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Protestos contra raptos em grande

Empresários deixam Beira deserta
- Paralisação do ramo comercial, sem prévia autorização, leva a INAE a deduzir multas contra os estabelecimentos comerciais e a notificar os seus proprietários para um encontro hoje, segunda-feira
Até ontem, domingo, Beira, a capital provincial de Sofala e segunda
maior cidade do país, estava deserta. Com o grosso dos estabelecimentos comerciais encerrados e
a mobilidade de pessoas nas ruas
diminuta, a cidade conhecida pelo
seu activismo em negócios, parou
literalmente, desde que o empresariado local se mobilizou para o
protesto contra os raptos, encerrando os seus negócios, por três
dias. E porque este enceramento
não foi comunicado aos órgãos
competentes, a Inspecção Nacional das Actividades Económicas
(INAE), deduziu multas contra os
estabelecimentos comerciais que
encerraram as portas e notificou
os seus proprietários para um encontro hoje, segunda-feira.
JORGE MALANGAZE & REDACÇÃO

Fotos: Jossias Sixpence
De facto, na Beira, centenas de estabelecimentos comerciais não abrem
as portas desde a última sexta-feira,
depois que o movimento empresarial
convocou os diferentes órgãos de comunicação social para anunciar que o
comércio formal haveria de encerrar
por três dias consecutivos, numa greve
pacífica para forçar o Governo a garantir a segurança dos cidadãos e a travar
a onda dos raptos, que se tornaram
uma verdadeira calamidade na cidade
portuária da Beira.
O protesto dos empresários mereceu a atenção e apoio da maior parte
da população local que quer uma
acção contra os raptos e uma garantia
de segurança para a população, sobretudo, a classe que dinamiza a economia real do país.
Na verdade, os raptos, de certa forma, acabam afectando o país inteiro,
são compatriotas moçambicanos que,
depois caiem nas malhas do desemprego, com a desistência dos homens
de negócios em desenvolver as suas
actividades, com receio de serem raptados.
Os três dias de paralisação de
negócios, afectou em grande escala o
comércio informal, com consequências drásticas para o tecido social e
económico.
Um analista ouvido na cidade da
Beira, estima que, os empresários
baseados nesta cidade, representam
cerca de 80 porcento do comércio formal, sendo que a paralisação das suas
actividades afecta grosseiramente a
economia da cidade e com consequências sociais que dai advém.
Ao anunciar a greve, Zeyn Badati,
porta-voz dos empresários, afirmou
que “cada rapto concretizado mina a
confiança no país, retrai o investimento
nacional e estrangeiro, destrói negócios viáveis já instalados, desacredita o

Zerry Badat, porta-voz dos empresários da Beira

Estado e seus agentes e empodera o
crime e os criminosos”.
PARAÍSO DOS RAPTORES
De facto, aquilo que no início, precisamente, em 2010, parecia uma
brincadeira, hoje, dez anos depois,
transformou-se em uma grande indústria dos raptos, cujos alvos preferenciais, são cidadãos empresários, na
sua maioria, de origem asiática ou seus
familiares directos. Nos últimos anos,
o fenómeno ganhou dimensões alarmantes, sendo que, a cidade da Beira,
a par de Maputo, tem sido epicentros
de sucessivos crimes de rapto. Em outras palavras, estas cidades tornaramse “em paraíso para as quadrilhas de
raptores” e os empresários acusam as
autoridades moçambicanas de pouco
ou nada estarem a fazer para combater o fenómeno.
Nas cidades de Maputo e Beira, embora agora esteja a entrar também a
cidade de Chimoio, capital provincial
de Manica, o crime de rapto tornou-se

uma realidade endémica que prospera sem qualquer tipo de obstáculo e
à custa da destruição física, psicológica,
económica e social dos empresários,
das suas famílias, das suas empresas,
da segurança no emprego dos respectivos trabalhadores, entre outros.
“Nós cumprimos com as nossas obrigações, contribuindo com os nossos
impostos, mas o Estado não garante a
segurança e essa omissão do Estado
moçambicano, fortifica em grande a
indústria dos raptos”, avança o movimento empresarial da cidade da Beira,
acrescentando que “somos cidadãos
contribuintes do Estado, mas em
paralelo acabamos por ser, de forma
involuntária e violenta, contribuintes
para a indústria de raptos, ao pagar os
resgates (...), e esta situação é insustentável e inaceitável”.
CASOS FRESCOS
O caso de rapto mais recente ocorreu num domingo, concretamente, no
dia 18 de Outubro corrente, quando

um grupo disparou vários tiros contra
um filho de um empresário da cidade
da Beira, ao resistir a um rapto. No entanto, o jovem escapou com ferimentos múltiplos.
Refira-se que este incidente ocorreu
pouco dias depois de um empresário
em Maputo, Amity Samigy, mais conhecido por Jai Ambe ter sido morto
a tiros quando resistiu a um rapto na
hora em que encerrava o seu estabelecimento comercial.
Vinte quatro horas depois deste
incidente, Leonel Muchina, porta-voz
do Comando da Polícia da República
de Moçambique (PRM), na cidade de
Maputo, apareceu a dizer que o Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC), já possui pistas dos criminosos e está a trabalhar com vista a detenção dos autores do crime até aqui
em parte incerta, 13 dias depois de
fatais disparos.
Por causa da prosperidade dos
raptos e das suas consequências Nos

dos seus negócios, enquanto a família
inteira vive fora do País, num local mais
seguro.
Refira-se que, a Secretária de Estado
em Sofala, Stela Pinto Zeca, manteve
um encontro restrito com o Presidente
da Associação Comercial da Beira e
com o Conselho Económico Provincial, para se inteirar da situação prevalecente na Beira.
INAE
NOTIFICA ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS
O encerramento na Beira de estabelecimentos comerciais, ao que
tudo indica, não agradou a Inspecção
Nacional de Actividades Económicas (INAE) que, de imediato, deduziu
multas contra os estabelecimentos
comerciais que encerraram as portas e
notificou os seus proprietários para um
encontro hoje, segunda-feira.
A coberto do Decreto 34/2013 de 2

Estabelicimentos comerciais com portas fechadas

negócios dos visados, várias empresas
fecharam as portas, deixando a cidade
da Beira deserta e ociosa.
“Desde que iniciou a onda de raptos, em 2010, centenas de empresários
abandonaram o País e largos biliões
de dólares que seriam investidos em
Moçambique, estão a ser aplicados
noutros mercados mundiais de meticais deixaram de ser investidos e de circular na economia formal para passarem a alimentar e circular na economia
do crime organizado”, anunciou Zerry
Badat, que esclarece que “em cada
rapto bem-sucedido, e por sinal quase
todos tem sido quase bem-sucedidos
– há uma família psicologicamente
destruída pelo medo, pelo pânico,
pelo sentimento constante de insegurança e por todos os demais traumas
associados”.
Zerry Badat afirma que há famílias
que estão forçosamente separadas
por causa dos raptos, referindo-se a casos de empresários que permanecem
em Moçambique a tentar cuidarem

de Agosto, na sua alínea g), numero 2
do artigo 16, sancionou o encerramento injustificado dos estabelecimentos
comerciais que, por sua vez, causaram
perturbações na distribuição e comercialização de bens e produtos da primeira necessidade.
No âmbito destas sanções, cada
estabelecimento terá que pagar 500
salários mínimos de multa, pela infracção cometida. Igualmente, a INAE
notificou os donos dos estabelecimentos em causa para um encontro hoje,
segunda-feira. Isto veio, mais uma vez,
alimentar o debate, com o presidente
do MDM, Daviz Simango, a sair em defesa dos multados.
Em conferência de imprensa, Daviz Simango, diz estar claro que “a
INAE procura responder os actos de
cidadania com intimidação e violência”, recomendando “a promoção
de mecanismos de Educação para
a Cidadania, como um elemento de
grande importância na promoção da
Integridade”.

A futura central solar de Metoro, em
construção no distrito de Ancuabe,
província de Cabo Delgado, cuja
primeira pedra foi lançada Sextafeira, 23 de Outubro pelo Presidente da República Filipe Jacinto Nyusi,
é uma infraestrutura que irá contribuir para a melhoria e segurança no
fornecimento da energia eléctrica e
sustentará os planos de expansão
de electricidade para os Postos Administrativos e Localidades, atendendo à crescente procura de energia eléctrica na região norte do país.
Intervindo depois de proceder ao lançamento da primeira pedra, Filipe Nyusi
fez saber que o acto acontecia um ano
após a inauguração da central de Mocuba,naprovínciadaZambézia,etambém
um mês depois do lançamento do programa de leilões de energias renováveis,
mais conhecido por PROLER.
Para o Presidente da República, este
é um projecto que surge na sequência
das acções do Governo que vem promovendo para a expansão de infraestruturas económicas e sociais de
suporte à actividade produtiva, com
impacto no aumento da produtividade e na redução de custos de transacção em todo o país.
“No nosso plano de expansão de infraestrututas de geração, temos estado
a contar com a colaboração crescente
das energias renováveis com objectivo
fundamental de criar um forte desenvolvimento nacional, em particular nas
zonas rurais”, referiu.
Neste quadro, acrescentou, “estamos a trabalhar para o aumento da
disponibilidade de energia eléctrica,
promovendo investimento privado
em novas infraestruturas de geração
que assegurem o incremento da capacidade instalada em pelo menos, 600
megawatts nos próximos quatro anos”.
O Chefe do Estado destacou igualmente que a materialização destes projectos irá contribuir para fazer face ao
aumentodademandanacional,quede
acordo com as projecções existentes,
deverá atingir em média, 8 porcento ao
ano nos próximos 25 anos.
“A aposta neste sector reitera o compromisso do meu Governo com os
planos de mitigação do impacto das
mudanças climáticas, que tantos danos têm causado ao planeta e ao nosso
país em particular”, ressalvou.
Por isso, de acordo com Filipe Nyusi,
a futura central solar de Metoro será
uma infraestrutura que irá contribuir para a melhoria e segurança no
fornecimento da energia eléctrica e
sustentará os planos de expansão de
electricidade para os Postos Administrativos e Localidades, atendendo à
crescente procura de energia eléctrica
na região norte.
“Se se recordam, tenho o compromisso com o povo moçambicano de
electrificar todos os Postos Administrativos até ao fim deste ciclo. E se calhar, vamos fazer um pouco mais antes”,frisou.
A central de Metoro será a segunda
central solar de vulto a ser implantada
em Moçambique, depois da central
de Mocuba e apresenta-se também
como um marco por constituir-se na
primeira central de produção em es-

Governo prova compromisso
com energias limpas
-“A central solar de Metoro é um autêntico contributo na oferta energéctica, que corresponde a 69 gigawatts, próximos de 75 por cento das necessidades da cidade de Pemba”, afirma Filipe Nyusi.

Presidente da República no lançamento da primeira pedra para construção da Central Solar de Metoro

cala a ser construída na província de
Cabo Delgado.
“A província não está a ver a dimensão, é um projecto muito grande
e não existem muitas centrais como
esta em África”, observou o estadista
moçambicano.
Além disso, a central solar de Metoro
será construída num espaço com uma
área de aproximadamente 140 hectares, com capacidade de produção de
30 megawatts que serão injectados na
rede nacional de distribuição e deverá
começar a produzir energia eléctrica
no terceiro trimestre do próximo ano.
Durante o período de construção,
esta
que é a maior central solar
de Cabo Delgado e da região norte do
país, irá empregar mais de 380 trabalhadores e 22 a 25 durante o período
operacional que vai durar 25 anos.
No entanto, concluídas as obras,
segundo Filipe Nyusi, seguirá a construção da central solar de Cuamba
na província do Niassa e depois de
Mecufi, também na província de Cabo
Delgado.
NOVAS CENTRAIS NO ÂMBITO
DO PROLER
No âmbito do programa leilões de
energias renováveis recentemente
lançado, o Presidente da República anunciou que serão implantadas ainda
neste mandato, novas centrais solares
de geração de energia eléctrica baseadas em fontes renováveis em Dondo
na província de Sofala, Lichinga no
Niassa, Manje na província central
de Tete e uma eólica na província de
Inhambane, dada sua localização
geográfica. Refira-se que esta central
eólica, isto é, a se produzir energia com
base no vento, será pioneira no país.

“Hoje, podemos afirmar sem qualquer margem de dúvida que decidida e progressivamente, o nosso país
mostra ao mundo a sua determinação
em apostar nas energias renováveis,
uma alternativa viável que completa
as iniciativas do Governo de providenciar energia para todos em Moçambique até 2030”, assinalou.
Com o efeito, Filipe Nyusi apontou
como fontes, as energias eólica, hidrólectrica, biomassa, geotérmica e
a solar que no seu conjunto podem

providenciar inúmeros projectos e contribuir para a transformação económica
e para a melhoria do bem-estar de milhares de famílias moçambicanas.
Dai que, o projecto da central solar
de Metoro associa-se a um conjunto
de vantagens no quadro da orientação estratégica do desenvolvimento
económico de Moçambique.
Isto é,“olha para o futuro, numa clara
transicção energéctica, reforçando energias limpas e amigas do ambiente no
quadro da matriz energéctica do país,

actualmente dominada pela geração
hidroeléctrica e parcialmente pelo gás
nos campos de Pande eTemane”.
Aliás, o Presidente da República sublinhou que a central solar de Metoro é
um autêntico contributo na oferta
energéctica, que corresponde 69 gigawatts, próximos de 75 por cento das
necessidades da cidade de Pemba.
Desta forma, de acordo com Filipe
Nyusi, esta central estará em condições
de estabilizar a tensão da rede e melhorar a eficiência ao reduzir as perdas
no transporte a partir da Hidroeléctrica
de Cahora Bassa e reforçar a visão integrada de infraestruturas que incluem
portos, aeroportos e estradas que
propiciam a materialização do potencial industrial decorrente de projectos
âncoras, como por exemplo, do grafite
em Ancuabe e de Balama, que é maior
mineradora que existe no mundo, incluindo outros minerais existentes no
distrito de Montepuez.
Também vai consolidar a atratividade da província de Cabo Delgado,
com a melhor oferta, a uma tarifa
eléctrica competitiva e sustentável, alavancando desse modo, a produção
agrícola, o agro processamento, a indústria, turismo, pescas, além do sector extrativo.
“A aposta neste sector é a confirmação do compromisso do meu
Governo com os planos de mitigação
do impacto das mudanças climáticas
em linha com a tendência global da
transição do uso de energias menos
poluentes”, afirmou.
Refira-se que nesta deslocação, o
Presidente Nyusi, fez-se acompanhar
pelo Ministro dos Recursos Minerais e
Energia, Ernesto Max Tonela; Embaixador da França em Moçambique que
financia o projecto, David Izzo, quadros
da Presidência da República e de outras instituições do Estado. (Redacção)

Falso recrutamento na MRM
O Departamento de Recursos Humanos da Montepuez Ruby Mining tomou conhecimento de anúncios falsos e
fraudulentos nas redes sociais, alegando que a MRM está a recrutar Engenheiros de Minas, Engenheiros de Processamento, Engenheiros Geológicos, Segurança (Higiene e Segurança), Mecânicos Industriais, Electricistas Industriais,
Técnicos de Qualidade, Operadores de Máquinas, Operadores de Guindastes e Pás, Oficial Superior de Recursos Humanos, Assistentes de Recursos Humanos e Contabilistas.
Estes posts (publicações) online falsos e fraudulentos solicitam aos candidatos interessados o envio do seu Curriculum Vitae para um falso endereço
de correio electrónico, criado com a
clara intenção de enganar os potenciais candidatos, fazendo-os acreditar
que estão a contactar a MRM.
A MRM assegura que não está actualmente em processo de recrutamento e que os posts (publicações) são totalmente falsos e fraudulentos. A MRM
receia que possam ter sido criados por
alguém, na tentativa de lucrar com tal
informação.
Além do mais, a MRM faz questão
de esclarecer que segue políticas de
recrutamento. Selecciona candidatos através de anúncios nos jornais
moçambicanos, entre outros meios
de comunicação social, e não cobra

nenhuma taxa de recrutamento aos
potenciais candidatos. Assim que os
novos funcionários são contratados
pela MRM, são submetidos a um processo de indução nas suas instalações.
Este falso e fraudulento esquema
de recrutamento foi levado ao conhecimento das autoridades, tanto a nível
provincial como nacional, bem como
dos meios de comunicação social nacionais, na esperança de que se desencoraje os envolvidos de perpetrarem
mais enganos e que os potenciais
candidatos interessados não sejam
enganados ou manipulados.
Refira-se que a Montepuez Ruby
Mining Limitada (MRM) é uma empresa moçambicana que opera no
depósito de rubis de Montepuez, localizado no nordeste de Moçambique,
na província de Cabo Delgado, cobrin-

do aproximadamente 33.600,00 hectares. Acredita-se que seja o depósito
de rubis mais recente descoberto no
mundo.
É detida em 75% pela Gemfields e
em 25% pela Mwiriti Limitada, uma
empresa moçambicana. A MRM pretende imitar os valores de Gemfields e
operar de uma maneira que contribua
positivamente para a economia nacional, enquanto assume um papel
de liderança na modernização do sector de pedras preciosas coloridas e na
construção de meios de subsistência
sustentáveis para as comunidades
ao redor da mina. E acredita que as
pedras preciosas coloridas devem
ser extraídas e comercializadas defendendo três valores-chave: legitimidade, transparência e integridade.
(Redacção)
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DESTAQUE
A industrialização do país, um dos
quatro principais pilares para o
desenvolvimento nacional, assente no Programa Quinquenal do
Governo (PQG 2020-2024), estará
a dividir a banca comercial, com
alguns actores do sector a mostrarem as suas reservas em relação
ao financiamento da indústria local, e outros, abertos a quaisquer
riscos que possam advir da sua
actuação rumo à recuperação da
indústria. No xadrez da divergência, estão dois importantes bancos do país, nomeadamente, o
Millennium bim e o Moza Banco,
cujos posicionamentos se desencontram, quando o assunto é financiar a indústria nacional.

DESTAQUE

Industrialização agita banca
comercial
- No xadrez, dois principais bancos do país se divergem em matéria de financiamento do sector, classificado pelo Governo como
importante para o desenvolvimento nacional

MinistrodeIndústriaeComércio,revestese de grande importância para a AIMO
e seus associados. Trata-se de um momento em que intervenientes no sector
industrial têm a oportunidade de, em
primeira pessoa, reafirmar o compromisso de potenciar o sector produtivo,
tendo em vista não só a industrialização
do país, mas também o incremento de
postos de trabalho com qualidade para

Réus condenado-presos, por
desvio de 155 milhões de meticais, valor extraído dos cofres do
Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF), entidade adstrita ao
Ministério da Economia e Finanças (MEF), deverão indemnizar o
Estado em cerca de 153 milhões
de meticais. Os mesmos, que conheceram o seu destino, semana
passada, em Maputo, deverão
cumprir, igualmente, penas de
10 a 11 anos de prisão maior, em
resultado do seu envolvimento
em diversas transações bancárias,
fraudulentas.

Um K.O contra os delapidadores do erário público

Réus indemnizam Estado em
largos milhões
- Os mesmos, aproveitando-se das fragilidades do Sistema de Informação de Finanças, sacaram, em benefício próprio, mais de
155 milhões de meticais, numa altura em que o país está mergulhado em crise aguda
- A proposta-lei que estabelece que o Estado seja ressarcido, caso se constate que foi lesado, e confisque os bens derivados de
corrupção, será alvo de debate na Assembleia da República
No âmbito da separação de culpas,
o Gabinete Central de Combate à
Corrupção (GCCC) abriu um processo
autónomo, de forma a responsabilizar os três foragidos, nomeadamente
Manuel Luís Machava, Benjamin Luís
Mucavele e Carlos Manuel Pinto.
Segundo a acusação do Ministério
Público (MP), os réus desviaram do tesouro público cerca de 155 milhões de
meticais,entre2016eoiníciodocorrente
ano, altura em que, a fraude foi descoberta na sequência de uma auditoria.

MIGUEL MUNGUAMBE

Email: mmunguamb@yahoo.co.br
MIGUEL MUNGUAMBE

Email: mmunguamb@yahoo.co.br
A começar pelo Moza Banco, o
Presidente do Conselho de Administração (PCA) desta unidade bancária,
João Figueiredo, disse há dias – vede:
Público 521, de 19 de Outubro – que,
“a pequena e média indústria deve
procurar, sempre, manei¬ras de se sustentar com capitais próprios, porque a
banca não poderá intervir na dianteira
desse processo”.
Figueiredo que falava num webinar,
organizado para reflectir em torno do
papel do sector financeiro na indús¬tria
de Miçambique, onde, além dele,
como representante do Moza Banco
e espe¬cialista da banca, participaram
outros intervenientes da indústria, bem
como da banca, disse que, os dois sectores precisam de criar “uma relação
biunívoca”, ou seja, uma situação de
interajuda, sem que nenhum dos dois
dependa inteiramente do outro.
Aliás, o economista levantou a
ne¬cessidade de se discutir também
a contribuição da indústria para que
“tenhamos um sistema financeiro
saudável”, numa altura em que, a industrialização, está entre os quatro
pi¬lares de desenvolvimento, assentes no Plano Quinquenal do Governo
(PQG 2020-2024).
Figueiredo, nas suas faculdades
de pensamento, disse igualmente
que, “a banca vai sempre olhar para a
indústria no quadro daquilo que ela
puder trazer como sustentabilidade”,
avançando “a necessidade de ter que
se olhar, a nível das pequenas e médias
indústrias, a sua capacidade ou incapacidade de ter capitais”, para depois
arbitrar que “não se pode estar à es-

João Figueredo, PCA do Moza Banco

pera que a banca suporte quem não
tiver capacidade de capitais próprios,
porque ela não vai fazer”.
Entretanto,esteposicionamentonão
é o mesmo que as outras instituições
bancárias partilham. O Millennium Bim,
por exemplo, anunciou recentemente
a sua disponibilidade em apoiar, financeiramente, o sector industrial.
Durante um ano, as empresas
membros da Associação Industrial de
Moçambique (AIMO) vão beneficiar,
a custos bonificados, de uma linha de
crédito específica no valor de três mil
milhões de meticais e, aplicações a
prazo para a sustentabilidade dos seus
negócios e projectos.
Para o efeito, o Ministro da Indústria
e Comércio, Carlos Mesquita, o Millennium Bim e a AIMO rubricaram, quartafeira da semana passada, um Memorando de Entendimento, neste sentido.
O documento prevê que os membros da AIMO beneficiam, a custos
bonificados, de uma linha de crédito
específica no valor de três mil milhões
de meticais (3.000.000.000,00MT) e,
aplicações a prazo para apoiar pro-

Moisés Jorge, Administrador do Milennium Bim

jectos industriais desenvolvidos pelas
Pequenas e Médias Empresas (PME)
integradas na AIMO.
A acção enquadra-se na agenda
de promoção do diálogo institucional
entre os intervenientes dos sectores público e privado do ramo industrial em
Moçambique, cujo objectivo é a troca
de experiências e discussão de temas de
interesse para a indústria, tendo como
foco os "Desafios e oportunidades para a
industrialização", fazendo vénia ao Programa Quinquenal do Governo (PQG
2020-2024), que tem a industrialização
nacional como um dos quatro principais
pilares de desenvolvimento.
BANCA COMO FORÇA MOTRIZ
Numa altura em que as empresas
perspectivam um futuro incerto e de
escassez de oportunidades de negócio, o Millennium bim reforça o seu
compromisso de apoio ao tecido empresarial, estabelecendo parcerias que
incentivam o crescimento sustentável
das PME nacionais e o desenvolvimento de soluções financeiras de apoio

à tesouraria e gestão de negócio das
empresas.
Durante a cerimónia de assinatura
do memorando para o financiamento
às empresas industriais, Carlos Mesquita, Ministro da Indústria e Comércio,
realçou a relevância do sector industrial
paraadinamizaçãodaeconomianacional e o apoio do sector financeiro para a
viabilização dos projectos industriais.
“Para a mudança qualitativa do
crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), o sector industrial vai precisar
de um esforço e suporte na Balança
Comercial para fazer a diferença no
contributo para o desenvolvimento
nacional, onde a Banca será a força
motriz necessária para a materialização dos projectos industriais com enfoque para a exportação em escala de
produtos nacionais certificados, para
outros mercados da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC) e quiçá para outras extensões
geográficas”, acrescentou o executivo.
Por sua vez, Rogério Samo Gudo,
Presidente da AIMO, considera que “a
visita de Sua Excelência, Carlos Mesquita,

os moçambicanos. A parceria com o Millennium bim serve, naturalmente, como
a espinha dorsal deste compromisso,
abrindo espaço para que os industriais
tenham uma alternativa segura para as
suas operações.”
Na sua intervenção, Moisés Jorge,
Administrador do Millennium bim,
destacou a solidez, resiliência, estabilidade e posição de liquidez, capital e
balanço do Banco para a prossecução
das melhores soluções bancárias.
“No ano em que o Millennium
bim completa 25 anos de história e
sucesso, pretendemos ser lembrados
como um Banco de referência, comprometido com o desenvolvimento
de iniciativas estratégicas de fomento
à competitividade e capitalização das
empresas em prol do seu crescimento
e sustentabilidade”, disse Moisés Jorge.
Refira-se que, comprometido com
a inovação, responsabilidade, proatividade, competência e liderança,
o Millennium bim vai continuar a dar
o contributo necessário à economia
moçambicana, prestando os melhores serviços.
Publicidade

É caso para dizer basta de roubar ao
Estado, sob pena de, um dia, o infractor
ficar sem a própria cabeça, porque o
veredicto, quando fixado, não o poupa.
Com efeito, depois de desvio de 155
milhões de meticais, os réus, conheceram, semana finda, o veredito final,
que estabelece o dever de terem que
indemnizar o Estado em 153 milhões
de meticais.
No caso do réu Gama Nhampalele,
este deverá indemnizar o Estado em
cerca de 93 milhões de meticais, relativos a pelo menos 12 pagamentos
indevidos em que ele participou.
Já à ré Liliana Bule caber-lhe-á o
dever de ter que indemnizar o Estado
em 60 milhões de meticais, em resultado da sua participação criminosa
em diversas operações bancárias, descritas como fraudulentas pela justiça
moçambicana.
A decisão foi tomada pela 6a Secção
doTribunalJudicialdaCidadedeMaputo (TJCM) e vem numa altura em que, o
Parlamento Moçambicano se prepara
para debater a proposta de lei que estabelecerá o regime jurídico especial de
perda alargada de bens e recuperação
de ativos, um instrumento que visa a
que Estado seja ressarcido e confisque
os bens derivados de corrupção.
António Boene, Presidente da Primeira Comissão da Assembleia da
República, que chegou a falar deste assunto, há dias, esclareceu que a lei em
alusão é mais abrangente e está alinhada à convenção das Nações Unidas
de combate à corrupção.
A nova lei deverá ainda garantir que
que, nos casos em que se justifique
que o Estado foi prejudicado, seja ressarcido pelos infractores.
Consta que a elaboração dessa proposta de lei contou com a participação
da sociedade civil, através de Baltazar
Faela, pesquisador do Centro de Integridade Pública (CIP), e o antigo bastonário da Ordem dos Advogados de
Moçambique (OAM), Flávio Menete,
consideram que este é um passo importante para o combate à corrupção.
Para além de terem que indemnizar
o Estado, os dois arguidos foram, igualmente, condenados a penas de 10 e
11 anos de prisão pelo desvio de mais
de155 milhões de meticais da conta
única do tesouro público. Em outras
palavras, ao réu Gama Nhampalele foilhe aplicado pelo tribunal 11 anos de

FRAGILIDADES DO SISTEMA

Gama Nhampalele, condenado à 11 anos de prisão por desvio de fundos públicos

prisão e a ré Liliana Bule, 10 anos.
Refira-se que, ambos são acusados
pela prática dos crimes de associação
para delinquir, furto informático de
moedas ou valores, falsificação de
documentos e branqueamento de
capitais. A estes dois, juntam-se out-

ros três, dados como foragidos pela
justiça moçambicana que, entretanto,
em Setembro último, emitiu mandados de captura internacional contra
os mesmos para permitir que sejam
responsabilizados pelos crimes que
cometeram em Moçambique.

O montante, refere a acusação do
MP, era retirado a partir do Centro de
Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF), uma
instituição ligada ao Ministério da Economia e Finanças (MEF), à qual, Gama
Nhampele estava afecto como técnico
informático.
O tribunal afirma ter ficado provado
que Gama Nhampalele, fazendo uso
das fragilidades do sistema que ajudou a desenvolver, emitia ordens de
pagamento fraudulentas para contas

bancárias e empresas que foram criadas para servirem "de fachada", destinadas a "drenar" fundos do Estado.
A juíza da causa, Ivandra Uamusse,
disse nas considerações finais que, "no
caso em concreto, trata-se de criminalidade, cujas infrações assumem
um expressivo e intolerável dano em
termos de perturbar o regular funcionamento das instituições da administração pública, do sistema político e do
sistema financeiro."
A juíza indicou ainda que os réus
agiram de forma premeditada, impelidos pela gana de obtenção de
ganho, sem esforço laboral. Este tipo de
criminalidade, acrescenta, tem vindo
a registar uma enorme expansão à escala nacional e constitui hoje um dos
desafios com que o sistema da justiça
é confrontado, exigindo-se ao Estado
acções enérgicas para estancar este mal
que cria insegurança na sociedade.
INCONFORMOSMO
Durante o julgamento, os réus declararam-se inocentes. O advogado de
Gama Nhampalele disse aos jornalistas que vai recorrer da sentença.
"Não temos outra alternativa senão
recorrermos", afirmou o advogado
Mirco Paulo, acrescentado que, "não
temos como nos conformar com a
decisão do tribunal, porque a mesma,
está viciada, cheia de nulidades, porquanto a convicção do tribunal não
chegou a refletir aquilo que é a matéria
dos autos. Não existem provas para
tal, pelo que a nossa reacção, naturalmente, só poderia ser o recurso."
Outras três pessoas, acusadas de envolvimentonocaso,nãoforamjulgadas
por se encontrarem em parte incerta.

DDR em Raio X

Nyusi renova compromisso com Renamo
Num recente encontro, que se
diga, de reflexão, entre o Presidente da República, Filipe Nyusi
e o líder da Renamo, Ossufo Momade, em torno do processo, em
curso, de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR)
veio, mais uma vez, reafirmar a
renovação do compromisso de
o país continuar com o processo
dentro dos prazos estabelecidos.
Com efeito, uma nota da Presidência da República, enviada à redacção
do Público, indica que, Filipe Nyusi e
Ossufo Momade "renovaram o seu
compromisso" de continuar com o
processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do
braço armado do principal partido de
oposição em Moçambique.
O compromisso é de ainda as duas
partes fazerem de tudo para que o
processo tenha sucesso desejado e os
prazos estabelecidos sejam integralmente cumpridos.
O encontro entre as partes, realizou-se
no quadro das consultas regulares em

Nyusi renova compromisso com a Renamo

torno do processo de DDR e outros assuntos de grande relevância para o país.
Durante o encontro, acrescenta o
documento, foi anunciado que foram
encerradas, até quarta-feira da semana
passada, três bases da RENAMO, em
Sofala, nomeadamente, Inhaminga,
Cheringoma e Maringue.
Refira-se igualmente que, de um total de cinco mil elementos armados da

RENAMO que se espera entreguem as
armas até Junho de 2022, no âmbito do
acordo assinado ano passado, segundo
dados oficiais, quase 1.300 ex-guerrilheiros já foram abrangidos pelo DDR tendo,
na sequência disso, regressado ao convívio familiar, com todos os seus direitos
acautelados, na esteira do acordo de paz
definitiva e de reconciliação nacional.
"Foi constatado que 25% do uni-

verso de guerrilheiros da RENAMO
beneficiários do processo de DDR já foi
desmobilizado e reintegrado", referese no documento, que acrescenta
que o chefe de Estado moçambicano
prometeu investigar denúncias feitas
pela própria RENAMO dando conta
de perseguições, sequestros e assassinatos dos seus membros em alguns
pontos do país. (Redacção)
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Editorial
Contra todos os esforços empreendidos por diversos actores, rumo à reversão do actual cenário, Moçambique,
na região austral de África, continua na
palma dos raptores, que têm como
“paraíso”as cidades de Maputo, Matola
e Beira, embora esteja a entrar no mapa
também a cidade de Chimoio. Como
no passado, os principais alvos de
sequestros, são empresários e seus familiares de origem asiática, detentores
de importantes empreendimentos
económicos, cujo contributo na balança comercial, é bastante reconhecido.
A indústria dos raptos, com tendência de crescimento nos últimos tempos,
emergiu em 2010, quando o país registou os primeiros casos de raptos. Hoje,
dez anos depois, os moçambicanos
podem ter perdido o número de em-

Não há raptos sem raptores!

presários já raptados desde aquele ano
a esta parte, mas identificar os raptores
ou os seus mandantes, continua um assunto bastante complexo.
Quando há um rapto, a única coisa
que se segue é fazer-se uma participação à polícia que depois lavra o respectivo Auto e ouve algumas pessoas e
tudo termina aí. Os moçambianos não
sabem o que é investigar, nem conhecem os meios envolvidos nisso, mas resultados que ao comum dos cidadãos
interessam, nunca aparecem.
Em cada rapto são transaccionados
milhões e milhões de meticais ou de
dólares, envolvendo até transferências
bancárias mas as investigações que
estão a ser feitas em torno deste assunto, não trazem resultados sobre o
destino dos mesmos. Aliás, o fato de os

bancos usados para o saque de avultados valores que pagam o resgate, as
operadoras de comunicações móveis
e o Serviço Nacional de Investigação
Criminal não detetarem movimentos
suspeitos relacionados com os raptos,
mostram uma preocupante falta de
coordenação.
Não há rapto sem raptor e não há
rapto onde não intervenha serviços de
telefonia móvel, cujos números, todos
eles estão registados mas, para trazer a
verdade sobre os contactos feitos entre
os raptores e os familiares das vítimas,
ninguém se coíbe em ir buscar evidências juntos daqueles serviços, para o
gaudo dos moçambicanos que reivindicam a resposta aos raptos, faz muito
tempo.
Entretanto, no meio disto, há

O Canhão

Homem confiante no
seu Status

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Alguns homens com certa vaidade
confiam no seu sucesso financeiro para
causar uma boa impressão nas mulheres. Outros homens menos vaidosos usam o seu status para tentarem
chegar ao coração delas. E há, ainda,
aqueles homens que preferem apostar
em todas as suas fichas da sorte e deixarem que o destino decida aonde quer
levá-los. O facto é que nenhum desses
factores ajudaram a criar atracção nas
mulheres. Disso garanto, caro leitor.
Acha eu, na minha opinião pessoal,
que a linguagem corporal tem o maior
segredo e a maior vantagem acima
de tudo, e é a maior atraente das mais
belas moças. No entanto, a maior parte
dos homens não sabe o que significa
ter uma linguagem corporal, confiante
e sedutora. Desenvolver essa postura
pode levar bastante tempo até que ela
seja feita naturalmente. Não precisa ter
uma pista para correr e ganhar o mais
rápido possível. Dê o tempo-a-tempo.
Entretanto, no meu ver são poucos os homens que fazem contacto

visual com as mulheres. E este é um
grande erro, porque o contacto visual
é também um elemento mais importante de linguagem corporal para
criar atracção. Se não olhas nos olhos
da mulher, isso comunica que estás
nervoso e estás pouco confiante. Por
outro lado, se fazes o contacto visual,
com um olhar firme e decidido, isso
mostra que estas confiante e tranquilo
na abordagem.
Outro indicador da confiança de
um homem tem a ver com o sorriso.
Ninguém quer se aproximar ou conhecer uma pessoa fechada, ou seja, sem
alegria facial. Ao sorrir, mantém uma
postura mais aberta e as chances de alguma mulher vir conversar consigo, por
exemplo, são muito maiores. O sorriso
também é um indicador que mostra
que gosta da companhia da mulher e
está interessado em saber mais.
Um dos primeiros sinais que indicam falta de confiança numa abordagem ou situação social são as mãos.
Por isso é importante que saiba o que
fazer com elas e não colocar em dúvida sua segurança e conforto naquela
situação social. Evite esconder suas
mãos nos bolsos. Não movimentá-las
em excesso, ou seja, coçar alguma parte do seu corpo ou ainda tocar o rosto.
Todos esses sinais são indicadores de
fraqueza e insegurança. Ao invés disso,
procure mantê-las ao lado do corpo,

gesticular – lentamente – enquanto
fala e ainda tocar a outra pessoa, de
forma não ameaçadora, como na parte superior dos braços, por exemplo.
É importar também, antes de sair
de casa espelhar-se todos os seus
movimentos. Se ela cruza os braços,
faça o mesmo. Se ela sorri, também
sorria. Sei que tudo isso pode parecer
estranho à primeira vista, mas o facto
é que essa técnica de espelhamento
faz com que consigas criar uma conexão emocional com a mulher muito
rapidamente.
Por outro lado, existe uma série de
erros que não são nada agradáveis
neste começo de relacionamento
uma mulher. As mulheres bonitas estão cansadas de ouvir a mesma canção, acredita que elas sabem que são
bonitas e que isso não é um grande
diferencial, elas provavelmente prefeririam ser elogiadas por algo único na
personalidade delas. Um homem tem
que ser capaz de segurar o contacto visual e falar com elas nos olhos, se olha
para baixo ou para os lados é porque
tem algo a esconder e elas podem
pensar que estás mentir, mas agir com
naturalidade olhares para elas e para as
amigas enquanto conversam.
Estes são alguns pontos que acho
importantes para atracção de uma
mulher que te bate no fundo do coração. Adeus, até para a semana. Fui

que reconhecer o esfor,co dado por
aqueles que, honestamente, combatem ou tentam combater os raptos,
que reconheçam que estão a lutar
num mar em que não sabem com
quem é que devem contar. Os raptores e os beneficiários dos raptos
podem ser colegas.
Semana finda, empresários baseados na cidade portuária da Beira, a capital provincial de Sofala, pronunciaramse coletivamente contra os raptos e
chegaram a paralisar o exercício das
suas actividades, criando perturbações na oferta de produtos da primeira necessidade. Isso viria a obrigar
a Inspenção Nacional das Actividades
Económicas (INAE) a deduzir sanções e
a notificar os donos dos estabelecimentos comerciais encerrados para um encontro hoje, segunda-feira.
O protesto dos empresários mereceu a atenção e apoio da maior parte
da população local que quer uma
acção de quem de direito contra os raptos e uma garantia de segurança para a
população, sobretudo, a classe que dinamiza a economia real do país.
Na verdade, os raptos, de certa forma, acabam afectando o país inteiro,
porque são compatriotas moçambicanos que, depois caiem nas malhas do
desemprego, com a desistência dos

homens de negócios em desenvolver
as suas actividades, com receio de serem raptados.
Os três dias de paralisação de negócios, a ter fé nos dados reportados pelo
nosso correspondente na Beira, Jorge
Malangaze, terá afectado, em grande
escala, o comércio informal, com consequências drásticas para o tecido social e económico.
Ao anunciar a manifetação, Zeyn
Badati, porta-voz dos empresários, deixou claro que os raptos é um fenómeno que afecta gravemente a economia
nacional e, para convencer, chegou
a avançar ainda que, “em cada rapto
concretizado, mina-se a confiança no
país, retrai-se o investimento nacional e estrangeiro, destrói-se negócios
viáveis já instalados, desacredita-se o
Estado e seus agentes e torna o crime
e os criminosos mais poderoso que
o Estado”. Por isso, há que o Estado
começar a trazer solução para este
problema, onde o Serviço Nacional
de Investigação Criminal (SERNIC), a
Polícia da República de Moçambique
(PRM) e outros actores sociais e do
estado, incluindo as próprias vítimas,
desempenham o papel primordial,
sendo estas últimas peças fundamentais no fornecimento de pistas para as
investigações.
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A Insurgência fundamentalista em Cabo Delgado
BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail:ba@balfredo.com

A situação de guerra que se vive em
Cabo Delgado não pode deixar de
preocupar qualquer pessoa de bom
senso. Do mesmo modo que não é
nada salutar a guerra promovida pela
Junta Militar da Renamo no centro do
país que estranhamente dura, quando
através da própria Renamo a mesma já
deveria ter terminado, porquanto os dirigentes que estão nas cidades sabem
onde é que deixaram os seus conterrâneos nas bases donde os mesmos
operam. São duas situações que colocam o nosso país numa situação difícil
de vida e que urge a sua solução, seja
através de guerra se necessário, sendo
o diálogo ou outra forma que não
ocorre aqui descortinar o que mais se
aconselharia. A verdade é que a situação no país não é nada salutar com
estas situações de guerras permanentes a prevalecerem. Sem se pretender
recorrer a culpados pela manutenção
desta situação, uma coisa é certa: a
nossa soberania está em perigo.
Para muitos que pensavam que os
serviços secretos (de inteligência) no
país estavam organizados para prevenir situações ou avisar em caso de
qualquer ameaça ao nosso Estado,
parece não haver dúvidas de que se
enganaram, pois, tudo acontece como
se não tivéssemos essa estrutura tao
importante que devia jogar o seu papel
em prol da nossa defesa e soberania,
apoiada, claro, pelas FDS. Há coisas
estranhas que acontecem com estas
guerras malditas. No caso dos insurgentes e que agora se chegou a conclusão
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JESSICA SANTOS, na Ponte Jornalismo

Nas últimas semanas, a hashtag
#EndSARS tem sido vista com
frequência entre os assuntos mais
comentados do momento nas redes
sociais. Vinda da Nigéria, ela quer dizer
“Acabe com o Sars” (sigla para Special
Anti-Robbery Squad ou Esquadrão Especial Antirroubo, em tradução livre).
Ao pesquisar o termo, é possível ver
dezenas de vídeos e links de canais de
notícias mostrando a juventude nigeriana nas ruas contra essa divisão da
Força Policial Nigeriana. Mas como as
coisas chegaram nesse ponto?
Criada em 1984 para conter os constantes furtos e roubos no país, o Sars
tinha no uso da força sua maior tática,
segundo a Sky News. No entanto, nos
anos 90, grupos de defesa dos Direitos Humanos já denunciavam uma
série de ações ilegais da unidade, que
vieram crescendo ao longo dos últimos 30 anos até chegar ao estopim

tratar-se de terroristas a soldo do fundamentalismo islâmico, é estranho que
tenham crescido e se multiplicado de
forma exponencial, de um momento
para outro nas barbas das autoridades
e da sociedade onde os mesmos têm a
sua actuação privilegiada.
Estamos todos lembrados que
quando tudo começou se falava de
grupos que recrutavam jovens para
estudos do alcorão no estrangeiro e,
nalguns casos algumas mesquitas no
norte do país começaram a ser queimadas porque se dizia que os insur-

Para muitos que pensavam que os serviços secretos (de inteligência) no
país estavam organizados para prevenir situações ou avisar em caso
de qualquer ameaça ao
nosso Estado, parece não
haver dúvidas de que se
enganaram, pois, tudo
acontece como se não
tivéssemos essa estrutura
tao importante que devia
jogar o seu papel em prol
da nossa defesa e soberania, apoiada, claro, pelas
FDS.

gentes não gostavam da atitude de
alguns maulanas ou responsáveis de
tais mesquitas que não concordavam
com tais recrutamentos. As nossas autoridades não agiram em tempo útil
para perceber o fenómeno e o grupo
enraizou-se, cresceu e hoje está no
meio da população, aliciando tudo e
todos, tendo construído um exército
forte e destruidor.
A fragilidade das nossas fronteiras
e o facto de se ter constatado que o
nosso exército está preparado para
enfrentar combates de forma convencional e não para a guerrilha, veio confirmar que esta guerra ainda vai durar
muito mais tempo, pois, não se sabe
ao certo onde é que o inimigo se encontra, como está equipado e muito
menos quem e’ de facto. Pelo que circula, as comunicações estão a ser feitas
por celulares e não se consegue saber
quem é que fala com quem naquelas
regiões onde ocorrem os combates.
Estranho é que alguns dos suspeitos
de serem insurgentes e que foram detidos e julgados foram absolvidos por
não haver provas indiciarias de crime
contra eles. O mais estranho ainda é
que pelas notícias que circulam tais
indivíduos desapareceram da circulação e não se sabe ao certo para onde.
Aliás, se estivermos atentos veremos
nas imagens televisivas e dos diversos
media que, das centenas de milhares
de deslocados em Cabo Delgado,
mais de 80% é constituído de mulheres e crianças menores de idade e os
homens, concretamente rapazes estes
não fazem parte deste grupo. Onde
estão? É tudo muito estranho e custa
esboçar uma opinião acabada sobre
o que de facto está a acontecer em
Cabo Delgado, senão lamentarmos
as mortes, destruições e a incerteza
de vida das pessoas afectadas pela

guerra. Alguns analistas já apareceram
a colocar algumas razoes de insurgência como que prendendo-se com
a falta de emprego. Sem pretender
contestar no todo, esta tese não cola
tendo em conta que oportunidades
de trabalho existem na região e, se
esse é o problema, então, devia-se
abrir o jogo e esclarecer-se o que de
facto está a acontecer. Uma ideia: o
Governo podia, na base do programa
SUSTENTA, convidar os jovens para
aderirem ao projecto, dando-lhes
condições para realizar a actividade

A fragilidade das nossas
fronteiras e o facto de
se ter constatado que
o nosso exército está
preparado para enfrentar
combates de forma convencional e não para a
guerrilha, veio confirmar
que esta guerra ainda vai
durar muito mais tempo,
pois, não se sabe ao certo
onde é que o inimigo
se encontra, como está
equipado e muito menos
quem e’ de facto.

produtiva. Ao mesmo tempo, devia
promover pequenos cursos de formação técnica profissional para incentivar
os jovens a gostarem do trabalho e a
especializarem-se no saber fazer. Esta
forma de ocupação permitiria descobrir afinal quem são esses jovens que
não tem oportunidade de emprego
e trabalho. Outros analistas falam de
coisas mais complicadas como o tráfico de drogas, diamantes e demais
pedras preciosas e, à mistura, o facto
de existir gás e petróleo na região e
que, por isso, os insurgentes estariam a
saquear e a tentar apoderar-se cumprir
agendas dos seus mandantes que no
exterior se beneficiam com o negócio
ilícito através das riquezas que vão tirando do nosso país através do porto
de Mocímboa da praia. Ora esta tese
parece colar, pois, não se pode aceitar
que os insurgentes estejam a lutar para
criar um Estado islâmico encravado entre Moçambique e Tanzânia, sob pena
de não terem sucesso em relação aos
seus objectivos. O mais certo é que
descobriram que naquele ponto do
pais o sistema de segurança e controle
e’ fraco e que pelo facto de existirem
riquezas se deveria criar alguma confusão e, enquanto isso, delapidar-se a
riqueza existente. Da mesma forma
como apareceram, os insurgentes
poderão a qualquer momento desaparecer depois de terem saqueado o
suficiente para fazerem face aos seus
objectivos. Entretanto, uma coisa é certa: a situação em Cabo Delgado não é
nada salutar e que por isso, no lugar de
se falar é preciso repensar a estratégia
militar e de defesa e segurança. Não
será com um exército convencional
que se irá combater e vencer os insurgentes, mas sim, na base da mesma
técnica e táctica por eles usada: a guerrilha, se necessário ao estilo de Rambo!

A luta contra a brutalidade policial chega à Nigéria
das últimas semanas.
A lista de acusações é enorme:
corrupção, extorsão, roubo, tortura, sequestro, execuções e assédio,
agressões voltadas, na maioria das
vezes, contra a população jovem
e sem que os responsáveis fossem
punidos. A Anistia Internacional registrou 82 casos de tortura e execução
entre janeiro de 2017 e maio de 2020.
Segundo relatório da organização,
“a maioria das vítimas são homens
de 18 a 35 anos, pobres e de grupos
vulneráveis e que são torturados com
fins de extrair confissões ou como
punição pelos crimes a eles atribuídos”. Os membros da Sars também
são acusados de confiscarem propriedades de pessoas suspeitas de terem
cometido crime sem determinação
judicial, o que vai contra a Constituição nigeriana.

Ninguém sabe com certeza
como os protestos que varreram o
país, ganhando apoio internacional,
começaram. Mas o site especializado
em tecnologia Tech Cabal rastreou o
assunto até chegar em um tweet de 3
de outubro que dizia que policiais do
Sars haviam atirado em um rapaz e o
deixado para morrer sem prestar socorro diante de um hotel em Ughelli,
cidade no estado de Delta, no sul do
país, e ainda fugiram com o veículo
do jovem falecido. A mensagem foi
retuitada 10 mil vezes e logo jovens influencers nigerianos apoiaram a causa.
A crescente indignação nas redes,
impulsionada pela hashtag #EndSARS, criada em 2017, logo foi para
as ruas em forma de protestos que
tomaram o país e encontraram apoio,
moral e financeiro, ao redor do planeta. A diferença dos protestos atuais

para os que os nigerianos vinham fazendo ao longo dos anos é o uso massivo das redes sociais para denunciar
distorções de narrativa por parte da
mídia tradicional e constranger publicamente empresas e jornalistas que
fazem isso. Milhares têm saído as ruas
da Nigéria desde o início de outubro
pedindo não apenas o fim da violência policial e da Sars, mas reforma de
todo o sistema policial nigeriano.
Segundo a Anistia Internacional,
nos últimos dias, 10 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Há
informações de manifestantes sendo
atacados por bandidos armados com
armas, facas, cassetetes e facões.
Segundo números da ONU, mais
de 60% da população nigeriana
tem menos de 24 anos e é esse público que toma as ruas. Em resposta,
o Inspetor Geral da Polícia da Nigéria,

Mohammed Adamu, anunciou a
dissolução do Sars. A iniciativa, no
entanto, não convenceu os manifestantes, que seguem nas ruas. Os
governadores de diferentes estados
nigerianos pediram o fim dos protestos, que seguem fechando cidades
e, na manhã desta segunda (19/10),
bloquearam o acesso ao Banco Central da Nigéria.
Após encontro com o presidente
Muhammadu Buhari, o ministro da
Juventude e do Desenvolvimento
Esportivo, Sunday Dare, afirmou que,
para o chefe do Executivo, “é importante que permitir que as gerações
mais jovens excerçam a sua liberdade
de protestar”. Buhari ainda teria prometido que não apenas fará as reformas, mas garantirá que elas durem
para que o país tenha orgulho de sua
força policial.
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Retirando o negócio aos operadores moçambicanos

Estrangeiros invadem mercado sucateiro
O mercado sucateiro, em activo
no país, faz muito tempo, está a
ser alvo ultimamente de operadores estrangeiros, que entram
em Moçambique com o título de
investidores. Os mesmos que, para
o exercício da actividade, não gozam de autorização, “disputam” o
negócio com nacionais, e saem em
vantagem, por conhecer o circuito
de comercialização de sucatas no
mercado internacional.
ZAQUEU MASSALA
Fotos: José de Carv alho
Com efeito, a invasão do mercado
por cidadãos estrangeiros, retira avultadas somas de dinheiro aos operadores nacionais que, no exercício das
suas actividades, estão sujeitos a impostos, contribuindo desta forma para
o desenvolvimento do país. De igual
modo, os operadores nacionais contribuem para o alargamento do sector
empresarial, dando emprego a muitos
moçambicanos, ajudando-os na melhoria da sua condição de vida.
Esta informação foi confirmada ao Público por um dos operadores do ramo,
Rui Paulino, igualmente, presidente da
Associação dos Sucateiros de Moçambique (ASSUMO) que, em nome dos
nacionais, pede para que o negócio seja
controlado, porque da forma como o
mesmo está a ser desenvolvido, sem
controlo por parte das autoridades nacionais, abre-se espaço para infiltrados”,
havendo já pessoas que, mesmo não
sendo deste país, estão a desenvolver
normalmente o negócio, em prejuízo
dos moçambicanos.
A fonte refere que, muitos destes
estrangeiros chegam a Moçambique
revestidos de capa de investidores, driblando as autoridades moçambicanas,
porquenolugardeinvestirememactividades relevantes, confinam-se em actividades de sucatarias que, pelas suas
características, deviam ser desenvolvidas por cidadãos nacionais, apenas.
O também dono da Fundição Vulcano, apesar de não se ter referenciado aos
números quando fala de estrangeiros
que ganham a vida como sucateiros,
assume não serem poucos, apelando
paraumamelhorvigilânciaporpartedas
entidades competentes. Aliás, a fonte diz
ainda ao Público que, havendo controlo
donegócio,opaíssairiaaganhar,porque
a renda dos operadores nacionais seria
elevada, assim como a receita decorrente da tributação destes haveria de
crescer, consideravelmente.
“Os estrangeiros que invadiram o
nosso sector de actividade não estão a
fazer boa coisa. Preocupa-lhes apenas
a arrecadação de dinheiro resultante
do negócio que fazem. Não pagam
impostos e nem tratam bem os seus
trabalhadores”, denunciou, apelando
à reacção das entidades competentes.
Afonteafirmaaindaqueoapelopara

Rui Paulino, operador no ramo de sucatas

o controlo do sector não vem ao acaso,
afirmando que é porque existem no
sector muitos operadores estrangeiros
que nem pagam os devidos direitos
ao Estado pela realização da actividade.
“Há muitos estrangeiros a praticarem
o negócio de sucatas, e são essas pessoas que estão a criar embaraço para
nós os moçambicanos. Há uma necessidade de o governo fazer um controlo
cerrado como o faz nas outras áreas ou
sectoresdeactividade”,queixou-se,para
depois falar de outras entidades não autorizadas que vasculham o ferro velho
nos bairros para alimentar o negócio
de cidadãos estrangeiros, baseados em
Moçambique.
Noutro desenvolvimento, Rui
Paulino referiu que, devido às especificidades particulares do negócio,
existe uma rotatividade com relação
ao metal mais procurado, pois este depende das necessidades do mercado

internacional.
Indicou ainda que os metais vão em
função da necessidade da procura a
nível do mercado internacional, destacando como potencial consumidor de
sucatas de moçambique o mercado
asiático.

Na verdade, a sucata no mercado
asiático alimenta a indústria siderúrgica, o ramo da metalurgia que se dedica
à reciclagem, fabricação e tratamento
de aços e ferros para várias finalidades,
com destaque para o fabrico de carros,
bem como para alimentar a indústria
de construção civil.
A fonte refere que o ferro velho
reciclado localmente, para além de
ser usado para o fabrico de panelas
que são usadas para varias empresas
interessadas, a outra parte do ferro é
comercializado nos países, caso da
Indonésia, China, Índia, entre outros,
sendo a África do Sul, muitas vezes
usado como porta de saída de metais
moçambicanos para destintos mercados do mundo.
Lembrou que, depois do mau momento assinalado em 2006, o negócio
de sucata teria resistido à ditadura do
capital e continua a ser o meio de subsistênciademilharesdefamíliasmoçambicanas, nas zonas urbanas e rurais, de
Maputo. Embora seja mais lucrativo para
o revendedor final, este negócio tem

registado, a cada dia que passa, maior
adesão, principalmente dos jovens.
O gestor da Limetal Vulcano, também conhecida por FundiçãoVulcano,
defende que este negócio tem ajudado muito, não só aos membros da
comunidade de Chamanculo, o bairro
onde a fundição está instalada, mas
também a muitas pessoas provenientes de outros distritos municipais, tanto
que quando a sua empresa está em
crise, as pessoas ficam preocupadas
porque há muitas famílias que dependem desta actividade.
Falando dos desafios, destacou que
neste momento, os sucateiros nacionais
têm como missão lutar contra operadores piratas que abrangem cidadãos
estrangeirosquesededicamaonegócio.
Disse que, no passado antes de a
matéria-prima ser escassa, a fundição
que dirige recebia solicitações para
o fornecimento da sucata que, em
media, rondava entre 100 a 150
toneladas por semana, porém, hoje o
cenário mudou, por causa da concorrência desleal.

O dilema de ser portador de HIV
Apesar de o HIV ter sido descoberto, há cerca de 40 anos, com a notificação dos primeiros casos de infecção, envolvendo gays, até hoje, o país e o
mundo ainda não conseguiram acabar com o estima e discriminação de
pessoas vivendo com a doença, uma situação que se mostra preocupante,
o levou em Moçambique os parlamentares, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS) e as organizações da sociedade civil a defenderem a
revisão da Lei 19/2014, de 27 de Agosto, para acabar com o estigma e reduzir infecções pelo HIV.
Trata-se da Lei de Protecção da Pessoa, do Trabalhador e do Candidato a
Emprego Vivendo com HIV/SIDA.
Para entender a pretensão de mexer na referida lei, Marques Nhampa
– uma das 2.2 milhões de pessoas
com HIV/SIDA em Moçambique (IMASIDA 2015), contou que, há oito anos,
ficou a saber que está infectado e já
aceitou a sua condição de saúde. Mas
no princípio não teve apoio da família
e das pessoas próximas. Foi discriminado e, por causa disso, pensou em
desistir do tratamento e da vida.
Entretanto, Marques Nhampa

superou a rejeição, o preconceito e
toma medicamento regularmente.
“Muitos são descriminados, até pelos
profissionais de saúde. No bairro e nos
seus locais de trabalho passam mal. É
por isso que alguns até desistem do
tratamento e escondem que estão
doentes”, lamentou Nhampa, membro da Rede Moçambicana de Pessoas
Vivendo com HIV/SIDA.
Por sua vez, Maria Angelina, relatora
da Comissão dos Assuntos Sociais do
Género, Tecnologias e Comunicação
Social, na Assembleia da República,
considerou não haver “dúvidas de

que a criação da lei” que protege os
“direitos das pessoas com HIV/SIDA e
a redução de barreiras foi um grande
passo dado”.
Contudo, essa mesma norma “hoje
se torna desajustada, carecendo de revisão para a sua actualização, alinhando-a às novas abordagens nacionais e
internacionais”.
Para a parlamentar, a revisão da lei
em alusão torna-se ainda necessária
porque a violação dos direitos das pessoas vivendo com HIV no país é constante. “Sabemos que é difícil acabar
com a discriminação, mas podemos
reduzir estes actos”, pese embora a
grande distância que existe entre o
desiderato de ver as pessoas seropositivas respeitadas e o que acontece na
realidade.
“Como comissão, viajamos por
todo o país e percebemos que temos
muito trabalho por fazer. Ainda há pes-

soas que ainda sofrem com o estigma
e a discriminação. Então, o desafio não
é apenas rever a lei ou legislar, precisamos aplicar e fiscalizar”, disse Maria
Angelina.
Por causa dos problemas acima
indicados, o objectivo de reduzir a
incidência do HIV em 50%, até o final
deste ano, pode não ser concretizado.
Na óptica da secretária executiva adjunta do CNCS, Idalina Libombo, não foi
possível cumprir as metas previstas no
que diz respeito às acções de combate
ao HIV/SIDA, porque há muita gente
ainda com medo de revelar que está
infectado e submeter-se ao tratamento.
Enquanto a situação prevalecer assim,
“não teremos como avançar”.
Esta segunda-feira, o CNCS juntou
parlamentares e organizações da sociedade civil, num seminário sobre os
direitos humanos de pessoas vivendo
com HIV/SIDA. (Redacção)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE
ANÚNCIO DE CANDIDATURAS À VI EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM CRIATIVO 2020
Prémio Jovem Criativo
• É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, implementada pelo Instituto Nacional da Juventude, que se
realiza anualmente, em parceria com o movimento associativo
juvenil e demais intervenientes dos sectores público e privado,
visando reconhecer e distinguir jovens que se destacam pelo seu
contributo no desenvolvimento do País, através do Empreendedorismo, da Inovação Tecnológica e da Criação Artística.

didaturas
A consulta do Regulamento do Prémio Jovem Criativo, assim
como a entrega das candidaturas podem ser feitas nos seguintes locais:

Objectivos:
• Reconhecer jovens cujas acções impactam no desenvolvimento da comunidade;
• Promover a competitividade na livre criação artística e tecnológica no seio da juventude moçambicana;
• Estimular e divulgar acções de jovens nas áreas de empreendedorismo, da inovação tecnológica e da criação artística.

2. Nas Províncias
• Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho
• Centros de Emprego

Grupo-Alvo
• Jovens dos 15 aos 35 anos de idade
Áreas de Concurso
• Empreendedorismo;
• Inovação tecnológica;
• Criação artística.

1. Cidade de Maputo
• Instituto Nacional da Juventude;
• Serviços de Justiça e Trabalho da Cidade de Maputo

3. Nos Distritos
• Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia
Pode-se ainda fazer a consulta do Regulamento do Prémio Jovem Criativo através da página web: www.seje.gov.mz
Prazo
Os concorrentes devem submeter as suas propostas até 30 de
Outubro de 2020, nos locais supracitados.
Fases
• A Fase distrital decorre de 5 a 16 de Novembro de 2020
• A Fase Provincial decorre de 19 a 23 de Novembro de 2020
• A Fase Nacional decorre no mês de Dezembro de 2020

Premiação
• Na fase Nacional serão premiados 5 concorrentes em cada
Júri
uma das áreas, totalizando 15 vencedores;
Para avaliação das candidaturas, foi nomeado um júri indepenConsulta do Regulamento do Prémio e Entrega das can- dente liderado pelo Escritor Mia Couto.
JUVENTUDE, NOSSAAGENDA!
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Por ocasião da passagem de 35
anos da morte de Samora Moises Machel, então Presidente da
República de Moçambique, ocorrida a 19 de Outubro de 1986 nas
montas de Mbuzini, na vizinha
República da África de Sul, o partido Frelimo, rendeu uma homenagem e resgatou na mensagem, os
valores que defendia de patriotismo, paz e solidariedade, sem deixar de considera-lo““um destacável
Herói Nacional e filho honrado do
continente africano, que sacrificou
a sua vida pela defesa dos valores
nobres como, o patriotismo, paz e
solidariedade”.
“A Comissão Política recorda com
profunda dor e tristeza o 19 de Outubro de 1986, data da morte do saudoso Camarada Samora Moisés Machel
então Presidente da República Popular de Moçambique e seus 33 companheiros de viagem, num trágico
acidente aéreo em Mbuzini, território
sul-africano quando regressavam da
República da Zâmbia, em mais uma
missão de Paz”, lê-se no comunicado
de imprensa refere à 53ª Sessão Ordinária da Comissão Política, realizada
a 21 de Outubro sob a Presidência da

PUBLICIDADE
Pela passagem dos 35 anos da sua morte em Mbuzi

Frelimo resgata valores de Machel

Frelimo Filipe Jacinto enviado à Redacção do Público.

Apoio aos deslocados de Cabo delgado

Acção nobre dum partido
piedoso
Num contexto em que a instabilidade em Cabo Delgado, associada aos
ataques armados, promovidos pela vaga de terrorismo, continua a provocar deslocados, a Frelimo, partido piedoso, através da sua representação
na província de Maputo, organizou-se para dar o seu contributo de modo a
amenizar o sofrimento daquelas famílias que perderam a quase totalidade
dos seus haveres.

Nesta mesma sessão, a Comissão
política da Frelimo analisou também
a actual situação política, económica e
sócio-cultural do País, tendo condenado os ataques criminosos protagonizados por grupos terroristas na província
de Cabo Delgado e pela Junta Militar
da Renamo nas provincias de Sofala e
Manica na zona Centro do País, contra
cidadãos indefesos, exortando à todos
os segmentos da sociedade a intensificarem a vigilância e na de núncia de

qualquer acção que coloque em causa
o clima de paz, harmonia, ordem, segurança e tranquilidade públicas.
“A Comissão Política enaltece a determinação e patriotismo das Forças de
Defesa e Segurança, na defesa da integridade territorial, soberania, unidade
Nacional, segurança dos cidadãos, bem
como dos meios de desenvolvimento
da nação moçambicana”, escreve no
seu comunicado de imprensa.
Noutro diapasão, aquele a
Comissão Política felicita o Presidente
Filipe Jacinto Nyusi pelo lançamento,
na cidade da Beira, província de Sofala,
do sinal de transmissão da televisão
digital em Moçambique, momento
que marca início da etapa em que
decorrem, em simultâneo, as transmissões analógicas e digitais rumo à
transição definitiva, contribuindo para
que mais de 70 por cento da população tenha acesso à televisão de melhor qualidade.
Saudou igualmente o Chefe do Estado pela sua participação na Conferência Virtual sobre o tema: “Investindo
no Futuro de África”, encontro que
tinha como objectivo impulsionar as
relações económicas entre África e os
Estados Unidos da América, através da
atracção de investidores norte-americanos para o continente africano, e
para Moçambique, em particular e,

ainda, na reunião virtual de alto nível
sobre financiamento da Agenda 2030,
para o desenvolvimento sustentável
na era actual e pós Covid-19, encontro
que aprofundou o debate sobre a implementação das medidas administrativas, económicas e sociais, inerentes à
prevenção e controlo da pandemia.
Relativamente à Covid-19 que diz
ter sido informada da situação em
Moçambique, a Frelimo manisfesta a
sua preocupação com a subida dos
níveis de contaminações pela doença,
que tem estado a resultar em novas infecções, hospitalizações e óbitos.
No documento, a Frelimo reitera o
apelo a todos os cidadãos para que
continuem a observar o cumprimento
escrupuloso das recomendações do
Governo, sobre as medidas de prevenção e propagação da Pandemia e
saúda o trabalho realizado pelos profissionais dosector da saúde e encoraja-os
a continuarem com as campanhas de
sensibilização dos cidadãos para prevenção do novo coronavírus e solidariza-se com todos os cidadãos infectados
pela Covid-19, em particular aos profissionais de saúde, e endereçando-lhes
uma rápida recuperação. Ao mesmo
tempo, solidariza-se ainda com as famílias dos profissionais do sector perecidos, vítimas desta Pandemia.
A Comissão Política foi informada
dos trabalhos da II Sessão da Assembleia da República e saúda a Bancada
Parlamentar da FRELIMO pela postura
de Estado, onde fez prevalecer os supremos interesses dos moçambicanos
e da nação. (Redacção)

Em projecção incremento no sector agrário
Projecções da proposta do Plano Económico e Social (PES), para 2021, em discussão na Assembleia da República
(AR), prevê um incremento considerável para o sector agrário (4%), a ser influenciado pela produção de cereais, raízes e tubérculos em diversos pontos do país.

BANCADA PARLAMENTAR
Intervenção de Sua Excelência

Sérgio Pantie

Chefe da Bancada Parlamentar da FRELIMO
Membro da Comissão Permanente
da Assembleia da República
Proferida por Ocasião da
Sessão Solene de Abertura da
II Sessão Ordinária da Assembleia da
República - IX Legislatura
Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhores Titulares dos Órgãos de Soberania,
Senhor Primeiro – Ministro,
Senhores Ministros e Vice-Ministros,
DistintasAutoridades Civis, Militares, Partidárias e Religiosas,
Senhores Membros do Corpo Diplomático,
Senhores Chefes das Bancadas da Renamo e do MDM,
Respeitados Pares,
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,

enores, que o plano de contingência
já foi esboçado “esperamos que em
breve o documento possa ser remetido ao Conselho de Ministros para a
sua análise e consequente aprovação.
Só depois daí é que poderemos falar
ao pormenor as acções previstas”, concluiu a dirigente.
Lembre-se que em resultado da
instabilidade na província de Cabo
Delgado, foram criados seis centros
de acomodação naquela província.
Segundo dados do governo, estimase que os ataques terroristas, iniciados
em 2017, tenham provocado, até esta
altura, 370 mil deslocados. (Redacção)

Com efeito, documento consultado pelo Jornal Público, refere que
com o programa SUSTENTA, o sector
agrário poderá gerar um valor total da
produção de cerca de 250 milhões de
dólares norte-americanos.
A campanha agrícola 2020/2021
prevê que a produção de cereais
atinja 2.9 milhões de toneladas, representando um crescimento de 3% face
a safra anterior, cerca de 900 mil toneladas de leguminosas, 22.5 milhões de
toneladas de raízes e tubérculos e três
milhões de toneladas de hortícolas.
Nos cereais, o destaque vai para a
produção de cerca de 2.2 milhões de

toneladas de milho e 384 mil toneladas de arroz. Estes níveis de produção
serão garantidos pelo aumento das
áreas de cultivo, uso da tracção animal,
mecanização agrícola, de semente
melhorada, fertilizantes e pesticidas.
“Na área de agricultura as atenções
serão para a implementação do Projecto de Gestão Integrada de Agricultura
e Recursos Naturais, cujo objectivo do
Governo é criar condições necessárias
para desenvolver a agricultura, transformando a prática da agricultura familiar
que representa 98.7% das explorações
agrícolas em cadeias de valor produtivas de larga escala”,indica a proposta do

Plano Económico e Social de 2021.
Entretanto, e para assegurar a materialização do Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e Recursos Naturais, o
Governo vai contratar e capacitar 1.775
extensionistas agro-pecuários para assistir a cerca de 1.5 milhão de famílias.
O PES toma como base a evolução
do desempenho socioeconómico
registado no primeiro semestre de
2020, influenciado por uma série de
entraves, destacando a desaceleração
da economia, insegurança no centro e
norte, redução do fluxo do Investimento
Directo Estrangeiro e baixo volume de
importações e exportações. (Redacção)

ção do seu próprio país e na matança de seus próprios irmãos e
vizinhos e indefesos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Face ao drama humano e do atentado a Paz e soberania de Moçambique, sob proposta da FRELIMO, a Comissão Permanente
da Assembleia da República, reunida no dia 09 de Outubro, deliberou mandatar a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, 1ª Comissão, para se deslocar ao
terreno e acompanhar a situação social, político e militar e averiguar uma alegada violação dos direitos humanos nas províncias
de Cabo Delgado, Niassa, Manica e Sofala.

Permitam-me que inicie esta intervenção manifestando, em meu
nome e o da minha Bancada, uma profunda solidariedade para
com cada uma das vítimas e cada um dos compatriotas afectados
pelo terrorismo que assola parte das populações da Província de
Cabo Delgado e que que já fez mais de mil mortos e 300 mil
deslocados.
O terrorismo, a barbárie e a selvajaria protagonizada pelos terroristas está a causar muita dor, luto e sofrimento às famílias moçambicanas.

Coube a Avelino Muchine, primeiro
Secretário Provincial do partido, fazer a
entrega simbólica dos produtos.
Falando depois de receber os bens,
Luísa Meque, directora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) defendeu que, nessas
alturas, os moçambicanos devem
ser mais solidários para que se possa
reduzir o sofrimento das populações
que vivem os efeitos da instabilidade
“não só no norte do país, mas também
na zona centro”.
E porque a época chuvosa se
aproxima, a directora-geral do INGC
avançou, sem adiantar muitos porm-
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O País e o mundo horrorizam-se com os crimes hediondos protagonizados pelos terroristas que sem dó nem piedade, decapitam
e matam barbaramente cidadãos indefesos, assaltam e ocupam
aldeias e vilas, criando intranquilidade, raptam a população, destroem infra-estruturas públicas e privadas, o que constitui uma
agressão contra a soberania nacional e um atentado contra a unidade e integridade territorial.
A Bancada Parlamentar da FRELIMO junta-se à onda de repúdio e solidariedade nacional, levada a cabo pelos moçambicanos
e também pelo nosso Partido para angariação de meios materiais,
abrigo e bens alimentares básicos as populações deslocadas.
Saudamos o trabalho do Governo na criação de condições de
acolhimento e conforto as famílias deslocadas e encorajamos o
Governo a continuar a trabalhar para providenciar os meios necessários de sobrevivência e tecto às famílias que continuam a
dormir ao relento e permanecem desprovidas de tudo.
Tomamos esta oportunidade para saudar e exaltar a bravura das

Em sede da Comissão Permanente a Renamo pronunciou-se defendendo a criação de uma Comissão de Inquérito, proposta chumbada pelo facto de ser inoportuna, demagógica e desnecessária.

Forças de Defesa e Segurança que, sob comando firme de Sua
Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, têm vindo a travar um duro combate contra os terroristas.
Àos jovens integrados nas Forças de Defesa e Segurança pela
tenacidade e heroísmo, desempenho excepcional e patriótico, vai
a nossa vénia.
Encorajamos as Forças de Defesa e Segurança para que prossigam o combate sem tréguas contra os terroristas visando restaurar
a paz e tranquilidade às famílias moçambicanas.
Porque o terrorismo coloca em causa a paz e a tranquilidade das
nossas populações, apelamos a todos os moçambicanos em todo
o território nacional para uma maior vigilância nas comunidades
e povoados, denunciando quaisquer movimentações estranhas as
autoridades.
Apelamos, em especial, aos jovens para que não aceitem, seja a
que pretexto fôr, serem recrutados pelos terroristas para a destrui-

Estando em causa uma alegada violação de direitos humanos, atentado a soberania nacional, protagonizada pelos terroristas na Zona
Norte e Centro do País, nos termos do Regimento, a 1ª Comissão é
a competente para apreciar o assunto, porque é domínios da 1ª Comissão “A análise dos valores inerentes aos direitos humanos e sua
implementação, a nível interno, e das convenções internacionais de
que Moçambique é signatário”. Fim de citação.
Ademais, a 1ª Comissão é constituída igualmente por Deputados
da FRELIMO, da Renamo e do MDM. É esta Comissão que
compete entre outras matérias:
a) Convocar membros do Governo, representantes de órgãos estatais, pessoas individuais ou colectivas, para o cumprimento da
sua missão;
b) Visitar organismos estatais, civis e militares, empresas, serviços
públicos ou privados;
c) Acesso a documentos confidenciais, mediante requerimento,
devendo os Deputados observar, rigorosamente, as condições
estipuladas na lei ou na autorização de acesso, sendo obrigados a
guardar sigilo, sob pena de incorrer em sanções criminais e civis
e outras previstas na lei;
d) O direito de recorrer a contratação de especialistas.
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E ainda mais:
O número 5 do artigo 74 preconiza que, no exercício das suas
competências, as Comissões de Trabalho podem solicitar colaboração, informações, relatórios aos órgãos centrais e locais do
Estado, a instituições económicas e sociais.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Se queremos efectivamente saber a barbaridade dos terroristas sobre o nosso Povo, permitam-me que recorde o número 8 do mesmo artigo que advoga que “As Comissões podem tomar iniciativas de inquérito, visitas ou controlo a áreas da sua competência”.
Por estas e outras razões e, no interesse supremo da vida e segurança das pessoas atingidas pelo terrorismo, a Comissão Permanente deliberou pelo envio da 1ª Comissão ao terreno e não pela
criação de uma Comissão de Inquérito, pois a sua criação seria
despesista e desnecessária, porquanto a Assembleia da República
está suficientemente organizada pelas respectivas Comissões.

Foi sempre a FRELIMO a liderar este processo. É a FRELIMO
que em cada momento histórico sabe dirigir e definir as melhores
politicas para conduzir o país.
É a FRELIMO que, ciente da necessidade de ampliação dos
direitos e liberdades fundamentais dos moçambicanos, tomou a
iniciativa de aprovar uma Constituição que consolidou o sistema
político e democrático.
Hoje, temos o orgulho de sermos uma sociedade plural em que,
unidos e coesos na nossa diversidade, consolidamos a democracia e construímos um Estado respeitado no concerto das Nações
que se mantém firme na rota do desenvolvimento.
Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro – Ministro,
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estruturantes como por exemplo, a entrada em funcionamento da
Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), abrangendo as províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado, que irá
catapultar o desenvolvimento desta região nos diversos sectores.
Encorajamos o Governo a redobrar esforços na busca de financiamentos para viabilizar os vários projectos estruturantes identificados pela ADIN.
Excelências,
O mundo e Moçambique em particular, continuam a viver momentos difíceis e complexos por causa da COVID-19. A doença
continua a infectar milhões de pessoas, a matar centenas de milhares de pessoas e constitui um sério risco a saúde pública. Os
dados do Ministério da saúde indicam que o País conta com mais
de 10 mil infectados e 73 mortos, infelizmente.

Saudamos igualmente, todas as entidadas estatais, organizações
da sociedade civil e parceiros que tem participado nos esforços de
combate e prevençao da COVID-19.

No processo de construção da Nação moçambicana os jovens da
“Geração 25 de Setembro” continuaram a trabalhar com patriotismo na consolidação dos pilares da soberania e da nossa democracia.

em competências e em padrões internacionais, entre outras.
Aestas iniciativas do Governo juntam-se a expansão da formação
profissional com tratamento especial à mulher jovem.

À nossa compatriota Raquel Matavele Chissumba, prestigiada
investigadora do Instituto Nacional de Saúde, endereçamos em
nome da Bancada da FRELIMO, as nossas maiores felicitações
pela premiação como uma das investigadoras do continente africano e da região da Ásia-Pacifico vencedoras da iniciativa da
UNESCO para o tratamento da COVID/19.

Ao celebrarmos este ano os 45 anos da independência, a juventude moçambicana é desafiada a dar continuidade as acções patrióticas valorizando a luta heroica do povo moçambicano, defendendo a nossa independência e soberania bem como a engajar-se
no processo de desenvolvimento político, económico, social e
cultural do país, buscando sempre como exemplo a geração heroica que liderou e engajou-se no processo de libertação nacional.

Apesar das inúmeras realizações, nós deputados da FRELIMO,
também reconhecemos que ainda há muito por fazer para atender
todos os problemas, sobretudo, a falta de emprego, a problemática da habitação, a necessidade de mais bolsas de estudo, o acesso
a créditos bancários, a facilitação para início de pequenos negócios e a abertura de empresas.

Compatriotas, a COVID-19 existe e está entre nós. Devemos continuar a manter a higiene individual e colectiva, principalmente a lavagem frequente e desinfecção das mãos, o distanciamento social, o uso
da máscara, o ficar nas nossas casas, evitando deslocações desnecessárias, porque o coronavírus mata. Enquanto a vacina não aparece, a

A participação activa da juventude nas várias e diferentes frentes de combate é prova inequívoca de que os jovens estão prontos para darem o melhor de si em prol do desenvolvimento do
nosso país.

Excelências,
O Programa do Governo promove a igualdade e equidade de
género, a inclusão social e protecção dos segmentos mais vulneráveis da população, com vista a melhorar a qualidade de vida dos
mesmos com ações de âmbito social.
A mulher desempenha um papel primordial na sociedade. Temos
acompanhado com renovada satisfação o grande trabalho que as
mulheres desenvolvem nas mais diferentes esferas.

Estranhamente, a Renamo, sempre no seu espírito de má-fé, querendo tirar proveito da situação que as nossas populações vivem
e com uma atitude de querer brincar com o sofrimento do Povo
que está a ser massacrado, insiste na criação de uma Comissão de
Inquérito em que o trabalho a ser feito não se difere com o que a
1ª Comissão pode e deve fazer no seu âmbito.
A Renamo não integra a missão que se deslocou ao terreno, facto
que não nos surpreende pois, este partido, no comportamento que
lhe é característico, sempre se furtou na busca da soluções para a
Pátria. A Renamo habituou os moçambicanos com este tipo de
manobras demagógicas e dilatórias, boicotando sempre os processos, colocando a carroça a frente dos bois.

Temos mulheres que se afirmam, continuamente na sociedade
moçambicana, conquistando cada vez mais espaço e demonstrando ao País e ao mundo que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é possível.
Contudo, persistem alguns desafios no que tange à protecção da
mulher. Os casamentos prematuros, gravidezes precoces, uniões
forçadas e violência baseada no género são males a combater na
nossa sociedade, de modo a assegurar que as raparigas possam
crescer, estudar e ter o direito de escolha no casamento.
Encorajamos o Governo a prosseguir a sua política de empoderamento da mulher, o desenvolvimento de programas que a integrem cada vez mais nas diversas actividades para construirmos
uma sociedade cada mais equilibrada.

A Bancada da FRELIMO saúda a decisão da Comissão Permanente da Assembleia da República e encoraja os Deputados da 1ª
Comissão a realizarem o trabalho com profissionalismo e sentido
de dever patriótico na defesa dos superiores interesses da Nação.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Excelências,

Devemos todos nos juntar na educação e sensibilização da sociedade, com vista a remoção de todas as barreiras, tabús e preconceitos que impedem o avanço da mulher nos vários domínios da
sociedade, abrindo mais espaços para a sua participação activa.

As celebrações do dia 4 de Outubro deste ano decorreram num
momento em que uma parte da nossa população vive ameaçada
pelos ataques dos terroristas e da Junta Militar da Renamo.

Uma palavra de apreço e reconhecimento vai para o trabalho
das organizações da sociedade civil que fazem advocacia para as
questões relativas a mulher, como a OMM e outras.

Hoje, não obstante os avanços que o País regista a nível económico, social e politico, os moçambicanos continuam a clamar
incessantemente pela Paz. O nosso povo sempre resistiu contra
a invasão do território, lutou contra as forças retrógradas e todas
as tendências de exploração. Temos a firme convicção que, imbuídos do mesmo espírito de luta, o povo vencerá o terror que se
instalou em alguns distritos da Província de Cabo Delgado e dos
ataques protagonizados pela Junta Militar da Renamo na zona
centro do País.

A Bancada da FRELIMO, reconhecendo o papel activo da mulher moçambicana na sociedade compromete-se a trabalhar para
aprimorar a legislação que protege a mulher, a rapariga e as crianças, a maior das riquezas que o nosso País tem.

A Paz é condição fundamental para o nosso desenvolvimento e
constitui o compromisso dos moçambicanos para o bem-estar da
presente e das futuras gerações. A FRELIMO está comprometida
em levar o roteiro da Paz até o fim para proporcionar aos moçambicanos a oportunidade de viver num País em Paz perene e de
concórdia. Defendemos ser um imperativo nacional continuar a
promover a cultura da Paz através do diálogo, da tolerância e da
reconciliação rumo a uma sociedade de justiça social, democrática e solidária e, deste modo, seremos vitoriosos na concretização
do objectivo central de combater a pobreza.

Nesta sessão procederemos ao debate de várias matérias fundamentais para nosso país. O momento mais esperado desta sessão
será a vinda do Mais Alto Magistrado da Nação, Sua Excelência
o Presidente da República Engenheiro Filipe Jacinto Nyusi. Ansiosamente escutaremos a Informação Anual do Chefe de Estado
à Nação, sobre vários aspectos da vida do País juntamente com
todos os moçambicanos. O nosso querido Presidente irá interagir
com o seu povo, onde todos teremos a ocasião de acompanhar a
situação política, económica e social do país.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Ao celebrarmos os 30 anos de abertura política ao multipartidarismo homenageamos a luta heroica dos jovens do 25 de Setembro, que com bravura, derrotaram o colonialismo português e
construíram uma Nação, dando a cada moçambicano o orgulho
de pertencer à pátria, de ter uma bandeira, um hino, uma nacionalidade, a oportunidade de decidir sobre o futuro e os melhores
caminhos a seguir rumo ao desenvolvimento.

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores
Excelências,

Caminhamos para o fim de 2020, primeiro ano da implementação do Programa Quinquenal do Governo. Não obstante o impacto negativo da COVID-19, dos ataques dos terroristas e da
Junta Militar da Renamo, o Governo está a implementar com
sucesso e determinação medidas que têm estado a contribuir para
a estabilidade macro-económica.

Perante este cenário, vai o nosso reconhecimento à Sua Excelência o Presidente da República FILIPE JACINTO NYUSI e o seu
Governo, que tem adoptado medidas e políticas ajustadas à conjuntura, assegurando o funcionamento da economia, a garantia de
empregos e salvaguardando o bem maior do nosso povo – a vida
e a saúde dos cidadãos.

Perante estes desafios, a aposta no desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais como energia, água, escolas,
hospitais, vias de acesso e outras, está a produzir indicadores satisfatórios com significativo impacto na vida das populações.

Tomamos esta oportunidade para renovar a nossa saudacao
a todos os profissionais de saúde do nosso País pela dedicação, competência, profissionalismo e enorme esforço que
demonstram diariamente, muito além do estrito dever, prescindindo em tantas situações o contacto com as familias para
uma entrega incondicional e sem limites aos outros e à causa
da saúde pública.

Com estas acções, o Governo da FRELIMO cumpre a sua tarefa de
servir cada vez mais e melhor ao Povo, desencadeando iniciativas

prevenção básica continua sendo a maior vacina de todas.
Apelamos as populações para o cumprimento rigoroso de todas
as medidas de prevenção e combate ao novo Coronavírus.
Senhores Deputados,
Meus Pares,
Excelências,
A Nação moçambicana foi conquistada e contruída com o sacrifício dos jovens do “25 de Setembro” que imbuídos do desejo de
liberdade se uniram numa só força e, com bravura e sagacidade,
fizeram nascer o que é hoje a República de Moçambique – uma
Nação independente e soberana.

Apelamos a juventude moçambicana a contínua participação cívica e activa nas causas e desafios que o País enfrenta. Os jovens,
porque alicerces desta Nação, devem ser os actores principais na
construção de soluções para os desafios que enfrentamos e na definição das prioridades do País.
Fazendo eco da voz do Povo moçambicano, reconhecemos as
várias realizações do Governo para a busca de soluções para os
diferentes problemas e desafios enfrentados pelos jovens. Estão
a ser desenvolvidos diferentes programas focados na criação de
condições que habilitem os jovens ao auto-emprego e ao emprego com base em diferentes plataformas de financiamento público
com destaque para o apoio as iniciativas empreendedoras, a atribuição de kits de auto-emprego, a formação profissional baseada

Vamos igualmente apreciar e debater as Informações e Perguntas
do Governo suscitadas pelas Bancadas, a Informação Anual do
Provedor de Justiça, a Eleição dos Membros da Comissão Nacional de Eleições, a Lei de Recuperação de Activos e a Lei do
Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar.
De igual modo, merecerá a nossa máxima atenção o debate de
instrumentos normativos importantes para a melhoria de vida do
povo moçambicano como o Orçamento Rectificativo, o Plano
Económico e Social e Orçamento do Estado para 2021.
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Moçambicanos devem-se equipar para tempos difíceis
Com o Provedor da Justiça, teremos a oportunidade de acompanhar o funcionamento da nossa Administração Pública, em
particular no que tange ao nível de resposta às queixas e petições
feitas pelos nossos compatriotas dentro do esforço de promoção
da transparência e boa governação.
A Eleição dos Membros da Comissão Nacional de Eleições,
provindos da Sociedade Civil merecerá a nossa atenção especial.
Esta eleição irá permitir que o órgão assegure a preparação e gestão dos processos eleitorais.
A Proposta do Governo que estabelece o Regime Jurídico de Perda Alargada de Bens e Recuperação de Ativos, é prova inequívoca da sua vontade em reprimir e combater a corrupção.
O Projecto de Lei do Estatuto do Funcionário eAgente Parlamentar
é um instrumento que é ansiosamente aguardado pela classe dos
profissionais que garantem o funcionamento desta Magna Casa
através do apoio aos Deputados, nas Bancadas e nas actividades
correntes do Secretariado Geral e suas Delegações Provinciais.
Entre outras matérias importantes que aqui não citamos, reafirmamos a prontidão e compromisso da Bancada Parlamentar da
FRELIMO para, com a mesma responsabilidade e sentido de
missão, cumprir integralmente com a agenda desta Sessão, como
forma de honrar a confiança depositada em nós pela larga maioria
da população moçambicana e que neste período em que estivemos em jornadas parlamentares, tivemos a ocasião de contactar e
interagir directamente com cada segmento social.
Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhor Primeiro – Ministro,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Excelências,
Habitualmente temos iniciado as nossas intervenções saudando o
camarada Presidente da FRELIMO e da República. Hoje queremos fechar com palavras de apreço e ouro dedicadas ao Camarada Filipe Jacinto Nyusi, que tudo tem feito para a conquista da
paz efectiva e plena, condição primordial para o desenvolvimento
de Moçambique.
O nosso querido Presidente não tem poupado esforços no diálogo
aberto e franco com todas as forças vivas da sociedade.
Temo-lo visto em várias reuniões e iniciativas dialogantes com
partidos políticos, religiosos, organizações da sociedade civil,
estudantes, desportistas, músicos, com o judiciário, com o movimento sindical, com os jovens das Forças de Defesa e Segurança
que estão na frente do combate, buscando conselhos e sensibilidades, fiel ao seu princípio de que “as boas ideias não tem cores
partidárias” e que “todos cabem no seu coração”.
Na busca da Paz, os esforços do Camarada Presidente têm trazido resultados encorajadores na implementação do processo
de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração das forças
residuais da RENAMO. Estes passos abrem uma página para o
restabelecimento da Paz e Reconciliação Nacional e a esperança
de construção de um Moçambique cada vez mais harmonioso,
próspero e inclusivo. Queremos, contudo, que a liderança da Renamo continue a colaborar de forma sincera e proactiva.
Na frente económica e social, saudamos o Camarada Presidente
Filipe Jacinto Nyusi pelos resultados positivos registados nas Iniciativas Presidenciais “Água para a Vida (PRAVIDA)”, “SUSTENTA”, "Um Distrito, Um Banco.
O programa PRAVIDA é uma iniciativa nacional que está a acelerar o acesso à água para às populações à escala nacional sobretudo nas zonas rurais.
O Programa SUSTENTA que tem o objetivo principal aumentar
a produção e produtividade agrícola e acelerar o desenvolvimento integrado das zonas rurais está a potenciar os agricultores com
insumos agrícolas e financiamento, assim como a formação de
extensionistas, na investigação e produção de variedades melhoradas de sementes e incremento de técnicas avançadas e apropria-

das para o desenvolvimento da agricultura, com vista a melhoria
da segurança alimentar e nutricional.
Com a bancarização dos distritos, criam-se condições para que as
populações rurais sem acesso a serviços financeiros, possam não
só beneficiar de um conjunto de serviços mas também consigam
investir as suas poupanças resultantes dos seus rendimentos.
No âmbito da justiça, com o lançamento da iniciativa “Um Distrito, Um Tribunal Judicial condigno o Governo colocou o desafio
de construção ou reabilitação, até 2023, de edifícios para o funcionamento de Tribunais Judiciais, em todos os distritos.
Trata-se de uma iniciativa que vai permitir que os magistrados e oficiais nos distritos possam trabalhar em condições mais condignas,
facilitando aos cidadãos o acesso à uma justiça mais célere e justa.
No plano internacional e no âmbito da boa governação e bons
exemplos na indústria extrativa, foi muita satisfação que tomamos conhecimento da eleição do camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi como figura do ano de África 2020, pela AFRICA
Oil & Power, um prémio concedido a personalidades excepcionais que demonstram uma verdadeira capacidade de liderança e
de pensamento inovador, ao guiarem os seus países para a vanguarda do sector de energia global.
Graças a sua firme liderança estratégica, o camarada Presidente
tem conseguido, no meio de grandes adversidades políticas, de
segurança e económicas, viabilizar projectos estruturantes no
sector de energia, petróleo e gás permitindo o reposicionamento
de Moçambique num lugar de destaque na geopolítica energética mundial, facto reconhecido a nível continental e mundial pelo
que este prémio é de grande mérito e deve orgulhar a todos os
moçambicanos.
Este reconhecimento resulta das qualidades excepcionais de
um líder pragmático e humilde, comprometido com o estabelecimento da paz, o bem-estar do povo e o desenvolvimento de
Moçambique.
Parabéns e bem-haja Camarada Presidente Filipe Jacinto
Nyusi.
Camarada Presidente, saudamo-lo pela sua eleição para a Presidência rotativa da SADC, na 40ª Cimeira Ordinária dos Chefes
de Estado e de Governo da SADC. Nesta cimeira os Estados-membros colocaram o desafio de tomar medidas interventivas
destinadas a atenuar a ingerência externa, o impacto da propagação de notícias falsas e o abuso das redes sociais, em particular
durante os processos eleitorais. Auguramos um mandato coroado
de êxitos na missão de impulsionar o desenvolvimento do bloco
regional.
Apraz-nos, ainda, saudar o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, por
estar a dar um novo ímpeto às relações diplomáticas com o Malawi. A 06 de Outubro, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi recebeu
o seu homólogo Lazarus Chakwera, Presidente do Malawi, na
vila de Songo, na província central de Tete. No encontro, os dois
chefes de Estado falaram da segurança da região da Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do estágio do
projecto de interconexão da energia da rede elétrica, partindo da
subestação de Matambo em Tete.
O Presidente Nyusi convidou o seu homólogo a maximizar os
corredores ferroviários e rodoviários para escoar os seus produtos
incrementando assim, as relações económicas múltiplas para os
dois países.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
No dia 11 do mês em curso, na Província de Manica, em particular a Cidade de Chimoio e os Distritos de Gondola e Vanduzi,
foram assolados por um temporal que provocou inúmeros prejuízos materiais com a destruição de 800 casas, Postos de Saúde,
locais de culto, danos aos serviços públicos e privados, 7 (sete)
feridos e lamentavelmente 8 (oito) mortos. Em resultado deste
temporal, 1.194 famílias foram afectadas e metade das quais necessitam de assistência alimentar e material.
Outro temporal, provocou estragos no Distrito de Gurué, Província da Zambézia, tendo se registado o ferimento de 17 pessoas.
As famílias enlutadas, em particular, e a todas as vítimas deste
temporal vai a nossa solidariedade. Também os nossos sentimentos de profundo pesar vão para as famílias de dois grandes nomes
do desporto moçambicano nomeadamente Stélio Craveirinha e
Augusto Matine. Que as suas almas descansem em paz.
Excelências,
Saudamos a todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo,
do Zumbo ao Índico e na Diáspora, Povo trabalhador, resiliente,
amante da Paz e da Unidade Nacional, que de forma incessante
continuam empenhados no desenvolvimento do nosso país, apesar das adversidades de vária ordem.
Aos ilustres convidados, representando os órgãos de soberania,
as autoridades civis, militares e religiosas, as ordens e associações
profissionais, o corpo diplomático, a comunicação social e a sociedade civil e cuja presença nos honra, vai a nossa vénia.
Para si, Dra. Esperança Bias, vai o nosso apreço pela excelente
condução dos destinos desta Magna Casa, com sabedoria, prudência e responsabilidade tendo no diálogo permanente com os
diferentes actores a sua forma de ser e estar.
Através de si, Dr. Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro do Governo de Moçambique, endereçamos a nossa saudação
ao Governo de Moçambique.
Felicitamos a todos os professores moçambicanos pela passagem do dia 12 de Outubro, pelo trabalho que têm vindo a realizar em parceria com o sector da Educação no país, com vista
à melhoria da qualidade do ensino e valorização do papel deste
profissional como educador da sociedade e na formação das famílias moçambicanas.
À Organização dos Trabalhadores de Moçambique – OTM Central Sindical, vai a nossa saudação pelo trigésimo sétimo aniversário que celebrou-se no dia 13 de Outubro, e auguramos muitos
sucessos nas suas missões de luta comum para a garantia e salvaguarda dos direitos dos trabalhadores.
A vós, ilustres Deputados, meus pares, saúdo vivamente augurando que tenham uma entrega incondicional ao trabalho, nas
Comissões Especializadas, no Plenário e nas diversas missões
durante a sessão que arranca.
Espera-se de todos nós, caros pares, que cumpramos a nossa
responsabilidade com dedicação, cientes de que é no contacto
com o Povo que nos elegeu que buscamos a inspiração e os
ensinamentos para cumprirmos integralmente a nossa missão
nesta Magna Casa.

O Presidente Lazarus Chakwera condenou as acções terroristas
no norte do país e manifestou o seu apoio de modo a garantir a
paz na região, reafirmando-se o compromisso dos dois chefes de
Estado no aprofundamento dos laços históricos de solidariedade,
amizade e de cooperação.

A todos os funcionários do Secretariado-Geral da Assembleia
da República e das Bancadas Parlamentares, em especial a da
FRELIMO, técnicos, motoristas, ajudantes de campo e demais
pessoal de segurança desafiamos a que mantenham um apoio
profícuo a cada um de nós, contribuindo assim para a materialização dos objectivos desta sessão.

O Malawi, um país vizinho que partilha uma larga e extensa fronteira com Moçambique, é um povo irmão, de sangue, de coração
e de cultura.

UNIDADE, PAZ E DESENVOLVIMENTO
FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA
Muito obrigado pela atenção dispensada

Fim inglório de contenção de custos
- Em vista subida generalizada de preços a partir do próximo ano.
- Para mitigar este e outros riscos, o Governador do Banco Central, Rogério Zandamela, considera crucial o recurso a outras políticas económicas e o reforço de reformas estruturais, visando a melhoria
do ambiente do negócio.
Os moçambicanos devem-se preparar para um novo ciclo de vida,
com efeito a partir de 2021, período durante o qual, o mercado nacional, irá conhecer um aumento
generalizado de preços, devido
ao término da vigência das medidas de contenção de preços,
decretadas pelo Governo. No entanto, enquanto os preços sobem,
a inflação, conforme as projecções
do banco central, manter-se-á em
“um dígito”.

sustentável, requere o aprofundamento de medidas estruturais.
Em face dos efeitos da política monetária, perante a situação económica
actual e suas perspectivas para o curto
e médio prazos, o CPMO considera
crucial o recurso a outras políticas
económicas e o reforço de reformas
estruturais que incluem, para além da
consolidação fiscal, o fortalecimento
das instituições, visando a melhoria do
ambiente do negócio, a atracção de
investimentos e a criação de emprego,
de modo a promover o crescimento
económico sustentável e incluiso.

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
O cenário à espreita era já adivinhado pelos moçambicanos que, avaliando pela evolução progressiva da Covid-19, não descuram tal hipótese. De
forma hostil, a pandemia afetou e continua a afectar a cadeia de produção,
fazendo com que a oferta de produtos
baixe e o preço suba, drasticamente.
Com efeito, as mudanças nos custos e outros factores relacionados à
produção, fazem uma curva inteira e
geram um desequilíbrio entre o preço
e a oferta de produtos no mercado.
De acordo com o banco emissor,
dirigido por Rogério Zandamela, um
economista de mau cheia,“perspetivase um incremento de preços domésticos devido ao término da vigência das
medidas de contenção de preços, decretadas pelo Governo.
Ainda assim, sublinha o Comité
de Política Monetária do Banco de
Moçambique, em face da fraca procura de bens e serviços, prevê-se que,
a inflação permaneça na casa de um
dígito, em alinhamento com as expetativas dos agentes económicos
inquiridos no mês prestes a findar,
Outubro.
Para o próximo ano, o regulador
prevê uma retoma lenta da economia
e do curso normal da vida, porque
a economia, no seu todo, é que dita
a vida dos moçambicanos. Aliás, o
banco central afirma que, “após a contração da atividade económica esperada para 2020, devido ao impacto da
Covid-19 a nível doméstico, espera-se
ainda uma retoma gradual do crescimento em 2021, impulsionada pelas
atividades referentes à implantação
dos projetos de exploração do gás, na
bacia do Rovuma”, num contexto em
que“o desempenho dos setores orientados para a exportação poderá continuar limitado pela fraca recuperação
da economia mundial”.
A análise foi publicada no dia em
que o Comité de Política Monetária
(CPMO) do Banco de Moçambique
decidiu manter a taxa de juro de políti-
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Rogério Zandamela, Governador do Banco de Moçambique

ca monetária, (taxa MIMO) em 10,25%.
“A decisão é justificada pelo agravamento dos riscos e incertezas”, justificou o CPMO.
O banco central manteve igualmente as restantes taxas e coeficientes.
PRESSÃO SOBRE FINANÇAS
PÚBLICAS
Em face do acréscimo das necessidades financeiras para a mitigação dos
impactos negativos da Covid-19 e para

a cobertura de despesas relacionadas
com a instabilidade militar nas zonas
norte e centro do país, o Governo submeteu recentemente à Assembleia da
República um orçamento rectificativo
que prevê um agravamento do défice
público.
Neste momento, segundo ainda o
CPMO, perspectiva-se um crescente
recurso ao financiamento interno
do défice, tendo em conta que os
parceiros de cooperação também se
debatem com problemas internos im-

postos pela pandemia viral.
Refira-se que desde a última sessão
do CPMO a esta parte, a dívida pública
interna, incluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades
em mora aumentou de 162.424 milhões, para 174.638 milhões de meticais.
MITIGAÇÃO DOS RISCOS
Para todos os efetos, o CPMO avança
que a metigaçao dos riscos prevalecentes e a promoção de um crescimento

O mercado cambial doméstico
continua com níveis adequados de
divisas, tendo o sistema bancário comprado internamente, 3.980 milhões de
dólares americanos, contra 3.928 milhões de dólares vendidos, ao longo do
presente ano.
Adicionalmente, registou-se uma
constituição de reservas internacionais brutas, elevando o seu saldo para
3.912 milhões de dólares, o que permite cobrir acima de seis meses de
importações de bens e serviços.
Ainda assim, avança o CPMO, o Metical continua a depreciar-se a ritmos
moderados, reflectindo entre outros
factores, os riscos e incertezas prevalecentes na economia doméstica.

FMI admite novo financiamento a Moçambique
O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro
Selassie, admite novo programa
de financiamento para Moçambique, mesmo antes de a crise da
pandemia de covid-19 terminar.

“Sim, as autoridades expressaram
interesse em ter um programa de
apoio financeiro, e estou muito satisfeito de começar as negociações
sobre isso”, respondeu Selassie, durante a conferência de imprensa que
serviu para apresentar as Perspetivas
Económicas para a África Subsaariana,
última quinta-feira, divulgadas em
Washington.
“Este ano temos programas de financiamento muito rápido, mas os
países devem encorajar a sua própria
recuperação forte e sólida”, acrescentou o economista etíope, que lidera o
departamento africano no FMI.
Moçambique tem várias vezes afir-

Abebe Aemro Selassie

mado em público que necessita de
um programa de financiamento por
parte do Fundo para corrigir os dese-

quilíbrios macroeconómicos, que se
aprofundaram devido à pandemia de
covid-19 e deverão fazer o país registar

um crescimento económico negativo
de 0,5% do PIB este ano.
Ainda sobre Moçambique, Selassie
mostrou “grande preocupação” com
os ataques que têm sido registados na
província nortenha de Cabo Delgado
e lembrou outros casos em que a violência se espalhou para países vizinhos.
“Na bacia do Lago Chade, com o
Boko Haram, e também há desafios de
segurança no Mali que contaminam
a Nigéria, o Burkina Faso e grandes
partes do Sahel”, apontou Selassie, vincando que“é preciso procurar soluções
para combater esta ameaça, é muito
importante, não só para Moçambique,
mas também para os países vizinhos”.
A província de Cabo Delgado é
palco há três anos de ataques armados
desencadeados por forças classificadas
como terroristas.
A violência provocou uma crise humanitária com mais de mil mortos e
cerca de 250.000 deslocados internos.
(Redacção)
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Fotos: Sansão Mazive
Construído pela Julen Construções,
o sistema custou 67.3 milhões de meticais, valor totalmente financiado pelo
Projecto PRAVIDA.
“A nossa deslocação à Matutuine,
é para, mais uma vez, satisfazer aquilo
foi sempres a preocupação da população local, nomeadamente, mais
água, mais energia, saúde, educação,
comunicação e nós prometemos que
faremos de tudo para trazer tudo isso
na zona”, disse Filipe Nyusi.
Esta entrega do sistema de abastecimento de água da Localidade da Ponta
D´Ouro, chega como uma prenda de
natal para a população e mais que isso,
a água chega num momento é que é
muito mais procurada e se afigura uma
necessidade básica indispensável.
Nas zonas urbanas, de acordo com o
Chefe do Estado, o Governo vai aumentar a taxa de provisão de água de 83
porcento para 90 e nas zonas rurais o incremento será de 52 porcento para 70.
“Estamos a trabalhar nesse sentido,
naturalmente que gostaríamos de
atingir 100 porcento, mas temos a
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Mais sistemas de águas às
zonas rurais
Discursando na festa de inauguração do sistema de abastecimento de água da Localidade de Ponta D´Ouro, no
distrito de Matutuine, província de Maputo, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou que o executivo que
dirige irá construir 360 sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais e vilas moçambicanas, indicando que, o
desiderato será alcançado ao longo desta vigência governativa que termina em 2024.
“A indústria hoteleira vai também
sentir o impacto desta água nas suas
actividades através da redução dos
custos operacionais que eram gastos
na busca de água de um lado para o
outro, na redução da factura mensal
e, consequentemente, vai desenvolver toda a actividade produtiva em
pequena e média escala”, destacou.
Para as comunidades, o impacto
será maior e imediato porque deixarão
de percorrer longas distâncias à procura do precioso líquido.
“A partir de agora, muitas famílias
vão ter água nos seus quintais, ou pelo
menos, a uma distância de menos de
50 metros das suas residências”, indi-

mendação, é a necessidade o futuro
gestor do sistema evitar arbitrariedades
na fixação da tarifa a ser cobrada.
No entanto, o projecto de reabilitação e ampliação do sistema de
abastecimento de água da Localidade da Ponta D´Ouro inclui na sua
componente, a abertura de seis furos
com caudal total de 70m3/h; a construção da casa de comando e das
electrobombas; a instalação da tubagem adutora em PVC com diâmetros

cou o Governante, acrescentando que
o esforço do Executivo é que as populações tenham água potável mais
próxima de casa, facto que vai permitir
às mulheres conciliar as actividades
de busca de água com outras tarefas,
principalmente, de cuidar das crianças.
De acordo com informações divulgadas no local, a gestão, operação e
Manutenção do sistema de abastecimento de água da Ponta D´Ouro, será
feita por um Operador Privado, ainda
em fase de contratação, o qual, depois
de selecionado, será submetido à formação para assegurar uma melhor
eficiência operacional.
A-propósito, o Presidente da

PR inaugurando Sistema de Abastecimento de Água

consciência do gradualismo e do universo de preocupações no seio dos
moçambicanos que tem de resolver
ao mesmo tempo”, explicou Nyusi.
O sistema de abastecimento de
água inaugurado, segundo o Presidente da República, vai melhorar o
nível de acesso à água, pois com este
sistema, o acesso à água sai-se de 4 mil
habitantes para 20 mil naquela zona.
À data da inauguração daquele
sistema, dados oficiais davam conta
que, 12 mil habitantes já se encontravam ligados à rede de distribuição,
esperando-se que, até ao final deste
ano, toda População da Localidade,
estimada em 16.000 habitantes, estará
a consumir água potável, incluindo os
visitantes que, na época do pico de turismo, enchem a Localidade.
Nyusi referiu igualmente que o impacto da melhoria no abastecimento
de água potável, significa também
uma vida de qualidade dos cidadãos,
o que por sua vez, vai reduzir as doenças que, também, irão contribuir nas
despesas que são gastas na compra
de medicamentos.

Nyusi glorifica Chissano
Joaquim Chissano, antigo Presidente de Moçambique, completou quintafeira, 22 de Outubro, 81 anos de idade. Em sua homenagem, o Chefe do
Estado Filipe Nyusi glorifica os efeitos do antigo Presidente da República,
sublinhando que, “é a sua letra, juntamente com a de outros combatentes
da primeira vaga pela libertação de Moçambique, que brilha quando lemos
a história desta Pátria Amada”.
ParaoPresidentedaRepública,desdea
suajuventudequeJoaquimChissanocarrega o nome de Moçambique no seu coração,edemonstrouissologoaosejuntar
à FRELIMO, que tinha os mesmos objectivos que lhe fizeram sair da sua aldeia em
MalehiceerumarparaTanzânia,queeraa
libertaçãodopaísdojugocolonial.
“Muitos laudos foram escritos em
memória da sua indelével contribuição
para a construção deste país, que, das
mãosdeumapotênciaestrangeira,passou para as mãos dos moçambicanos
cujos destinos ajudou corajosamente
a fortificar com a sua contribuição”, lêse na mensagem enviada à nossa Redacção pelo Gabinete de imprensa da
Presidência da República.

Filipe Nyusi refere igualmente que
a sua veia diplomática, o seu carisma, a
sua calma e ponderação, deram outro
equilíbrio às aspirações dos moçambicanosdeconstruirumnovopaísemque
cabiam todos os sonhos adiados pela

República disse que“queremos chamar
à atenção muito antes aos gestores
que poderão ganhar o concurso para
cuidar deste bebé, porque é o mais
importante que temos aqui, porque
podemos ter tudo, mas sem água, deixamos de existir. Portanto, aqui está a responsabilidade de cuidar deste sistema
de abastecimento de água que custou
muito esforço aos moçambicanos e ao
mesmo tempo, pedir à população para
poupar o seu consumo porque a água
é uma coisa finita, que acaba”.
Outra coisa não menos importante
que Filipe Nyusi deixou como reco-

variados de 110mm – 200mm, numa
extensão de 09km e de uma estação
de Tratamento, composto por um
sistema de Filtragem e um Clorinador.
O centro distribuir contempla ainda
um reservatório para água bruta com
300 m3 de volume; um depósito elevado em betão armado com 100 m3 de
capacidade; três depósitos que servem
como vasos comunicantes para água
tratada com 750 m3 , um posto de
transformação de energia. Inclui ainda
a construção de um Edifício de Gestão
composto por Balcão de Atendimento,
Sala do gestor, sanitário e armazém.

grande noite da dominação estrangeira.
“Muitas mesas de conversações em
África e pelo mundo reconhecem o seu
timbre de reconciliação, de procura incessantedeconcórdiaedabuscadeconsensos, sempre reafirmando que o diálogo
é o meio mais eficaz para a resolução de
qualquertipodeconflito”,sublinha.
O Chefe de Estado realça ainda na
sua mensagem de felicitação a Joaquim Chissano que Moçambique e os
moçambicanos estão orgulhosos de si
e da sua obra, por isso, sublinha,“celebramosestadatacomummistodealegriae
vaidade,exibindoestacertezadesermos

compatriotas de um diplomata de mão
cheia, de um combatente pela liberdade
e de um estadista objectivado”.
Acrescenta que“de si aprendemos e
ainda estamos aprendendo a história
de um simples jovem da periferia que,
pela sua paixão pela pátria, deixou para
trás a sua própria história para ajudar a
escrever a história de um novo país”.
Termina destacando que “é a sua
letra, juntamente com a de outros
combatentes da primeira vaga pela
libertação de Moçambique, que brilha
quando lemos a história desta Pátria
Amada”. (Redacção)
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A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), liderada
por Oswaldo Petersburgo buscou semana fina durante o nono
Seminário da Comissão Técnica
do Comité Intersectorial de Apoio
ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens - CIADAJ, que
decorreu na cidade de Inhambane
sob o lema: “Por uma Juventude
Empreendedora”, as respostas aos
problemas da juventude e os seus
desafios, tendo em conta, que a
Juventude é agenda do Governo.
Discursando quarta-feira, 21 de Outubro, na sessão de abertura, o Secretário
de Estado da Juventude e Emprego
Oswaldo Petersburgo começou por
explicar que por reconhecer a transversalidade dos assuntos da juventude e a
interligação de vários sectores para melhor responder os desafios dos jovens, o
Governo Moçambicano criou Comité
Intersectorial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens - CIADAJ
em Julho 2009 e aprovou o respectivo
regulamento de funcionamento.
O seu regulamento foi sucessivamente
revisto em Julho 2016 e em Junho de
2020, tendo, a primeira revisão elevada a
presidência do plenário deste órgão ao
nível do Primeiro-ministro, e a segunda
revisão elevado a direcção da Comissão
Técnica Central deste órgão a nível da
Secretaria Permanente da Secretaria de
Estado de Juventude e Emprego que antes era dirigido por um Director Nacional.
Nesta última revisão do regulamento
do Comité Intersectorial de Apoio ao
Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens - CIADAJ foram ainda restruturados
os órgãos e direcção ao nível da Província,
para adequá-lo à descentralização, passando o mesmo a ser dirigido pelo Secretario de Estado na Província com forte
participação do Governador da Província.
Foram ainda enquadradas as entidade que superintende as áreas da
Saúde e da Agricultura que passaram a
ser membros efectivos do CIADAJ, por
um lado a área da Saúde dada a transversalidade dos assuntos dos adolescentes e jovens, e a sua relevância como
condição primária para o respectivo desenvolvimento, em conformidade com
a Política da Juventude e a sua Estratégia
de Implementação, e por outro, a Agricultura como a base de desenvolvimento do País, e constitui-se como impulso
para a empregabilidade dos jovens.
Dai que, Oswaldo Petersburgo, afirmou que“fica cada vez mais claro que os
assuntos da juventude não começam e
não terminam na Secretaria de Estado
de Juventude e Emprego, pois esses são
transversais e interligam-se a todos sectores do Governo, por isso a par da Política da Juventude o Conselho de Ministros aprovou ainda este ano um Plano
de Acção da Política da Juventude que
abrange todos sectores do Governo”.
Com o efeito e visando alcançar este
desiderato, o seminário apreciou o Programa Quinquenal do Governo 20202024; o balanço do Plano de Acção Implementação Politica Juventude até ao III
Trimestre de 2020; bem como a harmonização do Plano de Acção Implementação Política Juventude – 2021; incluindo
a nova abordagem do Fundo de Apoio
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Problemas da Juventude
em reflexão
a Iniciativa Juvenil; a Socialização do Programa“Emprega”e do“Eu Sou CAPAZ”.
Nesse contexto, de acordo com o
Secretário de Estado da Juventude e
Emprego, “esperamos que no fim deste
seminário cada participante tenha conhecimentos profundos dos programas
do Governo; harmonizados os procedimentos de recolha de dados, processo
de planificação e preparados para melhor responder os problemas da juventude e os seus desafios, pois a Juventude
é nossa Agenda”
Aliás, para Oswaldo Petersburgo, é
convicção do Governo que qualquer
processo de planificação reveste-se de
uma grande responsabilidade porque
exige dos planificadores uma clareza
dos desafios do grupo-alvo a que se destinam as suas acções, principalmente,
quando o fazem em benefício de cerca

Oswaldo Petersburgo, SEJE

de 10 milhões jovens, com os quais
Moçambique conta.
Por isso, o Secretário de Estado da Juventude e Emprego, sublinhou que “o
Plano de Acção de Implementação da
Política da Juventude – 2021, representa
uma etapa decisiva da Estratégia de Implementação da Política da Juventude
(2014 -2023), cujas directivas vão nortear
a intervenção do Governo e Parceiros, no
ano de 2021”.
Na ocasião, a Secretária de Estado de
Inhambane, Ludmila Maguni disse que
o novo figurino do Governo, remete
realmente à restruturação da Comissão
Técnica do Comité Internacional de
Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens por forma a melhorar e
responder a Política da Juventude e por
via disso, os anseios dos adolescentes e
jovens camadas que constituem a janela
de esperança e o futuro do País.
Para Ludmila Maguni, os temas discutidos no seminário, destaque para o
“Emprega”“Eu Sou CAPAZ”, o Programa
de Estágios, o Programa Sustenta Jovem,
o Projecto Renascer, são suficientemente
necessários para a melhoria da vida dos
adolescentes e jovens de Moçambique.
Anselmo Sengo & Redacção

O retorno cauteloso às aulas presenciais
- Depois da 12ª e 10ª classes, outros grupos estudantis prepararam-se para o regresso à escola
As aulas presenciais da 10ª classe e 3º ano de Alfabetização e Educação de Adultos (AEA), entram hoje ao sétimo dia, depois que os alunos retornaram
às escolas no passado dia 19 de Outubro corrente, seguindo o trilho dos alunos da 12a classe que regressaram às aulas presenciais no dia 01 deste mês.
O retorno enquadra-se no processo
de relaxamento das medidas restritivas
decretadas no âmbito de prevenção da
Covid-19. O Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano (MINEDH)
refere que, nesta fase, os alunos devemse apresentar à escola até três vezes
por semana e permanecer nelas um
máximo de quatro horas e 30 minutos
por dia, de forma a assegurar menos
tempo de exposição aos aglomerados
e contactos.
Do conjunto de 476 estabelecimentos de ensino público, algumas não reabriram porque ainda estão a concluir
os trabalhos de reabilitação dos sanitários e pontos de lavagem das mãos
dos alunos.
Na cidade de Maputo, por exemplo, das 52 escolas que leccionam a 10ª
classe, nove não abriram por não terem
cumprido os requisitos, segundo Gina
Guibunda, porta-voz do MINEDH. No
entanto, fonte indica que, há as que ainda aguardam pela fiscalização das autoridades.
Em Cabo Delgado, das 41 escolas
secundárias que leccionam a 10ª classe,
19 reabriram, segundo a mesma fonte
que diz existirem na província, 241 centros de alfabetização de adultos, cujo
relatório de avaliação das condições para
a retoma das aulas presenciais, elaborado pela Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), ainda não foi
tornado público.
Na província de Gaza, perto de 70 mil

alunos retomaram as aulas da 10ª classe,
sob fortes medidas de higiene e segurança no âmbito da prevenção e contenção do novo coronavírus.
As escolas estão a ser inspeccionadas
por uma equipa nacional do MINEDH
para aferir as condições de segurança na
retoma das aulas presenciais.
“O que se pretende com estas visitas
é verificar se as escolas estão ou não em
condições de reiniciar com segurança as
aulas presenciais. Não queremos, de forma alguma, que as nossas escolas sejam
focos de propagação da Covid-19”, disse.
Guibunda afirmou ainda que em todos estabelecimentos que retomaram

as aulas presenciais da 12ª classe, por
exemplo, no dia 1 do mês em curso, não
há ainda registo de caso de contágio
porque, no seu entender, os discentes
estão a cumprir rigorosamente com as
medidas de prevenção.
A retoma das aulas presenciais
começou no dia 18 de Agosto, com
o retorno dos estudantes do Ensino
Superior, nas Academias das Forças de
Defesa e Segurança, nas Instituições
de Formação de Professores, de Saúde
e do Ensino Técnico Profissional, Centros de Formação Profissional Públicos.
Nesta primeira fase, foi autorizado ainda
a realização de cultos religiosos com o

máximo de 50 pessoas, depois veio a
segunda fase que incluiu a retomada
dos cinemas, teatros, casinos e ginásios,
escolas de condução e o exercício dos
desportos motorizados.
As aulas presenciais da 12ª classe que
arrancaram no passado dia 1 de Outubro
estão inclusas na Terceira fase de relaxamento das medidas, estando-se hoje a
viver o retorno dos alundos da 10a classe
que, efectivamente, retornaram às aulas
no passado dia 19 de outubro corrente,
estando em vista o regresso de outros
grupos estudantis nos próximos dias,
incluindo os da primária do primeiro e
segundo graus. (Redacção)
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NACIONAL
Os profissionais de saúde, agentes
da Polícia da República de Moçambique (PRM), os vendedores dos
mercados e os transportadores
inter-distritais, incluindo os semicolectivos de passageiros, são os
grupos mais expostos ao novo
Coronavírus nas cidades da Matola, em Maputo, Beira, Lichinga,
no Niassa e Beira, em Sofala.

PUBLICIDADE

Os mais expostos ao
Covid-19

A informação consta dos resultados
preliminares sobre os inquéritos seroepidemiológico, recentemente divulgados, Instituto Nacional de Saúde
(INS), em ocasiões e circunstâncias
diferentes.
LICHINGA
Na segunda-feira, por exemplo, o
INS, na base dos seus resultados preliminares refere que, em Lichinga, técnicos de medicina preventiva foram
os mais expostos ao SARS-CoV-2
entre os profissionais de saúde, com
as seguintes taxas: 4.2% para técnicos
de medicina curativa, 2.9% para enfermeiros, 2.5% para administrativos e
1.1% para os agentes de serviço.
Relativamente aos membros da
corporação, os agentes da PRM registaram taxa de exposição mãos elevada
(4.0%), seguidos pela Polícia Municipal
(1.8%) e Migração (1.4%).
Com 4.8%, os transportadores interdistritais apresentam a exposição mais
elevada neste sector, segundo o Instituto Nacional de Saúde, acrescentando que a “transmissão de SARS CoV-2
foi reportada apenas nos mercados
Central de Lichinga (0.29%) e Chiuaula
(0.33%)”.
O bairro Nzinje apresentou a seropositividade mais elevada, no entanto
não foi reportada transmissão de SARS
CoV-2 na maioria dos bairros.
“Adolescentes e jovens apresentaram maior exposição ao SARS-CoV-2
ao nível dos agregados familiares”,
aponta o Instituto Nacional de Saúde,
salientando que “a maioria dos participantes expostos ao SARS-CoV-2 não
apresentava sintomas”.
Entretanto, a cidade de Lichinga
apresenta a seropositividade mais
baixado país comparada com outras
cidades onde o inquérito foi realizado
até o momento.
Durante o inquérito foram abrangidos 3.783 profissionais de saúde, forças
policiais, vendedores de mercados,
transportadores e estabelecimentos
comerciais.
O primeiro caso positivo da COVID-19 no Niassa foi anunciado a 29 de
Maio. Hoje a província soma um total
de 245 pacientes infectados, 171 dos
quais já recuperados.
BEIRA
Os transportadores e o mercado
Maquinino, na cidade da Beira, em
Sofala, estão mais expostos ao novo
Coronavírus, conclui o inquérito seroepidemiológico divulgado pelo INS,
em meados deste mês.
Nos transportadores, destacam-se
os de longo curso, os operadores de

21

Público

táxi-carro e de motorizada. Depois
deste grupo profissional, os agregados
familiares estão em maior risco de contraírem o sars-cov-2 naquela cidade do
centro de Moçambique.
No que diz respeito aos mercados
da cidade da Beira, o INS explica que

o mercado Maquinino tem taxa de seropositividade mais elevada de toda a
cidade, com 22.6%, contrapondo-se à
Vila Massane, com 2.4%.
O bairro Macurungo está em maior
exposição ao vírus (9.1%), seguido
pelo bairro Tchondja (8.7%)

Japão abre-se às
crianças órfãs
- E doa mais e 27 mil dólares para a reabilitação de um orfanato

O INS apurou igualmente que todas
as idades estão expostas ao vírus na cidade da Beira, principalmente pessoas
de 15 a 34 anos.
Na capital de Sofala, as Forças de Defesa e Segurança e os profissionais de
Saúde são os grupos menos expostos

Publicidade

mais um projecto comunitário no sector de educação. O projecto consiste
na reabilitação da infra-estrutura do
orfanato no Município da Matola, o
orfanato AACOSIDA.
O objectivo do projecto é melhorar a qualidade de vida das crianças
na AACOSIDA, através da melhoria
sustentável da infra-estrutura. Este
projecto irá beneficiar setenta e
seis (76) crianças. O valor doado é
de 25.781 dólares americanos. (Redacção)
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à COVID-19, com uma taxa de 2,8%,
comparativamente aos transportadores e comerciantes.

84/82 3093410
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MATOLA

8484
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/82
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Uma em cada 27 pessoas já esteve
exposta ao novo coronavírus no município da Matola, província de Maputo, pelo que as autoridades sanitárias
exortam ao reforço do cumprimento
das medidas de prevenção para conter a propagação da doença.
Refira-se que, entre os grupos mais
expostos, na cidade da Matola, destaque vai para os operadores dos
transportes semicolectivos de passageiros e seus utentes, vendedores
dos mercados, agentes de saúde e
autoridades policiais.
Esta informação foi avançada última
quarta-feira, na Matola, pelo directorgeral-adjunto do INS, Eduardo Samo
Gudo, durante a divulgação dos resultados do inquérito sero-epidemiológico realizado mês passado.
A fonte refere que o Inquérito Seroepidemiológico sobre a Covid-19 na
cidade da Matola decorreu de 09 de
Setembro a 03 de Outubro do ano
corrente, visando identificar as áreas
de maior transmissão do novo Coronavírus e as novas cadeias de transmissão ao nível local.
(Redacção)
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Pescadores constroem
barcos a motor
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A Nacala Logistics está a apoiar as comunidades de pescadores de Massigirine e de Nachiropa, na província de Nampula, na construção de barcos a
motor. Ao todo serão beneficiados 160 pescadores daquela região costeira.

A Embaixada do Japão e a Associação dos Amigos de Crianças cujos progenitores perderam a vida vítimas de HIV/SIDA (AACOSIDA), assinaram
recentemente, em Maputo, um contrato de doação para a reabilitação do
orfanato AACOSIDA.

As duas instituições, representadas
por KIMURA Hajime, Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do
Japão, em Moçambique; e Dumissane Joseph Macamo, Presidente do
Conselho Administração (PCA) da
AACOSIDA, pretendem com a iniciativa melhorar a qualidade das crianças
beneficiárias.
O Governo do Japão, no âmbito do
seu Programa de Assistência a Projectos Comunitários e Segurança Humana (APC), aprovou e vai incrementar
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A
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As novas embarcações irão permitir
que a actividade pesqueira possa ser
desenvolvida em mar aberto, rentabilizando de forma significativa o trabalho
dos pescadores, com aumento da
quantidade e a qualidade do pescado.
A iniciativa da Nacala Logistics permite,
desta forma, criar riqueza às populações abrangidas aumentando o rendimento familiar das mesmas.
Os barcos serão equipados com materiaisconvencionaisdepescaedesegurança que incluem redes, boias, coletes
salva-vida e colmans (para a conservação
adequada dos mariscos capturados).
O processo de construção das embarcações envolve carpinteiros locais
que, desde Abril, trabalham no projecto, indicados pelos próprios pescadores beneficiários.
Paraalémdosbarcos,aNacalaLogistics

pretende apoiar os pescadores com um
sistema frigorífico, e de produção de gelo
de forma a permitir uma maior eficiência
naconservaçãodepeixeemarisco.
Estas acções enquadram-se no Programa de Geração de Renda da Nacala
Logistics que abrange cerca de 15 mil
famílias do Corredor de Nacala, apoiando-as em diversas áreas que incluem
a agricultura, pesca, criação de frangos,
poupanças e crédito rotactivo, entre
outras. No âmbito deste programa, as
comunidades beneficiam, também, de
furos de água financiados pela empresa.
Apesar do impacto que a pandemia
do novo coronavírus está a provocar
na economia do país, a Nacala Logistics continua comprometida no apoio
às comunidades onde opera, de forma
a contribuir para o desenvolvimento
da região. (Redacção)
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CULTURA
A constatação é do Presidente da
República, Filipe Nyusi, para quem os
artistas, através da sua arte, devem
promover a moçambicanidade, tendo
em conta o alcance de desenvolvimento, há muito esperado.
Nyusi falava assim durante uma
audiência que concedeu ao músico
Moreira Chonguiça, com o objectivo
de apresentar um “novo instrumento
genuinamente moçambicano”.
Na ocasião, o Chefe do Estado encorajou ao artista a promover a cultura
moçambicana através da música, afirmando que os artistas são embaixadores dos valores culturais do país, e
que devem continuar com iniciativas
que visam pôr o nome de Moçambique no mundo.
“Como Governo vamos sempre
apostar em apoiar o ramo cultural no
seu todo, e os jovens têm o dever de
tomar iniciativa de introduzir novas
formas de pensar o país, uma vez que
é ela a maioria no país. Por exemplo,
hoje temos somente dois instrumentos de marca “moreira Chonguiça”,
mas o desafio é produzir para mais
moçambicanos terem acesso”, disse o

CULTURA

Dupla missão para os músicos
Os músicos moçambicanos, além de estarem a cantar, têm no contexto de desenvolvimento nacional, uma outra
missão, que consiste na projecção e promoção da boa imagem do país pelo mundo fora.

Presidente Nyusi.
O estadista elogiou ao saxofonista

pela sua capacidade de elevar o nome
de Moçambique no mundo através da

sua arte, levando a mensagem do país
para outros povos, e criando esta am-

izadeeinspiraçãoentreartistas,factoque
orgulhaaosmoçambicanos,escreveum
comunicado enviado ao Público.
Por sua vez, o músico agradeceu
ao Chefe do Estado pela audiência,
afirmando que como músico nacional
envolvido em questões de educação
e promoção dos jovens para tocar
instrumentos musicais, chegou o momento de investir numa marca pessoal, que é o primeiro saxofone com marca e assinatura“Moreira Chonguiça”.
“O instrumento é uma produção da
minha marca, pois temos a ambição,
para além de tocar o instrumento, de
estar dentro da cadeia de valor de fazer
os próprios instrumentos, de modo a
inspirar mais jovens a abraçar a carreira
artística”, disse Moreira Chonguiça, de
acordo com a nota da Presidência.
Segundo o músico, o saxofone é o
primeiro instrumento da sua marca,
mas tem em carteira outros projectos
com outros instrumentos para que os
jovens moçambicanos tenham acesso
facilitado aos instrumentos e assim
abraçarem a oportunidade de se iniciarem na área cultural de uma forma
mais acessível. (Redacção)

Casa Rosa inaugura exposição“Instinto de Sobrevivência”
A Associação Casa Rosa inaugura esta terça-feira, na Galeria Porto de Maputo uma exposição fotográfica intitulada “ Instinto de Sobrevivência”.

das na sua subjectividade, pretendem
alertar os visitantes da para a importância de um diagnóstico precoce e transmitir a mensagem de que o tratamento
contra o cancro não é um fim e sim um
processo com possibilidade de cura e
que um dos pré-requisitos para isso é o
diagnóstico na fase inicial.

Em temas acordados com os fotógrafos e as modelos surgem em conjunto diversos temas - as rendas, as
cicatrizes, as borboletas e as famílias
– dão-nos uma visão particular e intimista da vivência de lutadoras e sobreviventes do cancro de mama.
Objetivo deste projeto é de reforçar

a consciencialização sobre a temática
do cancro da mama, designadamente
chamando a atenção para a importância do auto-exame, prevenção e da
sua detecção precoce, é uma tarefa
não solitária razão pela qual esperamos de Vós a respectiva participação.
(Redacção)
Publicidade

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)
O Projecto fotográfico intitulado “Instinto de Sobrevivência” pertence à Associação Casa Rosa Moz e conta com
31 modelos de Angola, Brasil, Estados
Unidos da América, Moçambique e
Portugal que se encontram em alguma das fases do tratamento oncológico contra o cancro de mama.
As fotografias - da autoria de Ana Bee
(Portugal),AnaPaulaTynyzsin(Brasil),Caio
Gimenes (Brasil), Carey Kirkella (EUA),
Mateus Gaspar (Angola),Nyimba Art
(Moçambique) - tem como referência
o arquétipo de guerra em que se entra,

não porque se quer lutar, mas sim pelo
INSTINTO de sobrevivência, tornando as
participantes em guerreiras almejando
a vitória.
Recolhidas em vários universos, a
exposição tem por finalidade terapêutica elevar e resgatar uma auto-estima
e auto-imagem que são brutalmente
perdidas durante o tratamento contra
o cancro, e de algum modo, apontar
para que pode haver uma existência
pós cancro que, sendo diferente, pode
ser positivamente encarada.
Assim estas modelos, sendo ajuda-

TAVERNA
(Sommerschield)
TAVERNA
(Mao-Tse-Tung)
TAVERNA
(Av. 24 de Julho)
TAVERNA
(Jardim dos Namorados)
TAVERNA
(Baia Mall)

CINEMA

WARDI – A TORRE

Estreado entre nós em 2018, inserido no Ciclo de Cinema Maputo
Fast Forward, Wardi – A Torre, que
marca a primeira longa-metragem
do realizador norueguês Mats Grorud,
volta a estar em exibição hoje no âmbito do Ciclo de Cinema de Animação
promovido pelo Cine Clube do Centro
Cultural Franco-Moçambicano.
Pegando nas técnicas de Stop Motion (que poderia ser traduzido como
“movimento parado”,técnica que utiliza
a disposição sequencial de fotografias
diferentes de um mesmo objecto inanimado para simular o seu movimento)
e 2D convencional (para as cenas de
flashback), o filme, que brilhou em
vários festivais de animação do Mundo,
retrata-nos a história deWardi, uma menina palestina de 11 anos, que vive com
a família no campo de refugiados de
Burj El Barajneh, no Líbano. Importa realçarqueaformaçãodoEstadodeIsrael
em 1948 resultou no deslocamento
forçado de mais de 250.000 palestinos,

que nunca puderam voltar para casa, a
viverem até hoje em vários campos de
refugiados no Líbano.
Wardi, uma menina nascida em Burj
el-Barajneh – coberto de torres habitacionais caóticas no ordenamento, que
a acção se desenrola – representa a
quarta geração de refugiados e mantém um relacionamento próximo
com Sidi, seu bisavô, um velho doente
que sacrifica a sua expectativa de vida
para dar à sua bisneta a oportunidade
de estudar. Graças às histórias que Sidi
contaaWardi,ofilmenosmostracomo
esse homem, que vivia numa fazenda
na Galiléia com os seus progenitores,
foi forçado ao exílio no Líbano em
1948, durante a guerra entre israelitas
e palestinos. Mas Sidi não é o único a
contar as suas memórias, outros membros da família também contam algo.
Eventos históricos como a ascensão
da Organização para a Libertação da
Palestina na década de 1960; os bombardeios de Beirute durante a guerra

KHAALI PEELI

UM PRÍNCIPE EM APUROS

civil no Líbano e o ataque a refugiados
palestinos em 1982, são passados ao
longo do filme.
Esta viagem ao mundo de Wardi e
Sidi é igualmente uma viagem à história
da Palestina e aos momentos marcantes
que afectaram o território e estes refugiados,queparaalémdeteremdelidarcom
oexílioforçado,sofremnapeleoracismo
por parte dos libaneses e a pobreza extrema que os impede de conseguirem
uma educação ou bons empregos.
Provavelmente, a coisa mais cativante sobre este filme é a visão deWardi. Da inocência dos seus olhos, ela nos
fala sobre as vicissitudes de todas as
pessoas que vivem na sua torre. Tudo
isso com uma ideia clara: devolver ao
avô a esperança de vida que lhe foi tirada durante a guerra.
Wardi – ATorre é um filme tão triste
como belo, onde mais que as questões
políticas prima a humanidade.
Em exibição no CCFM hoje às 18
horas

Película da famigerada produção
de Bollywood, realizado por Maqbool Khan, retrata-nos a história do
par Pooja (Ananya Panday) e Blackie
(Ishaan Khattar). No passado, numa
aldeia recôndita da Índia, quando
adolescentes, foram namorados mas
a vida de crime que o rapaz levava
conduziu à separação dos pombinhos. Dez anos depois, Blackie é motorista de táxi e Pooja é prostituta
num bordel pertencente a Yusuf Bhai
(Jaideep Ahlawat). Esta resolve fugir
do bordel onde vivia com uma bolsa
cheia de dinheiro e jóias roubadas
ao seu patrão e na fuga entra no táxi
de Blackie. Não se reconhecem. Ele
concorda em conduzi-la para a liberdade, em troca de uma boa quantia

Michel Hazanavicius, vencedor do
Óscar de Melhor Realizador em 2012
com o excelente filme O Artista (filme
visto entre nós no Ciclo de Cinema
Europeu de 2019), apresenta agora
uma comédia familiar sobre a paternidade. Um Príncipe em Apuros,
uma comédia de aventuras de registo familiar onde seguimos um pai
(Omar Sy) que todas as noites conta
uma história à sua filha (Sarah Gaye)
na qual ele é o herói, fazendo-a viajar
à “Terra das Histórias”, um local imaginário onde as suas extraordinárias
aventuras de fantasia ganham vida,
sempre com Djibi no papel de Príncipe Encantado. Mas quando a peque-

na entra na adolescência e ingressa
no liceu, começa a abdicar da história
para dormir. No mundo imaginário
que inventou para os dois, ele não é
mais o príncipe e foi substituído por
um rapaz que pode muito bem vir a
ser a primeira paixoneta da sua filha.
Djibi terá de encontrar forma de permanecer para sempre o herói da vida
e das histórias da filha. Ele é“Um Príncipe em Apuros”.
É acima de tudo um filme de família
em torno da dimensão universal de
uma relação comovente entre pai e
filha, com Omar Sy num papel que se
assemelha a ele mesmo!
Em exibição na NU Metro

Arnold Schwarzenegger
operado ao coração
Arnold Schwarzenegger foi operado ao coração, mas os fãs podem
respirar de alívio. O actor de 73 anos e
ex-governador da Califórnia disse que
se sente fantástico, depois de ter sido
submetido a uma intervenção cirúrgica, para substituir a válvula aórtica.
Arnold Schwarzenegger recorreu

às redes sociais para agradecer o apoio
da equipa médica da Clínica de Cleveland. Schwarzenegger publicou fotografias dizendo que está bem e que
já tem andado pelas ruas da cidade
a apreciar os monumentos. Esta é a
terceira cirurgia que o “Exterminador“
ultrapassa com sucesso.

de verdinhas. Isso leva a uma série de
perseguições e fugas – os bandidos
na trilha de Pooja, a polícia a seguir os
bandidos. E ainda temos os taxistas
também a perseguirem Blackie (este
furou a greve decretada pelos taxistas).
Numa espécie de road movie, a
fita segue os dois jovens que percorrem muitos becos escuros das ruas
da “luz vermelha”, com perseguições
automóveis, tiros por todo o lado mas

que não acertam a ninguém e...várias
canções de permeio para apimentar
a trama. Nos momentos finais, a donzelatambémfazdassuas.Ofilmepermite
queagarotatenhaumpedaçodaacção,
paraquenãoacabemoscomasensação
de que ela é uma mera donzela em apuros, precisando de um acto de resgate.
No final, o amor triunfa contra todas
as probabilidades!
Em exibição na NU Metro
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XIBAKELA XA BUD
Muitos dizem que, ultimamente, o Bud anda
relaxado e já não bate a ninguém, mas isso não
corresponde a verdade. Só este ano, há muitos
que, pela sua incompetência e comportamento
desviante, levaram noa“txaia”neste espaço.
Agora, o que pode estar a acontecer comigo,
em poucas palavras, poço me explicar e,
querendo, me hão-de ouvir e me darem razão,
partindo do pressuposto de que ninguém
muda à toa. Primeiro, os tempos são outros e,
com eles, a necessidade de a gente ter que se
reinventar, desponta em primeiríssimo lugar.
E, segundo, com a Covid-19, o distanciamento
físico, recomendado pelas autoridades de
saúde, deve ser respeitado.
Espero que me tenham entendido, mas nem
com isso deixarei de desferir duros golpes a este
fulano, que desviou 155 milhões de meticais
das Finanças, acção que sempre foi desencorajada na função pública. Com o dinheiro
que este indivíduo roubou, creio, muita coisa
ficou comprometida, porque afinal, estamos a
falar de um roubo que acontece numa altura
em que o país e o mundo enfrentam grandes
necessidades financeiras, pelo que, um xibakela
contra este cidadão, acho ser justo.

BONS EXEMPLOS

Esta semana, o nosso galardão pelos
“bons exemplos” vai para a ProcuradoraGeral da República, Beatriz Buchili, pelos
progressos que se assinalam no contexto
do processo nº 1/PGR/2015, relativo às
dívidas ocultas contraídas pelas empresas
Proíndicus, Ematum e MAM, junto dos
bancos Crédit Suisse e VTB Capital, com
garantias do Estado Moçambicano.
É que, contra todas manobras que tem
sido usadas pelo grupo Privest,VTB Capital,
BCP e VR Capital, no âmbito dos contratos
celebrados com as três empresas públicas
moçambicanas, duas delas, recentemente
dissolvidas pelo Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo, com a excepção da Ematum
que continua pendente, visando perverter
a justeza e legitimidade das reivindicações
do Estado e do povo moçambicano, manifestada pela PGR em Fevereiro de 2019,
com a interposição em Londres de uma
acção Cível contra 12 réus que tiveram intervenção chave na engenharia que culmi-

nou com a contração das dívidas ocultas, a
PGR tem estado firme e sabido se posicionar em defesa os interesses legítimos do
Estado e dos moçambicanos.
Na essência, a PGR pede ao tribunal
de Londres a declaração da invalidade,
ilegalidade e inexequibilidade da garantia
emita pelo Governo a favor da ProÍndicus
incluindo uma indeminização ao Estado
moçambicano, pois impunha-se que
a acção fosse accionada no quadro da
cooperação jurídica e judiciária internacional, porquanto os factos ocorreram no
estrangeiro, envolvendo bancos financiadores e empresas fornecedoras de bens e
serviços, incluindo cidadãos estrangeiros.
Por esta firmeza e determinação, sobretudo, pela defesa dos interesses dos
moçambicanos que se viram sacrificados por conta da engenharia criminosa
daquelas firmas internacional, Beatriz Buchili, é a nossa figura eleita para receber
este galardão!
Publicidade

