
instituição financeira multilat-
eral, que recentemente tornou 
pública a boa nova.

Investimento no gás suporta 
economia

Figueiredo na corrida do 
Banqueiro Africanomuitos países já passaram o pico do 

número de infeções diárias por Co-
vid-19. Por conseguinte, a maioria dos 
governos começou a atenuar as me-
didas de distanciamento social, à me-
dida que preparam as suas economias 
para um "novo normal".

O economista-chefe do Standard 
Bank acrescenta que em Moçam-
bique, o Estado de Emergência, em 
vigor desde Abril, foi prorrogado até 
Julho para ajudar a conter a propaga-
ção da pandemia. No entanto, refere 
que como era esperado, mesmo com 
o aumento do número de casos, o 
governo atenuou algumas das medi-
das restritivas, de forma a apoiar a activ-
idade económica. As escolas irão abrir 
de forma gradual, o sistema de saúde 
será reforçado com mais funcionários, 
as empresas assistirão a um aumento 
no número de trabalhadores permiti-
dos, de 1/3 para cerca de 50%, estando 
igualmente a ser considerada a aber-
tura aos voos internacionais.

"No nosso cenário base actualizado, 
o crescimento do PIB abranda dos 
1,7% registados durante o primeiro 
trimestre de 2020 para -3,3% durante 
o segundo trimestre de 2020, per-
manecendo em recessão durante o 
resto do ano, a -1,0% para o terceiro 
trimestre de 2020, e -0,9% para o 
quarto trimestre de 2020, surgindo a 
recuperação a partir de 2021, supor-
tada pelo investimento nos projectos 
de gás natural em curso (Coral FLNG 
e Mozambique LNG), com valores de 
investimento superiores a 35 mil mil-
hões de USD."

Refira-se que o PMI™ do Standard 
Bank Moçambique é compilado pela 
IHS Markit a partir das respostas aos 
questionários enviados aos diretores 
de compras de um painel de cerca 
de 400 empresas do setor privado. O 
painel é estratificado por setor espe-
cífico e dimensão das empresas em 

mendas de forma acentuada, em 
Junho, evidenciando uma capacidade 
excedentária à medida que a procura 
diminuía. O menor crescimento das 
vendas também levou as empresas a 
reduzir os recursos humanos, embora 
este tenha sido um declínio ligeiro. 
Ainda em Junho último, os esforços 
para reduzir os custos implicou uma 
descida dos salários no sector privado 
a um ritmo sem precedentes, com os 
membros do painel a aplicar reduções 
salariais significativas por forma a lidar 
com o abrandamento das receitas du-
rante a pandemia. 

Os custos totais dos meios de 
produção caíram pelo terceiro mês 
consecutivo, impulsionados por uma 
descida nos preços dos fornecedores. 
Paralelamente, os encargos com a 
produção também registaram um 
declínio, motivado sobretudo pelos 
descontos para os clientes. Os fornece-
dores continuaram a enfrentar dificul-
dades no fornecimento das empresas 
devido ao isolamento obrigatório a 
nível nacional, o que provocou um 
aumento ainda maior dos prazos de 
entrega. Em particular, a deterioração 
registou o valor mais alto na história 
da série (que começou em abril de 
2015). De acordo com o inquérito, 
apesar do baixo nível de actividade e 
de procura pelo terceiro mês consecu-
tivo, em Moçambique, a confiança 
das empresas em relação à produção 
futura manteve-se forte. A maioria das 
empresas salientou que ainda espe-
ram um crescimento nos próximos 
12 meses, contanto que o isolamento 
obrigatório seja retirado em breve.

Para Fáusio Mussá, economista-
chefe do Standard Bank, Moçambique 
continua a assistir a um aumento no 
número de infeções por Covid-19, o 
que sugere incerteza quanto à data 
e ao número em que será atingido o 
pico de casos diários. A nível global, 

que têm impulsionado o crescimento 
e o desenvolvimento, criando deste 
modo novas oportunidades económi-
cas para cidadãos e comunidades em 
todo o continente.

Para além do PCA do Moza Banco, 
foram nomeados Ade Ayeyemi, do 
Ecobank; Tarek Fayed, do Banco do 

ano estão agendados para Abidjan, 
Costa do Marfim.

Refira-se que Moza Banco é o único 
representante da lusofonia no conjun-
to de galardões que serão entregues 
e, caso vença, será a segunda vez que 
João Figueiredo trará este prémio para 
Moçambique. (Redacção)

termos de número de colaboradores, 
com base nas contribuições para o PIB. 
Os setores abrangidos pelo inquérito 
incluem a agricultura, a mineração, 
o setor manufatureiro, a construção, 
o comércio por grosso, o comércio a 
retalho e os serviços. As respostas ao 
inquérito são recolhidas na segunda 
metade de cada mês e indicam a di-
reção da mudança em relação ao mês 
anterior. Um índice de difusão é calcu-
lado para cada variável do inquérito. 
O índice corresponde à soma da per-
centagem de respostas de “evolução 
positiva” com metade da percenta-
gem de respostas de “ausência de al-

terações”. Os índices variam entre 0 e 
100, sendo que um valor superior a 50 
indica um aumento global em relação 
ao mês anterior e um valor inferior a 50 
uma diminuição global. Os índices são 
depois corrigidos de sazonalidade. O 
principal valor é o Purchasing Manag-
ers’ Index™ (PMI). 

O PMI baseia-se na média pon-
derada dos cinco índices seguintes: 
Novas encomendas (30%), Produção 
(25%), Emprego (20%), Prazos de en-
trega dos fornecedores (15%) e Stocks 
de aquisições (10%). Para o cálculo do 
PMI o Índice de prazos de entrega dos 
fornecedores é invertido de modo a 
que a sua evolução siga uma direção 
comparável à dos outros índices. Os 
dados subjacentes ao inquérito não 
são revistos após a publicação, mas os 
fatores de correção sazonal poderão 
ser revistos ocasionalmente, se for 
caso disso, o que se refletirá na série de 
dados corrigida de sazonalidade. Os 
dados de Junho de 2020 foram recol-
hidos em 12 - 25 Junho de 2020.ANSELMO SENGO                                        

sengoans@yahoo.com.br
  
Segundo resultados do inquérito, 

a actividade registou uma descida 
abrupta em Junho findo, com muitas 
empresas a fechar e outras a enfrentar 
quedas acentuadas na procura. No 
mesmo período, os números relativos 
ao emprego também diminuíram, 
ainda que ligeiramente, não obstante, 
as empresas continuarem confiantes 
num aumento da produção, no decor-
rer do próximo ano.

O principal valor calculado pelo 
inquérito é o Purchasing Managers’ 
Index™ (PMI™), onde valores acima de 
50,0 apontam para uma melhoria nas 
condições para as empresas no mês 
anterior, enquanto os registos abaixo 
de 50,0 mostram uma deterioração. 

Assim, em Junho último, o principal 
indicador do PMI situou-se nos 41,7, 
que representa um valor mais alto dos 
últimos três meses, sendo que o valor 
mas baixo de sempre, foi registado em 
Abril passado. 

Todavia, o registo assinalou um forte 
declínio nas condições para as empre-
sas, com os principais índices, como a 
produção, novas encomendas e em-
prego, a situarem-se abaixo do valor 
neutro de 50,0.

A actividade empresarial caiu a 
um ritmo substancial em Junho, nas 
empresas moçambicanas, situação 
essa que foi predominantemente as-
sociada à pandemia de coronavírus e 
ao prolongamento das medidas de 
isolamento obrigatório ao longo do 
mês. No entanto, a taxa de declínio foi 
a mais lenta desde Março.

As condições de procura registaram 
igualmente um abrandamento, à me-
dida que as novas encomendas caíam 
abruptamente no sector privado e isto 
levou a que as empresas reduzissem 
a aquisição de meios de produção e 
limitassem os stocks.

Em contrapartida, as taxas de de-
clínio dos três indicadores foram as 
mais baixas dos últimos três meses. 
Entretanto, as empresas moçambi-
canas conseguiram reduzir as enco-

De acordo com o BAD, a iniciativa 
visa fundamentalmente enaltecer as 
realizações de empresas e indivíduos 
que contribuem para a transformação 
e desenvolvimento do sector finan-
ceiro ao nível do continente africano.

Outrossim, visa reconhecer os es-
forços empreendidos por aqueles 

Cairo-Egipto; James Nwangi, do Equity 
Bank do Kenya; e Herbert Wigwe, do 
Acess Bank da Nigéria.

Com a iniciativa pretende-se igual-
mente homenagear o Banco Afri-
cano do Ano, Governador do Banco 
Central do Ano, Banco de Investi-
mento do Ano, Banco Regional do 
Ano, Prémio de Inovação em Serviços 
Financeiros, Prémio de Realização Vi-
talícia, Ministro das Finanças do Ano, 
Negócio do Ano – Dívida, entre out-
ras categorias.

Os galardões serão atribuídos num 
encontro virtual, que deverá acontecer 
no dia 26 de Agosto do ano em curso, 
na mesma semana em que o Banco 
Africano de Desenvolvimento realiza 
os seus Encontros Anuais, que este 

A partir do próximo ano

Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank
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O ministro da Indústria e Comér-
cio, Carlos Mesquita, instou, na 
última quarta-feira, às empresas 
instaladas no Parque Indus-
trial de Beluluane, localizado na 
província de Maputo, a con-
tribuírem para a redução das 
exportações da matéria-prima 
nacional, apostando cada vez 
mais na sua transformação local.

Depois de assinar, sexta-feira 
última, o contrato de participa-
ção no financiamento da Total, 
num valor de 15.8 mil milhões 
de dólares, o FNB mostra 
interesse em ser um parceiro 
forte no negócio do gás natural 
de Moçambique. Para isso FNB 
assegura que, como parte do 
FirstRand Group, o maior grupo 
financeiro africano por capital-
ização bolsista, pretende entrar 
noutros grandes projectos do 
Gas natural em Moçambique, 
da mesma forma que entrou no 
financiamento da Total, num 
consórcio de 20 instituições 
bancárias que concederam 15.8 
mil milhões de dólares, cujos úl-
timos contratos foram assinados 
na última sexta-feira. Bem como 
ser um parceiro forte de toda a 
cadeia de valor destes projectos.

Indústrias constituem incentivo 
à produção nacional

FNB no financiamento à 
empresas nos projectos de gás 

para as pequenas e médias empresas 
(PME), que poderão estabelecer-se 
neste parque de ligações empresariais 
que temos vindo a promover em dife-
rentes sectores da nossa economia”, 
acrescentou.

Carlos Mesquita teceu estas con-
siderações depois de visitar nove in-
dústrias localizadas naquele parque, 
criado em 1999 como Zona Franca, 
que conta, actualmente, com 40 
empresas, que, em conjunto, con-
tribuem com 40% do Produto In-
terno Bruto industrial. Os empreen-

e Comércio assegurou que o Governo 
vai continuar a criar condições para 
que mais empresas, sobretudo nacio-
nais, tenham o Parque Industrial de 
Beluluane como destino preferencial 
das suas iniciativas de investimento. 
“O nosso governo tem a industrializa-
ção como um dos vectores principais 
como estratégia para impulsionar 
o crescimento, a produtividade e a 
competitividade da nossa economia”.

“A par das grandes empresas, enten-
demos que mais oportunidades de-
vem ser igualmente proporcionadas 

gás em Moçambique e o impacto po-
tencialmente transformador no país e 
na região continuam a ser de extrema 
importância tanto para o FNB Moçam-
bique, para o Rand Merchant Bank 
como para o Grupo FirstRand. 

“Para além de constituírem uma 
fonte segura de abastecimento de en-
ergia na região, estes projectos confer-
em igualmente um impulso à econo-
mia e proporcionam oportunidades 
de emprego. O RMB, em parceria com 

a FNB Moçambique, manifesta o seu 
orgulho em desempenhar um papel 
neste tipo de projectos”, comentou 
Wimpie Snyman, Director da Banca 
Corporativa e de Investimentos do 
FNB Moçambique.  

Estes projectos estão igualmente 
em conformidade com a política de 
combustíveis fósseis do FirstRand, 
segundo a qual tem vindo a transferir 
a sua carteira de financiamento para 
o gás natural, como combustível de 
transição fundamental para um abas-
tecimento mundial de energia com 
menor teor de carbono.

Sobre o FNB Moçambique, sabe-se 
que é membro do FirstRand Bank Lim-
ited, o maior grupo financeiro de África 
por capitalização bolsista e uma das 
maiores instituições listadas na Bolsa 
de Valores de Joanesburgo, na África 
do Sul, com presença em 11 países 
africanos, Inglaterra, Emirados Árabes 
Unidos, Índia e China.

O FNB Moçambique opera no mer-
cado nacional desde 2007, com en-
foque na prestação de serviços finan-
ceiros ao segmento de particulares e 
empresas e respectiva cadeia de valor. 
(Cinegroup)

dimentos ocupam uma área de 300 
hectares, restando por explorar os 
remanescentes 400.

Aliás, o ministro da Indústria e Co-
mércio fez saber que, associado ao 
crescimento assinalável do Parque 
Industrial de Beluluane, o Governo 
planeia construir mais dois parques 
do género no País, concretamente nas 
cidades de Nacala e Beira, localizadas 
nas províncias de Nampula e Sofala, 
respectivamente.

A visita enquadra-se nas acções de 
monitoria aos sectores industriais e co-

de vendas, as empresas continuam a 
operar normalmente.

“Constrangimentos existem, mas 
com o alívio de algumas medidas 
pensamos que serão minimizados. 

No primeiro mês (Abril), duas em-
presas optaram por conceder férias 
colectivas aos seus trabalhadores, mas 
depois compreenderam que deviam 
voltar à normalidade. Ainda sofremos 
o impacto, principalmente nas empre-
sas que se dedicam à exportação, dev-
ido ao encerramento das fronteiras”, 
frisou Onório Manuel. (FDS)

mércio, no âmbito de implementação 
das medidas de prevenção e mitiga-
ção da Covid-19 na província e cidade 
de Maputo, que concentram o maior 
parque industrial do País, seguidas por 
Beira e Nampula.

Na ocasião, o director-geral do 
Parque Industrial de Beluluane, Onório 
Manuel, referiu que, apesar do im-
pacto negativo da pandemia, que 
contribuiu para a redução do volume Por detrás deste apelo está o facto 

de maior parte das exportações do 
País ser constituída por minérios, 
produtos agrícolas e pesqueiros, daí 
a necessidade de se aproveitar este 
potencial para alimentar as indústrias 
nacionais, com destaque para as que 
operam naquele parque.

Mais do que reduzir as exportações, 
considerou Carlos Mesquita, a transfor-
mação da matéria-prima por parte das 
indústrias baseadas no Parque Indus-
trial de Beluluane constitui um incen-
tivo à produção nacional e à atracção 
de novos projectos.

A propósito, o ministro da Indústria 

“Esta nossa participação coloca-nos 
num ponto interessante rumo aquilo 
que achamos ser o futuro de Moçam-
bique, em termos de negócio e força 
motriz do desenvolvimento, além, 
claro, da agricultura, que continua a ser 
a maior base de desenvolvimento de 
Moçambique”, disse Higino Mutemba, 
lider do sector de recursos do FNB 
Moçambique, comentando sobre aq-
uilo que está nos planos do grupo. 

Tendo em conta que há uma corrida 
desenfreada de instituições para a par-
ticipação nestes mega-projectos, o FNB 
tem uma equipa dedicada especial-
izada neste sector a fazer o acompan-
hamento e mapeamento das possíveis 
oportunidades disponibilizadas pelas 
empresas de exploração de gás, bem 
como pelo Governo e na construção de 
propostas de valor diferenciadas e de 
valor acrescentado para toda as empre-
sas que operam nesta cadeia de valor. 

Aliás, o Ministro dos Recursos Min-
erais e Energia, Max Tonela, disse na 

Instaladas no Parque Industrial de Beluluane

- Considera Carlos Mesquita

sexta-feira que o Governo pretende 
assegurar a participação de empresas 
moçambicanas e, para tal, está a discu-
tir com o consórcio melhores mecanis-
mos de divulgação de oportunidades, 
além do acesso ao financiamento. E é 
no financiamento que o banco quer 
participar. 

“O Grupo First Rand tem estado a 
virar as suas atenções também para 
o negócio de gás não só em Moçam-
bique. Em vários outros países onde 
nós estamos e há exploração de hi-
drocarbonetos, fazemos de tudo para 
financiar a participação de empresas 
locais nestes mega-projectos e em 
Moçambique queremos ser mais 
fortes ainda nesta vertente”, explicou 
Wimpie Snyman, director de Banco 
Corporativa e de Investimentos do 
FNB do FNB Moçambique. 

O suporte ao desenvolvimento do 
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A Secretaria de Estado da 
Juventude e Emprego (SEJE) 
acaba de brindar a juventude 
moçambicana e o movimento 
associativo em geral. Para o 
efeito, assinou há dias através do 
Instituto Nacional da Juventude 
dois contratos programa com o 
Conselho Nacional da Juventude 
e a VSO, com objectivo de din-
amizar as acções de empodera-
mento da juventude, com vista 
a colocar este grupo etário no 
centro da governação. Para o Os-
waldo Petersburgo, aquele, acto 
reveste-se de grande significado 
programático e estratégico, uma 
vez que, materializa  a promessa 
do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, de empoderar a ju-
ventude como elemento-chave 
para o desenvolvimento do País.

O moçambicano Elthon Chemane foi distinguido o mês passado como 
Melhor Director Nacional (country manager) da Boardroom, uma 
agência de recrutamento de recursos humanos com sede em Johanes-
burg na África do Sul e com representação em 16 países de África, 
Europa e América Latina.

Secretaria do Estado empodera 
juventude

Empreendedor distinguido como melhor gestor

quais endereçamos o nosso profundo 
agradecimento”, enalteceu.

Também com resultado da parceria 
com a VSO, Oswaldo Petersburgo afir-
mou que Governo espera receber no 
presente ano apoio para a operacio-
nalização do Sistema de Acreditação e 
Controlo de Voluntariado, formar 240 
voluntários em matérias de avaliação 

distribuídos aos jovens vulneráveis 
em Cabo Delgado, ao Conselho Na-
cional do Voluntariado, Gabinete da 
Juventude Parlamentar, entre outros 
beneficiários.

“Este gesto fortalece sobremaneira 
o esforço do Governo em promover 
e reconhecer o contributo dado pelos 
voluntários às comunidades locais, aos 

de risco de desastres naturais para 
tornar as comunidades mais resilien-
tes às mudanças climáticas, o que vai 
beneficiar 1.642 pessoas na província 
de Manica.

Serão ainda capacitados mais 
de cinco mil jovens em matérias de 
pequenos negócios, criando grupos 
de poupança juvenil e reforçando a 
sensibilização de adolescentes e jo-
vens em assuntos de Saúde Sexual e 
Reprodutiva na Cidade de Maputo, 
Províncias de Nampula e Manica, lo-
cais onde a VSO desenvolve as suas 
actividades.

“Esta parceria permitirá que mais 
jovens tenham emprego e renda 
para si e para si as famílias. Almeja-se 
igualmente que deste Memorando 
de Entendimento aposte-se mais nos 
voluntários nacionais e na partilha de 
conhecimentos com os estrangeiros 
para melhor assistir as comunidades 
e grupos mais vulneráveis, para asse-
gurar uma sociedade de inclusão e re-
speito pela sua diversidade”, destacou.

No entanto, Oswaldo Petersburgo 
observou que a Secretária de Estado 
da Juventude e Emprego está neste 
momento a levar a acabo uma série 
de acções junto de entidades públicas 

e privadas visando assegurar a imple-
mentação efectiva do plano de acção 
da Política da Juventude, aprovado 
pelo Conselho de Ministros, com 
enfoque para a criação de mais em-
pregos e promoção de estágios pré-
profissionais.

O governante informou igual-
mente que no âmbito dos esforços 
de empoderamento da Juventude e, 
fazendo jus às promessas do Chefe do 
Estado, neste ciclo orçamental, o Gov-
erno reforçou algumas linhas de finan-
ciamento à iniciativas juvenis. A título 
de exemplo, Petersburgo indicou que 
o Fundo de Iniciativa Juvenil (FAIJ), que 
nos anos passados tinha uma dotação 
de cerca de um milhão de meticais, 
neste ano, passou a ter uma adotação 
de 33 milhões de meticais.

“Como SEJE, tudo faremos para ga-
rantir que este valor possa beneficiar 
jovens, sobretudo, a nível dos distritos 
e das localidades”, garantiu.

Para além do FAIJ, o SEJE disse ex-
istir ainda outros fundos que serão 
disponibilizados através do Projecto 
“Moçambique: Desenvolvimento e Em-
poderamento para Jovens”, financiado 
pelo Banco Mundial.

Refira-se que para além destes dos 
memorandos de entendimento, a 
SEJE rubricou sexta-feita em Maputo 
um outro, com o grupo Soico, com 
apoio da Agência das Nações Unidas 
para a População (FNUAP) um acordo 
para promover a exposição de talento 
dos jovens.

Memorando de troca de pastas
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Intervindo depois dos dois actos, 

Oswaldo Peterburgo, Secretário de 
Estado da Juventude e Emprego fez 
saber que através dos contratos pro-
gramas assinados com o CNJ, o Gov-
erno assegura o apoio financeiro na 
sua qualidade de órgão interlocutor 
com o Governo, em representação 
do movimento associativo juvenil 
nacional.

O Contrato Programa ora rubri-
cado, é referente a um conjunto de 
acções, desde a implementação 
das actividades no âmbito do movi-
mento associativo juvenil, bem como 
o desenvolvimento institucional do 
CNJ. O Contrato Programa assinado 
como CNJ é avaliado em 5.134.000, 
00Mt (Cinco Milhões, Cento e Trinta e 
Quadro Meticais) e é válido para o pre-
sente ano de 2020, sendo que os fun-
dos são destinados para o CNJ a nível 
central e para os CPJ’s, bem como a 
realização da Assembleia Geral do CNJ, 
tendo em conta que o actual elenco 
Presidido por Manuel Formiga, está 
fora do mandato.

“Apelamos para que os recursos 
aqui disponibilizados sejam geridos de 
forma criteriosa, observando as regras 
de prestação de contas. Do CNJ es-
pero que com este contrato programa 
haja mais motivação, pro-actividade, 
responsabilidade porque o Governo 
espera transparência na gestão de 
fundos e prestação de conta, e a Socie-
dade estar mais perto do associativis-
mos juvenil”, disse o governante.

Acrescentou que o SEJE e o CNJ es-
tarão mais atentos aos associativismos 
temático na área juvenil, estudantil, 
política e todos esses jovens, devem-se 
agregar por afinidade temática a nível 
do CNJ.

Depois de testemunhar a assinatura 
do Memorando de Entendimento 
com a VSO, Oswaldo Petersburgo disse 
que o mesmo visa o reforço do espírito 
e da acção voluntária e solidária no seio 
da Juventude.

Aliás, o SEJE realçou que como fruto 
da parceria com VSO, o órgão que di-
rige recebeu 3.100 máscaras e 2.000 
litros de álcool em gel no âmbito da 
prevenção e combate a COVID-19 em 
curso no País, parte dos quais, foram 
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Para a indicação do título de melhor 

director nacional, a Boardroom avalia 
os seus gestores seniores com base 
na sua visão, poder na tomada de de-
cisões, modelo organizacional, capaci-
dade de liderança, entre outros itens a 
cada 5 anos.

É neste quadro que Chemane, 
Director Geral da Boardroom em 
Moçambique foi distinguido entre os 
seus homólogos de 16 países onde 
a empresa actua. " Sinto orgulho pela 
distinção, principalmente porque 
Moçambique como uma boa referên-
cia ", disse Elthon Chemane ao nosso 
jornal.

Ele afirma que mais do que a pre-
miação " gostaria que o meu trabalho 
trouxesse resultados evidentes empre-
gando cada vez mais jovens moçam-
bicanos no país".

VISÃO PARA MOÇAMBIQUE

Com apenas 10 anos de presença 
em Moçambique, a multinacional 

Boardroom tem actuado no recruta-
mento e treinamento de recursos hu-
manos para os diversos projectos que 
estão a ser implementados no país.

"A visão que temos é que possamos 
proporcionar aos moçambicanos 
qualificações que lhes permitam usu-
fruir melhor das oportunidades no 
mercado de trabalho. É preciso distin-
guir bem, qualificação de formação ", 
disse Chemane, para quem o mercado 
procura mais gente qualificada para as 
vagas disponíveis.

" Aos formados queremos oferecer 
a qualificação necessária sobretudo 
para o sector de óleo e gás ",afirma o 
nosso interlocutor.

De modo a igualar as oportuni-
dades que o mercado oferece aos jo-
vens moçambicanos, está em curso a 
celebração de um acordo com o gov-
erno de modo a garantir mais opor-
tunidades aos moçambicanos o que 
ajudará as multinacionais que operam 
no país a cumprirem com as cotas de 
conteúdo nacional no seu quadro de 
pessoal.

"Um dos maiores problemas é a 
falta de informação sobre as oportuni-

dades para a grande parte das pessoas 
que estão desprovidas de meios, como 
a net, onde circula maior fluxo das va-
gas de emprego",  explica Chemane 
acrescentando que num futuro breve 
a Boardroom vai disseminar tais infor-
mações em vitrinas e outras formas 
possíveis nos distritos e localidades 
do país para uma  maior abrangência. 
Disse ainda que a sua instituição vai se 
encarregar junto aos correios de toda 
a correspondência dos interessados 
nas vagas que estejam disponíveis, se 
encarregando das candidaturas diante 
os anunciantes.

No país, esta agência de recruta-
mento de recursos humanos conta 
com escritórios em Maputo, Beira, 
Nampula, Nacala, Moma, Pemba, 
Montepuez e Tete. Em breve vai ter 
representação em todas as províncias 
para responder de forma positiva os 
desafios da sua presença em Moçam-
bique.

A Boardroom é a melhor agência 
de recrutamento de mão-de-obra em 
África e em Moçambique é a única 
multinacional do sector com 84% do 
seu pessoal de conteúdo nacional, a 
fasquia mais elevada nesse sentido.

QUEM É ELTON CHEMANE

Uma das suas grandes paixões é a 
aviação onde se formou na área de 

helicópteros na Itália e Portugal. Já no 
país foi Director Geral de uma empresa 
pioneira em operações "offshore". As 
constantes viagens para dentro e fora 
do país, o mantinham ausente da sua 
família durante muito tempo, tendo 
por isso optado em mudar e há cerca 
de 2 anos é o Director Geral da Board-
room em Moçambique, fazendo valer 
da sua primeira formação ligada a 
gestão de recursos humanos.

" Hoje sinto  que tenho mais tempo 
de estar com a minha família, esposa e 
os meus seis filhos", afirma.

Órfão de pais ainda cedo, antes 
dos 10 anos, Chemane viveu uma 
vida de permanente batalha para 
sobreviver tendo lidado com o pri-
meiro "emprego" (numa bomba de 
combustível na Matola)  ainda menor 
para puder ajudar-se a crescer. "Hoje o 
maior propósito é puder ajudar jovens 
moçambicanos a poderem usufruir as 
oportunidades existentes no mercado 
do emprego".

A caminho dos 40 anos de idade, 
hoje Chemane  se empenha para 
poder proporcionar a sua família todos 
momentos de alegria e felicidades.

Com uma veia também artística 
tem colaborado nos projectos de uma 
das maiores bandas de Moçambique, 
os Ghorowane. Sempre que pode 
voa pois " para mim a aviação é uma 
grande paixão ". (Redacção)

- E divulga talento de jovens
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O Fundo de Desenvolvimento 
da Economia Azul e a Empresa 
Aquapesca assinaram última 
sexta-feira, em Maputo, um acor-
do de financiamento no valor de 
35 milhões de meticais visando o 
aumento dos níveis de produção 
do subsector da aquacultura que 
prevê alcançar 400 mil toneladas 
de vários produtos pesqueiros 
nos próximos dez anos.

O projecto Mozambique LNG, 
liderado pela Total, acaba de 
realizar, através de plataformas 
electrónicas, um seminário, 
envolvendo pouco mais de 100 
empresas moçambicanas para 
partilhar oportunidades de 
negócios para os próximos seis 
meses e mais. Para além das 
mais de 100 empresas, participa-
ram ainda os representantes do 
Ministério dos Recursos Minerais 
e Energia (MIREME), Instituto Na-
cional de Petróleo (INP), Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH), representantes do Grupo 
de Conteúdo Local e diversas as-
sociações empresariais moçam-
bicanas.

Rios de dinheiro para 
aquacultura

TOTAL partilha oportunidades de negócio

selho de Administração do Fundo de 
Desenvolvimento de Economia Azul, 
Miguel Langa, disse que para além de 
financiar a aquacultura destaca que é 
necessário a sua profissionalização.

“Isto vai mostrar que de facto é pos-
sível desenvolver este pais a aquacul-
tura fazendo aqui grande parcerias en-

tam em nós através deste financiamento 
de forma que para além de nosso plano 
de crescimento no cultivo de camarão o 
qual prevê produzir 800 toneladas anu-
ais até 2023 fazermos com que sejam 
cumpridos todos os objectivos precon-
izados neste subprojecto”.

Por seu turno, o Presidente do Con-

testemunhada pela ministra do Mar, 
Águas Interiores e Pescas, Augusta Maita 
e o embaixador da França em Moçam-
bique, David Izzo, que destacaram a 
importância da aquacultura e a necessi-
dade de atrair mais investimentos.

Augusta Maita considerou na oca-
sião que o desafio de produzir 400 mil 
toneladas de pescado é muito alto, mas 
também de forma optimista recon-
hece que o sector pode e deve contri-
buir na criação da riqueza e segurança 
alimentar.

“Aquacultura como uma solução 
para aumentar as exportações no 
nosso país, mas também e princi-
palmente para garantir a segurança 
alimentar às nossas populações”, disse 
a ministra na sua intervenção. O diplo-
mata francês colocou-se à disposição 
de Moçambique para contribuir no 
desenvolvimento da aquacultura.

“Eu queria me colocar à disposição 
de vocês para trabalhar para desen-
volver essas actividades em torno do 
mar, porque o ecossistema em redor 
do mar é importante”.

O subsector de aquacultura pro-
duziu em 2019, 3.771 toneladas de 
diversos produtos pesqueiros. Refira-
se que o governo aprovou a estratégia 
para o desenvolvimento da aquacul-
tura 2020-2030. (Redacção)

tre os poucos recursos financeiros que 
temos disponíveis, o sector privado, as 
comunidades e também as universi-
dades que é o centro do saber que é lá 
onde queremos começar a profission-
alizar esta aquacultura”.

A assinatura do acordo de financia-
mento ao subsector da aquacultura foi 

NACIONAL

A assinatura do acordo visa refor-
çar a cadeia de valor da aquacultura, 
através do aumento da capacidade 
produtiva, transferência de conheci-
mento técnico para as comunidades, e 
promoção do empreendedorismo 
local na produção do camarão e da 
tilápia em cativeiro no país.

A empresa aquapesca receptora 
do financiamento e com cerca e 25 
anos de experiência na aquacultura 
pretende se tornar impulsionadora da 
pesca em cativeiro e diversificar espé-
cies a produzir.

Vicente Ernesto, Director de 
produção da Empresa Aquapesca 
disse que a entidade que representa 
pretende destacar-se na produção de 
vários produtos pesqueiros em cat-
iveiro no país e na região.

“Comprometemo-nos a honrar a 
confiança que vossas excelências deposi-

As oportunidades foram apresenta-
das por três das empresas contratadas 
pelo projecto, nomeadamente a CCS 
JV, o principal consórcio contratado 
para engenharia, aquisições e con-
strução da instalação de GNL (on-
shore), a Van Oord, uma das principais 
contratadas para engenharia, aqui-
sições, construção e instalação dos 
sistemas sub-aquáticos (offshore), e a 
Gabriel Couto, contratada para a con-
strução do aeródromo de Afungi. 

As oportunidades apresentadas in-
cluíram, entre outros, o fornecimento 
de bens e serviços nas áreas de recru-
tamento e formação de recursos hu-
manos, construção, tecnologias de in-
formação, catering, transporte, e saúde, 
segurança e ambiente.

O Presidente do Conselho de Ad-
ministração do INP, Carlos Zacarias, e o 
representante do MIREME, Henrique 
Cossa, realçaram a importância deste 

tipo de seminários, tendo enfatizado 
a necessidade de se dar a conhecer os 
requisitos necessários para as empresas 
nacionais acederem às oportunidades 
de negócios oferecidas pelos projectos 
de gás, bem como acções que visem 
a capacitar e aumentar a competitivi-
dade das empresas nacionais.

O Director Geral da Total em 
Moçambique e vice-Presidente do 
projecto Mozambique LNG no país, 
Ronan Bescond, afirmou: “Este semi-
nário, o décimo segundo que realizá-
mos desde Abril de 2019, é parte do 
nosso trabalho contínuo de dissemi-
nação das oportunidades de negócio 
e requisitos para aceder às mesmas. 
Queremos que cada vez mais em-

presas moçambicanas participem no 
projecto Mozambique LNG, pois o 
desenvolvimento de conteúdo local 
é parte integrante do nosso modelo 
de negócios e responde às prioridades 
enunciadas pelo Governo de Moçam-
bique e outras partes interessadas”.

Ronan Bescond afirmou ainda que 
o projecto ”dará maior preferência às 
empresas moçambicanas, mas elas 
deverão ser competitivas, preenchen-
do os requisitos do projecto em 
termos de planificação, qualidade, 
quantidade e custo. Por isso, sempre 
que pertinente, encorajamos as em-
presas locais a criarem as necessárias 
parcerias entre si ou com empresas 
estrangeiras para fortalecer a sua capa-

cidade competitiva para concorrerem 
com sucesso às oportunidades de 
negócio providenciadas pelo projecto. 
Do mesmo modo, esperamos que as 
empresas estrangeiras se comprome-
tam e cumpram com o desiderato de 
maximizar o conteúdo local, como 
parte das suas actividades no país”.

Segundo ainda Bescond, o projecto 
já gastou cerca de 699 milhões de 
dólares americanos com mais de 300 
empresas moçambicanas, das quais 
mais de metade são detidas maiori-
tariamente por capitais moçambi-
canos. O projecto espera adjudicar 
contratos de cerca de 2.5 mil milhões 
de dólares americanos a empresas de 
capitais moçambicanos ou registadas 

em Moçambique durante o período 
de construção. Esta adjudicação rep-
resenta mais de um terço dos nossos 
contratos onshore, com a maior parte 
do remanescente estando a ser usado 
na aquisição em bens e serviços técni-
cos altamente especializados que ac-
tualmente não podem ser adquiridos 
em Moçambique.

TOTAL EM MOÇAMBIQUE

A Total é um importante interve-
niente de energia, que produz e co-
mercializa combustíveis, gás natural 
e eletricidade de baixo carbono. Os 
nossos 100.000 funcionários estão 
comprometidos com uma energia 
melhor, mais económica, mais limpa e 
acessível ao maior número de pessoas 
possível.

Presente em mais de 130 países, a 
nossa ambição é tornarmo-nos a maior 
empresa em energia responsável.

Presente em Moçambique há 
quase 30 anos, a Total Moçambique 
é um dos principais intervenientes 
no mercado de produtos derivados 
do petróleo downstream- rede de 
estações de combustível, clientes in-
dustriais e de mineração, lubrificantes 
e logística. A Total possui uma partici-
pação no mercado estimada em 14%.

SOBRE O 
PROJECTO MOZAMBIQUE LNG

O projecto Mozambique LNG está a 
caminho de ser o primeiro desenvolvi-
mento de GNL onshore do país, con-
stituído inicialmente por dois módulos 
com uma capacidade nominal de 
13.12 milhões de toneladas por ano 
(MTPA). (Redacção)
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O Governo, através do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional 
(MCTESTP) manifesta abertura 
em colaborar com as organiza-
ções da sociedade Civil, na elabo-
ração de dispositivos legais em 
torno da segurança cibernética e 
defesa dos direitos digitais, com 
vista a garantir a existência de 
um quadro legislativo consis-
tente, uno e actualizado.

A França, um dos fortes parceiros 
do Governo, deverá conceder 10 
milhões de euros ao Ministério 
da Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH), para viabili-
zar vários programas desenha-
dos para o sector da Educação.

O Ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, inau-
gurou sexta-feira, 10 de Julho, na Estação Central dos Caminhos-de-
Ferro em Maputo, um conjunto de equipamento ferroviário constituí-
do por duas atacadeiras e duas reguladoras, destinado à manutenção 
pesada das linhas férreas.

O Governo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional, o órgão detido por Gabriel Salimo, 
acaba de orientar na província de Maputo, a cerimónia de Abertura do 
Webinar Internacional dos Estudantes.

Governo aberto a colaborar com OSC

França concede 10 milhões de euros à Educação

Governo lança Webinar 
dos estudantes 

CFM inaugura máquinas de 
manutenção das linhas férreas

públicas nacionais para a reforma do 
quadro legal ligado ao ambiente de 
exercício das liberdades de imprensa, 
de expressão e o direito à informação, 
por forma a dar resposta adequada 
aos desafios actuais do país e adequá-
los aos padrões regionais, do conti-
nente africano e do mundo.

Representado pelo respectivo Presi-
dente, Fernando Goncalves, pelo Direc-
tor Executivo, Ernesto Nhanala, pelo As-
sessor Jurídico, Ercínio de Salema e, pelo 
Oficial de Comunicação e Advocacia, 
Ernesto Saúl, o MISA-MOÇAMBIQUE, 
manifestou disponibilidade em prestar 
o seu apoio ao MCTESTP, nos trabal-
hos em curso relativos a elaboração e 
aprovação de dispositivos legais em 
torno da segurança cibernética e defesa 
dos direitos digitais.

vai desembolsar quatro milhões de 
euros para o PEE 2020.

Mais três milhões de euros serão ca-
nalizados ao MINEDH, em 2021, para 
o mesmo programa. Igual valor será 
desembolsado em 2020, perfazendo 
o montante do acordo.

Em Moçambique, o sistema de edu-
cação  enfrenta desafios fundamentais 
relacionados com a retenção dos 
estudantes e os resultados da apren-
dizagem, diz um documento a que “O 
País” teve acesso, acrescentando que 
com o fundo será possível “consolidar 
os progressos realizados” no país “em 
termos de acesso à educação e aos 
bens e serviços educativos essenciais, 
em particular entre as populações vul-

pretende-se com o evento promover 
no seio dos estudantes, a reflexão e 
a troca de ideias sobre como trans-
formar os desafios da pandemia e as 
oportunidades oferecidas pelas TIC 
para melhorar o processo da garantia 
de qualidade do Ensino Superior.

Entre os objectivos do evento, de-
staque foi para a auscultação de várias 
sensibilidades de forma a colher opin-
iões construtivas para a mitigação da 
Covid-19. 

A busca de meios alternativos de 
continuidade do ensino em Moçam-
bique e a sua inclusão na prevenção 
e combate da Covid-19, esteve entre 

debate do plano de acção para miti-
gar e combater a pandemia da Co-
vid-19 na comunidade estudantil, não 
foram colocado de lado nos objectivos 
daquela cerimónia que teve lugar 
última sexta-feira, na Empresa Nacio-
nal do Parque de Ciência e Tecnologia, 
localizada no posto administrativo de 
Maluane, província de Maputo.

O evento em alusão contou com a 
participação dos estudantes nacionais 
dos subsistemas do Ensino Superior e 
Técnico Profissional, estudantes na diás-
pora em representação dos países afri-
canos, Europeus, Asiáticos, americanos, 
entre outros convidados. (Redacção) 

Com efeito, o Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 
Profissional, Gabriel Salimo, recebeu 
recentemente em audiência, uma eq-
uipa do Instituto para a Comunicação 
Social da África Austral – Moçambique 
(MISA-MOÇAMBIQUE), para troca de 
impressões relativamente aos mecanis-
mos que podem ser adoptados para 
uma maior e melhor contribuição do 
MISA-MOÇAMBIQUE, no que tange ao 
desenvolvimento das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) no país.  

Na sua alocução, o Ministro Gabriel 
Salimo manifestou a sua abertura em 
colaborar com a MISA – Moçambique 
e outras organizações da sociedade 
Civil para apresentação da sua visão, 
possibilidades de contribuições e 
metodologias para um trabalho con-
junto e contínuo com o MCTESTP.  

O MISA-MOÇAMBIQUE é uma or-
ganização não-governamental que 
congrega profissionais da comuni-
cação social com vista à promoção e 
defesa da liberdade de expressão, da 
liberdade de imprensa e do direito à in-
formação. No âmbito do seu trabalho, 
tem participado em diversas iniciati-
vas de colaboração com as entidades 

Para o feito, um acordo neste sen-
tido já foi assinado, estando Moçam-
bique a aguardar a recepção do valor, 
no quadro da implementação do 
quarto Plano Estratégico de Educação 
(PEE 2020-2029). 

“Trata-se de um financiamento 
em forma de donativo concedido 
à República de Moçambique pela 
Agência Francesa de Desenvolvim-
ento” para o “período de 2020-2022”, 
refere uma nota da embaixada fran-
cesa em Maputo.

Os fundos serão integrados no Fun-
do Comum de Apoio ao Sector da Edu-
cação (FASE), que desde 2009, financia o 
sector da Educação em Moçambique e 
“contribui para garantir uma educação 
de qualidade, através do Apoio Directo 
às Escolas (ADE) e à construção de esco-
las primárias e secundárias”.

Assim nos próximos 60 dias a França 

Trata-se de uma iniciativa do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional (MCT-
ESTP) em colaboração com a União 
Nacional de Estudante (UNE), e conta 
apoio da ENPCT-EP, e Instituto para De-
mocracia Multipartidária (IMD).

Com o Lema “Estudantes Unidos no 
Combate e Mitigação do Novo Coro-
navírus (Covid-19) em Moçambique” 

os objectivos do evento, incluindo ai-
nda a definição dos mecanismos de 
intervenção dos Estudantes no que 
concerne as estratégias de combate 
da Covid-19;

A necessidade de ter que se pro-
mover o fortalecimento das organiza-
ções de estudantes a nível nacional e a 
socialização das experiências e acções 
entre os participantes, bem como o 

Importa frisar, que o MCTESTP está 
a liderar a elaboração, para posterior 
aprovação em sede do Conselho de 
Ministro e/ou Assembleia da Repúbli-
ca, de dispositivos legais estruturantes 
na área de segurança cibernética e de-
fesa dos direitos digitais, como sejam, 
a Política e Estratégia Nacional de Se-
gurança Cibernética; o Regulamento 
sobre o Uso da Internet; a legislação 
específica de Protecção de Dados Pes-
soais; e a Ratificação da Convenção de 
Budapeste sobre Crimes Cibernéticos.

De realçar, que Moçambique, 
através da Assembleia da República, 
já Ratificou a Convenção da União Af-
ricana sobre a Cibersegurança e Pro-
teção de Dados Pessoais, através da 
Resolução no. 5/2019, de 20 de Junho. 
(Redacção)

neráveis, que são mais afectadas neste 
período de crise da COVID-19”.

Assim, no contexto do encerramen-
to de escolas devido à crise provocada 
pela pandemia do novo Coronavírus, 
o apoio da AFD ao FASE ajudará o 
MINEDH a implementar o seu plano 
de resposta à crise, que inclui a forma-
ção de professores em módulos de 
ensino  à distância.

Através deste financiamento, a AFD 
manifesta o seu reconhecimento das 
vantagens dos mecanismos da FASE e 
diz que se empenha “em temas transver-
sais como a igualdade entre homens e 
mulheres e a redução dos desequilíbrios 
sociais, que são áreas prioritárias para as 
suas operações”. (Redacção)

Trata-se de um equipamento ad-
quirido na vizinha África do Sul, num 
investimento que custou aos fundos 
da empresa Portos e Caminhos-de-
ferro de Moçambique, cerca de USD 
6 milhões.

Das quatro máquinas, um par, 
composto por uma atacadeira e uma 
reguladora, será alocado ao sistema 
ferroviário Sul e o outro ao sistema 
ferroviário Centro, contribuindo assim 
para a melhoria das manutenções 
pesadas das linhas férreas destes siste-
mas.

Para além das manutenções regula-
res, o equipamento vai imprimir nova 
dinâmica nas grandes obras em curso 
para a melhoria da capacidade das 
linhas férreas dos sistemas ferroviários 
Sul e Centro. Na região sul decorrem 

intervenções de vulto na linha férrea 
de Ressano Garcia e, na Região Cen-
tro está em reabilitação a linha férrea 
de Machipanda por forma a que esta 
passe dos actuais 1.5 milhões de tone-
ladas por ano para cerca de 3 milhões 
de toneladas por ano.

Falando na ocasião, o Ministro dos 
Transportes e Comunicações asse-
gurou que o Governo pretende con-
tinuar a investir na melhoria do trans-
porte ferroviário, sendo que para além 
da componente de infra-estruturas 
que vai conhecer melhorias com o uso 
do equipamento adquirido, está em 
processo a aquisição de 90 carruagens, 
300 vagões e cinco locomotivas para 
responder à crescente demanda de 
carga e transporte de passageiros. 

(Redaccção)

Gabriel Salimo, MCTESTP

Público
Segunda-feira 13 de Julho de 2020

19

PUBLICIDADE



Público
Segunda-feira 13 de Julho de 2020

20

NACIONAL

Publicidade

Matrículas para 2020
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas 
para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classe por apenas 600,00 meticais. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na 
sede do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinague 
ou contactar através dos telemóveis: 84 770 0298 ou 82 686 4465 ou 
ainda 87 123 2355.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

A propósito da celebração do 
Dia Mundial dos Oceanos, as-
sinalado a 3 de Julho último, o 
Governo reitera o seu compro-
misso de tudo fazer para evitar 
que o saco de plástico coloque 
em risco o tecido económico e o 
processo de desenvolvimento 
sustentável no país.

Governo determinado 
na eliminação de saco plástico

Através do Ministério da Terra e Am-
biente, o Governo, fez saber que neste 
ciclo governativo que termina em 
2024, vai elaborar políticas voltadas a 
resolução dos problemas de poluição 
plástica e adoptar ainda medidas mais 
arrojadas que visam eliminar o uso de 
saco de plástico no país e introduzir 
no mercado produtivo sacolas biode-
gradáveis, usando tecnologias inova-
doras e amigas do ambiente.

Emília Fumo, Secretária Permanente 
do Ministério da Terra e Ambiente, falando 
a propósito do Dia Mundial dos Oceanos 
diise que o Executivo vai elaborar políticas 
voltadas a resolução dos problemas de 
poluição plástica e adoptar ainda medi-
das mais arrojadas que visam eliminar o 
uso de saco de plástico no país e introduzir 
no mercado produtivo sacolas biode-
gradáveis, usando tecnologias inovadoras 
e amigas do ambiente. 

O Dia Mundial Sem Saco de Plástico 
é um marco através do qual Mundo 
ergue-se para exortar a humanidade 
para a mudança de comportamento 
relactivamente ao uso e correcta gestão 
do saco de plástico. E em Moçambique, 
a data serviu para uma reflecção e exal-
tação dos feitos do povo moçambicano 
que, ao longo dos últimos cinco anos, 
tem dado o seu contributo em prol da 
preservação da Vida no Planeta Terra, 
através da conservação do ambiente e 
dos ecossistemas. 

“Dissemos que a proliferação do 
saco de plástico nos Oceanos constitui 
um problema ambiental com conse-
quências nefastas. Vincamos também a 
necessidade de todos darmos o nosso 
contributo na gestão do plástico e na 
redução dos impactos negativos que 
causa”, disse a Secretária Permanente 
do Ministério da Terra e Ambiente. 

Do rol das acções que o Executivo 
vai desencadear para eliminar o uso de 
saco de plástico no país, Emília Fumo 
apontou a promoção de campanhas 
de educação ambiental para a mu-
dança do comportamento humano e 
resolução dos problemas de poluição 
plástica, optando por material bio-
degradável, estimular a reciclagem; o 
depósito de lixo plástico em locais ap-
ropriados e de forma segregada, inclu-

sobre o Regulamento de Gestão e Con-
trolo do Uso de Saco de Plástico. 

O regulamento, de acordo a SP, 
proíbe a produção, importação, com-
ercialização e uso do saco de plástico 
com espessura inferior a 30 micrómet-
ros e estimula o uso de sacolas pro-
duzidas na base de outros materiais 
biodegradáveis. 

Na mesma altura, observou, foi 
introduzida a marca “Eu Sou BioAg-
radável” estampada em cestos, sacola e 
saquetas produzidos na base de mate-

indo tratamento do esgoto.
No entanto, o 3 de Julho é comemo-

rado desde 2009 em resultado de o 
Mundo ter constatado que o estilo de 
vida nos grandes centros urbanos propi-
cia o consumo de grandes quantidades 
do plástico nas suas práticas diárias, sem 
o consequente depósito adequado ou 
reutilização para outros fins.

Dados oficiais indicam que o plásti-
co quando descartado no ambiente 
polui, através da libertação do gás car-
bónico, um dos grandes causadores 
do efeito estufa, contribui para a satu-
ração das lixeiras e dificulta a degrada-
ção de outros resíduos, reduzindo a 
qualidade dos solos e da paisagem. 

Estima-se que 2% da quantidade 
total do plástico produzido a nível mun-
dial tem como destino o Oceano, onde 
leva cerca de 500 anos para-se decom-
por, uma vez que é constituído por resi-
nas tóxicas oriundas do petróleo.

Para a SP do Ministério da Terra e 
Ambiente, apesar da gravidade da 
situação, apenas 2% da população 
recicla o saco de plástico. Um total de 
70% da superfície do planeta é cobe-
rta por oceanos -um ecossistema que 
suporta grande variedade de habitats 
e biodiversidade, o que alarma a hu-
manidade e em especial o nosso país.

Estudos revelam que se a tendência 
continuar e não existir uma mudança 
de atitude do Homem, os oceanos 
registarão até 2050 mais plástico que 
peixe, com os pescadores a saírem do 
mar com plástico no lugar do peixe e 
os barcos a embaterem-se contra as 
montanhas de lixo.

Perante estas projecções, segundo 
Emília Fumo, vários países do mundo 
comprometem-se a desencadear inici-
ativas de combate ao uso desenfreado 
do saco de plástico, através da adopção 
de medidas legais, com vista à redução 
da sua proliferação em locais inapro-
priados. São medidas que passam pela 
eliminação da produção, importação e 
comercialização do saco de plástico. 

É nesta perspectiva que, o Governo 
de Moçambique introduziu medidas 
arrojadas para reduzir os impactos, 
através da aprovação e implementação 
do Decreto no16/2015de 05 de Agosto, 

rial alternativo ao saco de plástico, com 
vista a estimular a indústria e iniciativas 
artesanais, que têm vindo a abastecer o 
mercado nacional nas compras diárias.

Paralelamente, foram levadas a 
cabo campanhas de sensibilização, 
através do contacto directo, a um to-
tal de 2.726 estabelecimentos e pro-
gramas de rádio e televisão, incluindo 
a retirada dos armazéns, fábricas, lojas, 
mercados e supermercados em todo 
o território nacional, de mais de 7.000 
toneladas de sacos de plásticos.

plástico pelas indústrias, acompan-
hado de endereços da fábrica, contac-
tos e quantidade de material reciclado 
usado no processo de produção ger-
aram efeitos significativos.

“Sentimos ainda o envolvimento e 
engajamento do sector privado e orga-
nizações da sociedade civil pelo esforço 
financeiro realizado para adequação 
dos seus equipamentos e nas cam-
panhas para a reciclagem dos produtos 
de plásticos. Reconhecemos, contudo 
que ainda existem desafios”, concluiu. 

“Era preciso adoptar novos hábitos 
perante um problema que pode co-
locar em risco o futuro do nosso país”, 
disse a governante para de seguida 
referir que o sentimento é de que as 
mensagens veiculadas apelando ao 
aumento da espessura dos sacos de 

Por constituir ameaça à economia e ao ambiente
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lavandaRIa
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

(W): Como sabe, os músicos são os 
maiores catalisadores de informação 
que é alastrada com maior rapidez 
possível, a nível nacional através das 
suas músicas, dai que, o nosso papel 
face a esta pandemia é muito impor-
tante para disseminar as informações 
a respeito de Convid-19.

JP: Antes de surgir essa pandemia 
da Covid-19. Qual era agenda do 
Wazimbo para este ano 2020?

(W): Como qualquer um, quando 
inicia o ano sempre há uma agenda. 
Ora, para ano 2020, entrei com um 
projecto que consistia num programa 
de rádio e televisão, portanto, eu espe-
rava ganhar muita audiência em curto 
espaço de tempo. Mas inesperada-
mente decidi interromper por causa 
de Covid-19. Portanto, ainda não perdi 
a esperança, a qualquer momento po-
derei retomar o projecto. Mas no que 
diz respeito a discografia, ficou tudo 
adiado para 2021.

JP: Já no fim da nossa conversa, 
que apelo que deixa para os fás e o 
público em geral?

(W): O apelo que deixou para os 
meus fás e ao público em geral, é não 
desprezar aquilo que vem da base, ou 
seja, devem valorizar o trabalho dos 
nossos artistas nacionais. Porque se 
hoje o Wazimbo, assim como os out-
ros artistas nacionais, por exemplo, 
ganham sucesso, isso é consequên-
cia da investigação e investimento 
dos artistas que dia e noite lutam para 
vender a imagem da cultura moçam-
bicana.

O consagrado músico moçam-
bicano Wazimbo, do seu nome 
verdadeiro Humberto Carlos 
Benfica, disse numa entrevista 
ao PÚBLICO sobre o percurso e 
evolução da música em Moçam-
bique que, no tempo colonial, 
era difícil gravar músicas devido 
ao acentuado nível de segrega-
ção racial que os africanos eram 
impostos. Sobre a velha guarda 
e as novas gerações músicos, diz 
que não se sabe distinguir a boa 
música, ao ponto de considerar-
se todos como “farinha do 
mesmo saco”. Acompanha os ex-
tratos da entrevista na conversa 
que se segue:

Segregação racial minou a 
música nacional  

valorizam as músicas de um certo 
artista só porque as mesmas passam 
numa rádio ou televisão. Isto porque 
a maior parte das pessoas não sabem 
distinguir qual é a melhor música, al-
guns basta ouvir uma música nacional, 
pensam que é farinha de mesmo saco. 

JP: Que avaliação faz da música 
jovem e da considerada “velha 
guarda”?

(W): Bom, é assim, hoje em dia ex-
iste a música jovem e a música consid-
erada “velha guarda”. Devo dizer que 
as duas gerações musicais estão num 
bom caminho ou ritmo, porque no 
fundo toda música tem sempre uma 
mensagem que procura transmitir ao 
público. Apesar de haver uma pequena 
diferença na medida em que os nossos 
músicos jovens não procuram investi-
gar muito as músicas, facto que faz com 
que, algumas músicas da nova geração, 
percam actualidade em pouco tempo 
em relação às músicas da velha guarda. 
Contudo, tenho a concordar que tem 
surgido novas vozes muito boas.

DE MÚSICA... SOMENTE 
SOBREVIVE-SE

JP: Em Moçambique é possível 
viver de música?

(W): Bom, todo aquele que é 
músico a tempo inteiro não vive só da 
música, mas sim sobrevive. Como eu 
disse, no nosso país as condições finan-
ceiras e económicas não são em 100% 
satisfatórias devido à vários factores, 
políticas que muitas vezes acabam 
por desestabilizar o desenvolvimento 
socioeconómico do país, o que acaba 
por afectar todos os artistas nacionais.   

JP: O que o Governo deve fazer 
para potenciar os músicos?

(W): Olha, eu acho que o Governo 
através do FUNDAC deveria criar um 
mecanismo que permitisse estar mais 
de perto na vida dos músicos, como 
forma de atender as suas preocupações. 
Como sabe, maior parte dos músicos na-
cionais enfrentam grandes dificuldades 
financeiras para o desenvolvimento das 
suas actividades. Por outro lado, criar 
condições de habitação, promoção de 
eventos e, acima de tudo, valorizar o 
próprio trabalho dos músicos como 
acontece nalguns países europeus.    

 
 (JP): Estamos numa fase em que o 

mundo debate-se com o problema 
da Covid-19. Qual é o papel dos nos-
sos músicos neste momento?

Segundo músico Wazimbo 

• E, diz que boa e má música, as vezes, é considerada farinha de mesmo saco

ZAQUEU MASSALA                                           
kmassala@gmail.com

  
Jornal PÚBLICO (JP): A pretexto 

de início, muita gente, inclusive os 
fás, conhecem-no pelo único nome: 
Wazimbo. Qual é o seu nome oficial?

Wazimbo(W): (risos)…. Sempre 
que estou numa entrevista essa pre-
gunta nunca falta. Para ser sinceiro, Wa-
zimbo é o meu nome artístico, ou mel-
hor, é um pseudónimo. Na verdade o 
meu nome verdadeiro é Humberto 
Carlos Benfica. Só fez bem preguntar, 
porque as pessoas que ainda não con-
heciam o meu nome passam a con-
hecer desde já.

JP: Wazimbo é um músico de per-
curso e de reconhecimento mérito. 
Quando desperta o “bichinho” pela 
música?

(W): Uma pregunta bastante inter-
essante, na verdade, o meu bichinho 
pela música começou desde aos cinco 
anos de idade, mas viria a ser conhe-
cido publicamente a partir dos anos 
de 1986 à 1990, quando integrei num 
agrupamento musical. Aliás, é preciso 
ressalvar, aqui e agora, que sempre 
quis ser músico a tempo inteiro, e 
acreditava muito nisso.

No tempo do Governo português 
em Moçambique, era difícil gravar 
músicas devido ao acentuado nível 
de segregação racial que os africanos 
eram impostos. Ou seja, quando com-
ecei a cantar não era fácil entrar num 
estúdio gravar um álbum devido ao 
racismo acentuado naquela época. 
Mas graças a Deus consegui superar 
até chegar onde hoje cheguei. Aliás, 
ser músico é um desafio no nosso país, 
sobretudo quando não há apoio por 
parte de quem é de direito.

JP: Na sua opinião, acha que a 
música nacional é valorizada?

(W): Olha meu amigo, é um pouco 
complicado explicar isso. Eu acho que 
é relativo porque cada um tem os seus 
gostos. Há pessoas que conhecem 
de verdade o que é boa música, so-
bretudo a da velha guarda, e existem 
outras pessoas que também não 
conseguem distinguir a boa música, 
em suma, tudo depende do ponto de 
vista de cada um. 

Aliás, muitas vezes as pessoas só 
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CULTURA
A Academia Moçambicana de 
Artes e Cinema (AMAC), um 
grupo juvenil ligado ao mundo 
cinematográfico, em Maputo, 
envolvendo pouco mais de 50 
actores moçambicanos, está 
em busca de financiamento 
para viabilizar o projecto de 
uma curta-metragem sobre a 
Covid-19.

Na sexta-feira passada, 10 de Julho, o projecto #FicaEmCasa, trouxe um espectáculo musical em dose 
dupla, com as banda Alambique, liderada pelo guitarrista Hortêncio Langa, e Gran Mah, comandada pela 
vocalista Regina dos Santos, a dividirem o mesmo palco.

Teve lugar sábado último, a segunda edição do Festival de Música 
Electrónica do Centro Cultural Franco-Moçambicano, uma amostra 
e promoção  deste género musical a nível nacional, nas suas mais 
diversas vertentes.

Covid-19 inspira curta-metragem

Banda Alambique animou 
Sexta-feira live 

Festival de Música Electrónica 
no Francoem Moçambique e no mundo. “O 

cinema que ainda é pouco usado em 
Moçambique, seria um dos melhores 
instrumentos na transmissão de con-
hecimentos para a prevenção e com-

continuamente as mensagens sobre 
a prevenção da Covid-19, uma vez 
tratar-se de uma calamidade séria.

Por sua vez, a vocalista Regina dos 
Santos considerou que o espectáculo 
foi um momento de transmissão de 
energia, que tem caracterizado as 
actuações do grupo Gran Mah: “Culti-
vamos uma fusão de vários géneros 
musicais, com base no reggae music e 
certamente iremos partilhar momen-
tos de calor e emoção“, afirmou, após 
agradecer ao Standard Bank pela 
oportunidade.

Sobre a pandemia, Regina dos San-
tos, alertou para a necessidade de não 
se relaxar na observância das medidas 
de prevenção, como lavar bem as 
mãos, usar a máscara e praticar o dis-
tanciamento físico e social. (FDS)

na sensibilização das pessoas para o 
cumprimento das medidas de pre-
venção, se mostra fundamental, neste 
momento em que os números de 
contaminações tendem a aumentar 

Langa, considerando que a pandemia 
do novo coronavírus está a causar 
enormes prejuízos aos músicos.

Sem espectáculos com a presença 
do público, segundo referiu, o trabalho 
dos músicos tem-se cingido a ensaios, 
criação de novas composições e troca 
de experiências com colegas de out-
ros géneros musicais, pelo que o show 
live constitui uma grande alternativa 
para os artistas continuarem a trabal-
har num formato diferente.

“Os lives têm a particularidade de 
serem vistos, em tempo real, em todo 
o País e até pelo mundo afora: “Mas 
exigem muita atenção para parte dos 
técnicos, em termos de qualidade do 
som e imagem, para não chegarem 
deturpados aos espectadores“, frisou, 
destacando a importância de veicular 

(percussionista), “que interpretam e 
percutem sobre músicas e canções 
tradicionais e modernas. Da mesa de 
DJ se libertam misturas que se fundem 
com a percussão da mbila e batuques”.

Nandele e Texito Langa, também 
durante meia hora, apresentaram 

mixtape ao vivo, durante uma hora de 
“Exorcismo”.

Segundo a nota de imprensa do 
CCFM, a ideia do “Exorcismo” surgiu há 
uns meses, da vontade de expressar 
algo ligado à frustração associada ao 
estado do mundo.

bate do novo coronavírus, uma doen-
ça que, para além de vidas humanas, 
ameaça o tecido social e económico”, 
palavras de Nhanome que diz que, é 
desta feita que, a Academia que dirige 
está em permanente campanha de 
angariação fundos para a realização 
de uma curta-metragem sobre a Co-
vid-19, visando a expansão de conhe-
cimentos sobre as diversas formas de 
prevenção da doença.

Aquele representante indica ainda 
que os interessados em financiar esta 
iniciativa poderão estabelecer o con-
tacto com os gestores da Academia, 

através do e-mail: nduvanegertrudes-
lourenco@gmail.com.

A Academia Moçambicana de Artes 
e Cinema (AMAC), tem a sua sede em 
Maputo, junto ao centro juvenil MO-
SART, gerido pelo Instituto Nacional da 
Juventude (INJ).

No leque dos trabalhos já realizados 
pela MAC, destaque vai para duas curta-
metragens, nomeadamente, “Destino 
Traçado” e “Dono da Terra”, trabalhos 
que contaram com a participação de 
Júlio Silva, um dos melhores cineasta de 
Moçambique e de África e que chegou 
a ser Menção Honrosa em Angola, com 
o filme “Lágrimas nas ondas di mar”. 
A distinção de Júlio Silva, lembra-se, 
aconteceu no primeiro Festival Inde-
pendente do Cinema Angolano (FESC-
Kianda), realizado nos finais de Janeiro e 
cuja premiação aconteceu no dia 15 de 
Fevereiro último. (Redacção)

Trata-se de uma iniciativa que vem 
numa altura em que o mundo se de-
bate com a pandemia do novo coro-
navírus, cuja contenção passa pela ob-
servância das medidas de prevenção, 
estabelecidas pelas autoridades nacio-
nais de Saúde e do mundo, através da 
organização Mundial da Saúde (OMS).

A propósito, o professor e cineasta, 
Yassin Nhanombe, falando da ini-
ciativa, explica que a aludida curta-
metragem se destina a sensibilizar a 
sociedade moçambicana e do mundo 
a cumprir com a obrigatoriedade 
de observância das medidas de pre-
venção do coronavírus. Trata-se de 
medidas que, entre outras, incluem o 
distanciamento social, a lavagem das 
mãos e o uso regular da máscara facial 
em aglomerados populacionais.

Para o cineasta, o uso de cinema 

Trata-se do prosseguimento do pro-
jecto social, promovido pelo Standard 
Bank, em parceria com a Televisão de 
Moçambique (TVM) e a Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), que tem 
por objectivo disseminar mensagens 
sobre a prevenção da Covid-19 e ainda 
entreter as pessoas neste período de 
Estado de Emergência.

No espectáculo, transmitido nas re-
des sociais do banco e ainda pela tele-
visão pública moçambicana e a Rádio 
Universitária, a banda Alambique 
apresentou-se renovada, com novas 
caras que, pela sua rica experiência, 
vão alegrar ainda mais o público.

“Vamos interpretar temas que 
sabemos que são do agrado das pes-
soas, sobretudo composições em-
blemáticas da banda“, disse Hortêncio 

Devido ao contexto actual, desta 
vez, a edição não foi presencial. Assim, 
as performances forão online, com 
os ritmos da música de dança de 
Khataza, percussão eléctrica da dupla 
Mukhosse, viagem psicadélica do "Li-
kumbi", com Nandele e Texito Langa, 
e "Exorcismo" hipnótico de A Million 
Things.

As actuações arrancaram cerca das 
18horas, com Khataza. Durante 30 
minutos, serviram para a demonst-
ração da versatilidade da autora, que 
poderá exprimir-se de forma hilariante 
e subtil na maneira de sequenciar a se-
lecção de música que toca.

A seguir a Khataza, entrou em cena 
Mukhose, uma dupla composta por 
dois jovens moçambicanos, Amilton 
Nhamgumbe (DJ) e Ivan Massangaie 

“Likumbe”, que significa ritual de inicia-
ção da tribo makonde da província de 
Cabo Delgado, no planalto de Mueda, 
direccionado a jovens e adolescentes 
que têm como propósito ensinar o 
modus vivendi daquela etnia e a com-
preensão profunda do que são os seus 
deveres do ponto de vista tribal. “Neste 
Likumbi musical, Nandele e Texito 
ingressam numa viagem sonora em 
busca de um conhecimento mais 
profundo da sua natureza e origens”, 
considera fonte do CCFM.

De seguida foi a vez de A Million 
Things, uma das várias encarnações 
musicais do compositor, instrumen-
tista e produtor Tiago Correia-Paulo. 
Assim, o autor regressa ao mundo 
das apresentações electrónicas, com 
uma collage de sons e imagens, estilo 

- Mas a Academia Moçambicana de Artes e Cinema (AMAC), ainda não dispõem de financiamento para viabilizar o 
projecto e lança-se à campanha de angariação de fundos
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O Banco de Moçambique, personificado na imagem 
do ilustre economista, Rogério Zandamela, tem-se desde 
sempre, se comportado bem, ao ponto de merecer de-
staque neste espaço, reservado aos Bons Exemplos, ou seja, 
a personalidades ou instituições, públicas e privadas, que se 
destacam pelo seu desempenho.

Esta semana, os loiros vão efectivamente para este 
Banco, por ter optado em prorrogar, por três meses, as “me-
didas extraordinárias” no âmbito do Sistema de Pagamen-
tos para a mitigação dos efeitos da Covid-19, com efeito a 
partir da última sexta-feira, 10 de Julho corrente.

Com a decisão de prorrogação, o regulador do sistema 
financeiro em Moçambique mantém como modalidade de 
funcionamento que “as instituições de moeda electrónica 
(e-Mola, Vodafone M-Pesa e Carteira Móvel/mKesh) passam a 
não cobrar encargos e comissões nas transferências de cliente 
para cliente até ao limite máximo diário de mil meticais, o limite 
por transacção na carteira móvel é ajustado de 25 mil para 50 
mil meticais, o limite diário para transacções na carteira móvel 
é ajustado de 125 mil para 250 mil meticais, o limite anual de 

transacções para os clientes de Nível I (tier I) na carteira móvel 
é ajustado para 400 mil meticais, as comissões e os encargos a 
serem cobrados para os novos limites não devem ser superi-
ores ao máximo do valor da tabela de preçário em vigor”.

De acordo com uma nota daquela instituição, os bancos 
comerciais passam a não cobrar encargos e comissões 
para as transacções efectuadas através de canais digitais até 
ao limite máximo diário de cinco mil meticais, para clientes 
singulares, excepto para o levantamento em ATM.

Para os Bancos e Instituições de Moeda Electrónica, “são 
reduzidas em 50% as comissões e encargos nas transfer-
ências entre os bancos e instituições de moeda electrónica, 
para clientes singulares; os bancos e as instituições de moe-
da electrónica podem adoptar outras medidas adequadas 
visando o reforço do uso de meios de pagamentos digitais”.

Segundo o regulador do sistema financeiro, a adopção 
das medidas acima indicadas não isenta o cumprimento 
das normas e procedimentos relativos à prevenção e ao 
combate ao branqueamento de capitais e financiamento 
ao terrorismo.
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