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DESTAQUE

Terminou ontem, domingo, 01 de Novembro corrente, o prazo de sete dias de cessação das hostilidades milita-
res, concedidas unilateralmente pelo Presidente da República, Filipe Nyusi aos guerrilheiros da auto-proclama-
da Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano Nyongo, para dar espaço e tempo para as partes estabelecer 
contactos necessários e sem ruido, no âmbito do resgate da paz e da estabilidade política, económica e social 
de Moçambique. A Renamo, através do seu porta-voz, José Manteiga, louva a iniciativa do Chefe de Estado, de 
intermediar no conflito que reina no seio desta formação política. A Renamo afirma, igualmente, que sempre 
esperou por este posicionamento do Presidente da República, mas infelizmente, destaca que nada irá negociar 
com Mariano Nhongo, muito menos com o seu grupo, a Junta Militar.

Trégua termina com avanços 
no diálogo 

nos vão encontrar o caminho”.
Sobre a alegada desconfiança de 

Mariano Nyongo às reais pretensões 
do Governo com o diálogo, o Presi-
dente da República pronunciou-se 
nos seguintes termos: “ A Junta Militar 
da Renamo, que tenha certeza de que 
a pretensão é genuína. Não conhec-
emos outra maneira de ser e estar…”. 

Reiterou ainda que o objectivo da 
cessação das hostilidades militares uni-
laterais por parte das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) por si anunciadas 
e que vigoraram entre 25 de Outubro 
e 01 de Novembro, visavam funda-
mentalmente, dar tempo e espaço 
para que se possa desenvolver serena-
mente os contactos sem ruído.

“O Governo está comprometido 
com a paz, estabilidade política, 
económica e social de Moçambique”, 
destacou, tendo depois, lamentado 
o facto de, um dia depois da entrada 
em vigor das tréguas, a junta militar 
da Renamo ter disparado por volta 
das 18horas contra um autocarro de 

transportes de passageiros no troço 
entre Zove o rio Gorongosa, no distrito 
de Chibabava, na província de Sofala”.

“Mesmo assim, mantenho a minha 
posição de não perseguir os guerrilhei-
ros da junta militar para dar espaço a 
esses contactos que estão a ser estabe-
lecidos”, reforçou a sua determinação 
com a paz e a estabilidade do país.

Para Filipe Nyusi, a solução do dife-
rendo que está desestabilizar a região 
centro do país passa necessariamente 
pelo diálogo. 

“Precisamos de falar e apelo tam-
bém à Renamo para não se distanciar 
porque os argumentos que têm sido 
colocados, referem-se directamente, à 
Renamo por causa da não concordân-
cia”, apelou, observando de seguida 
que, a Renamo é o elemento chave 
neste processo de restabelecer a paz 
na região centro do país.

“Não fica muito bem, entrarmos 
na casa do vizinho para separar sem 
que o próprio vizinho participe. Esse 
é o esforço que estamos a fazer para 
evitar precedentes dentro das famílias”, 
observou.

Por isso, assegurou que “como 
Governo, iremos prosseguir firmes, 
incluindo no centro do país na busca 
de soluções nos domínios da defesa e 
segurança com vista a alcançarmos a 
sólida prossecução do programa quin-
quenal do governo 2020-2024”. 

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostin-
ho do Rosário reiterou a abertura e 
disponibilidade do Presidente da 
república ao diálogo com todas forças 
vivas da sociedade, incluindo com a 
auto-intitulada Junta Militar da Rena-
mo, destacando para o efeito, a trégua 
unilateral de sete dias.

“Esta iniciativa do nosso Chefe de Es-
tado testemunha o seu compromisso 
com a paz e reconciliação da família 
moçambicana”, afirma o Primeiro-
ministro, apelando depois à auto-
intitulada Junta Militar da Renamo a 
enveredar pelo diálogo para solução 
pacífica das suas inquietações e aderir 
ao processo de Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegração (DDR) em 
curso.

RENAMO ENALTECE INICIATIVA 
DE NYUSI

Quatro dias depois do início da tré-
gua, a Renamo chamou à imprensa na 
sua bancada na Assembleia da Repúbli-
ca para, através dos eu porta-voz, José 
Manteigas, reconhecer que a violência 
armada que se regista na região centro 
do país está a impedir a existência da 
paz efectiva e de uma verdadeira rec-
onciliação nacional, base fundamental 
para o desenvolvimento.

 Segundo José Manteigas, a posição 
do Presidente da República de anunciar 
tréguas unilaterais contra os guerrilhei-
ros da junta militar, vem dar corpo aos 
apelos de Ossufo Momade e da Re-
namo, no sentido de Mariano Nyongo 
chamar à razão aos seus guerrilheiros.

Por isso, “o presidente Ossufo Mo-
made e o partido Renamo encorajam 
o Presidente da República a prosseguir 
com esta iniciativa, que em última 
análise, acreditamos, visa resgatar a 
paz e a reconciliação nacional”, referiu 
José Manteigas.

Prosseguiu dizendo que, como de 
forma reiterada têm vindo a se posicio-
nar, sobre a paz, “o nosso compromisso 
é firme quanto a esse desiderato, por 
essa razão, o nosso presidente, General 
Ossufo Momade, está a dirigir o pro-
cesso DDR com toda responsabilidade 
e serenidade”.

O Porta-voz da Renamo referiu ain-
da que “nunca nos eximimos da nossa 
responsabilidade, por outro lado, 
somos apologistas da democracia, 
quer internamente, quer no contexto 
estadual, porque o nosso fim último, é 
a defesa do povo. Algumas vozes que 
caracterizam-se como porta-vozes da 
junta militar, querem empurrar para 
uma situação que não faz parte da 
agenda política da Renamo e do seu 
presidente”.

Concluiu sublinhando que “somos 
sim, pela paz e reconciliação nacio-
nal, e com isso, queremos dizer aqui e 
agora, que fora da nossa agenda, não 
temos nada a negociar com a auto 
proclamada junta militar”. (Redacção)

A trégua de sete dias ontem termi-
nada, acontece num momento em 
que o Governo está a implementar o 
processo de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR) dos ho-
mens armados da Renamo, na senda 
do Acordo de Paz e Reconciliação Na-
cional, ano passado assinado, entre o 
Chefe de Estado, Filipe Nyusi e o líder 
da Renamo, Ossufo Momade.

Até ao momento, o processo de 
DDR em curso, já permitiu, segundo 
fonte governamental, o desarmamen-
to e reintegração de mais de 1.075 
antigos guerrilheiros da Renamo, que 
foram integrados e acolhidos nas suas 
comunidades, estando agora a con-
tribuir de diferentes maneiras para o 
processo de desenvolvimento socio-
econômico do nosso país. 

Mesmo assim, o Chefe de Estado 
moçambicano, afirma que o processo 
de paz não termina com a desmobili-
zação, outrossim, os moçambicanos 
devem continuar a primar pelo diálo-
go, tolerância e espírito de reconcilia-
ção de forma permanente.

“Há espaço para soluções de todos 
os problemas do país, não havendo 
por isso, nada fechado nem motivo 
de pânico”, disse Nyusi na abertura da 
XI Reunião Nacional das Autarquias 
Locais, realizada semana finda, em 
Maputo.

Para Nyusi, “não há espaço para de-
sespero, quando se fala de resolver um 
problema em Moçambique…/ Deve 
haver diálogo e há espaço”.

Por isso, afirmou, “como Governo, 
mantemos a nossa decisão de instruir 
as Forças de Defesa e Segurança a pon-
derar a perseguição aos guerrilheiros 
da auto proclamada junta militar da 
Renamo em defesa das populações e 
da economia nacional, de modo a dar 
tempo e espaço para que se possa de-
senvolver serenamente os contactos 
sem ruídos precipitados”.

Na mesma reunião, em que o Presi-
dente da República falou sem tabus 
sobre os diversos temas da actuali-
dade nacional, incluindo chamadas de 
atenção aos órgãos da Governação 
descentralizada, deu a conhecer que 
os contactos com Mariano Nyongo 
estão a correr a bom termo.

No entanto, observou que, “sabem 
todos que, os diálogos que desen-
volvemos ou que foram desenvolvi-
dos, os passos nunca são detalhados. 
Os contactos que são estabelecidos 
não entram na pauta e esse trabalho 
está a ocorrer. Então, não há espaço 
para dizer faz isto…faz aquilo”. 

Segundo o Chefe de Estado, hav-
endo exigências por parte das partes 
desavindas, que opõe por um lado a 
Renamo liderada por Ossufo Momade 
e a auto proclamada junta militar en-
cabeçada por Mariano Nyonho, por 
outro, e todas outras que possam ex-
istir ou surgir, serão atendidas em sede 
do diálogo.

“E é isso que está sendo exercido, 
não necessariamente por mim”, desta-
cou Nyusi, tendo acrescentado que, o 
mais importante neste momento, “é 
que continuarmos firmes pela paz, e 
com base no diálogo, os moçambica-

Entre Renamo e Mariano Nyongo

Filipe Nyusi, Presidente da República Ossufo Momade, líder da Renamo

O caso envolvendo o casal, colhido 
pelas autoridades policiais, em ple-
no coito, no interior de uma viatura, 
na Av. 10 de Novembro, na capital do 
país, Maputo, continua a fascinar o 
público, pela forma inacreditável de 
como tudo aconteceu. Os agentes 
policiais que interpelaram o referido 
casal, actuando de forma anti-ética 
e pouco profissional, produziram 
vídeo-crime com recurso a câmara 
amadora, expondo o casal nas redes 
sociais, o que consequentemente 
fere a dignidade humana enun-
ciada na legislação nacional. Para 
já o Público sabe que já foi aberta 
uma queixa-crime contra os agentes 
envolvidos. A mesma queixa que 
ostenta o nº 536/1ªESQ/2020, está 
domiciliada na 1ª Esquadra da PRM 
da Cidade de Maputo. 

Do sexo no carro à incriminação policial

LUGAR PÚBLICO POSTO EM 
CAUSA 

Ao jornal, o conceito de o crime 
acima referenciado ter ocorrido na via 
pública está a ser posta em causa por 
vários articulistas, incluindo os advoga-
dos Elísio de Sousa e Rodrigo Rocha, 
que defendem que, a viatura, tal como 
uma casa, é também uma proprie-
dade de alguém, registada junto das 
entidades competentes.

Adiantam que, o carro, sendo fecha-
do, há muita coisa que pode acontecer 
no seu interior, desde momento que 

isso não ocorra sob o olhar das pessoas. 
Aliás, afirma-se que só pode configurar 
este crime se qualquer pessoa do povo 
conseguir ver que numa determinada 
viatura “está ocorrer alguma coisa, ou 
seja, quando se verifica que as pessoas 
estão mesmo a transar, por via dos vi-
dros transparentes da viatura, por via dos 
balanceamentos dos amortecedores da 
viatura ou pelos indisfarçáveis sons do 
“auge do amor”. No entanto, quaisquer 
destes indícios fazem com que a con-
duta do casal configure imediatamente 
Ultraje Público ao Pudor. 

De outra forma, explica-se que, se o 
casal for bem silencioso e discreto, mas 
mesmos assim permitirem-se “acasa-
lar”, não há crime desde que haja con-
sentimento de ambas partes, porque 
a viatura é também uma propriedade, 
com registo na Conservatória do Reg-
isto Automóvel. 

Cordiais saudações a todos que 
estiverem lendo esse nobre artigo 
em forma de reflexão e opinião. Sem 
mais delongas indo directo ao ponto, 

que um homem de família honrada, 
comportando-se como adolescente e 
mulher casada, comportando-se como 
uma qualquer, é muito grave para a so-
ciedade que pretendemos construir.

Adiante, Moreira reconhece que a 
polícia cometeu um delito ao divulgar 
as imagens, mas sublinha que isso valeu 
a pena, porque muita gente não tem 
noção do que acontece na sociedade.

DAS PENALIZAÇÕES 

Articulistas afirmam que, “se assumir-
mos que, de facto, o casal se encontrava 
num trato sexual na via pública, dúvidas 
não há que se trate do cometimento de 
um tipo legal de crime denominado 
“Ultraje Público ao Pudor” que é punido 
nos termos do Código Penal, em vigor, 
concretamente, no seu artigo 225, 
punido com uma pena de prisão até 6 
meses e multa até 1 mês”

Tecnicamente, os crimes com penas 
“baixas” como ao que se refere no arti-
go acima citado, são tidos na doutrina 

quero aqui deixar ficar meu parecer a 
essa vergonhosa situação que abala 
as redes sociais, sobre um casal que foi 
flagrado fazendo sexo no carro na rua, 
com agentes da polícia que estavam fa-
zendo seu trabalho de patrulhamento.

Mas há vozes que não defendem 
o casal, caso de Belyto Moreira, que 
“não vou aqui defender esses amantes, 
porque depois dessa situação, duvido 
que os seus lares funcionem. “Será que 
não existem lugares apropriados para 
o efeito? Que tipo de sociedade que-
remos construir com a falta de moral?, 
questiona a fonte, acrescentando 

- As pessoas podem ou não “transar” numa viatura? – a sensível questão de momento 
- Já há queixa-crime, apresentada contra os agentes envolvidos, registada sob o nº 536/1ªESQ/2020, na 1ª Esquadra da PRM da Cidade de Maputo

moral, bem como impõe a todos os 
cidadãos o dever de guardar a reserva 
quanto à intimidade da vida privada 
de outrem. Igualmente, a lei proíbe a 
obtenção de provas mediante ofensa 
da integridade física ou moral, abusiva 
intromissão na sua vida privada.

A CDHOAM entende que, o facto de 
algum cidadão ser eventualmente sur-
preendido ou interpelado pela PRM 
em flagrante delito no cometimento 
de algum suposto ilícito criminal, não 
legitima, por parte desta, o uso de mei-
os ilegais, indignos, desproporcionais, 
inadequados, vexatórios, degradantes, 
humilhantes e que violam os direitos, 
liberdades e garantias fundamentais 
dos cidadãos. Estranhamente, não ob-
stante a filmagem e a divulgação do 
vídeo, não foi aberto qualquer proces-
so-crime contra o par de jovens que, 
supostamente, teria sido surpreen-
dido na prática do suposto crime de 
ultraje público ao pudor.

penal como as “bagatelas penais”, o 
mesmo que dizer “crimezinhos” ou 
crimes de pouca ou nenhuma rele-
vância punitiva.

Os juristas fazem saber ainda que, fa-
lar deste tipo de crime, seria o mesmo 
que estar a falar em torno de um caso 
que, regra geral, os tribunais aplicam 
penas convertidas em multas e, a se-
guir, mandam o condenado para casa, 
depois de pagas as devidas multas, 
abrindo espaço para que a vida deste 
continue normalmente. Ademais, este 
tipo de crimes são habitualmente jul-
gados em processos sumários onde, 
segundo aquele causídico, não care-
cem da formação do corpo de delito 
(sem investigação aparatosa), e que, 
por regra, os processos são directa-
mente encaminhados ao tribunal no 
mesmo dia, depois de uma sumária 
triagem do Ministério Público (MP), 
que pode levar até minutos para ser 
produzida. 

DIGNIDADE HUMANA

As autoridades policiais têm por de-
ver proteger todos os direitos consa-
grados pela Constituição da República 
e por lei, sendo que, um deles, é o de 
proteger todas as pessoas contra 
qualquer acto que belisque a sua dig-
nidade humana. Aliás, as fontes afir-
mam que, não pode ser o Estado ou 
seus agentes, os primeiros a beliscar 
os direitos dos cidadãos sob qualquer 
pretexto, nem sequer no que se refere 
à colecta de possíveis provas para a 
prossecução penal.

Por seu turno, a Comissão dos Di-
reitos Humanos da Ordem dos Advo-
gados de Moçambique (CDHOAM), 
na pessoa da respectiva presidente, 
Ferosa Chaúque Zacarias, considera 
que a filmagem e posterior divulga-
ção do referido vídeo atenta contra a 
dignidade humana, ofende não só a 
integridade moral, como também o 
direito à defesa plena e à presunção de 
inocência das vítimas, consagrados na 
Constituição da Republica de Moçam-
bique (CRM).

A CDHOAM repudia e condena 
este o acto, uma vez mais, foi perpe-
trado por agentes da PRM, instituição 
que, contrariando a função que lhe é 

assegurada pelo 253, nº1 da CRM, de 
garantir a lei e ordem, a salvaguarda 
da segurança de pessoas e bens, a 
tranquilidade pública, o respeito pelo 
Estado de Direito Democrático e a 
observância estrita dos direitos e liber-
dades fundamentais dos cidadãos, 
tem pautado por uma actuação 
sistemática e estrutural de violação dos 
direitos humanos. 

Refira-se que a CDHOAM já realizou 
diligências junto do Comando da Polí-
cia da Cidade de Maputo, que culmi-
naram com a identificação de cinco dos 
seis agentes envolvidos neste acto de 
violação dos direitos humanos, tendo 
recebido informações da instauração 
de processos disciplinares contra os 
mesmos. Destas diligências, A CD-
HOAM identificou e contactou uma das 
vítimas, o que culminou com a apre-
sentação de uma queixa-crime contra 
os agentes envolvidos, registada sob o 
nº 536/1ªESQ/2020, da 1ª Esquadra da 
PRM da Cidade de Maputo, pelo co-
metimento, entre outros, dos crimes de 
injúria, roubo qualificado, extorsão e vio-
lência moral, todos previstos e punidos 
nos termos do Código Penal vigente.

 A CDHOAM reafirma que, no 
país, a lei protege os cidadãos contra 
qualquer ofensa ilícita ou ameaça de 
ofensa à sua personalidade física ou 

MIGUEL MUNGUAMBE                                
Email: mmunguamb@yahoo.co.br                                                                      

Na verdade, o que se está a discutir 
em tono do vídeo vazado nas redes 
sociais, expondo a vergonha do casal 
que foi surpreendido a manter rela-
ções sexuais no interior de uma viatu-
ra, não é apenas a exposição do casal 
nas redes sociais, mas os elementos 
usados para fundamentar ser crime 
manter relações íntimas dentro do 
carro. Até que ponto pode ser aceite as 
pessoas transarem no carro?

O Público, partindo deste question-
amento, fez uma sondagem e levan-
tamento das reacções públicas, inclu-
indo os cultores de direitos. É caso do 
jurista moçambicano, Elísio de Sousa 
que defende que ninguém pode ser 
preso por “transar” no carro, afirmando 
que, essa não é sua opinião pessoal, 
mas sim, é o que a lei determina. 

Para de Sousa, só podem ser deti-
das as pessoas que cometam crimes 
em flagrante, cuja moldura penal seja 
superior a 1 ano de prisão. Neste caso, 
fundamenta, o crime de Ultraje Público 
ao Pudor tem a pena de apenas 6 me-
ses, logo impassível de detenção. Assim, 
segundo ele, tendo a polícia encon-
trado uma situação dessas, deveria ter 
procedido com o registo da ocorrência, 
identificar os infractores, lavrar o auto e 
remeter ao Ministério Público (MP). 

A fonte refere, igualmente que, qual-
quer detenção por parte da Polícia, mes-
mo que as pessoas se encontrem ambas 
no climax, deverá ser considerada ilegal e 
passível de procedimento criminal con-
tra o agente que ordenou a detenção, 
por prática do crime de “Prisão Ilegal”.

Acredita-se tenha sido à luz deste 
pressuposto que o Comando da Polí-
cia da República de Moçambique 
(PRM) na cidade de Maputo, terá in-
staurado os respectivos processos dis-
ciplinares, para a responsabilização dos 
implicados na produção e vazamento 
daquele vídeo íntimo nas redes sociais, 
segundo Leonel Muchine, porta-voz 
da corporação a este nível da urbe.José Manteiga, porta-voz da Renamo Mariano Nhongo, líder da Junta Militar da Renamo

Elísio de Sousa, jurista Rodrigues Rocha, jurista

DESTAQUE
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A má coabitação entre os órgãos criados no âmbito da Governação descentralizada, designadamente Secre-
tários de Estado de província, Governadores de província e os Presidentes dos Conselhos Municipais, caracter-
izada pela luta pelo protagonismo e descoordenação, assim como a má gestão da coisa pública, corrupção e 
exclusão de pessoas em função da cor partidária, preocupam o Presidente da República, Filipe Nyusi.

O deputado da bancada parla-
mentar da Frelimo na Assembleia 
da República, Caifadine Manasse, 
afirma que a paz e estabilidade 
são fundamentais para o desen-
volvimento integrado do país e, 
por isso, defende que a Renamo 
deve resolver o problema de 
Mariano Nhongo, que tem estado 
a criar alguma instabilidade no 
centro do país. Fundamentando, 
Manasse afirma que Nhongo, sen-
do quadro da Renamo, não teria 
lógica uma pessoa que não seja 
deste partido ter a iniciativa de 
resolver o problema, porque isso 
prenunciaria que a própria Re-
namo não tem capacidade para o 
fazer, o que é mau politicamente.  

Filipe Nyusi denuncia luta pelo 
Poder e má gestão

Renamo deve resolver problema 
de Nhongo

rias contínuas dos serviços prestados 
ao cidadão, observando uma maior 
inclusão e crescente satisfação dos 
munícipes.

Entretanto, observou que “se você, 
que é Presidente do Município, servir 
apenas pessoas do partido que lhe 
elegeu e deixar os outros, isso é ex-
clusão. É preciso haver inclusão para 
desenvolvermos de facto”.

E por causa da exclusão que resulta 
da subida ao poder de um Presidente 
do Município ou Governador de 
província pertencente ao partido dife-
rente que governante anteriormente, 
regista-se fragilidades da memória 
institucional alegadamente devido a 
movimentação cíclica dos quadros.

“Há quadros que são disco duro 
de uma instituição que devem ser 
mantidos até formar os outros, inde-

de todo malfeitor”, esclareceu, obser-
vando que espera que as equipas de 
ambos lados desavindos consigam 
aproveitar a oportunidade para dia-
logarem e depois prestarem contas ao 
povo e ao Presidente Nyusi. 

“E, como sempre, estamos convic-
tos de que o Presidente continuará 
atento aos processos e não descansará 
até o alcance da paz e conclusão do 
processo de desarmamento da Re-
namo, incluindo o Nhongo”, disse.

Prosseguiu dizendo que, “nós não 
estivemos no Congresso, não quere-

níveis dos munícipes, incluindo outras 
formas que a lei permite como forma 
de reduzir a dependência pelas trans-
ferências centrais.

Aqui, o chefe do Estado destacou 
o e-sistafe em uso experimental em 
três municípios, designadamente na 
cidade de Maputo, Matola e da Vila de 

pendentemente do partido político 
que assumir o poder ou ganhar uma 
autarquia”, denunciou Nyusi. Como 
exemplo de inclusão, informou que o 
Secretariado do Conselho de Ministros 
é dirigido por uma pessoa que está no 
cargo desde o tempo do Presidente 
Samora Machel.

“E ele, às vezes, pede a palavra, diz 
que, não…esta coisa faz se assim e 
deste jeito. Diz ainda que no tempo do 
presidente Samora Machel fazíamos 
assim, e depois de analisar, as coisas 
fluem normalmente. Os funcionários 
são inocentes, são. Então, por quê tirar 
pessoas. Tirar só por tirar? Estão a de-
sestabilizar instituições”, denunciou.

Referiu ainda a boa gestão da coisa 
pública deve ser entendida como 
uma gestão transparente, advertindo 
aos edis para outorgar-se o título de 

mos saber o que aconteceu, apenas 
gostaríamos que aprendessem a dia-
logar, aprendessem a ser simples e a 
conversar dentro da organização”.

Aliás, Caifadine Manasse observou 
que Nhongo actua nas mesmas zo-
nas e está misturado com a RENAMO. 
“Nhongo é RENAMO, porque põe uni-
forme verde da RENAMO”, salientou o 
deputado.

Noutro diapasão, Manasse escla-
receu que, “se o Presidente Nyusi, foi à 
serra da Gorongosa, teve a paciência de 
esperar e procurar o líder da RENAMO 

Boane, que pode contribuir a reduzir 
os efeitos nefastos da pandemia e a 
promover a estabilidade da gestão cri-
teriosa das finanças autárquicas.

Para o efeito, exortou os outros mu-
nicípios a priorizar sua adesão à esta 
plataforma como forma de reduzir o 
risco de perdas financeiras.

transparente alegadamente porque o 
povo não é distraído. “O povo vê e sabe 
quando é que alguém é transparente, 
pois tal acto, deve estar isento de cor-
rupção, ser eficiente e participativa”.

“Se começar a tomar decisões soz-
inhos, vão carregar a cruz”, advertiu 
Nyusi para de seguida, apelar a todos 
gestores para prestar contas e respeitar 
os procedimentos administrativos re-
comendados sob o risco de carregar 
inocentemente a cruz e a acusação de 
que são corruptos.

Os preços dos bens, serviços e emp-
reitadas que tem contratado são para 
o Presidente da República ridículos ale-
gadamente por ser exorbitantes.

“Nós todos sabemos quanto custa 
um metro quadrado de uma estrada, 
sabemos quanto custa um plasma. A 
integridade de um gestor conta mui-
to”, referiu.

ARTICULAÇÃO
 E COORDENAÇÃO 

No que concerne à articulação e 
coordenação inter e intra-institucional, 
Filipe Nyusi denunciou e deplorou a 
existência de guerra de protagonismo 
e da falta de colaboração mútua.

“Estamos no mesmo país, na mes-
ma província e na mesma cidade mas 
quando não há coordenação, estamos 
a mostrar que somos pessoas inúteis. 
Estamos em dirigir num vão”, lamen-
tou. 

Para o Presidente da República, não 
interessa quem elegeu quem ou de 
que partido pertence. “Se queremos 
desenvolver uma cidade ou uma 
província, deve haver coordenação 
total. Se não coordenam, vão fazer a 
mesma coisa, estarão a fazer esforços 
duplicados para a mesma coisa”, frisou.

A título exemplificativo, Filipe Nyusi, 

com todo tipo de perigo no mato para 
trazer a Paz. Fez várias comunicações, 
assinou acordo, aprovamos benesses 
aqui na Assembleia da República e que 
estão sendo usufruídas pelo líder da RE-
NAMO. Então, porque não vai falar com 
Nhongo? Porque matar o povo?”

Nesse contexto, segundo o tam-
bém porta-voz da Frelimo, “a RENAMO 
deve resolver o problema do Nhongo, 
porque é um assunto de RENAMO” e 
questiona “por quê Ossufo Momade 
não tem coragem de ir a Gorongosa? 
Porque querem anestesiar e engessar 
o vosso presidente?”.

Em contraponto, Caifadine Manasse 
afirmou que “nós, a FRELIMO, continu-
aremos a apoiar o Presidente, que é o 
único no mundo que teve coragem 
de ir à busca da Paz nas matas, com 
todo o perigo”. 

 
CRONOLOGIA 

DAS DESLOCAÇÕES DE NYUSI 
À GORONGOSA

Só para recordar e reviver as men-
tes dos deputados da Renamo, Cai-
fadine Manasse, relatou que no dia 6 
de Agosto de 2015, só tinha 6 meses 
como Presidente, Filipe Nyusi vai a 
serra da Gorongosa, onde encontra-se 
com o líder da RENAMO no seu Quar-
tel General.

No dia 13 de Dezembro, o Nyusi per-
manece no acampamento de Chiten-
go, no Parque Nacional da Gorongosa 

No entanto, durante a cerimónia de 
encerramento da XI Reunião Nacional 
das Autarquias Locais, o Primeiro-min-
istro Carlos Agostinho do Rosário vin-
cou que “esperamos que os resultados 
das discussões havidas neste encontro 
se reflictam na melhoria da qualidade 
dos serviços públicos prestados e a sua 

apontou que se não haver coordena-
ção, os gestores públicos vão buscar fi-
nanciamento para construir a mesma 
ponte, a mesma machamba ou mes-
mo, para construir um mesmo sistema 
de abastecimento de água. 

Nisso, o Chefe do Estado, apela para 
que cada membro dos órgãos titulares 
conheça as suas atribuições e também 
dos outros órgãos.

GESTÃO MUNICIPAL

Ainda na sua intervenção, Filipe 
Nyusi disse que a gestão municipal 
continua a ser posta à prova por vári-
os desafios, entre os quais, os eleva-
dos índices de pobreza que caracter-
iza os centros urbanos, sobretudo nas 
camadas mais idosas, o desemprego, 
sobretudo dos jovens. 

Para o Presidente da República, os 
jovens estão na expectativa, por isso, 
apelou aos edis a dialogar com eles. 
Contudo, advertiu aos edis para não 
ficar atras da cortina para dizer que 
o desemprego é generalizado em 
todo o país.

“Nós não estamos autorizados a 
murmurar ou a lamentar. Nós fazemos 
parte da solução e temos que envolver 
o próprio jovem”, referiu.

Outro desafio apontado, está rela-
cionado com a ocupação desordena-
da dos espaços. “Sinto-me um pouco 
humilhado quando chego a uma 
cidade (Nampula) que no passado es-
tava bem mas que, desde que entrou 
um cidadão para dirigir, está a estragar 
tudo, incluído a postura camararia. 
Mesmo os edifícios emblemáticos 
com alguma arquitectura única, estão 
ser mudados. Não pode... Não foram 
eleitos para ir estragar as coisas”, de-
plorou.

A sustentabilidade financeira dos 
municípios, a proliferação de activi-
dades informais exercidas de forma 
desorganizada.

Não estou contra a actividade infor-
mal, estou a dizer que está ser exercida 
de forma desorganizada. 

O Presidente da República falou 
igualmente das fragilidades na imple-
mentação da legislação. “Por isso, me-
tem água” e para evitar a atropelar a lei 
constantemente, “devem aconselhar-
se com bons juristas”. 

Relativamente aos desafios, o Presi-
dente da República, identificou a fraca 
cobrança de receitas que a maioria dos 
munícipes vem registando, aliado 

e envia o Comandante Geral da PRM, 
Bernardino Rafael, para se encontrar 
pessoalmente com  Dlakama.

A 9 de Maio, Dlakama recebe um fu-
neral oficial Decretado pelo Presidente 
Nyusi.

A 17 de Maio, o Presidente Nyusi 
informa que retomou o diálogo com a 
nova liderança da RENAMO, facto con-
firmado, dia seguinte, pelo porta-voz 
da RENAMO, José Manteigas.

A 6 de Agosto, o Presidente Nyusi 
anuncia assinatura de um memoran-
do de entendimento sobre assuntos 
militares, que delineia claramente o 
roteiro e os passos subsequentes para 
alcançar uma Paz efectiva e duradoura 
no que diz respeito ao DDR.

A 6 de Agosto, foi assinado o 
memorando sobre assuntos militares 
cuja implementação pressupõem a 
inclusão de oficiais da RENAMO no 
exército e na polícia, e as forças resid-
uais entregariam armas no quadro do 
consenso alcançado entre o Governo 
e a RENAMO.

A 11 de Fevereiro, o Ministro da De-
fesa Nacional junta nove militares da 
RENAMO como parte do processo de 
implementação do acordo DDR.

A 7 de Março, o Presidente Nyusi e 
o líder da RENAMO Ossufo Momade 
reúnem-se para alinhar o que deve 
acontecer até a conclusão do acordo 
de Paz registando os progressos feitos 
no que diz respeito a descentralização 
do poder através do processo em cur-
so, discutindo as leis que irão orientar 
as eleições gerais.

A 24 de Maio, o Presidente Nyusi, pro-
mulga e manda publicar leis relaciona-
das com as eleições gerais de 2019.

A 2 de Junho, o Presidente Nyusi 
e Ossufo Momade reúnem-se para 
avaliar a implementação das decisões 
anteriores.

aproximação ao cidadão, bem como 
na consolidação da coabitação har-
moniosa entre os órgãos criados no 
âmbito do novo modelo da governa-
ção descentralizada”.

“Reiteramos, de forma particular, a 
orientação deixada pelo Chefe de Es-
tado sobre a necessidade de assegurar 
o alinhamento dos planos e program-
as das entidades descentralizadas com 
as políticas, estratégias e programas 
nacionais”, referiu Carlos Agostinho do 
Rosário, sublinhando que, este alin-
hamento é importante e crucial para o 
desenvolvimento integrado do nosso 
país no âmbito da implementação do 
Programa Quinquenal do Governo.

Para o efeito, o Primeiro-ministro 
reiteirou ser fundamental que cada 
entidade descentralizada tenha con-
hecimento e domínio não apenas 
dos instrumentos de planificação de 
âmbito local mas também do nível 
nacional.

Refira-se que a XI Reunião Nacional 
das Autarquias Locais foi organizado 
pelo Ministério da Administração Es-
tatal e Função Pública (MAEFP) em 
parceria com a Associação Nacional 
dos Municípios de Moçambique 
(ANAMM).

- E alerta que a pobreza e o desemprego, sobretudo, entre jovens, urbanos sufocam os centros urbanos

- Defende Caifadine Manasse que, afirma que, “Nhongo é RENAMO, porque põe uniforme verde da RENAMO”,
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O Chefe de Estado que falava na 
abertura da XI Reunião Nacional das 
Autarquias Locais realizada quinta e 
sexta-feira da semana passada na ci-
dade de Maputo sob o lema “Pelo de-
senvolvimento autárquico participativo, 
integrado e inclusivo”, disse que o lema 
escolhido, traduz a actualidade e con-
stitui a estratégia principal para garan-
tir o sucesso das reformas que estão a 
ser introduzidas.

Centrando-se na descentralização, 
fez saber que no caso de Moçam-
bique, ela visa organizar a participação 
dos cidadãos na resolução dos prob-
lemas próprios das suas comunidades, 
promover o desenvolvimento local, 
aprofundar e consolidar a democracia 
no quadro da unidade do Estado.

“Com a descentralização pretende-
mos construir o nosso Estado de baixo 
para cima”, disse.

Capítulo por capítulo, o Presidente 
da República foi abordando assuntos 
sensíveis da Governação, relaciona-
mento entre os órgãos de governação 
descentralização, coordenação inter 
e intra institucional, gestão da coisa 
pública, desenvolvimento sustentável 
e sustentabilidade financeira.

Directo no assunto, Nyusi chamou 
a atenção dos Secretários de Estado 
nas províncias e cidade de Maputo, 
Governadores de províncias e presi-
dentes conselhos municipais, para 
a necessidade de ser os verdadeiros 
líderes e servirem a sua equipa e não 
ao contrário.

“Os verdadeiros líderes transmitem 
o Poder às suas equipas e um dos de-
safios que as organizações enfrentam, 
é a fuga de quadros competentes”, 
disse, apontando como provável cau-
sa, “a falta de incentivos ou de reconhe-
cimento do seu gestor público”.

Indicou a existência de outros facto-
res que concorrem para uma gestão 
da coisa pública transparente e efici-
ente, como por exemplo, a falta de 
personalidade por parte dos gestores, 
que abocanham todas tarefas, sem 
dar oportunidade, se quer, aos seus 
colaboradores.

A propósito, o Chefe do Estado re-
cordou aos participantes que o objec-
tivo da XI reunião era exactamente de 
se reflectir sobre os desafios do desen-
volvimento e propor-se melhorias no 
desempenho dos municípios, melho-

ANSELMO SENGO                                                          
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Para Caifadine Manasse, o Presi-
dente Filipe Nyusi, elegeu a Paz como 
fundamental para o desenvolvim-
ento do país, o que a FRELIMO saúda, 
porque foi à luz deste pressuposto 
que o Presidente decretou sete dias de 
trégua militar de modo a viabilizar um 
eventual diálogo entre a Renamo e a 
sua Junta Militar.

De acordo com o deputado da 
Frelimo, a guerra que a Junta Militar 
levanta é contra o povo mas o motivo 
é paradoxalmente, a nova liderança 
da Renamo, na pessoa de Ossufo Mo-
made e sua equipe.

Para Manasse, o ponto de inter-
cessão, onde o Estado e o Governo 
entra, é que, no âmbito da implemen-
tação do processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR) 
de que Nhongo é parte, ele prefere 
matar cidadãos e sabotar a economia 
e não aderir à iniciativa. 

“É aqui onde o Estado, cumprindo 
com a sua missão, se posiciona para 
defender as pessoas e bens, indo atrás 

à pandemia da Covid-19, agrava-se 
o desafio de assegurar-se a sustentabi-
lidade financeira. 

Com o efeito, Filipe Nyusi sublinhou 
que se impõe que se encontre formas 
alternativas de reforçar-se a capacid-
ade financeira dos municípios, através 
do alargamento da base tributária a 

Filipe Nyusi, Chefe de Estado

Caifadine Manasse, Deputado da Bancada Parlamentar da Frelimo na AR

Titulares dos órgãos de governação descentralizada
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A noção de direitos 
humanos, embora divida 
opiniões, ela é invocada 
por vários analistas em 
várias situações quando 
está em causa o ser hu-
mano. Invocar os direitos 
humanos no âmbito dos 
direitos inalienáveis, tem 
sido uma das formas 
mais simplista.......

O conteúdo, que con-
siste no objecto da as-
serção ética quando 
se declaram os direitos 
humanos como algo 
importante que se invoca 
visando o reconheci-
mento de uma liberdade 
humana pura. 

Encurtamento, ligações e burla aos 
utentes dos transportes!
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Sapiência

Drama de Guerra em Cabo Delgado e abuso 
aos Direitos Humanos

Mapa-mundi da volta às aulas na pandemia

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

A guerra que se vive em Cabo Delga-
do, atingiu níveis que não se pode deixar 
de falar de atentado aos direitos huma-
nos e de um crime contra a humanidade 
como defendeu o Ministro do Interior 
na sua alocução na Assembleia de Re-
publica no dia 28 de Outubro de 2020. 
O discurso parece ter passado de lado 
para certas pessoas, pois, não se sentiu o 
som vibrante dos que em certas circun-
stâncias questionam o Governo mesmo 
em relação a estas matérias tristes que 
ultrapassam as simples cores partidárias. 

A guerra em Cabo Delgado afecta 
todo o povo moçambicano indepen-
dentemente da raça, cor partidária, 
religião, estatuto social, etc. Por isso, 
consideramos que é altura de se prestar 
muita atenção, interesse e consideração 
sobre o que está a acontecer em Cabo 
Delgado, tendo em conta a natureza 
do sofrimento criado por esta guerra es-
túpida, violenta, sangrenta e mortífera, 
que está a ser levada a cabo pelo grupo 
islâmico e que destrói e mata de forma 
violenta e sem piedade. Deve-se en-
contrar uma resposta urgente que 
ponha fim ao que esta a acontecer 
em Cabo Delgado, custe o que custar. 
A necessidade urgente de se acabar 
com a guerra é porque está mais que 
provado que se trata de um terrorismo 

Texto de IGOR VENCESLAU*

Após mais de sete meses em situa-
ção de emergência pela pandemia 
da covid-19 no Brasil, com a volta de 
diversas atividades – incluindo praias 
e bares superlotados – e o uso cada 
vez mais raro da máscara, sem uma 
redução significativa no número de 
casos e mortes, o tema da volta às au-
las continua em discussão. Afinal, abrir 
ou não as escolas?

No mundo, a situação é bastante het-
erogênea. Segundo dados da UNESCO 
de 26 de outubro, muitos países asiáti-
cos e da Oceania retornaram com as 
escolas abertas, sobretudo aqueles que 
lograram êxito maior em controle da dis-
seminação do novo coronavírus, como 
China, Japão e Vietname. No continente 
europeu, ao contrário, a abertura das in-
stituições de ensino não foi resultado de 
um controle definitivo da doença, levan-
do a possíveis novos fechamentos de es-
colas em países como Reino Unido. En-
quanto isso, França e Alemanha insistem 
num novo lockdown com manutenção 
das escolas funcionando.

Há diversos países com escolas 
parcialmente abertas. A noção de “par-
cialmente” aqui assume um caráter 
ambíguo, ou ao menos polissêmico. 
Pode significar desde parcialmente no 

sem precedentes em que o ser huma-
no mata o outro somente por causa de 
uma ideologia ou interesses obscuros, 
usando a capa de uma religião (o islão) 
que até é contrária à violência e morte. 
É necessário avaliar e qualificar o verda-
deiro grau do impacto que a violência 
naquele ponto do país está a criar. 

As sequelas que a guerra está a pro-
vocar levarão tempo a desaparecer. 
Mais do que violência, destruição e 
morte, este crime contra pessoas in-
defesas constitui uma grande violação 
dos direitos universais, mormente os 
direitos humanos. 

A noção de direitos humanos, em-
bora divida opiniões, ela é invocada 
por vários analistas em várias situações 
quando está em causa o ser humano. 
Invocar os direitos humanos no âm-
bito dos direitos inalienáveis, tem sido 
uma das formas mais simplista encon-
trada por alguns analistas para desig-
nar o que vem consagrado na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos 
(1948). Entretanto, não se compara 
com o terror ou violência que se assiste 
em Cabo Delgado dada a magnitude 
e intensidade com que se exerce uma 
serie de actos terroristas que limitam 
a vida social, e que provoca um mal-
estar generalizado e a incapacidade 
de exercício de uma vida normal. As 
proclamações dos direitos humanos 
ainda que enunciadas sob a forma 

tempo, em nações com ensino inte-
gral cujas escolas estão funcionando 
em regime parcial, alternando entre 
atividades remotas e presenciais; até 
parcialmente no espaço, em federa-
ções (como os EUA) onde governos de 
cidades ou estados decidem sobre 
quando retornar às atividades, com al-
gumas regiões tendo voltado e outras 
não. Além disso, parcial também pode 
estar relacionado a parte dos alunos, 
aqueles cujos responsáveis permitiram 
voltar à frequência das salas de aula (Ca-
nadá). Além dos parcial ou totalmente 
abertos, há um pequeno grupo de 
países que estão em férias escolares no 
calendário nacional, a maioria do conti-
nente africano e oriente médio.

Na América Latina, a abertura plena 
das escolas é uma exceção, até o mo-
mento registrada apenas na Nicarágua. 
Muitos países estão mantendo as esco-
las parcialmente abertas, ainda que em 
cada um deles esse status ganhe sig-
nificados distintos. Essa volta gradativa 
é plenamente compreensível no Uru-
guai ou em Cuba, com uma baixíssima 
taxa de 1 morte por 100 habitantes, 
mas bastante questionada pela popu-

O encurtamento e injusti� cáveis 
“ligações” nos transportes semico-
lectivos de passageiros estão de 
regresso em Maputo e Matola onde 
as tripulações dos “chapas”, usando 
artimanhas diversas, vão burlando 
os utentes, que pagam um preço 
a dobrar em uma única viagem. O 
caso que é de extrema importância 
à nível social, dado que o problema 
já atingiu níveis alarmantes, que 
põem em causa a mobilidade dos 
passageiros e o bom funcionamen-
to da actividade de transporte.

O encurtamento de rotas e “liga-
ções” infundadas que, ocorre com 
alguma normalidade, é uma prática 
ilegal, que se tornou comum entre 
os transportadores de semi-colecti-
vos de passageiros, em quase todas 
as rotas do Município de Maputo e 
Matola. As rotas, muitas vezes, são 
divididas em duas, obrigando os 
passageiros a pagar duas ou mais 
tarifas pela mesma viagem, em vez 
de uma. E, porque nem todas as 
rotas apresentam condições para 
os autocarros de maior capacidade 
circularem, os utentes têm de en-
frentar um custo adicional e o incon-
veniente de terem que desembarcar 

de um “chapa” e apanhar outro.
Alguns transportadores, ao serem 

abordados, colocam como argu-
mento para os encurtamentos, a 
necessidade de terem que evitar os 
engarrafamentos nas estradas, que 
fazem com que eles levem mais 
tempo de uma terminal para a outra 
e, consequentemente, tenham um 
volume de receitas baixo. Outros 
alegam que, os transportadores en-
curtam rotas porque, com as actuais 
tarifas, só assim conseguem arreca-
dar receitas para cobrir os custos op-
eracionais que têm registado uma 
subida de preço. Aliás, o contexto 
actual, marcado pela pandemia viral, 
ditou limitações no trafego de pas-
sageiros, reduzindo consequente-
mente a receita dos transportadores 
que hoje recorrem aos encurtamen-
tos d rotas e ligações, para compen-
sarem o negócio.

Este cenário tende a piorar devido 
à inoperância da � scalização, onde 
os agentes envolvidos neste ramo, 
pouco ou nada fazem para minimi-
zar o � agelo, operando como facil-

O Canhão

Gravidez de casamento 

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)    
E-mail: r823812091@gmail.com

Este episódio deu-se aqui em Ma-
puto. Trata-se de um jovem amigo e 
jornalista que viu o seu futuro inter-
rompido pela sua própria esposa que 
tanto a amava. Na verdade, não existia 
amor, mas sim, o percalço do tempo 
até que a vez chegou. Foi o que acon-
teceu e eis o historial: 

Conta me o jovem, jornalista, de 35 
anos e divorciado. “Na verdade, ainda 
não assinei os papéis do divórcio, mas 
parece-me melhor dizer que sou “divor-
ciado” do que “separado”. Casei-me com 
27 anos, dois meses depois de receber 
uma notícia que me deixou completa-

mente aparvalhado. A minha esposa 
enviou-me uma carta a dizer:

-Amor, estou grávida!
- Grávida? Como assim? Não estavas 

a tomar as pílulas?
- Sim, estava, mas aconteceu! Foi um 

acidente...
- Aconteceu como? Estas coisas 

não acontecem assim, sem mais nem 
menos!

- Olha amor, agora não há nada a 
fazer! Vais ser pai!

E dois meses mais tarde lá estávamos 
nós a dar o nó. E que nó! Um nó cego, 
daqueles bem difíceis de desatar...

Pois, não que o casamento tenha sido 
um desastre, diz o jovem. Tenho um fil-
hote que adoro, o Miguel, e não tenho 
muitas queixas da vida de casado.

No entanto, nunca deixei de sentir 
que (a minha ex-mulher) me tinha pas-
sado uma rasteira ao engravidar. Todos 
sabemos que as mulheres fazem qual-
quer coisa para nos caçar e obrigar a 
casar. Foi isso que eu senti.

“Quatro meses depois, a minha ex-
esposa volta à carga! Não estou grávi-

da, sentou-se no sofá e disse”:
- Filipe, este casamento não está 

a resultar! Estou farta de fazer tudo 
sozinha cá em casa, tu estás cada vez 
mais distante e eu preciso de tempo e 
espaço. Quero o divórcio!

- O quê? Mas tu estás doente? Que 
conversa é essa agora?

- Não vale a pena discutir! Acabou. 
-Mas o que é que aconteceu? Con-

heceste alguém? Tu é que quiseste 
casar e agora estás a pôr-me na rua? 

Bem Deus é tudo, não vale a pena 
contar aqui a conversa toda... O re-
sultado foi este: pus alguma roupa 
numa mala e fui dormir a casa de um 
amigo. 

Dois dias depois mudei-me para 
casa da minha irmã. Fiquei lá um mês. 
Ela recebeu-me muito bem, mas o 
meu cunhado começou a mandar bo-
cas – que aquilo não era uma pensão, 
que a casa era pequena e não sei mais 
o quê – e eu resolvi sair de lá.  

Este jovem tem futuro. Formou-se 
e penso que vai longe. Abraço meu 
caro. Fui

itadores das arbitrariedades que se 
vivem no sector dos transportes pú-
blicos de passageiros. Aliás, olhando 
para a realidade prevalecente, pode-
se crer ainda que, Os transporta-
dores encurtam rotas porque não 
existem mecanismos claros e efec-
tivos de controlo pelas entidades de 
� scalização.

Alguns motoristas preferem inici-
ar o carregamento de passageiros, 
uma ou duas paragens antes dos 
respectivos terminais, com o co-
brador a anunciar o destino em 
surdina, para não chamar atenção 
dos � scais da associação dos trans-
portadores e/ou da Polícia Munici-
pal que, mesmo se apercebendo da 
situação, em alguns casos, não ac-
tuam em defesa dos utentes. Estas 
práticas são feitas em conluio, entre 
o condutor, o cobrador e o “mod-
jeiro” – uma nova � gura que, no 
processo de tráfego de passageiros, 
responde pela organização de bi-
chas nos terminais dos transportes. 
Esta � gura, em cada carrada, recebe 
do cobrador valores que variam de 

10 a 20 meticais, não estando por 
isso para facilitar a vida do pas-
sageiro, mas dos transportadores 
que lhe dão gorjeta pelo serviço 
que presta nos terminais dos trans-
portes. Mas também pode receber 
do passageiro que queira furar a bi-
cha e aceder em primeiro ao trans-
porte, sem passar da bicha.

Prejuízos: A nível social, o encurta-
mento de rotas é um assunto muito 
preocupante, porque afecta muitos 
habitantes das cidades de Maputo 
e Matola ou vice-versa. Grande parte 
da população não possui meio de 
transporte próprio e depende dos 
transportes públicos para as suas 
deslocações diárias. 

A nível económico, esta prática 
traz prejuízos tanto para os utentes, 
que incorrem numa duplicação do 
esforço � nanceiro, como para a eco-
nomia urbana, dado que, a maioria 
das actividades económicas de-
pende dos transportes públicos, por 
ser este o meio utilizado por grande 
parte dos clientes e trabalhadores 
dos sectores de comércio, de ser-
viços e da indústria. 

Embora a provisão de transporte 

público seja da responsabilidade 
do Estado, perante a sua incapacid-
ade em responder a demanda por 
transporte, o número de utentes 
dos “chapas” tem aumentado cada 
vez mais. E, se não forem tomadas 
medidas que envolvam os inter-
esses de todas as partes envolvidas 
neste con� ito, corre-se o risco de ele 
não só condiccionar a mobilidade 
dos passageiros, como também, a 
vida económica dos centros urba-
nos (Maputo e Matola). 

Entendendo e considerando que 
os utentes têm um fraco poder ne-
gocial com os transportadores, cabe 
ao Governo local defender os seus 
interesses e garantir um serviço de 
transporte acessível, regular e de 
melhor qualidade.

Há também a necessidade de 
os passageiros do semicolectivos 
terem que adoptar uma postura 
cívica, no sentido de não se sujeita-
rem às condições impostas pelos 
transportadores e colaborarem com 
as autoridades policiais, no que diz 
respeito ao controlo da actividade 
dos “chapas” e denunciarem práticas 
irregulares.

de existência de certas barbáries que 
geralmente se dá o nome de direitos 
contra a humanidade, elas são enten-
didas como proclamações com cunho 
de ética forte que indicam o que a 
sociedade deveria fazer para impedir 
que os desmandos militares terroristas 
ganhem proporções alarmantes. Tal 
exige o reconhecimento de certos im-
perativos da vida e a existência de algo 
que deve ser feito para que se garanta 
a liberdade que o ser humano neces-

lação e pelos veículos de mídia locais 
no caso do Chile ou Peru, este último já 
o país com maior taxa mundial de mor-
talidade por covid-19 – 106,9 vítimas 
fatais/100 mil hab. Em outros países as 
escolas continuam fechadas – e é justa-
mente esses lugares que estão experi-
mentando uma disputa mais intensa 
em torno da questão. México, Bolívia, 
Equador, campeões em números abso-
lutos e relativos de casos, mas também 
outros onde a situação é menos grave 
também seguem fechados, o que inclui 
desde vizinhos como Paraguai e Ven-
ezuela até a maioria da América Central 
ístmica. Mas não se enganem com uma 
leitura apressada do mapa: Índia, Arábia 
Saudita ou Filipinas, onde a pandemia 
tem se revelado implacável, ainda não 
voltaram às aulas.

O Brasil também segue com os alu-
nos em casa, mas sofre pressão de to-
dos os lados. Somada à realidade obje-
tiva da população cujos contingentes 
de pobres e sub-empregados se in-
crementam diariamente, onde pais/
responsáveis que precisam trabalhar 
fora de casa não têm como acom-
panhar os filhos em tarefas escolares, 

sita, para viver em paz e harmonia. 
Os direitos humanos são legais e uni-
versais. São legais porque para além 
de consagrados na Constituição da 
República e na Lei, e, por isso devem 
ser acatados, são também sociais, pois, 
a sociedade organizada não pode 
viver fora do contexto de respeito pela 
vida humana. É neste contexto que 
podemos enfatizar duas questões 
quanto ao conteúdo e a viabilização 
dos direitos humanos. O conteúdo, 
que consiste no objecto da asserção 
ética quando se declaram os direitos 
humanos como algo importante que 
se invoca visando o reconhecimento 
de uma liberdade humana pura. Per-
mitir que um ser humano tenha uma 
vida sã e possa beneficiar dos recursos 
que a vida social lhe proporciona e 
tenha uma liberdade plena que lhe 
confere uma vida também sã, pode 
permitindo augurar sucesso e alegria 
de viver. A viabilização no sentido de 
que a vida é viável quando para além 
de se declarar os direitos humanos os 
mesmos possam ser exercidos para 
que todos reconheçam que a vida é 
bela e é uma dádiva divina que o ser 
humano deve desfrutar. Não se pode, 
por isso, condicionar os direitos hu-
manos a praticas que intentam contra 
a liberdade humana. O mesmo que 
dizer que a guerra em Cabo Delgado 
deve ser vista como um serio impedi-

setores do mercado educacional alar-
deiam o chamado ano do “fracasso es-
colar”. Bem, a educação nunca foi lá tão 
excelente entre os paralelos 5°N e 30°S, 
especialmente na maioria das escolas 
particulares com seu antiquado pro-
grama de memorização por apostilas 
e módulos. Em muitas delas, o fracasso 
já vem sendo praticado há décadas. 
Vale lembrar que aqui neste mesmo 
território um ministro da república 
pode não ter a mínima noção de geo-
grafia do Brasil básica do ensino funda-
mental, assim como muitos estadun-
idenses médios seguem pensando 
ser Buenos Aires a capital brasileira. Os 
resultados das avaliações nacionais há 
muito já vêm revelando de onde saem 
os alunos mais preparados, e sejamos 
sinceros: muito mais das escolas públi-
cas próximas da Linha do Equador. 
Neste momento incerto, na disputa 
de narrativa entre uma pandemia que 
continua e a que já teria passado, a 
pressão da própria UNESCO por aber-
tura vem complexificando a discussão.

Às vésperas das eleições municipais, 
assistimos a uma verdadeira aula de ma-
nipulação política. De um lado, os candi-

mento para o pleno exercício dos direi-
tos humanos e, por isso, deve se con-
denar a sua progressão. Combater o 
terrorismo é uma forma de reposição 
da verdade em relação à vida como 
ela deve ser vivida e uma forma de se 
exercer os direitos humanos em prol 
das populações de Cabo Delgado que 
estão a ser sacrificadas. Mas também, é 
uma forma de lutar em prol da defesa 
da humanidade. O mundo não pode 
calar perante esta barbárie.

datos fanfarrões que prometem abertura 
imediata das escolas, se eleitos. De outro 
lado, promessas de campanha incluem 
a manutenção do lockdown escolar, sem 
discussão. Sem o debate necessário, te-
mos uma cartilha da verdadeira morte 
da política. A avaliação dos agentes dire-
tamente envolvidos – alunos, professores 
e pais – fica geralmente de fora da conta.

Não devemos ter pressa em sujeitar 
crianças e adolescentes à situação de 
(bio)insegurança, mas suspender as 
aulas somente não basta. É preciso 
assistir aos mais vulneráveis, nada ou 
precariamente conectados ao ensino 
remoto e a condições salubres de estu-
do. Entretanto, essa ação tem um limite, 
que esbarra na própria desigualdade 
social estrutural da sociedade brasileira, 
extrapolando e muito os muros da es-
cola. A discussão sobre a volta ou não 
às aulas apenas antecipa ou retarda 
o momento que recoloca a situação 
imediatamente anterior à pandemia: 
o baixo salário dos professores, as salas 
superlotadas, o ensino conteudista. Eis 
aí uma oportunidade para, outra vez, 
repensar a educação brasileira.*Artigo 
extraído do Boletim OutrasPalavras
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Depois de receber ordens de Fili-
pe Nyusi, Presidente da República 
e Comandante em Chefe das For-
ças de Defesa e Segurança (FDS), 
para “bater duro” nos terroristas, 
os diversos batalhões da Unidade 
de Intervenção Rápida (UIR) de-
stacados para o teatro operacio-
nal norte, estão a lograr sucessos 
inimagináveis na luta contra os 
terroristas que, neste momento, 
estão em debandada em Cabo 
Delgado. Só na semana passada, 
segundo Bernardino Rafael, 
Comandante-geral da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
as FDS realizaram duas ofensivas 
repentinas que culminaram com a 
morte de mais de 100 terroristas, 
destruição de bases, incluindo a 
chamada “Síria”, bem assim, de di-
versos meios circulantes.

O Governo moçambicano aprovou a Lei da Comunicação Social, um in-
strumento que introduz a obrigatoriedade da carteira profissional e de-
fine novos princípios e normas aplicáveis ao exercício, anunciou o porta-
voz do Conselho de Ministros, Filimão Suazi. 

O Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico Profis-
sional, Gabriel Salimo, encoraja os 
investigadores a partilhar os resul-
tados da investigação desenvolv-
ida nos centros de investigação e 
ensino com potencial para gerar 
efeitos estruturantes e multipli-
cadores nas respectivas comuni-
dades de sua implementação.

O recrudescimento de casos de abuso sexual de meno-
res, na província central de Manica, está a deixar preo-
cupadas as autoridades locais, por o fenómeno ser con-
traproducente ao crescimento são das crianças.Bate-se duro em Cabo Delgado

Avanços na 
Comunicação Social

Investigação deve gerar efeitos multiplicadores 

Abuso sexual de menores inquieta 
autoridades

estamos no terreno até neste momento”, 
anunciou Bernardino Rafael, Coman-
dante-geral da Polícia da República de 
Moçambique, na abertura do XXº Con-
selho da PRM, que decorreu semana 
passada na cidade de Pemba, província 
de Cabo Delgado, sob lema “PRM apri-
morando as estratégias comunitárias na 
garantia da Ordem e Segurança Públicas 
e no Combate à Criminalidade no Con-
texto da Covid-19”.

“A proposta de Lei estabelece as 
bases e o regime jurídico para o acesso 
e o exercício da atividade de radiodi-
fusão, aplicável aos operadores e pro-
vedores de serviços de rádio e tele-
visão públicos e privados licenciados 
e os estrangeiros autorizados a operar 
no país”, afirmou Filimão Suazi.

Os instrumentos jurídicos hoje 
aprovados deverão ser enviados à As-
sembleia da República. (Redacção)

Moçambique e, do Seminário de Divul-
gação dos Resultados dos Projectos, são 
organizados pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 
Profissional (MCTESTP), através do Fundo 
Nacional de Investigação (FNI), e acontece 
na modalidade virtual e presencial.

Como refere o ministro, a investiga-
ção científica orientada para a solução 
de problemas específicos das comuni-
dades é fundamental para impulsionar a 
elaboração de políticas públicas. A imple-
mentação de processos de gestão da 
investigação orientada, permite a criação 
de condições para um melhor aproveita-

mento dos resultados e na geração de 
maiores impactos socioeconómicos.

Aliás, a produção científica sem 
estratégias de divulgação reduz a per-
cepção de sua importância e do seu 
impacto real. "Por isso, é importante 
que todos os investigadores estejam 
cientes e tenham a preocupação de 
divulgar os resultados da sua investiga-
ção, não somente em eventos científi-
cos onde se encontram os seus pares, 
mas, também, junto à sociedade em 
geral que, é o destinatário por excelên-
cia do trabalho de investigação cientí-
fica" salientou o ministro. (Redacção)

Numa outra ofensiva realizada três 
dias antes na mesma base, consid-
erada estratégica para os insurgentes, 
as FDS anunciaram o abate de 89 
terroristas, incluindo a destruição de 
acampamentos, viaturas, motorizadas 
e diversos produtos alimentares que 
haviam sido roubados a cidadãos civis.

“Destruímos seis acampamentos 
dos terroristas, abatemos 89 terroris-
tas, destruímos 15 viaturas que os ter-

- Terroristas caem aos pés das Forças de Defesa e Segurança

“Esta manhã (27.10.2020) tivemos, 
uma operação repentina contra a base 
Síria, onde surpreendemos os terroris-
tas a cozinhar e batemos duro, como a 
ordem foi dada. Destruímos 16 panelas 
com capacidade de 50 litros cada, con-
tendo os produtos a ser preparados e 
19 terroristas encontraram a morte ime-
diata na confrontação com as Forças de 
Defesa e Segurança. Outros diversos 
produtos foram também destruídos e 

“A proposta de lei define os 
princípios e normas aplicáveis ao ex-
ercício da comunicação social, estabel-
ecendo os direitos e deveres dos seus 
profissionais”, declarou Filimão Suazi, 
falando à comunicação social mo-
mentos após a 39.ª sessão ordinária do 
Conselho de Ministros, na Presidência 
da República, em Maputo.

Segundo o porta-voz do Governo 
moçambicano, o novo instrumento, 
designado Lei da Comunicação Social, 
vai revogar a Lei de Imprensa-18/91, de-
finindo um quadro jurídico que respon-
da à nova realidade, além de introduzir a 
obrigatoriedade da carteira profissional.

“A Lei de Imprensa foi aprovada 
num outro contexto [em 1991] e hoje 
nós temos novas dinâmicas e formas 
de fazer a imprensa. Era necessário 
atualizar a legislação”, declarou Filimão 
Suazi, sem avançar mais detalhes so-
bre as inovações da nova lei.

Na sessão da última terça-feira, além 
de aprovar a Lei da Comunicação So-
cial, o Governo moçambicano apro-
vou também a Lei da Radiodifusão.

Discursando por ocasião Cerimó-
nia de abertura das 12as, Jornadas 
Científicas e Tecnológicas de Moçam-
bique e, do Seminário de Divulgação 
dos Resultados dos Projectos, Gabriel 
Salimo referiu que dos 162 resumos 
de trabalho submetidos a Comissão 
Científica, um total de 133 trabalhos 
científicos das áreas de Tecnologia 
de Informação e Comunicação (TIC);  
Ciências Agrárias; Saúde; Água e Sus-
tentabilidade Ambiental; Ciências 
Marinhas e Pescas; Ciências Sociais e 
Humanas; Turismo; Recursos Minerais 
e Etnobotânica serão apresentados 
durante o evento em sessões paralelas. 

Segundo o ministro, os trabalhos 
preparados para as presentes Jornadas 
Científicas e Tecnológicas demonstram 
o apreço e dedicação à investigação 
científica manifestada pela comu-
nidade científica moçambicana, como 
meio para a busca de soluções aos 
vários problemas que o país enfrenta. 

Com duração de três dias, as 12as 
Jornadas Científicas e Tecnológicas de 

BENEDITO COBRESSUA, em Manica                                                                                                        
Fotos:   Benedito Cobressua                                                     

Segundo deu a conhecer o oficial de imprensa do Comando 
Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), em 
Manica,  Mateus Mindú, de Janeiro à esta parte deram entrada 
naquela instituição 45 casos de violência sexual de menores, o 
que não deixa os homens da lei e ordem sossegados.

Mindú apontou a capital provincial, Chimoio, e os distri-
tos de Manica e Gondola, como zonas mais afectadas pelo 
fen’omeno, com o registo de quinze, seis e cinco casos respec-
tivamente, facto que preocupa deveras às autoridades locais. 

No entanto, a fonte reconhece que, apesar de a situação ser 
preocupante nas zonas acima indicadas, há outros lugares da 
província onde o problema de violação sexual de menores 
está ligeiramente controlado. É caso de Guro e Macossa que 
não tiveram caso de abuso sexual contra criança durante o 
período em análise (Janeiro a Outubro de 2020).

Entretanto, a PRM em Manica deteve há dias na cidade de 

Chimoio um ancião supostamente indiciado na violação sex-
ual de uma menor de apenas um ano e seis meses de idade.

O suposto predador sexual, ora encarcerado na primeira es-
quadra da PRM, naquela urbe, responde pelo nome de Fran-
cisco Xavier, aposentado, casado e pai de quatro filhos.

O indiciado que vive sozinho, alegadamente pelo facto 
dos restantes membros da sua família encontrarem-se a 
viver em Maputo, nega as acusações que pesam sobre si e 
explica ter sido surpreendido pelo mandado de busca e cap-
tura contra a sua pessoa. "Não violei a criança, apenas estava 

a brincar com ela, quando os pais tinham ido 
a igreja", disse Xavier.

Por seu turno, o pai da vítima não tem dúvi-
das que o seu vizinho violou a menor de ape-
nas ano e meio.

"Nós tínhamos ido à igreja e quando voltamos 
n os órgãos genitais da criança sémen e quando 
perguntei a minha filha de 15 anos com quem 
deixei a criança, disse que a criança estava a brin-
car com o tio Francisco (o indiciado) ", explicou.

Já a PRM, na pessoa de Mateus Mindú, não 

tem dúvidas que o homem ora na casa da ter-
ceira idade tenha violado a petiz.

"O cidadão detido, ora a contas com as 
autoridades policiais aqui na primeira es-
quadra, cidade de Chimoio, é indicado de 
ter violado sexualmente uma menor de 
apenas um ano e seis meses. O mesmo vive 
no mesmo quintal com os progenitores da 
menor e aproveitou-se da ausência desses 
para manter a cópula com o menor", ajun-
tou Mindú, para salientar que a corporação 

está a trabalhar afincadamente com vista a 
combater de forma cerrada os crescentes 
casos de abuso sexual de menores naquela 
parcela do país e frisa que "para o efeito, a 
Polícia conta com a colaboração de toda 
a população com vista a nos unirmos e 
combater esse tipo de prática”, exortando 
a todos os progenitores para que evitem 
deixar menores sob custódia de pessoas de 
conduta duvidosa e que os homens devem 
respeitar os direitos da criança.

roristas se faziam transportar nestas 
incursões contra as comunidades. 
Destruímos ainda 20 motorizadas e 
três toneladas de diversos produtos 
alimentares que saquearam nas co-
munidades”, disse Bernardino Rafael.

Este sucesso que é alcançado no 
teatro operacional norte, deve-se, se-
gundo o Comandante-geral da PRM, 
à lealdade das FDS às ordens de Filipe 
Nyusi, Presidente da República e Co-

mandante-Chefe das Forças de Defesa 
e Segurança.

“Continuamos no teatro das opera-
ções, no cumprimento de bater duro 
dos terroristas. Queremos confortar 
o Comandante-Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança- Presidente da 
República, que nós, em nome de to-
dos os colegas das Forças de Defesa 
e Segurança estamos às ordens e so-
mos fieis como sempre juramos servir 
fielmente o Estado e a Pátria Moçam-
bicana”, sublinhou Bernardino Rafael.

No encontro que decorreu em 
Pemba, o Comando-geral analisou 
assuntos relacionados com a ordem 
e segurança pública, no contexto 
político-militar, aprovar o plano de pro-
tecção da quadra festiva.

Refira-se que, o Presidente da 
República, sobrevoou no penúltimo 
fim-de-semana, as posições das Forças 
de Defesa e Segurança baseadas nos 
distritos de Macomia e Ibo, incluindo 
alguns outros pontos afectados pelos 
ataques terroristas em Cabo Delgado.

Dialogou com os membros do 3º 
batalhão da Unidade de Intervenção 
Rápida em Macomia e deixou ordens 
no sentido de “bater duro” o terrorista. 
(Redacção)

Publicidade

Bernardino Rafael, na abertura do XX Conselho Consultivo do Comando Geral

Filimão Suazi, Porta-Voz do Governo

Gabriel Salimo, MCTESTP

Mateus Mindu, Porta-Voz da PRM em Manica

Ancião acusado de violar uma criança
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NACIONAL NACIONAL
O Presidente da República, Filipe Ja-
cinto Nyusi afirma que a conclusão 
e inauguração, quinta-feira, das ob-
ras complementares da Barragem 
de Corumana, em Sábiè, distrito 
da Moamba, província de Maputo, 
além de aumentar a capacidade 
de armazenamento, vão permitir a 
melhoria da provisão dos serviços 
de abastecimento de água, a cerca 
de dois milhões de pessoas, a fiabi-
lidade da irrigação, estimada em 19 
mil hectares na bacia hidrográfica 
do rio Incomati e melhorar a gestão 
de cheias e secas na região sul do 
país, particularmente, na bacia do 
rio Incomati.

O ministro da Agricultura e Desen-
volvimento Rural de Moçambique, 
Celso Correia, assegurou no parla-
mento moçambicano que, o Gov-
erno pretende concretizar uma das 
“maiores transformações sociais da 
história do país”, através da dinam-
ização do setor agrário.

Representado pelos melhores estudantes de TIC em Moçambique, nomeadamente, Salmento Chitango, Eden Mas-
salonga, Ricardo Folege, Moçambique conquistou o 3º lugar do concurso Huawei ICT Competition que foi disputado 
numa versão online por mais de 50.000 estudantes de 14 Países da África Subsariana.

A Galp abriu ao público uma nova estação de serviço de abastecimento de 
combustíveis no Bairro de Fomento, na Matola, que passa assim a contar 
com um ponto de venda de combustíveis líquidos, gás de cozinha (GPL) e 
lubrificantes, entre muitos outros serviços que vão beneficiar os residentes 
e frequentadores desta zona urbana.

Retomam esta segunda-feira (hoje), 
em quase todo o território nacio-
nal as aulas presenciais da sétima 
classe e do segundo ano de educa-
ção de jovens e adultos, sete meses 
depois da paralisação imposta pela 
pandemia do novo Coronavírus. 
Entretanto, os alunos que se en-
contram nas zonas assoladas pelo 
terrorismo no norte e pelos taques 
armados no centro não poderão 
frequentar as aulas, por enquanto.

Qualidade de vida no epicentro 
das atenções Governo “agarra-se” à agricultura

Moçambique entre os melhores 
da região

Galp abre novo posto de 
combustíveis na Matola

Alunos da 7ª classe retomam hoje as aulas
dos efeitos nefastos das cheias e com 
o crescimento populacional e a expan-
são da zona urbana que as cidades de 
Maputo, Matola, incluindo as Vilas de 
Boane e de Marracuene registaram nos 
últimos anos, vinham demandando a 
necessidade de maximizar-se o arma-
zenamento de água em Corumana 
por forma a assegurar o acesso à água 
e a melhoria dos serviços de abastec-
imento de água às populações.

Por outro lado, notava-se com 
extrema preocupação, o facto de a 
Barragem dos Pequenos Libombos, 
por sinal, principal fonte de abastec-
imento de água à área do Grande 
Maputo não tinha água suficiente 
para responder a demanda crescente 
e consequentemente, impunha, a 
identificação de fontes adicionais de 
abastecimento de água.

“Por isso, a Barragem de Corumana é 
a opção imediata e com menos custos 
para o Estado”, apontou Filipe Nyusi.

Impacto social
O Presidente da República realçou 

o grande impacto social que as obras 
tiveram no seio das populações, pois 
de um total de 210 famílias afectadas, 
133 foram reassentadas e receberam 
casas novas.

As restantes 77 famílias, não rece-
beram casas novas, porque as suas 
infra-estruturas, na sua maioria foram 
machambas e currais, que foram 
reconstruídos noutro sítio ou com-
pensados em termos de materiais ou 
financiamento.

A transferência de famílias e outras 
infra-estruturas, como escolas e igrejas 
afectadas pela ampliação da Barragem 
de Corumana, está avaliada em 65 mil-
hões de dólares norte-americanos e 
afecta, directamente, as zonas de Ndin-
dza, Babtine, Fungotine e Muchipe que, 
passaram a beneficiar-se de água canal-

nica, fertilizantes, serviços financeiros e 
ligação aos mercados.

Diversas fábricas de agro-processa-

mento serão montadas em vários pon-
tos do país, como forma de aproveitar e 
gerar cadeia de valor para a produção 

izada, a ser fornecida por um sistema de 
abastecimento construído de raiz. 

No entanto, Filipe Nyusi recordou na 
sua intervenção que a região da SADC 
em geral e a região sul de Moçambique, 
em particular enfrentam uma das 
piores secas dos últimos 30 anos. Por 
isso, destacou que a construção de in-
fraestruturas de retenção de água tem 
sido uma das estratégias adoptadas 
pelo Governo para a mitigação destes 
efeitos e a construção da resiliência 
climática.

“É dentro deste espirito que o Gov-
erno de Moçambique está empen-
hado na mobilização de fundos para a 
construção da Barragem de Moamba 
Major, que vai permitir a expansão do 
abastecimento de água para o grande 
Maputo, bem como, doptar, de maior 
fiabilidade o fornecimento de água à 
irrigação”, anunciou.

Lembrou ainda que Moçambique 
partilha a bacia de Incomati é com a 
África de Sul e Essuatini, sendo contudo, 
é importante que o país construa in-
fraestruturas de retenção de água para 
reduzir a vulnerabilidade do país e es-
tar mais exposto aos riscos de origem 
climática como cheias e secas, com 
impacto profundos na economia na-
cional. (Redacção)

são essenciais para a estabilidade da 
produção, o ‘Sustenta’ também precon-
iza o surgimento do setor privado, em 
particular um investimento agroindustri-
al, de forma a absorver a produção, mas 
também a acrescentar valor e qualidade 
à produção”, destacou Celso Correia.

Nos últimos três anos, a fase-piloto 
do “Sustenta” beneficiou cerca 10.000 
pequenos agricultores e agricultores 
semicomerciais nas províncias da Zam-
bézia e Nampula.

As famílias abrangidas viram a sua 
produção média anual aumentar de 760 
quilogramas por hectare para 1.200 quilo-
gramas por hectare na cultura de milho 
e de 550 quilogramas para cerca de 950 
quilogramas por hectare no gergelim.

O seu rendimento financeiro aumen-
tou em 50%, acrescentou Celso Correia.

O programa “Sustenta” foi lançado em 
fevereiro de 2017, com um apoio inicial 
de 16 mil milhões de meticais (192 mil-
hões de euros) do Banco Mundial.

Como forma de resistir aos altos índi-
ces de pobreza e à desnutrição crónica, 
a maior parte da população moçambi-
cana, que vive em zonas rurais, recorre à 
agricultura de subsistência como único 
meio de sobrevivência. 

(Redacção)

agrícola e pecuária dos produtores 
abrangidos pelo “Sustenta”.

“Conscientes de que os mercados 

Para extinguir a fome em Moçambique

Orçadas em 40 milhões de dólares 
americanos, financiados pelo Banco 
Mundial, as obras de conclusão das ob-
ras complementares da Barragem de 
Corumana consistiram na instalação de 
seis comportas radiais, do evacuador de 
cheias, construção do dique de portela, 
bem como, várias outras intervenções 
com objectivo de reforçar a segurança 
da infraestrutura, em conformidade 
com o regulamento se segurança de 
barragens recentemente aprovado 
pelo Governo.

Intervindo depois de visitar a in-
fraestrutura, Filipe Nyusi sublinhou 
que a melhoria da qualidade da vida 
da população está no centro das at-
enções do seu Governo, facto que 
é demonstrado não só pelas con-
clusões das obras da barragem de 
Corumana mas também, dos investi-
mentos em infraestruturas de gestão 
de recursos hídricos, abastecimento 
de água e saneamento.

Referiu no mesmo diapasão que o 
Governo elegeu o acesso à água potáv-
el e serviço adequado de saneamento 
como elementos essenciais para a mel-
horia da qualidade de vida, bem-estar e 
dignidade do povo. No presente quin-
quénio, é também aposta forte do Ex-
ecutivo, a dinamização da construção e 
reabilitação de infraestruturas de arma-
zenamento de água, uma vez recon-
hecido o seu papel na dinamização das 
componentes económicas, industriais 
e sociais no país.

“Era uma dívida que tínhamos”, de-
stacou o Chefe do Estado, indicando 
por isso, “hoje é dia de festa”. 

Aquando da interrupção das obras 
por causa da guerra, faltava ainda a in-
stalação das comportas no evacuador 
de cheias e a construção do dique lat-
eral na margem direita da albufeira.

“Sem a instalação das comportas, a 
Barragem não podia maximizar o seu 
potencial de armazenamento”, tendo 
em conta que, actualmente armazena 
apenas 700 milhões de metros cúbicos 
de água contra os 1.240 metros cúbicos 
de água previsto no projecto executivo.

Por isso, para o Chefe do Estado, a 
Barragem de Corumana tem o poten-
cial de dinamizar o desenvolvimento 
dos distritos de Moamba, Magude, 
Manhiça, para além do grande poten-
cial traduzido pela geração de emprego 
para milhares de moçambicanos.

Outros ganhos que advêm da con-
clusão das obras complementares da 
Barragem de Corumana, estão directa-
mente relacionados com a mitigação 

Celso Correia enfatizou a importân-
cia da agricultura familiar para a socie-
dade moçambicana, em resposta a 
perguntas da bancada da Frente de 
Libertação de Moçambique (Frelimo), 
partido no poder, sobre o impacto do 
programa agrário “Sustenta” na cam-
panha agrícola 2021/2022.

“Tudo faremos para assegurar uma 
das maiores transformações sociais na 
nossa história, através do ‘Sustenta’”, afir-
mou o ministro da Agricultura e Desen-
volvimento Rural.

Celso Correia avançou que cerca de 
200 mil pequenos produtores e cerca 
de 3.750 produtores semicomerciais 
inscreveram-se em todo o país para 
beneficiar do “Sustenta” na campanha 
agrícola 2020/2021, que será lançado 
na sexta-feira na província de Niassa, 
norte do país.

No âmbito da iniciativa, os produ-
tores vão beneficiar de assistência téc-

São mais de 532 mil alunos da 7ª 
classe, distribuídos por mais de oito 
mil escolas em todo o país, segundo o 
Ministério da Educação e Desenvolvim-
ento Humano.

Com a interrupção de aulas, devido 
à COVID-19, houve reajuste dos pro-
gramas de ensino da 7ª classe e do 
segundo ano de educação de jovens 
e adultos. Foi ainda reajustado o regula-
mento de avaliação e as direcções pro-
vinciais da Educação estão ao corrente 
das mudanças.

De acordo com o porta-voz do 
Ministério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano, Feliciano Mahalambe, 
os alunos que se encontram nas zonas 
de conflito e na condição deslocados 
não terão o mesmo tratamento.

“Nestes distritos” assolados pelo con-
flito armado, nas províncias de Cabo 
Delgado, Manica e Sofala, “a população, 
de uma forma geral, está deslocada e, 
neste momento, o que estamos a fazer 
é recolher e registar as crianças” em 
idade escolar, no sentido de “enquadrá-
las nas escolas” das zonas onde se “en-
contram refugiadas, para garantir que 
elas retomem às aulas”, explicou Feli-

Essa classificação não coloca 
Moçambique nas competiçõe finais 
Globais, mas com esta marca coloca 
Moçambique como um País capaz e 
com talento, criando uma maior aposta 
na promoção de mais talentos na 
área das TICs, compromisso assumido 
pela Huawei e o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 
Profissional junto de outros parceiros 
estratégicos.

Depois de cinco anos de desenvolvi-
mento, o Concurso de TIC da Huawei 
tornou-se um dos maiores eventos 
do seu tipo em África. A competição 
abrange as mais recentes tecnologias, 
como a computação em nuvem, a In-
teligencia Artificial (IA), as redes móveis, 

Localizado numa das ruas mais 
movimentadas do Fomento, o novo 
posto de abastecimento, que se en-
contra aberto 24 horas por dia, dispõe 
também de serviços de farmácia e de 
padaria, integrados numa loja de con-
veniência.

Este é mais um passo importante 
da Galp no desenvolvimento da in-
fraestrutura de distribuição de energia 
a Moçambique, acompanhando a 
expansão das zonas de maior cresci-
mento populacional, neste caso da 
província de Maputo. 

A cidade da Matola é uma zona 
importante no suporte às operações 
da Galp em Moçambique, uma vez 
que aí se localizam algumas infraestru-
turas logísticas fundamentais, como 
o parque de enchimento de gás do-
méstico engarrafado e um terminal 
logístico, que têm significativos inves-

ciano Mahalambe.
Ainda nas zonas onde há violência 

armada, em relação aos alunos da 12ª 
e 10ª classes, cujas aulas iniciaram a 01 
e 19 de Outubro, respectivamente, Ma-
halambe disse que ao todo 1.400 e já 
estão a estuda.

“Em Cabo Delgado, nos registámos” 
alunos e professores deslocados. “Te-
mos registo, neste momento, de todas 
as crianças que se deslocaram para 
Pemba e outros distritos” cujos pais e en-
carregados de educação “consideram 
seguros”. Eles “já estão enquadrados 
noutras escolas e há também registo 
de professores que já estão a trabalhar 
nesses sítios”, avançou o porta-voz do 
Ministério da Educação e Desenvolvim-

os Big Data, que são relevantes para a 
competitividade dos estudantes no 
mercado de trabalho.

Falando como representante dos 
educadores universitários, o Prof. Funso 
Falade, presidente da Associação Af-
ricana de Educação em Engenharia 
(AEEA) reconheceu o papel construtivo 
da Huawei na resposta às necessidades 
da África durante a pandemia. "As 
oportunidades de desenvolvimento 
de competências oferecidas pela Hua-
wei estão em consonância com os 
objetivos e aspirações da AEEA para os 
nossos alunos numa área crítica que 
agora necessitamos de muita experiên-
cia em África, Agora mais do que nunca 
devido à perturbação que a pandemia 

timentos programados ou já em curso.
Refira-se que presente em Moçam-

bique há mais de 60 anos, a Galp é 
uma empresa de energia compro-
metida com o desenvolvimento de 
soluções eficientes e sustentáveis nas 
suas operações e nas ofertas integra-
das que disponibiliza aos seus clientes. 

Nas suas operações, a Galp tem es-
tado a criar soluções simples, flexíveis 
e competitivas para as necessidades 
energéticas ou de mobilidade tanto 
de grandes indústrias e pequenas e 
médias empresas, como do consumi-
dor individual. E como produtor, actua  
na extracção de petróleo e gás natural 
a partir de reservatórios situados quiló-
metros abaixo da superfície marítima, 
nomeadamente como parceiros do 
projeto Rovuma LNG, que desenvolve 
a Área 4, ao largo da província de Cabo 
Delgado. (Redacção)

ento Humano.
A instituição faz balanço positivo da 

retoma das aulas presenciais da 12ª e 
10ª classes, referindo que ainda não 
houve registo de casos de contamina-
ção pela COVID-19 nas escolas.

Até ontem, domingo, do total de 
476 escolas que lecionam a 12ª classe, 
90 por cento já se encontram em ac-
tividades. Dos 618 estabelecimentos 
que leccionam a 10ª pelo menos 70 por 
cento já retornam às aulas.

O Ministério da Educação e Desen-
volvimento Humano apela aos pais e 
encarregados de educação para que 
estimulem os alunos de modo a as-
sistirem às aulas presenciais. 

(Redacção)

COVID-19 trouxe ao nosso sistema edu-
cativo", acrescentou.

Hou Tao, vice-presidente Global da 
Huawei, destacou o impressionante 
entusiasmo dos estudantes, o que é  
necessário para a inclusão digital da 
África na era em que a gravidade das 
competências no local de trabalho já 
está a mudar para online. "Como em-
presa privada que serve o mercado 
africano por mais de 20 anos, a Huawei 
dedicou-se e continuará sempre a ser 
um parceiro de confiança dos governos 
e do mundo académico na criação de 
um pool de talentos no domínio das 
TIC, reforçar as capacidades e  da com-
petência digital das pessoas. " disse Hou.

(Redacção)

- Filipe Nyusi, Presidente da República, anuncia mobilização de financiamento para construção de infraestruturas de retenção de 
água para mitigação dos efeitos da seca que afecta a região da SADC 

PR inaugurando obras complimentares da Barragem de Corumana

Feliciano Mahalambe, Porta-Voz do MEDH

Celso Correia, MADER
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Terrorista que têm estado a criar 
perturbações em algumas comuni-
dades de Cabo Delgado, atentando 
contra as suas vidas e o desenvolvi-
mento da província, teem acusado 
sucessivas baixas ultimamente, não 
havendo dúvidas que os promo-
tores desse conflito serão derrota-
dos pelo povo moçambicano que, 
lado-a-lado com as Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS), empenham-
se no combate ao terrorismo. O Pri-
meiro-Ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário, que dissertou sobre o 
assunto, durante as informações so-
bre a actualidade política, económi-
ca e social do país e de interesse na-
cional, além de mostrar a natureza 
hedionda e desumana dos terroris-
tas que decapitam e esquartejam 
as suas vítimas para causar medo 
e terror à população, fez saber 
que estas acções já criaram mais 
de 435 mil deslocados de pessoas 
que procuram refúgio em outros 
distritos da província de Cabo Del-
gado, Nampula, Zambézia, Niassa, 
Manica, Sofala e Inhambane, cujo 
maior fluxo, registou-se recente-
mente com a chegada no bairro de 
Paquitequete, na Cidade de Pemba, 
de mais de 10 mil pessoas, das quais 
quatro mil são crianças.

Terroristas “chumbam” em matéria de sabotagem

tes os requisitos fixados na lei.
“Foi neste âmbito que para o pro-

cesso de adjudicação das obras de con-
strução e/ou reabilitação de infraestru-
turas de abastecimento de água e 
saneamento dos estabelecimentos de 
ensino, foi utilizada a modalidade de 
concurso limitado, tendo como crité-
rios fundamentais a qualidade, o prazo 
de execução e o preço”, explicou Carlos 
Agostinho do Rosário.

Nestes concursos, revelou que par-
ticiparam, por cada lote três empresas, 
sendo que, para assegurar uma maior 
transparência nestes concursos, foi 
constituída uma equipa de auditores, 
composta por engenheiros e arqui-
tectos independentes, indicados pelas 
respectivas ordens profissionais, que 
auditaram o processo de adjudicação. 

ESFORÇOS PARA 
REANIMAÇÃO ECONÓMICA

Neste capítulo, o Primeiro-

situa, actualmente, em mais de 435 
mil pessoas, que procuram refúgio em 
outros distritos da província de Cabo 
Delgado, Nampula, Zambézia, Niassa, 
Manica, Sofala e Inhambane.

O maior fluxo de movimento dos 
deslocados internos registou-se re-
centemente com a chegada no bairro 
de Paquitequete, na Cidade de Pemba, 
de mais de 10 mil pessoas, das quais 4 
mil são crianças.

Fora de reiterar condenar as acções 
de desinformação que alegadamente 
visa desacreditar as Forças de Defesa e 
Segurança que, com enorme sacrifício, 
estão a defender a população e a inte-
gridade territorial do nosso país, Carlos 
Agostinho do Rosário apelou à coesão 
de todos os moçambicanos na luta 
sem tréguas contra estes inimigos do 
nosso desenvolvimento e bem-estar. 

“Exortamos a todos, a continuarem 
vigilantes, apoiando as nossas Forças 
de Defesa e Segurança, denunciando 
e condenando as acções terroristas que 
nos procuram dividir, semear medo e 
terror”, referiu, para de seguida, sublin-
har que, “ o terrorismo no nosso país 
será derrotado pelo povo moçambi-
cano que, lado-a-lado com as Forças de 
Defesa e Segurança, estão empenha-
dos no combate ao terrorismo”.

Segundo Carlos Agostinho do 
Rosário, para o combate as acções ter-
roristas, o Governo tem vindo a privi-
legiar uma abordagem que combina 
o reforço da capacidade das Forças 
de Defesa e Segurança, assistência 
humanitária e protecção social aos af-
ectados pelo terrorismo.

É dai que, o Governo, através do In-
stituto Nacional de Gestão de Calami-
dades (INGC), sempre esteve no ter-
reno, prestando assistência em bens 
alimentares e não alimentares aos 
deslocados logo à sua chegada nos 
centros de acomodação e nas famílias 

acolhedoras.
Esta assistência está a beneficiar a to-

talidade dos deslocados, cujo número 
situa-se actualmente em mais de 435 
mil pessoas, sendo que a maior parte 
está em Cabo Delgado.

No entanto, só na província de Cabo 
Delgado, em coordenação com os 
parceiros nacionais e internacionais, o 
Executivo tem vindo a prestar assistên-
cia em bens alimentares e não alimen-
tares a mais de 403 mil deslocados que 
estão em centros de acomodação e 
em famílias acolhedoras.

Para além da assistência que é con-
cedida ao deslocados internos, o INGC, 
com a protecção das Forças de Defesa 
e Segurança, tem prestado assistên-
cia humanitária a população que se 
encontra nos distritos afectados pelas 
acções terroristas.

Paralelamente, e ainda no âmbito 
da assistência humanitária aos des-
locados internos, o INGC está a provi-
denciar abrigos temporários aos com-
patriotas vítimas das acções terroristas, 
tendo para o efeito, sido criados, até 
então, 13 centros de acomodação, dos 
quais, seis na província de Cabo Del-
gado, quatro em Nampula, dois em 
Manica e um em Niassa.

No entanto, para a normalização da 
vida dos deslocados internos, o INGC, 
em coordenação com as autoridades 
locais, está a reassentar famílias, tendo já 
sido demarcados para o efeito cerca de 
3.500 talhões para habitação, em Cabo 
Delgado, Nampula, Zambézia e Sofala, 
bem como, distribuídos kits para prática 
da actividade agrícola e pesqueira.

Sendo o terrorismo um fenómeno 
global, o Primeiro-Ministro defende 
que a sua prevenção e o seu combate 
eficaz exige o reforço da cooperação 
internacional e para o nosso caso, com 
destaque para a Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral (SADC).

ministro fez saber que o Governo 
disponibilizou, através da Banca 

Comercial, linhas de financiamento 
em condições acessíveis para o sector 
empresarial, que estão já a beneficiar 
sobretudo as pequenas e médias em-
presas moçambicanas.

Autorizou também o diferimento 
do período de pagamento do Im-
posto sobre Rendimentos de Pessoas 
Colectivas (IRPC) referente a 2020 
para o exercício económico 2021, 
aplicável para empresas cujo volume 
de negócios, em 2019, não foi superior 
a 2.5 milhões de Meticais, o que está a 
contribuir para aliviar a tesouraria das 
micro, pequenas e medias empresas.

E visando continuar a salvaguar-
dar o poder de compra das famílias, 
o Governo aprovou, na última sessão 
ordinária do Conselho de Ministros, 
a proposta de Lei para estender, até 
dezembro 2023, o período de isenção 
do IVA sobre alguns produtos básicos 
tais como o açúcar, óleos alimentares 

ADJUDICAÇÕES DIRECTAS

Desde Março passado, quando o 
Presidente da República decretou o 
Estado de emergência no âmbito das 
medidas de prevenção da Covid-19, 
um dos temas divergentes e bastan-
tes questionados pela sociedade civil, 
foram as adjudicações directas de con-
tratos a empresas para a prestação de 
serviços, fornecimento de bens e obras.

Sobre a polémica, o Primeiro-Min-
istro fez saber aos deputados que a 
legislação moçambicana, através do 
decreto nº 5/2016, de 8 de Março, per-
mite que, em situações de emergência, 
o Governo possa recorrer ao Regime 
Excepcional de Contratação Pública.

Este Regime Excepcional de 
Contratação Pública compreende, de 
entre outras, a modalidade de ajuste 
directo e o concurso limitado para 
aquisição de bens e serviços urgentes 
sempre que se mostrar conveniente 
ao interesse público e estejam presen-

e sabões, e iremos submeter breve-
mente esta proposta a esta Magna 
Casa do Povo.

No domínio de infraestruturas de 
abastecimento de água, no presente 

e bem-estar dos moçambicanos.
A título de exemplo, na província 

de Gaza, foram reabilitados e expandi-
dos os sistemas de abastecimento de 
água de Bungane, Chibuto, Chigubo, 

Fungane, Massangena, Mazivila, Na-
maquevele, Chilembene e Hókwè, 
que estão a beneficiar cerca de 85 mil 
pessoas.

Na província de Manica, foi con-
cluída a construção dos sistemas de 
abastecimento de água dos distritos 
de Dacata, Inchope, Guro, Mungari, 
Macossa, Tambara e Vandúzi, que ben-
eficiam cerca de 50 mil pessoas e  na 
Zambézia, a construção dos sistemas 
de abastecimento de água de Alto-
Molocué, Cariua, Caiave, Derre, Invina, 
Malei, Maganja da Costa, Milange, 
Nante e Quelimane, que estão a ben-
eficiar cerca de 127 mil pessoas.

Na província de Niassa, Carlos 
Agostinho do Rosário fez saber que 
já foram concluídas as obras de con-
strução dos sistemas de abastecimen-
to de água de Entre-lagos, Marrupa, 
Mitande, Mussa e Chuaula, que estão 
a beneficiar mais de 38 mil pessoas, 
incluindo a inauguração semana pas-
sada do sistema de abastecimento de 
água da localidade da Ponta do Ouro, 
na província de Maputo.

No sector de energia, das acções 
desenvolvemos no presente ano, no 
âmbito da electrificação do nosso país, 
o Execurivo destacou a inauguração 
da linha de transporte de energia de 
110 quilovolts, entre Cuamba-Mar-
rupa, numa extensão de 240 Km; o 
lançamento da primeira pedra para a 
construção da central solar de Metoro, 
no distrito de Ancuaba, província de 
Cabo Delgado, com a capacidade de 
40 Megawatts, a segunda central solar 
com esta capacidade no país, depois 
da conclusão da central de Mocuba, 
incluindo o lançamento de leilões de 
energias renováveis, visando incenti-
var o investimento privado no sector 
de energia, através de um processo 
transparente e competitivo.

Para além destas acções, o Primeiro-
ministro disse que o Governo continua 
a manter o seu foco na electrificação de 
todas sedes de Postos Administrativos, 
estando já ligados, no presente ano, 
através da rede eléctrica nacional, de 
entre outros, os postos administrativos 
de Itatara no distrito de Cuamba, na 
província de Niassa, de Alto Ligonha, no 
distrito de Alto-Molocué e de Majaua, 
no distrito de Milange, na província da 
Zambézia e de Calanga, no distrito da 
Manhiça, na província de Maputo.

O processo de electrificação do 
país, através da combinação da rede 
eléctrica nacional e de outros sistemas 
de energias renováveis, permitiu que 
mais de 1 milhão de moçambicanos, 
incluindo pequenas indústrias, passas-
sem a beneficiar de energia eléctrica 
pela primeira vez, no ano em curso.

ano, foram implementados projectos 
que estão a beneficiar centenas de 
milhares de moçambicanos residen-
tes nas zonas urbanas e rurais em todo 
país e a melhorar as condições de vida 

CENTRAIS CENTRAIS

- Governo, através do INGC, está a fazer assistência a mais de 435 mil deslocados, na sua maioria, em Cabo Delgado; 

Carlos Agostinho do Rosário que 
falava Quinta-feira aos moçambicanos 
a partir da Casa Magna que, estas infor-
mações eram prestadas num momen-
to, em que o país enfrenta situações que 
perturbam a ordem e tranquilidade 
públicas, originadas pelos ataques ter-
roristas em alguns distritos da província 
de Cabo Delgado e das acções armadas 
da auto-intitulada Junta Militar da Ren-
amo, nas províncias de Manica e Sofala, 
no centro do país.

As acções terroristas em Cabo Del-
gado, segundo o Primeiro-ministro, são 
praticadas por cidadãos estrangeiros 
e alguns moçambicanos recrutados 
localmente, muitos dos quais de forma 
coerciva ou aliciados através de falsas 
promessas de emprego bem pago.

“Os terroristas assassinam de forma 
bárbara e indiscriminada os nossos com-
patriotas indefesos, pilham os seus bens, 
queimam habitações, violam mulheres 
e raparigas, raptam jovens e crianças”, 
referiu Carlos Agostinho do Rosário, ten-
do indicando como um dos exemplos 
que classifica de bárbaros, o massacre 
de 53 jovens da povoação de Xitaxe, no 
distrito de Muidumbe, em Abril último, 
pelo facto de estes se terem recusado a 
se juntar a esses grupos terroristas.

Para o Primeiro-ministro, estas 
acções mostram a natureza hedionda 
e desumana dos terroristas que de-
capitam e esquartejam as suas vítimas 
para causar medo e terror a popula-
ção e a criar centenas de milhares de 
deslocados internos, cujo número se 

A vitória é certa em Cabo Delgado

Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro Ministro

BAtalhao da UIR 

Sala de plenária da AR
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ECONOMIA ECONOMIA
O impacto da pandemia do novo 
coronavírus na economia mundial 
mantém-se, mas a Vale Moçam-
bique mostra-se optimista em rela-
ção a uma retoma gradual dos mer-
cados. Os resultados do 3º trimestre 
de 2020 revelam que a produção 
de carvão aumentou 9,3% em 
relação ao 2º trimestre deste ano, 
não se registando paragens nas op-
erações. Ao todo foram produzidas, 
nesse período, 1,4 milhões de tone-
ladas (Mt) com o volume de vendas 
a atingir cerca de 1,4 Mt.

O empresário moçambicano, Sa-
limo Abdula, é um dos nomeados 
para o prémio Euroknowledge 
2020, cujo casting foi recente-
mente realizado via virtual, a 
partir da cidade londrina, devido 
às restrições impostas pelas me-
didas de prevenção da pandemia 
do novo coronavírus.

A BCW (Burson Cohn & Wolfe) foi, recentemente, distinguida como 
Agência Global do Ano na cerimónia dos Prémios Global SABRE 2020 da 
PRovoke Media, uma entidade internacional de análise e monitoria da 
qualidade dos serviços prestados pelas agências de Relações públicas. 

Vale surpreende pela positiva

Empresário moçambicano no 
Euroknowledge

BCW é agência global do ano

um aumento de 4,7% em relação ao 
trimestre anterior em função dos mel-

hores preços no trimestre e condições 
de mercado mais estáveis.

O resultado no 3T20 de US$ -236 
foi 10% menor que o do 3T19, influen-
ciado principalmente pela diminuição 
do volume de vendas.

Apesar de todos os desafios que o 
novo coronavírus coloca às empresas, a 
Vale Moçambique mostra-se compro-
metida em assegurar toda a sua força 
de trabalho, destacando o empenho 
e a dedicação dos seus colaboradores 
numa altura de grandes transformações. 

Num ano particularmente difícil para 
o sector económico, a Vale destaca ainda 
o facto de ser sido classificada como uma 
das empresas mais transparentes de 
Moçambique. A distinção foi feita pelo 
CIP – Centro de Integridade Pública, que 
recentemente apresentou o ‘Índice de 
Transparência do Sector Extrativo 2019-
2020’, com a Vale a ser destacada como 
a segunda melhor empresa do ranking.

Enquanto empresa responsável que 
valoriza a vida em primeiro lugar, a Vale 
Moçambique rege-se por padrões de 
segurança de classe mundial, tendo re-
forçado, desde o início da pandemia, to-
das as medidas de prevenção de forma 
a garantir a segurança e o bem-estar 
dos seus colaboradores, stakeholders e 
comunidades onde opera. (Redacção)

Resultado do 3º trimestre de 2020

Desde Julho que a produção de 
carvão voltou a registar um novo estímu-
lo, sendo que o fluxo de bens, serviços e 
pessoas começou também a normalizar 
na região. Nesta altura, a Vale está a mo-
bilizar novas equipas para retomar, em 
Novembro, o plano de manutenção 
geral do complexo mineiro, em Moatize, 
tendo em vista o aumento da produção. 
O objetivo é atingir o ritmo de 15 milhões 
de toneladas/ano já em 2021.

Ainda assim, a baixa na procura de 
carvão por via marítima continua a 
influenciar os níveis de produção de 
carvão da Vale, uma vez que os stocks 
na mina e no porto permanecem altos.

 O volume de vendas atingiu 1,4 Mt, 

Euroknowledge Leadership Award 
é um dos maiores reconhecimentos 
anuais a individualidades que se de-
stacam nas suas realizações. Este pré-
mio celebra líderes exemplares que 
deram uma contribuição significativa 
e impactante nos sectores empresari-
ais e de desenvolvimento humano, 
tais como saúde, educação, ambiente, 
liderança e responsabilidade social 
corporativa.

Já atribuído a figuras como Bill 
Gates e Aliko Dangote, este ano, o 
empresário Salimo Abdula foi hon-
rosamente nomeado para receber o 
prémio, numa cerimónia que ocorreu, 
Sexta-feira, 30 de Outubro, na House of 
Lords, em Londres.

“É um privilégio ter o nosso nome 
ligado a um prémio que já teve per-
sonalidades como Bill Gates e Aliko 
Dangote, grandes figuras na arena 
empresarial mundial, e esta nomea-
ção eleva, sem dúvidas, o nome de 
Moçambique, a marca da CPLP e das 
diversas entidades a que estamos liga-
dos, por isso, gostaria de agradecer a 
todos pela confiança e, especialmente, 
à comissão da Euroknowledge e à 
Women Leadership of Africa, que 
muito apoiaram para esta nomeação”, 

A BCW, que é representada em 
Moçambique pela sua afiliada EMS - 
Enhanced Media Systems, foi reconhe-
cida em resultado das suas inovadoras 
ofertas para novos clientes, bem como 
por atrair novos e excepcionais talentos, 
proporcionando desempenhos consis-
tentemente fortes em todas as regiões.

"É emocionante para a BCW ser no-
meada Agência Global do Ano apenas 
dois anos após o lançamento da nossa 
marca", disse Donna Imperato, CEO 
Global da BCW. "Os nossos líderes e 
equipas têm trabalhado arduamente 
para responder a todas as expectativas 
para os nossos sucessos até agora. Sin-
to-me realmente honrada e orgulhosa 
de todos pela sua dedicação feroz, 
talento incrível e a sua paixão palpável 
por fazer da BCW a próxima geração 
de agências de comunicação". Este 
prémio é para eles".

Robyn de Villiers, CEO da BCW Áfri-
ca acrescentou: "Este reconhecimen-
to da Agência Global do Ano é um 
grande feito e uma prova do esforço 
do pessoal da BCW de todo o mundo. 
Também honra o esforço global que 
tem sido colocado na criação de uma 
cultura vencedora na BCW, uma cul-
tura que move as pessoas interna-
mente para entregarem o seu melhor 
trabalho ao cliente".

Os Prémios Globais SABRE também 
reconhecem as melhores campanhas 
do mundo do ano anterior. O "Haga-
mos Esto Juntos" do BCW México 

afirma o empresário Salimo Abdula.
Salimo Abdula é um dos empresári-

os moçambicanos preocupados com 
o crescimento dos níveis de desen-
volvimento humano, económico e 
de liderança. Tem vindo a desenvolver 
várias acções de responsabilidade so-
cial, como empresário, indivíduo e no 
comando das empresas que dirige, 
para além do apadrinhamento de ini-
ciativas juvenis e não só.

Além de representar a Intelec Hold-
ings, é actualmente Presidente do 
Conselho Empresarial da Comuni-
dade de Países de Língua Portuguesa, 
entidade que nos últimos tempos tem 

("Let's Do This Together") para a Coca-
Cola México estava entre as 30 mel-
hores campanhas mundiais. Foi uma 
campanha totalmente integrada para 
ajudar a marca a recolher e reciclar 
100% das suas embalagens até 2030. 
A BCW México foi a única agência 
latino-americana homenageada nos 
prémios deste ano.

Durante a cerimónia, a GCI Health, 
uma empresa do Grupo BCW, foi no-
meada Agência Global de Cuidados 
de Saúde do Ano. No início do ano, a 
BCW da Região da Ásia-Pacífico ven-
ceu o prémio SABRE de Consultoria 
Regional do Ano.

Sobre a BCW África, sabe-se que 
é uma agência verdadeiramente 
africana e que é integrante da líder 
mundial BCW, com mais de 30 anos 
de parceria com os seus clientes, co-
laboradores e sua equipa alargada. 
Com sede em Joanesburgo, a BCW 
orgulha-se de obter um alcance ini-
gualável em toda a África através da 
BCW África, orgulha-se também da 
sua rede de afiliados em todo o conti-
nente, e orgulha-se por implementar 
as melhores práticas internacionais, 
conhecimentos especializados e uma 
presença global através da BCW a nível 
mundial. A nossa rede africana, que 
abrange mais de 50 países africanos, 
baseia-se em parcerias que se esten-
dem por mais de duas décadas com 
agências locais altamente conceitua-
das nos seus mercados. (Redacção)

tomado a dianteira para assegurar a 
melhoria do ambiente de negócios na 
comunidade. 

Entre várias outras, estas foram as 
razões que levaram a Women Leader-
ship of Africa a indicá-lo para o prémio, 
sendo o único a nível da região Austral 
de África e, também, único entre os 
Países de Língua Oficial Portuguesa. 

A cerimónia de entrega dos pré-
mios vai decorrer online, esta sexta-
feira, onde também vai ter lugar uma 
mesa-redonda para debater liderança 
e filantropia, com diferentes homens 
de negócios de todo o mundo. 

(Redacção)

Apesar da conjuntura política, 
económica e sanitária adversa, a 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique (AT), em 2020, continuou a 
apresentar um desempenho bas-
tante satisfatório, ao cobrar cumu-
lativamente até ao dia 26 de Out-
ubro passado, 192.1 mil milhões 
de meticais contra os 190.4 mil 
milhões de meticais, inicialmente, 
previstos para este período. O 
valor arrecadado corresponde a 
uma realização de 101%, faltando 
cobrar 43.5 mil milhões tendo pre-
sente a meta orçamental de 235.6 
mil milhões de meticais e 22.8 mil 
milhões de meticais considerando 
a ultima revisão orçamental.

Moçambique resiliente à pandemia 

os constrangimentos que comprom-
etem a eficiência do sistema tributário.

Pelo facto, enalteceu o contributo 
de todos os colegas que resultou na 
melhoria do desempenho institucio-
nal, reconhecendo o esforço de cada 
um na prevenção da propagação da 
pandemia da COVI-19 e o incremento 
dos níveis de cobrança em situações 
críticas, resultantes de factores asso-
ciados a desestabilização política, a 
depressão económica generalizada 
e pandemia em curso em todo o ter-
ritório nacional. 

“Afirmamos com orgulho que a 
combinação destes esforços des-
encadeou a nossa determinação de 
desprender sinergias combinadas, 
visando autossuperação e incremento 
da resiliência interna que levou ao in-
cremento da nossa habilidade de re-
sposta a contingências e aos choques 
internos e externo enfrentados por 
todos nós no cumprimento da nossa 
missão”, destacou.  

Entretanto, a Presidente da AT fez 
saber que apesar do esforço conjunto 
para a melhoria da prestação pela in-
stituição, ainda prevalecem desafios 
na administração territorial dos imp-
ostos derivados de comportamentos 
desviantes que resultam na evasão 
e elisão fiscal que exigirão de todos, 
acções cada vez mais ousadas, visan-
do a transformação da actual estrutura 
do sistema tributário e aduaneiro de 
modo a assegurar níveis de cobrança 
insuperáveis que levarão a sustentabi-
lidade orçamental de Moçambique 
no médio prazo. 

NOVAS MEDIDAS CONTRA 
EVASÃO FISCAL

Para o efeito, Amélia Muendane an-
unciou a implementação urgente das 
de algumas medidas, tais como a alo-
cação de pelo menos 60% da força de 
trabalho nas zonas de produção com 
vista a reduzir os níveis de evasão fiscal 
e aumentar a capacidade de arrecada-
ção de receitas; a expansão do sistema 
tributário através da implantação de 
postos moveis em todo território na-
cional e a definição e implementação 
de perfis de riscos nas auditorias e 
fiscalização aduaneira e tributário em 
todo território nacional.

Outras medidas a ser implemen-
tadas passarão pelo aprimoramento 
dos mecanismos e procedimentos 
de gestão da tributação à indústria ex-
tractiva através da criação de unidades 
de monitoria nas zonas de exploração 
e o lançamento, difusão e implemen-
tação da visão do contribuinte do 

futuro e expansão da base tributária 
envolvendo os diferentes actores so-
ciais na promoção da literacia fiscal e 
aduaneira. 

Por isso, anunciou, “queridos colegas 
afirmamos com determinação que a 
luta pela independência económica 
de Moçambique, liderada por jovens 
tributários e aduaneiros, continuará 
sempre firme até a superação final do 
défice orçamental em Moçambique!”

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 
FISCAL 

Visando a redução do impacto fiscal 
combinado causado pela pandemia 
da Covid-19, a Autoridade Tributária 
desenhou e implementou um con-
junto de medidas de contingência e 
resiliência fiscal e aduaneira. 

Relativamente ao ano de 2019, a 
Presidente da AT informou aos partici-
pantes que foi também marcado por 
uma conjuntura macroeconómica 
adversa derivada dos choques nat-
urais e económicos que desafiaram o 
sistema tributário a melhorar a eficácia 
na cobrança de impostos que resultou 
na arrecadação de 288.6 mil milhões 
de meticais, correspondente a uma 
realização de 118,2% em relação a 
meta prevista de 244.2 mil milhões de 
meticais. 

“Este desempenho resultou da mel-
horia da eficiência na gestão de recur-
sos humanos, do aprimoramento de 
processos e procedimentos aduanei-
ros e tributários, da implementação 
de medidas de análise e gestão de 
risco, da consolidação dos programas 
de selagem de bebidas alcoólicas e 
tabaco, marcação de combustíveis, 
fiscalização tributária e aduaneira para 
além da adopção de tecnologias de 
informação na gestão do contribuinte”, 
sublinhou Amélia Muendane.

Observou igualmente que o suces-
so do desempenho da AT perante 
várias adversidades em 2019, ensinou 
a todos a estabelecer o equilíbrio entre 

medidas de contingência e a neces-
sidade de definição de prioridades na 
maximização dos níveis de cobrança 
de impostos que resultou na indicação 
dos seguintes programas para 2020:  

Nesse contexto, no âmbito da 
gestão de recursos humanos foram 
recrutamento de 500 novos fun-
cionários com prioridade para af-
ectação nas regiões centro e norte; 
realizados actos administrativos que 
levaram a Promoções e progressões 
abrangendo 400 funcionários nas 
diferentes carreiras e categorias pro-
fissionais; enquadramento de 3800 
funcionários dos quais 1400 processos 
já foram visados pelo Tribunal Admin-
istrativo; reformulação do mecanismo 
de gestão do fundo social e a criação 
do Centro de Saúde para Assistência 
aos funcionários.

No âmbito operativo houve a revi-
talização do projecto de selagem de 
bebidas alcoólicas e tabaco manufac-
turado visando o controlo dos níveis 
de contrabando e falsificação de selos 
fiscais; a implementação da selagem 
electrónica de carga em trânsito no 
âmbito do combate a evasão fiscal 
neste regime; a conclusão da imple-
mentação dos módulos remanescen-
tes do projecto e-tributação e a imple-
mentação paulatina das máquinas 
fiscais para a gestão da facturação.

No âmbito da gestão de risco fiscal 
e aduaneiro, de acordo com Amélia 
Muendane, foi criado o comité de 
gestão de risco, reformulada a estra-
tégia de promoção de integridade 
e foram desenvolvidos programas 
visando a especialização dos fun-
cionários nas áreas de fiscalização e 
auditorias tributárias.

Refira-se que na presente Reunião 
Nacional de Planificação da última 
Quarta-feira, foi feita a avaliação do 
Balanço das Actividades realizadas 
em 2019; apreciação do nível de des-
empenho intermedio das actividades 
2020 e o desenho de perspectivas 
para 2021.

- Na arrecadação de receitas para o Estado, as metas foram superadas, em grande escala, ao passar dos 190.4 mil milhões de meticais, para 192.1 mil milhões de meticais até 26 de Outubro passado
- Perante as adversidades provocadas pela Covid-19, produção e vendas da multinacional aumentam consideravelmente 
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Para este desempenho, segundo a 
Presidente da Autoridade Tributária de 
Moçambique, Amélia Muendane que 
falava na abertura da VI Reunião Na-
cional de Planificação de Actividades 
da Autoridade Tributária de Moçam-
bique que se realiza quarta-feira, 28 de 
Outubro findo sob o lema “Desafios na 
arrecadação de receitas no contexto da 
COVID-19”, contribuiu a apropriação 
do desafio de arrecadação de receitas 
em prol do financiamento da despesa 
públicas pelos funcionários da ATM, a 
todos os níveis.

Também contribuíram para este 
desempenho “bastante satisfatório” 
da AT, o incremento das contribuições 
das grandes empresas com destaque 
para a indústria extrativa e o incremen-
to dos níveis de consumo de bens e 
serviços, expresso pelo crescimento 
dos níveis de arrecadação do Imposto 
sobre o Valor acrescentado, marcado 
por um desempenho de 141.2%, nas 
operações internas, indicador que 
exprime o incremento da capacidade 
interna de oferta de bens e serviços. 

“Este fenómeno pode ser explicado 
pelos resultados obtidos na produção 
agrícola em termos de PIB no segundo 
trimestre indicando um crescimento 
na ordem de 3.23% contra 2.87% no 
trimestre anterior”, apontou Amélia 
Muendane.

Referiu ainda que, “pode-se 
depreender que ao avaliar a economia 
tendo presente o desempenho deste 
indicador, Moçambique foi resiliente 
à pandemia e a demonstração disso 
é que o crescimento da contribuição 
do sector agrário resultou no cresci-
mento dos níveis de consumo interno, 
expresso no incremento do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado nas opera-
ções internas”.

Para a Presidente da AT, a complexi-
dade do cenário económico presente, 
exigiu de todos funcionários tributári-
os e aduaneiros um esforço adicional 
e reinventar-se como forma de encon-
trar soluções para a maximização da 
arrecadação de receitas eliminando 

Amélia Muendane, Presidente da AT

Sessão de abertura da Reunião de Planificação

Salimo Abdula, empreário moçambicano
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Mónica Macamo, directora do Capital Humano do Standard Bank

Sob o tema “Diversidade e resil-
iência”, Maputo, a capital do país, 
acolheu, há dias, a segunda ed-
ição do Lioness Lean In Webinar 
de 2020, organizada pela Incu-
badora de Negócios do Standard 
Bank, em parceria com a Lion-
esses of Africa e a Embaixada do 
Reino dos Países Baixos, visando 
partilhar experiências inovadoras 
e estabelecer parcerias entre mul-
heres empreendedoras.

Empreendedorismo feminino 
ganha dinâmica

Com a iniciativa, pretendia-se dar 
visibilidade às empreendedoras 
moçambicanas, contribuindo para o 
alargamento das possibilidades do 
seu acesso ao mercado e ajudá-las a 
criar redes de negócios.

Intervindo, na ocasião, a directora 
de Capital Humano do Standard Bank, 
Mónica Macamo, considerou que o 
tema do encontro virtual constitui 
um apelo para que cada uma das 
participantes seja única: “Devemo-nos 
inspirar umas nas outras, para que pos-
samos criar soluções inovadoras que 
vão contribuir para o crescimento das 
mulheres”, disse.

No fim deste webinar, conforme 
enfatizou, “queremos que cada uma 
de nós tenha adquirido mais con-
hecimento ou ligação de negócio, 
mais uma oportunidade de parceria 
e de entrada no mercado, através de 
histórias inspiradoras”.

Para a fundadora e directora ex-
ecutiva da Lionesses of Africa, Melanie 
Hawken, este projecto tem inspirado 
milhares de mulheres empreendedo-
ras, em todo o continente africano, nos 
últimos cinco anos.

“Hoje orgulhamo-nos de ter mais de 
um milhão de mulheres empreend-
edoras registadas na nossa rede, não 
apenas no continente africano mas 
também na diáspora. A visão da inicia-
tiva Lionesses of Africa é impulsionar o 
crescimento das mulheres empreend-
edoras no continente africano, através 
da criação e consolidação de program-
as de capacitação em empreend-
edorismo, mentoria, ferramentas de 
negócio, ferramentas de mídia digital, 
plataformas de comunidade e fontes 
de informação gratuitos", indicou.

Parceiro da iniciativa, o Reino dos 
Países Baixos tem a promoção da em-
pregabilidade das mulheres jovens 
como um dos temas fundamentais na 
sua estratégia de cooperação.

“Em todas as áreas prioritárias da 
política internacional dos países baixos 
se investe na melhoria da posição 
económica das mulheres”, sustentou 
a embaixadora do reino, em Maputo, 
Henny de Vries, acrescentando ser 
“importante prestar atenção especial 
às mulheres, porque desempenham 
um papel fundamental para quebrar o 
ciclo da pobreza”.

“A mulher tem maior tendência de 
investir nas novas gerações. Ela usa 
aproximadamente 80 por cento dos 
seus rendimentos nas necessidades 
da sua família, como a saúde e a edu-
cação. Portanto, não há como alcançar 
resultados sustentáveis em qualquer 
área sem prestar especial atenção à 
mulher”, vincou a diplomata.

 Para além da apresentação de 
produtos e serviços de três empreend-
edoras já estabelecidas (OWNit Move-
ment, API-Agência de Propriedade 
Intelectual e a Luminara), a segunda 
edição do Lioness Lean In Webinar de 
2020, contou a participação de três 
oradoras principais que dissertaram 
sobre as suas experiências de negó-
cio, nomeadamente Charzade Araújo, 
directora e mentora da Teen Mentors, 
Zilhalia Mate, fundadora da Connect 
Business Centre, e Mirna Biosse, estilis-
ta da Miss Bi.

Ao partilhar a sua experiência, a em-
preendedora Charzade Araújo contou 
que, em 2016, começou a trabalhar 
com jovens universitários, ajudando-
os a entrar no mercado de trabalho: 
“Influenciados pelos pais, muitos 
jovens tinham feito cursos que não 
gostavam, razão pela qual não con-
seguiam se apresentar devidamente 
no mercado de trabalho, situação que 
mexeu muito comigo. Percebi que 
o problema partia da adolescência, 
daí que decidimos criar um projecto, 
através do qual ensinamos e motiva-
mos as pessoas a realizarem os seus 
sonhos”, concluiu. (FDS)

Kabir Fahar Ibraimo é o novo Pres-
idente do Conselho de Administ-
ração (PCA) do Instituto Nacional 
de Segurança e Social (INSS), em 
substituição de Francisco Mazoio 
exonerado recentemente pelo 
Conselho de Ministros e depois 
de, em Março passado, ter sido 
absolvido pelo Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo de acusa-
ções de abuso de poder e pecu-
lato relativas à alegada utilização 
de recursos do INSS para aqui-
sição de aeronaves. Na ocasião, e 
depois de conferir posse a Kabir 
Ibraimo, o Primeiro-ministro, Car-
los Agostinho do Rosário afirmou 
que as políticas de investimentos 
devem ser implementadas tendo 
em vista o interesse do Sistema 
de Segurança Social, respeitando 
sempre os princípios de liquidez, 
rendibilidade e segurança, bem 
como a transparência na gestão.

Lançado desafio ao novo PCA do INSS

seus familiares possam conhecer e 
usufruir dos seus direitos.

“Recomendamos ao caro empos-
sado e seus colaboradores para ga-

rantirem a implementação de acções 
concretas que assegurem a sustentabi-
lidade do Sistema de Segurança Social 
de forma que ele possa servir o inter-
esse do trabalhador no presente e no 
futuro”, afirmou, para de seguida, sublin-
har que ser necessário que o Presidente 
do Conselho de Administração do INSS 
assegure que o Sistema de Segurança 
Social seja profissional, competente, 
transparente e orientado para o bem 
comum e interesse dos utentes. 

O Primeiro-ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário que, referiu ainda que, o 
Governo criou aquela instituição com o 
objectivo d gerir o sistema de Segurança 
Social Obrigatório de modo a garantir a 
protecção dos trabalhadores e familiares.

“Ao criarmos este sistema de segu-
rança social tínhamos como objectivo 
assegurar a subsistência dos trabalha-
dores e seus dependentes em caso 
de doença, velhice ou diminuição da 
capacidade para o trabalho”, afirmou.

Carlos Agostinho do Rosário disse 
ainda que com o sistema, o Governo 
tem como finalidade promover o 
princípio de solidariedade entre os 
trabalhadores no activo e os aposen-
tados através das contribuições que 
os trabalhadores e empregadores ca-
nalizam para o Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS).

Refira-se que a gestão do sistema da 
segurança social é feita de uma forma 
tripartida entre o Governo, os emprega-
dores e os trabalhadores de modo a as-
segurar a partilha de responsabilidade 
na gestão estratégica do INSS. 

É por isso, que o novo PCA do INSS 
foi proposto pela CTA e tem como di-
rector-geral, Joaquim Siúta, antigo In-
spector-geral do Trabalho. (Redacção)

Intervindo na ocasião, Carlos Agostin-
ho do Rosário recordou ao empossado 
que o Programa Quinquenal do Gov-
erno (PQG 2020-2024) preconiza, como 
um dos pilares, a expansão da cobertu-
ra do âmbito pessoal da Segurança So-
cial e a garantia da sua sustentabilidade.

“É assim que desafiamos o novo Presi-
dente do Conselho de Administração do 
INSS a assegurar a definição de estraté-
gias e medidas mais assertivas com vista 
a garantir que a instituição que passa a 
dirigir cumpra, de forma integral, a sua 
principal missão social, a de bem servir 
aos utentes do Sistema de Segurança 
Social em todo país”, disse o PM. 

Salientou ainda a importância de 
Kabir Ibraimo privilegiar na sua actua-
ção, a divulgação dos benefícios que o 
Sistema de Segurança Social oferece, 
de modo que os trabalhadores e os 

Incubadora de Negócios

ECONOMIA
No dia 25 de Outubro de 1995 
nasceu, em Moçambique, o Banco 
que, hoje, é o maior do país. Trata-
se do Millennium bim, que emer-
giu na esfera de uma pareceria 
estratégica, bem-sucedida, entre 
o Grupo BCP e o Estado moçam-
bicano. Sendo que desde sempre, 
tem vindo a acompanhar o cres-
cimento e o desenvolvimento de 
Moçambique, fruto de uma gestão 
rigorosa com visão e profundo 
conhecimento do mercado.

Millennium bim comemora 25 
anos de crescimento

sucesso esta fase de pandemia em que 
vivemos. O nosso sucesso não é men-
surável apenas pelo tempo de vida. O 
Millennium bim é, sem qualquer dúvi-
da, a Instituição Financeira em Moçam-
bique mais sólida, com um rácio de cap-
ital superior a 42% claramente superior 
ao mínimo regulamentar exigido. Por 
outro lado, somos o primeiro Banco 
Moçambicano presente no ranking 
dos 100 maiores Bancos de África e a 
instituição bancária mais premiada em 
Moçambique. Todas estas conquistas 
e desempenho notável, se devem a 
todos os Colaboradores do Millen-
nium bim que com o seu talento, pro-
fissionalismo e empenho contribuíram 
para a criação desta grande Instituição. 
Moçambique pode continuar a contar 
com o Millennium bim”, acrescentou o 
executivo do Banco.

Nos próximos anos, o Millennium 
bim vai continuar a ser um agente 
activo e dinâmico em prol do cresci-
mento, bem-estar e desenvolvimento 
social de Moçambique, reafirmando o 
seu compromisso de, proactivamente, 
com responsabilidade, competência 
e liderança, trabalhar na valorização 
da economia moçambicana e dos 
moçambicanos. (Redacção)

posição inúmeras soluções financeiras 
adequadas às suas reais necessidades, 
observando-se sempre os critérios da 
transparência, simplificação dos procedi-
mentos bancários, segurança dos dados 
e a confiança de que prestamos os mel-
hores serviços financeiros, do Rovuma ao 
Maputo e além-fronteiras.

Para o PCE do Millennium bim, José 
Reino da Costa, “a comemoração de 
25 anos, simboliza o forte contributo 
que o Banco tem dado para a ban-
carização do país, modernização do 
sistema financeiro e desenvolvimento 
económico e social de Moçambique. 
Reafirmamos a nossa presença em 
momentos em que podemos fazer a 
diferença para os moçambicanos e o 
posicionamento do Banco como um 
parceiro incontornável para apoiar a 
retoma da economia e assim contribuir 
para que Moçambique ultrapasse com 

Nessa trajectória, o Banco alcançou 
um reconhecimento meritório por 
parte dos seus mais de 1.8 milhões de 
Clientes e de instituições financeiras 
internacionais, pelo desempenho e 
contribuição para o desenvolvimento, 
modernização e sustentabilidade do 
sector financeiro moçambicano. 

A sua trajectória, focada na satisfação 
dos Clientes e ao encontro das suas 
necessidades, foi sempre de muito 
trabalho, enormes desafios e grandes 
conquistas. For pioneiro na introdução 
e multiplicação de produtos e serviços 
financeiros electrónicos, ATM, POS, 
cartões de crédito, Linha BIM, Internet 
Banking, Mobile Banking e, mais recente-
mente, da plataforma IZI no WhatsApp 
e no Facebook, provendo, com inova-
ção, maior comodidade e sofisticação 
no atendimento ao Cliente.

A responsabilidade de transformar, in-
ovar e desenvolver o Sistema Financeiro 
Nacional, capaz de responder aos desafi-
os do novo século e também de dinami-
zar a Bancarização e Inclusão Financeira 
Nacional, impeliram o Millennium bim a 
ser cada vez mais proactivo e diligente na 
oferta dos melhores e mais inovadores 
serviços e produtos bancários. Hoje, esta-
mos em todas as províncias e chegámos 
a todos os moçambicanos, o que nos 
permite ter melhor conhecimento da 
riqueza dos diferentes contextos do país 
e das necessidades financeiras particula-
res dos moçambicanos.

O sucesso do Banco foi sempre 
norteado pelo desenvolvimento de 
iniciativas de apoio às comunidades 
através de um programa de Respon-
sabilidade Social muito vasto, em áreas 
como educação, cultura, desporto, de-
senvolvimento comunitário e saúde. A 
envergadura do apoio que temos dis-
ponibilizado às empresas e aos projectos 
de responsabilidade social comprovam 
a nossa contínua solidariedade para com 
os moçambicanos nos momentos difí-
ceis e a nossa contribuição consistente, 
visando o bem-estar da sociedade.

Todo o percurso, foi uma verdadeira 
escola de formação dos profissionais 
bancários em Moçambique e, por isso, o 
sistema financeiro moçambicano conta 
hoje com grandes profissionais que ini-
ciaram o seu percurso no Millennium bim. 

Hoje, e passados 25 anos, com um 
crescimento sustentado e um desem-
penho alicerçado na robustez e solidez 
do balanço e do seu capital, o Millenni-
um bim reafirma o seu posicionamento 
como o parceiro preferencial das Empre-
sas, investindo na concretização de par-
cerias estratégicas de fomento à activi-
dade empresarial e ao desenvolvimento 
económico nacional. Do mesmo modo, 
as famílias moçambicanas têm à sua dis-

- E destaca a valorização da economia moçambicana

Publicidade

Kabir Ibrahimo, novo PCA do INSS

ECONOMIA
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Oswaldo Petersbugo, Secre-
tário de Estado da Juventude e 
Emprego, quer que os centros 
de formação profissional con-
tribuam na produção de riqueza 
e melhoria de vida dos moçambi-
canos. Com efeito, Petersburgo, 
convidou aos jovens empreend-
edores da província de Sofala, 
principalmente de Nhatamanda a 
manterem seu foco em projectos 
de geração de renda que possam 
beneficiar outros jovens do distri-
to, tendo na ocasião, convidado os 
empreendedores a beneficiar-se 
do Fundo de Apoio às Iniciativas 
Juvenis, FAIJ, bem como a concor-
rerem na VI edição do Prémio Jo-
vem Criativo.

Em forma de donativo, a mineradora Montepuez Ruby Mining (MRM) 
entregou, há dias, uma ambulância ao Centro de Saúde de Naman-
humbir, na província de Cabo Delgado, que será usada para transporte 
de doentes das 20 aldeias do Posto Administrativo de Namanhumbir ao 
Centro de Saúde local. 

lia tem consequências nefastas e esta 
ambulância ajudará a evitar esta even-
tualidade”, disse João Paulo Abdalla.  

A doação vem em resposta ao grito 
de toda a comunidade, mas princi-
palmente das mulheres grávidas, que 
várias vezes tiveram de realizar o parto 
nas suas residências ou no caminho 
para o centro de saúde, por falta de 
transporte.

A dificuldade não era apenas de 
levar as pessoas das suas residências 
ao centro de saúde, mas também a 
necessidade de transferir pacientes de 
Namanhumbir para unidades mais ca-
pacitadas, com vista ao tratamento de 
determinadas enfermidades. 

“Isto proporciona um alívio pro-
fundo para as comunidades, que não 
escondem a sua satisfação”, disse Lucas 
Sete, Oficial Sénior de Ligação com a 
Comunidade da MRM. 

A Montepuez Ruby Mining asse-
gura que vai continuar do lado das 
comunidades, a melhorar cada vez 
mais a sua qualidade de vida, através 
de vários programas.

No quadro do combate à Covid-19, 
a empresa tem apoiado continu-
amente um conjunto de iniciativas co-
munitárias, a nível local, distrital e pro-
vincial, para a prevenção da infecção 

pelo novo coronavírus, através da doa-
ção de artigos de higiene, produção 
de máscaras faciais e desinfecção de 
espaços públicos.

Além da ambulância entregue ao 
Governo e comunidades, a minera-
dora tem assumido a área da saúde 
como um dos seus pilares de inves-
timento social. Dentre as iniciativas 
da empresa na área da saúde, consta 
o investimento feito na aquisição de 
duas (2) clínicas móveis, que prestam 
serviços básicos de saúde a pelo me-
nos 10 comunidades que vivem dis-
tantes do centro de saúde local. Desde 
o início deste projecto, cerca de 100 mil 
atendimentos em cuidados básicos de 
saúde foram feitos, nas áreas de Saúde 
Materno Infantil (SMI), Programa Alar-
gado de Vacinação (PAV) e Consultas 

Externas.
Segundo Tereciano Dinis, líder co-

munitário de Namanhumbir, "Desde 
que a empresa começou a operar 
aqui, trouxe bons impactos para 
ajudar as comunidades, tais como a 
acessibilidade à água potável e ener-
gia, clínicas de saúde móveis e, agora, 
esta ambulância. Em nome da comu-
nidade de Namanhumbir, estamos 
muito satisfeitos por a ter recebido”.

A MRM também apoiou na amplia-
ção do Centro de Saúde de Naman-
humbir, através da construção de um 
novo bloco para consultas externas, 
e materializou o sonho de muitas co-
munidades, em termos de acesso à 
água, através da abertura de 12 furos 
de água em diferentes comunidades. 
(Redacção)

Centros de formação devem 
melhorar vida

Mineradora doa à comunidade de Namanhumbir

À sua chegada, o Secretário de Es-
tado da Juventude e Emprego, man-
teve um encontro de cortesia com a 
Secretária de  Estado da província de 
Sofala, com quem, falou dos projectos 
da instituição que tem por objectivo 
apoiar iniciativas juvenis, empoderar 
a rapariga, promover a formação pro-
fissional, bem como estimular o Em-
preendedorismo e o auto emprego.

Por sua vez, Stela Zeca Novo, saudou 
o dinamismo que tem sido imprimido 
na SEJE, através da implementação de 
políticas visando criar mais postos de 
emprego e riqueza em Moçambique. 

De seguida visitou as instalacoes do 
IFPELAC/INEP recentemente reabilita-
das, no quadro do pós-Ciclone Idai.

Nestes dois pontos, Oswaldo Peters-
burgo, inteirou-se sobre o funciona-
mento das instituições, escalou projec-
tos de construção de blocos e telhas, 
reuniu-se com os formadores, e dirigiu 
a reunião de conselho de direção.

Fora desta agenda, o Secretário 
de Estado de Juventude e Emprego, 
manteve um encontro com jovens em-
preendedores onde partilhou as acções 
da SEJE para a promoção de mais em-
pregos e as novas modalidades para o 
acesso ao fundo de iniciativa juvenil que 
passa a ser gerido pelo BCI.

No encontro, os jovens falaram das 
suas potencialidades e manifestaram 
a vontade de contribuir para o engran-
decimento da economia.

Já no Distrito de Nhamatanda, o 
SEJE, além de escalar empreendimen-
tos liderados por jovens nas áreas de 
Agricultura e Turismo, o Governante 
manteve um encontro com jovens 
empreendedores, visitou uma uni-
dade móvel e entregou kits de em-
prego no âmbito da iniciativa MEU KIT, 
MEU EMPREGO.

Aqui, Oswaldo Petersburgo falou 
da necessidade daqueles jovens man-
terem o seu foco em projectos de ge-
ração de renda que possam beneficiar 
outros jovens do distrito, tendo na oca-
sião,  convidado os empreendedores 
a beneficiar-se do Fundo de Apoio 
às Iniciativas Juvenis, FAIJ, bem como 
concorrerem na VI edição do Prémio 
Jovem Criativo.

Durante esta interação, os jovens 
empreendedores de Nhamantanda, 
comprometeram-se a apostar no de-
senvolvimento de iniciativas locais que 
dinamizem o desenvolvimento do dis-
trito e da província de Sofala.

Com esta iniciativa, a Montepuez 
Ruby Mining juntou-se, mais uma vez, 
às comunidades de Namanhumbir 
para melhorar a sua qualidade de vida 
e, desta vez, resolveu uma das maiores 
e mais profundas dificuldades que os 
cerca de 30 mil habitantes daquele 
posto administrativo tinham, que é o 
transporte de doentes para o único 
centro de saúde existente naquela cir-
cunscrição.

A cerimónia da entrega da am-
bulância contou com a presença da 
Administradora do distrito de Mon-
tepuez, Isaura Máquina, e do Director 
de Saúde, Mulher e Acção Social de 
Montepuez, João Paulo Abdalla, que 
declarou, na ocasião, que a ambulân-
cia irá aumentar a capacidade de trans-
porte de doentes e salvar vidas. 

“Antes desta ambulância, não tín-
hamos capacidade de responder a 
todos os pedidos dos nossos pacien-
tes. Nos próximos dias, começaremos 
a ver o impacto desta oferta, especial-
mente nas mulheres grávidas, que 
acreditamos que serão os utilizadores 
mais frequentes deste serviço, uma 
vez que irá reduzir os riscos relaciona-
dos com nascimentos e permitirá sal-
var a vida da mãe e do filho. Sabemos 
que a perda de uma mãe numa famí-

Aliás, em Nhamatanda, 65 do distrito 
estão a beneficiarem-se de cursos de 
formação profissional. Deste número, 
35 estão a ser formados no ramo da 
Electricidade, 25 em serralharia civil e os 
restantes no sector da construção civil.

Para além destes jovens de Nha-

Na sua interacção com jovens for-
mandos, o Secretário de Estado de 
Juventude e Emprego, deixou garan-
tias de continuar a mobilizar apoios 
para jovens com vista a assegurar uma 
formação de qualidade e o saber fazer 
entre esta camada social. 

Na ocasião, Oswaldo Petersburgo 
fez saber que é agenda do Governo 
liderado pelo Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, adoptar os jovens moçambica-
nos de capacidades e conhecimentos 
que possam contribuir na criação de 
mais postos de emprego, bem como 
estimular o Empreendedorismo, auto 
emprego e empoderamento da jo-
vem rapariga.

Refira-se que, os 75 jovens que estão 
a ser formados em Nhamatanda bene-
ficiaram-se de bolsas completas no âm-
bito dos fundos mobilizados no quadro 
da recuperação pós- ciclone IDAI. 

Refira-se que o Secretário do  Estado 
da Juventude e Emprego, recebeu 
quinta-feira, no seu gabinete de trab-
alho em Maputo, os órgãos Sociais da 
Associação dos Estudantes Finalistas 

mantanda, uma outra Unidade Móvel 
de formação profissional do IFPELAC 
batizadas pelo Presidente da Repúbli-
ca  por “Escola que Anda”, está igual-
mente a formar 30 raparigas em agro 
processamento e panificação no distri-
to de Marromeu, também em Sofala. 

Universitários (AEFUM) para uma con-
versa  onde reafirmou seu compro-
misso para esta camada juvenil.

Na ocasião, o Coordenador Geral 
da AEFUM , Nélio Zunguza  disse 
que neste momento  a organização 
trabalha numa nova abordagem do 
Projecto Férias Desenvolvendo Distri-
tos (PFDD) que faça jus a pandemia 
COVID19.

Zunguza acrescentou que a AEFUM 
tem em vista a instalação de incubado-
ras de startup's por todo país para dar 
suporte aos jovens empreendedores.

Por sua vez , o Secretário do Estado da 
Juventude e Emprego , parabenizou os  
novos órgãos da AEFUM e desafiou-os 
a liderar a juventude universitária. 

Reiterou ainda a necessidade de ter 
uma AEFUM orientada na busca de re-
spostas, e também que deve comple-
mentar o trabalho do SEJE, contribuin-
do desse modo, para um ambiente  
universitário empreendedor.

Para Petersburgo, os Universitários 
são capazes de se unir para criar 
soluções  que gerem oportunidades 
de emprego para mais jovens.

E para fortificar cada vez mais o com-
promisso com a Juventude Universi-
tário Petersburgo irá  realizar sessões 
de diálogos com os Estudantes  na 
semana Internacional dos Estudantes. 
Este ciclo de debates deverá se este-
nder a nível Provincial. 

(Redacção)

- Segundo Oswaldo Petersburgo, que reafirma o seu compromisso  de assegurar emprego para jovens universitários.

Oswaldo Petersburgo
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O FONAGNI, Fórum das Orga-
nizações Não Governamentais 
do Niassa, diz estar a sentir-se ir-
ritado pela não canalização dos 
20 porcentos demarcados para 
benefício das comunidades, no 
seio do executivo e, também, pelo 
incumprimento da chamada re-
sponsabilidade social dos opera-
dores florestais.

O Presidente da República lançou 
sexta-feira a Campanha Agrária 
2020-2021, no distrito de Cu-
amba, província do Niassa. À sua 
chegada em Titimane, no posto 
administrativo de Etatara, o Chefe 
de Estado visitou uma exposição 
agro-pecuária, fez-se à macham-
ba onde lançou sementes à terra. 
Afirmou que o Governo quer re-
forçar a aposta no sector familiar 
para alargar a base da produção 
agrícola. Referiu ainda que duran-
te a campanha agrária 2020-2021, 
o Governo vai levar ao debate a lei 
da agricultura para que olhar para 
todos os factores que tenham im-
pacto na produção, com relevo 
nas medidas de política económi-
ca que protejam e estimulem a 
produção nacional e a industrial-
ização local da nossa produção.

Dois actos visíveis que irritam FONAGNI

Lei da agricultura deve estimular produção nacional

Não canalização dos 20% e incumprimento da responsabilidade social

Que vai à revisão na presente época agrícola

PEDRO FABIÃO, em Lichinga                                                              
Fotos:  Pedro Fabião                                                 

O coordenador de programas do 
FONAGNI, Agostinho Chiporo, falando 
ao Público, destaca que estes são dois 
pontos que, sem sombra de dúvida, 
preocupam os membros da sua orga-
nização. Conforme a fonte, nos últimos 
dois anos, não se está a observar a ca-
nalização dos 20 porcentos da receita 
decorrente da exploração florestal 
às comunidades locais o que, conse-
quentemente, contribui para o agra-
vamento das suas condições de vida. 
A agravar o “insossego”, os operadores 
florestais, segundo o nosso entrevis-
tado, há muito, não cumprem com a 
denominada responsabilidade social, 
votando à pobreza os lugares alvos de 
exploração desta natureza na provín-
cia nortenha do Niassa.

Com aproximadamente 22 opera-
dores de florestas, esta parcela do país 
é adjectivada como sendo rica em 
recursos em alusão, mas as suas comu-
nidades, na sua maioria, continuam 
num ambiente caracterizado com a 
pobreza, isto é, sem nem receber a 
receita total em percentagem inques-
tionável e inicialmente conhecida para 
o sem bem-ser e estar para o quotidi-
ano que, por regra geral, são canaliza-
dos à favor das mesmas populações.

Com vista a aflorar a sua provação, 
Agostinho Chiporo mencionou que 
são mais da metade dos distritos da 
província de Niassa, nomeadamente, 
Mandimba, Mecanhelas, Nipepe, Me-
tarica, Cuamba, Maúa, Nipepe, Mar-
rupa, Mecula, Sanga e Lago, com ricas 
potencialidades florestais, cujo resulta-
do da sua exploração não se faz sentir, 
abrindo espaço para inquietação.

“A nossa maneira de ver, os 20 
porcentos não estão sendo canaliza-
dos, naquilo que os acordos dizem. 
Quando nós, como FONAGNI, pro-
curamos levar as consultas comu-
nitárias para apurar a verdade, claro 
que sabemos que os operadores ca-
nalizam ao governo, mas, mesmo 
assim, não observamos, em prática. 
Depois de fazermos o nosso trabalho, 
descobrimos que é o governo o prin-
cipal culpado porque o que acontece 
é que o operador vem explorar sem 
que a população tenha comunicação 
ou conhecimento”, anotou Agostinho 
Chiporo. 

Neste momento, tal como disse 
Agostinho Chiporo, a província está 

Segundo o Chefe de Estado, a cam-
panha agrária passada foi atípica por con-
ta das restrições económicas impostas 
pela pandemia da COVID-19. A situação 
aumentou os desafios que o país tinha.

A pandemia surgiu numa altura em 
que o Governo trabalhava “para con-
struir o que foi destruído pelos ciclones 
Idai e Kenneth”, entre Março e Abril do 
ano passado.

“Os dois ciclones, além de causar a 
morte de mais de 600 moçambicanos, 
destruíram 900 mil hectares de várias 

culturas e mataram ou dispersaram mais 
de 10 mil bovinos”, disse Filipe Nyusi.

A estes desafios, juntam-se os “ataques 
terroristas na região norte e os ataques” 
perpetrados pela “auto-proclamada Junta 
Militar da Renamo, na zona centro do 
país”, disse Filipe Nyusi, acrescentando que 
houve também chuvas e ventos fortes 
que afectaram muitas famílias e deitaram 
abaixo infra-estruturas públicas, “incluindo 
pontes e estradas”, e privadas.

Em meio a essas dificuldades, a cam-
panha agrária 2019-2020, fechou com 
um crescimento económico de 3% e os 
“produtores mantiveram acesa a chama 
da esperança”.

Para a presente campanha agrária, 
serão contratados mais dois mil ex-
tensionistas, segundo o Presidente da 
República.

“Durante a campanha agrária 2020-
2021, iremos levar ao debate a lei da agricul-
tura que deve olhar para todos os factores 
que tenham impacto na produção, com 
relevo nas medidas de política económica 
que protejam e estimulem a produção 
nacional e a industrialização local da nossa 
produção”, afirmou Filipe Nyusi.

A partir da localidade que Titimane, 
no posto administrativo de Etatara, o 
Chefe de Estado garantiu que o Governo 
vai privilegiar investimento público, em 
áreas tais como “transferência de tecno-

logia, investigação, soluções financeiras e 
infra-estruturas”.

No âmbito da transferência de tec-
nologia, o Governo já iniciou o processo 
com a contratação de extensionistas. 
Filipe Nyusi lamentou o facto de a cam-
panha anterior ter sido afectada pelas 
calamidades naturais, pela pandemia 
da COVID-19, falou do que já foi feito e 
das acções em curso para aumentar a 
produção e a produtividade no país.

A investigação, segundo Filipe Nyusi, 
está “orientada para o desenvolvimento 
de pacotes tecnológicos adequados à 
realidade de cada região agro-ecológica 
do nosso país. O lançamento das varie-
dades de cultura insere-se neste novo 
princípio de pacotes tecnológicos, estan-
do previsto, ainda durante a campanha 
em curso, o lançamento das culturas de 
gergelim e soja”.

“Na estruturação de soluções financei-
ras adequadas ao desenvolvimento do 
sector agrário, no âmbito do programa 
Sustenta, inscreveram-se cerca de 200 mil 
famílias e cerca de 3.750 produtores semi-
comerciais”, prevendo-se que “o acesso 
ao crédito eleve o indicador nacional de 
financiamento à agricultura de 0.6% para 
cerca de 11%”, explicou Chefe de Estado.

O Governo está também focado na 
construção de infra-estruturas nas zonas 
de produção para, sobretudo, melhorar 

a transitabilidade no meio rural. Haverá 
aumento na área de aproveitamento 
dos regadios de baixo Limpopo e de 
Chókwè em cerca de sete mil hectares.

Com a criação de um fundo de es-
tabilização de preços, solução que foi 
aplicada em regime experimental no 
algodão, houve aumento do número 
de produtores em 27% e crescimento da 
produção nacional em cerca de 70% na 
campanha 2019-2020.

“Apesar da nossa grande prioridade de 
prover meios aos nossos produtores, não 
deixaremos de reforçar a nossa capacid-
ade institucional, consolidando os inves-
timentos feitos no domínio de monitoria 
e avaliação, com destaque para a concret-
ização do primeiro inquérito de base 
agrário, pela primeira vez com referência 
distrital”, disse Filipe Nyusi, ajuntando que 
o mesmo inquérito “vai conferir ao Estado 
e à sociedade estatística fiável para a plani-
ficação e tomada de decisões”.

“Projectamos o crescimento positivo 
de 30 principais culturas, com excepção 
do tabaco que terá um crescimento 
negativo por conta da redução global 
no consumo” do mesmo “influenciado 
pela pandemia da COVID-19. Essas pro-
jecções são sustentadas pela extensão a 
nível nacional do programa de integra-
ção das famílias”, esclareceu o Presidente 
da República. (Redacção)

extremamente atenciosa sobre a ex-
ploração, em breve, de grafite no dis-
trito de Nipepe. Todavia, o FONAGNI 
nem sequer sabe qual será o trata-
mento que seguir-se-á às comuni-
dades abrangidas.

“Assim, o que os acordos dizem en-
tre a empresa exploradora e o gover-
no. Porque não devemos deixar com 
devidas condições a população. Te-
mos que ter, por exemplo, centros de 
saúde, escolas, energia, entre outros. 
Mas estamos sem informações”, sub-
linhou o coordenador de programas.

Já agora, acerca da designada re-
sponsabilização social, o coordenador 

de programas do FONAGNI explica 
que o mesmo se trata de um acto que 
consta, em cláusulas, com intenção 
de dar ganho visível para seus povos. 
Neste momento, é considerado como 
sendo fraco porque os exploradores 
de florestas não assumem com devida 
seriedade.

“Sobre isso, nós queremos saber 
o que é que está sendo feito pelos 
investidores nas comunidades em 
que estão em acção. Mas, se isto não 
está documentalmente apresen-
tado é difícil saber como cobrar. Neste 
âmbito, tínhamos programado um 
encontro no passado mês de Junho 

para, a mesma mesa, sabermos o que 
está em causa, mas não aconteceu. 
Mesmo assim, percebemos que há 
deficiência de comunicação entre as 
partes”, disse Chiporo.

Sem tirar total valor aos Homens 
com acções, o coordenador de pro-
gramas, citou dois bons exemplos 
descritos por construção de estabe-
lecimento de ensino e de sanitário, 
respectivamente, nos distritos de Me-
canhelas e Mecula.

CANALIZADO POUCO MAIS DE 1 
MILHÃO DE METICAIS 

Em contrapartida, com vista a apu-
rar a veracidade dos factos ou recla-
mações do FONAGNI, entrevistado o 
director provincial dos Serviços Provin-
ciais de Ambiente no Niassa, Jornito 
Muemede, reconheceu que em 2019 
não houve processo de atribuição dos 
referidos 20 porcentos às proprietários 
de mérito. Porém, no que tange ao 
presente ano, 2020, frisou que o gov-
erno desta parcela do país, através da 
Secretaria do Estado, entregou alguns 
cheques destinados aos mesmos 
propósitos para cerca de oito comités 
de gestão de recursos naturais localiza-

dos, nomeadamente, nos distritos de 
Nipepe e Marrupa, tendo, até então, 
canalizado pouco mais de 1 milhão de 
meticais, através das acções dos econ-
omistas das áreas abrangidas.

Segundo promessas do director 
Muemede, mesmo sem frisar o valor 
à ser aplicado, ainda para o presente 
ano, está em plano um igual procedi-
mento para os distritos de Mecula, Ma-
vago, Muembe, Chimbunila, Marrupa 
e Maúa.

No entanto, justifica que o não exer-
cício dos 20 porcentos, em parte, deve-
se pelo facto de alguns destes comités 
não ostentam contas cadastradas ou 
regularizadas. Assim, para poder fa-
cilitar a boa prática, foram usados me-
canismos secundários.

 “O que nos preocupa é o uso cor-
recto ou abrangente do valor para 
comunidade toda. Quem define apli-
cação são os próprios beneficiários”, 
disse Muemede. 

Em prol da responsabilidade social, 
o nosso entrevistado referiu que não é 
tarefa do Estado por ser compromisso 
particular destes mesmos investidores. 
Muemede, disse, sim, que o governo 
apenas faz o devido acompanhamen-
to aos respectivos executores. 

Agostinho Chiporo, FONAGNI Jornito Muemede,DP do Ambiente
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O sal iodado é um nutriente cujos 
benefícios ainda não são conhe-
cidos, na sua globalidade, pelos 
moçambicanos, que continuam 
a usá-lo como simples tempero 
para dar sabor à refeição, quando 
os seus benefícios são múltiplos 
para a saúde humana. Por isso, 
uma campanha de sensibilização 
pública sobre os reais benefícios 
do sal iodado, mostra-se funda-
mental para o bem da saúde públi-
ca, segundo a Global Alliance for 
Improved Nutrition (GAIN).

Sal iodado: um nutriente desconhecido

Recentemente, foi comemorado o 
dia de sal iodado, evento que foi mar-
cado por várias realizações, sob o lema 
“Escolha sempre o sal iodado, pela sua 
saúde e a da sua família”, cujas cerimónias 
centrais, tiveram lugar na cidade da Max-
ixe, província de Inhambane, sob orienta-
ção do Governo de Moçambique. 

A Global Alliance for Improved Nutri-
tion (GAIN) que fez parte destas celeb-
rações, como uma das organizações 
que, desde 2011, trabalha em colabo-
ração com o Governo para garantir o 
aumento da oferta e demanda de sal 
adequadamente iodado em Moçam-
bique. A comemoração da Semana 
do Sal tem como objectivo aumentar 
a consciência dos produtores e con-
sumidores de sal sobre a importância 
da iodização adequada e do consumo 
regular de sal Iodado.

O Iodo é um nutriente importante 
para o metabolismo e para o desen-
volvimento do sistema nervoso e 
físico. O não consumo regular de iodo 

Em resposta à necessidade de se au-
mentar a disponibilidade e o consumo 
de sal iodado pelos Moçambicanos, em 
1995, o Governo de Moçambique lan-
çou o Programa Nacional de Iodização 
do Sal (PNIS). No ano 2000 foi aprovada 
a lei que obriga a iodização do sal pro-
duzido, comercializado e importado 
para o consumo humano e animal.

Actualmente existem mais de 400 
produtores de sal registados ao longo 
da linha costeira de 6 províncias de 
Moçambique (Maputo, Inhambane, 

causa os distúrbios por deficiência de 
iodo (DDI), que podem resultar em 
danos irreversíveis como as malfor-
mações congénitas, o cretinismo, a 
surdo-mudez, o bócio (inchaço do 
pescoço), entre outros. Por se tratar 
de um micronutriente que o corpo 
humano não pode produzir por si, 
o iodo deve ser adquirido através da 
dieta alimentar. Assim, a iodização do 
sal é considerada uma das medidas de 
baixo custo e com resultados efectivos 
para a resolução do problema.

Sofala, Zambézia, Nampula e Cabo 
Delgado), com uma produção anual 
de 143 a 163 mil toneladas de sal, um 
volume de produção menor, com-
parado ao volume produzido nos 
países vizinhos. Importa referir que 
80% desta produção é coberta pelos 
grandes e médios produtores, todavia 
estes representam apenas 12% do 
número total de produtores.

A GAIN considera urgente e ne-
cessário um trabalho conjunto, para 
garantir a melhoria da capacidade da 
indústria salineira nacional, o aumento 
da capacidade de controlo da quali-
dade e a aplicação da lei por parte do 
regulador e, mais ainda, a conscien-
cialização sobre os benefícios do sal 
iodado pelos consumidores.

Para o efeito, tem trabalhado em 
estreita colaboração com o Governo, o 
sector privado e a sociedade civil através 
do apoio na criação das associações re-
gionais de produtores de sal do Norte e 
Sul de Moçambique, nomeadamente 
a Associação da Indústria Salineira 
(AISAL) e Associação dos Produtores e 
Comerciantes do Sal (APROCOSAL); no 
aumento de capacidade da ProCon-
sumers, Associação para Estudos e De-
fesa do Consumidor, nas suas iniciativas 
de promoção do consumo regular de 
sal iodado; aumento da capacidade 
do Laboratório Nacional de Higiene, 

de Águas e Alimentos (LNHAA), a nível 
central e das representações de Sofala 
e Nampula e no fortalecimento da ca-
pacidade de monitoria e cumprimento 
das normas e diplomas sobre a fortifica-
ção obrigatória de alimentos por parte 
do Governo

Com a criação das associações re-
gionais de produtores e indústrias do 
sal, pretende-se estimular o diálogo 
entre todos os parceiros do sector, com 
vista a identificar-se mecanismos de su-
porte à indústria, desde as questões de 
importação de tecnologia e iodo, aos 
desafios de nível local, tais como o licen-
ciamento das indústrias, a identificação 
de linhas de suporte e financiamento 
do sector entre outros, com a finalidade 
de contribuir para aumentar o acesso a 
sal iodado de qualidade no país.

Refira-se que a GAIN é uma funda-
ção Suíça lançada na ONU no ano 
2002, com vista a lidar com o sofrimen-
to humano causado pela malnutrição. 
Ao trabalhar juntamente com os 
governos e empresas, pretendemos 
transformar os sistemas alimenta-
res, de modo que estes ofereçam ali-
mentos nutritivos a todas as pessoas, 
em especial as mais vulneráveis. Em 
Moçambique, a GAIN está a imple-
mentar actividades desde 2011 e tem 
a sua representação local desde 2013. 
(Redacção)
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

A banda musical designada por 
Massukos, originária desde 1992 
na província nortenha do Niassa, 
apesar de não ter ainda lançado, 
tem, desde já, o seu quarto trabal-
ho discográfico nos mercados na-
cionais e internacionais intitulado 
Massukos Ku Koma, traduzido em 
língua portuguesa por Massukos 
são doces, animam ou prontos.

O conceituado escritor moçambicano, Mia Couto, com cerca de três deze-
nas de livros publicados, procede hoje, segunda-feira, na capital do país, 
Maputo, ao lançamento da sua obra.

Quarto álbum dos Massukos  

Mia Couto lança hoje novo livro

há anos com nome de Machonguese 
Mohamad Mabaya que, de acordo 
com palavras de Santos Calisto, trata-
se de um exemplo à seguir para dar 
maior valor ao Niassa, especificamente. 

Neste seio, Santos Calisto não perde 
a esperança que o trabalho já em 
alusão virá ou terá um significativo 
sucesso ou concorrência, pelas experi-
encias e vivências colhidas dos outros.

“Massukos é um termo que se atri-
bui à alguma fruta considerada doce 
e que “mata” fome. Por isso, em todos 
álbuns nós consideramos que marcar-

am a nossa história e na nossa carreira. 
As acções são avaliadas pelo respec-
tivo álbum. Todos eles marcaram no 
momento mercee da sua produção e 
qualidade”, auto-estimou o líder.

Sem dispensar, o líder da banda 
Massukos, Santos Calisto, reclamou 
sobremaneira o estágio de pirataria 
musical que vigora, sobretudo em Ni-
assa, mesmo sem conhecimento dos 
promotores ou culpados desta prática.

“No Niassa, claro que a pirataria é 
algo concrecto. O nosso título esta a 
custar 1000 meticais. Alguns vão re-

produzir o mesmo para que não com-
prem o que consideram de elevados 
custos financeiros. Mas devem perce-
ber que o nosso disco. Também, não 
há controlo”, frisou Calisto.

Até ao actual instante, os Massukos 
têm na lista os álbuns denominados 
por Kwimba kwa Massuko; Bumping; 
Nhimbo za Kwato; e Massukos Ku Koma, 
respectivamente, primeiro, segundo, 
terceiro e quarto disco de música, abor-
dando exemplarmente sobre a saúde, 
ambiente, violência, entre outros. 

Santos Calisto disse que, dentre os 

quatro trabalhos, a segunda aparição 
musical da banda foi gravada na In-
glaterra, enquanto que os restantes ao 
nível nacional.

Quanto a periodicidade de lança-
mento, dentre todos, pelo menos ao 
inicial pacote de músicas foi no transacto 
ano de 2001. Nessa altura, sem desquali-
ficar os outros, Santos Calisto disse que 
foi caracterizado por uma incalculável 
satisfação, pois estava, sim, concrectizado 
o sonho de colocar a província de Niassa, 
em particular e, Moçambique, em geral, 
no mercado local e internacional, dando 
favoritismo ao patriotismo da chamada 
Pátria Amada.

Constam na lista de patrocinadores, 
dependentemente por cada um dos 
trabalhos, pessoas singulares ou col-
ectivas, dentre elas, os anteriores gov-
ernadores de Niassa, nomeadamente, 
Aires Aly e David Simango; Farma de 
Inocêncio Sotomane, Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa, vulgo HCB,  OXFAM 
e a ONG Comunitária que ostenta o 
nome Estamos.

Inglaterra, França, Cuba e Canada 
são alguns dos países do estrangeiro 
pelos quais os Massukos estiveram 
em palco, segundo o líder da banda 
não faltou surpresa, uma vez que rece-
beram dignidade da plateia pela apre-
sentação digna da cultura nacional, 
aliás, da sua terra de origem.

Recorde-se que a banda Massukos 
está composta por vários membros 
naturais de Niassa e doutras provín-
cias, só para citar, ao título referencial, 
estão Santos, Simão, Belucho, Calisto, 
Florêncio, Mercy, Jamia, Mariano e Je-
musse, visa essencialmente valorizar a 
arte, especificamente alinhada a esfera 
musical local. 

Intitulado Massukos Ku Koma

-Nunca é tarde aprender a tocar, porque a musica não tem idade

Intitulado “O Mapeador de Ausên-
cias”, o livro a ser lançado hoje, teve o 
patrocínio do Moza Banco, fiel patro-
cinador das actividades culturais da 
Fundação Fernando Leite Couto.

O lançamento previsto para esta 
segunda-feira, decorre após a obra ter 
sido lançado na cidade portuária da 
Beira, a capital provincial de Sofala, no 
passado dia 28 de outubro passado.

Recordam que o autor do livro de-

Mia Couto é sempre uma nova página 
na história do país. 

Como Banco Moçambicano, não 
estamos focados apenas em prestar 
serviços de qualidade adequados à re-
alidade local, mas também em investir 
no desenvolvimento do país”, explicou 
João Figueiredo, Presidente do Conselho 
de Administração do Moza, adiantando 
que, “sabemos que o patrocínio nesta 
obra é contribuir para a cultura moçam-

nominado “O Mapeador de Ausên-
cias”, nasceu na Beira, a segunda maior 
cidade moçambicana. 

Este cruzamento entre os locais 
da sua vida e do lançamento da obra 
têm muito a ver com o facto de o livro 
falar um pouco da história do prémio 
literário Camões 2013. 

A obra é feita em forma de prosa 
e nela, o autor resgata e reinventa 
memórias, episódios que marcaram a 
sua vida e os “empresta” ao protagonis-
ta do romance, o poeta Diogo Santiago, 
que fala da sua infância e juventude. 

Mia Couto é um nome sonante, 
senão o principal da actualidade, 
quando o assunto é literatura moçam-
bicana e o Moza Banco, sendo uma 
instituição preocupada em agregar 
valor a Moçambique e aos Moçambi-
canos, procura participar em todos os 
estes momentos assinaláveis, e sem 
dúvida que o lançamento de obra de 

bicana dentro e fora de portas e, ajudar a 
cultivar o hábito da leitura”. 

O autor da obra, Mia Couto recon-
hece que o caminho ainda é longo, 
mas promete que se depender dele, a 
literatura do país deverá crescer peremp-
toriamente. “Ainda mais com instituições 
como o Moza Banco que se preocupam 
em apoiar iniciativas culturais”, começou 
por dizer Mia Couto, acrescentando que: 
“poder lançar este livro é um lisonjeio 
porque é como se pudesse reler a sua 
própria história ainda vivo e, ao mesmo 
tempo, já adulto, tomar melhores de-
cisões sobre diferentes assuntos da sua 
passagem mundana pela terra”. 

Recordar também que no ano pas-
sado o Moza apoiou o lançamento do 
livro, “O Terrorista Elegante” de autoria 
dos escritores Mia Couto, José Eduardo 
Agualusa e o ilustrador português, An-
dré Carrilho, de raízes Moçambicanas. 
(Redacção) 

PEDRO FABIÃO, em Lichinga                                                              
Fotos:                                                                  

Em entrevista exclusiva ao nosso 
Jornal Público acontecida há poucos 
dias em Lichinga, o líder da banda 
Massukos, Feliciano dos Santos, mais 
conhecido no seio artístico por Santos 
Calisto, sublinhou que o recente disco 
ostenta vários títulos musicais, em 
número de onze, pelas quais as novi-
dades constantes estão, em parte, em 
homenagem ao músico local falecido 
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CINEMA

AS NOVAS FEITICEIRAS Canal Blast oferece 
prémios 

SALMA E O GRANDE SONHO

No final do Verão de 1996 chegava 
aos cinemas do Mundo O Feitiço, de 
Andrew Fleming, onde nos contava 
a história de uma jovem, Sarah Bailey, 
que se muda de São Francisco para Los 
Angeles, e na nova escola, ela acaba 
isolada. É nesse novo momento da sua 
vida que conhece três outras jovens soli-
tárias – Nancy, Bonnie e Rochelle – que 
lhe ensinam bruxaria. Quanto mais se 
aprofundam na magia com intenções 
negativas, mais experimentam a sorte 
e colocam maldições nos seus inimigos. 
Sarah, interpretada por Robin Tunney, 
entretanto, separa-se das outras três 
garotas à medida que percebe que elas 
vão longe demais com seus planos e 
logo descobre que as suas melhores 
amigas podem se tornar nas suas pio-
res inimigas. Mais tarde, descobre que 
sua falecida mãe foi uma poderosa 
bruxa do bem e que, diferentemente 
de Nancy, Bonnie e Rochelle, possui o 

No âmbito das celebrações do 6° 
Aniversario do Canal Blast, a ZAP irá atri-
buir Iphones e mensalidades do Pacote 
ZAP Premium, aos seus clientes a nível 
de Moçambique e Angola.

A Empresa de distribuição de Tele-
visão por Satélite-ZAP, em parceria com 
o Canal Blast, lançou um passatempo 
no Website www.canalblast.com  onde 
os interessados poderão participar, 
mediante preenchimento de um for-
mulário disponível, com a indicação 
clara e completa dos dados pessoais do 
cliente, enderenço e a loja preferencial 
ZAP, para levantar o prémio.

O Passatempo que decorre desde 
de 29 de Outubro findo, vai até 24 de 
Novembro, a nível nacional, sendo que, 

pareça, antes que o projecto Disney/
Pixar começasse a tomar forma, já se 
desenrolava no México um desenho 
animado. Essa longa-metragem de que 
estamos a falar é Salma e o Grande 
Sonho (no original Dia de Muertos), 
de Carlos Gutiérrez Medrano, que de-
morou 10 anos a ser concebida, pois 
antes de entrar nos estúdios e animar 
as personagens era necessário procurar 
apoio financeiro, fazer a burocracia, en-
tre várias outras coisas.

Importa realçar que Dia dos Mor-
tos é celebrado em vários países da 
América Central e em muitas zonas 
dos EUA, é uma celebração de origem 
nativa em honra dos que já partiram, 
que se comemora no dia 2 de Novem-
bro de cada ano e que foi declarada 
Património Imaterial da Humanidade 
pela UNESCO.

A história centra-se em Salma, que 
desde pequena teimava em erguer 
um altar para festejar os seus faleci-
dos, mas infelizmente não conhecia 
os seus pais nem nenhum dos seus 
antepassados, por isso não tem em 
quem invocar no Dia dos Mortos. No 
entanto, isso não o impede de mer-
gulhar na sua história de origem e 
embarcar com os seus amigos numa 
aventura peculiar para aprender mais 
sobre seus ancestrais.

Em 2017 testemunhamos a estreia 
de Coco, da dupla Lee Unkrich e Adrian 

dom da bruxaria. Ao abusarem dos po-
deres, elas começam a criar o caos com 
consequências nas suas vidas.

24 anos depois chega-nos a se-
quela. Em As Novas Feiticeiras (no 
original, The Craft: Legacy), de Zoe 
Lister-Jones, há uma nova geração de 
feiticeiras a surgir – Lily (Cailee Spaeny) 
Tabby (Lovie Simone), Lourdes (Zoey 
Luna) e Frankie (Gideon Adlon) – e 
todas com o mesmo problema: inca-
pacidade de controlar o seu poder à 
medida que o vão descobrindo. Sen-
do sequela, é já sabido que As Novas 
Feiticeiras fará múltiplas referências 
ao primeiro filme, não só com fotos 
alusivas à primeira história como a clás-
sica frase “we are the weirdos, mister”.

As Novas Feiticeiras não é um 
remake, mas uma sequência tardia 
que busca uma maneira particular de 
contar uma história essencialmente 
semelhante, mas cuja pretensão de 

serão selecionadas 6 frases criativas, e 
os vencedores irão ganhar um Iphone 
por vencedor, e uma mensalidade do 
Pacote ZAP Premium. 

Para o segundo prémio, será atribuí-
do um pack de merchandising Blast, 
que inclui uma t-shirt, um boné e um 
porta-chaves. 

O Canal Blast, foi fundado a 31 de 
outubro de 2014 pela Dreamia e está 
disponível em exclusivo na plataforma 
da ZAP, posição 69, e transmite filmes 
dublados em língua Portuguesa.

A comunicação aos vencedores, 
será efetuada pela Dreamia no Website 
www.canalblast.com, os quais, serão 
contactados via e-mail e através do con-
tacto fornecido no registo.

Depois de anos de pesquisa, a 
aparição de um vendedor ambulante 
deu a Salma, de 16 anos, a chave para 
finalmente descobrir pistas sobre seu 
passado, levando-a a abrir um portal 
entre o mundo dos vivos e dos mor-
tos, onde ela entra para saber a ver-
dade sobre seus pais que ninguém lhe 
contou. E tem conta com a companhia 
dos seus 2 irmãos adoptivos, Jorge e 
Pedro, que com ela cruzam para a terra 
dos mortos.

Visualmente Salma e o Grande 
Sonho não sobressai pela qualidade 
técnica. Os movimentos e as texturas 
deixam a desejar. Todavia, chama aten-
ção a beleza do design das figuras mor-
tas (as vivas nem tanto) e, principal-
mente, dos cenários. Quando a acção 
se desloca ao mundo dos espíritos, os 
criadores mostram uma exuberância 
eventualmente de encher os olhos. 
Pena que esse potencial não é explo-
rado, aliás, pouco acrescentando ao 
desenrolar do enredo centralizado na 
vontade de Salma de finalmente esta-
belecer conexão com seus desconhe-
cidos pais. 

Infelizmente, esta produção mexi-
cana não consegue fazer mistério ou 
criar suspense de modo a cativar o 
espectador.

Em exibição na NU Metro
Molina, o filme da Pixar que surpreen-
deu a tudo e todos pela sua trama 

elaborar conceitos complexos sobre o 
bem e o mal é muito mais ambiciosa 
do que antecessor.  A feitiçaria ou, em 
todo caso, a magia, é apenas uma 
desculpa para olhar para a ganância, a 
rivalidade e no final a violência que se 
esconde nas trevas da mente humana.

O filme original terminou com uma 
nota muito perturbadora: numa cena 
de  Nancy amarrada a uma cama  
numa instituição mental, se con-
torcendo de angústia com o que ela 
havia desencadeado. A sua caminha-
da no lado escuro era muito escura; ela 
não conseguia encontrar o caminho 
de volta. Essa sensação de perigo – 
emocional, físico, espiritual – está em 
falta neste As Novas Feiticeiras, as-
sim como uma noção do que está em 
jogo. Podemos afirmar que é mais do 
mesmo, sem acrescentar nenhuma 
novidade a nova trama.

Em exibição na NU Metro

ambientada na tradicional celebração 
do Dia dos Mortos. Por incrível que 
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Os filhos desta pátria têm motivos suficientes para se 
orgulharem de serem bons a nível da região subsaarana 
de África, ao serem classificados como dos melhores no 
concurso Huawei ICT, em português, ITCs, ou seja, Tec-
nologias de Comunicação e Informação.

 No concurso que culminou com a sua qualificação, 
o país esteve representado pelos melhores estudantes 
de TIC, nomeadamente, Salmento Chitango, Eden Mas-
salonga, Ricardo Folege que, entretanto, conseguiram 
conquistar o 3º lugar do concurso Huawei ICT Competi-
tion que foi disputado numa versão online por mais de 
50 mil estudantes de 14 Países da África Subsariana.

Esta classificação não coloca Moçambique nas com-
petições finais Globais, mas com esta marca, o nosso 
país é visto como talentoso e capaz, criando uma maior 
aposta na promoção de mais talentos na área das TICs, 
compromisso assumido pela Huawei e o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profission-
al junto de outros parceiros estratégicos de cooperação.

Depois de cinco anos de desenvolvimento, o concur-
so de TIC da Huawei tornou-se um dos maiores eventos 
do seu tipo em África. A competição abrange as mais 
recentes tecnologias, como a computação em nuvem, 
a Inteligência Artificial (IA), as redes móveis, os Big Data, 
que são relevantes para a competitividade dos estu-
dantes no mercado de trabalho.

As oportunidades de desenvolvimento de com-

petências oferecidas pela Huawei estão em con-
sonância com os objetivos e aspirações dos estu-
dantes numa área crítica que agora necessita de 
muita experiência em África. Aliás, agora, mais do 
que nunca, devido à perturbação que a pandemia 
da Covid-19 trouxe ao sistema nacional de ensino, a 
necessidade de se saber mais acerca das tecnologias, 
cresceu de forma colossal.

Refira-se que, a introdução de tecnologia na vida das 
pessoas, desde a pré-história do Homem a esta parte, 
tem contribuído muito para o desenvolvimento. Essa 
evolução tecnológica provocou ainda diversas mudan-
ças, não só no modus operandi, mas também na forma 
de relacionamento entre as pessoas. 

O uso dos mais variados materiais para ajudar em 
tarefas do dia-a-dia do homem é um claro sinal do seu 
aproveitamento como extensão das possibilidades 
próprias. Gestos simples como cortar uma planta, 
chegar mais alto com o auxílio de um pau, caçar um ani-
mal, defender-se de um inimigo ou dominar um metal, 
são tudo gestos e atitudes que a tecnologia potencia 
e melhora o desempenho. Aliás, vale dizer que, no ac-
tual contexto dominado pela evolução progressiva da 
Covid-19, a tecnologia tem sido a principal ferramenta 
usada pelas pessoas para estudar e trabalhar, isto, no 
âmbito da prevenção da doença que, no país, já criou 
várias vítimas mortais.
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