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Manuel de Araújo toma posse ou não?
O Conselho Constitucional validou no ano passado as elei-

ções autárquicas de Quelimane e declarou, consequentemen-
te, o cabeça-de-lista Manuel de Araújo edil, faltando apenas 
tomar posse. No entanto, o Tribunal Administrativo consi-
derou procedente a decisão do Conselho de Ministros para a 
perca de mandato de Manuel de Araújo. Pode ou não Ma-
nuel de Araújo tomar posse?
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Manuel de Araújo 
poderá tomar posse?

Perdiz elege sucessor 
de Dhlakama

A Renamo elege entre os dias 
15 e 17 o sucessor de Afonso 
Dhlakama, cargo que até aqui é 
ocupado interinamente por Os-
sufo Momade. As candidaturas 
para a presidência da Renamo 
serão submetidas em sede do 
congresso, porém, Ossufo Ma-
made, Manuel Bissopo, Hermí-
nio Morais e Elias Dlhakama já 
manifestaram publicamente que 
irão concorrer.
Na agenda do congresso, que 
inicia esta semana, consta, para 
além da eleição do novo presi-
dente da Renamo, a eleição do 
Conselho Nacional, a apresenta-
ção pela Comissão Política das 
actividades dos últimos cinco 
anos e a eleição da nova Comis-
são Política.
Segundo José Manteiga, em con-
versa com a nossa reportagem, 
são esperados cerca de mil pes-
soas, destas 700 delegados e 300 
convidados.
 Na sua explicação, o número de 
delegados por província será pro-
porcional à população de cada 
província, pelo que as províncias 
do Norte e Centro terão grande 
representatividade, chegando as 
províncias da Zambézia e Nam-
pula a ter 80 delegados cada.
Do VI Congresso, que decorre 
de 15 a 17 de Janeiro em Goron-
gosa, sairá o sucessor de Afonso 
Dhlakama, que será igualmente 
o candidato do partido nas elei-
ções presidenciais de Outubro.  
Recentemente, aquando da reu-
nião do seu Conselho Nacional, 
a Renamo definiu que o sucessor 
de Afonso Dhlakama deve ter 
nacionalidade originária moçam-
bicana, ter ocupado a função de 
Secretário-geral, ter 15 anos de 
militância e ser membro idóneo e 
de reconhecido mérito. Além dis-
so, o próximo líder deve ser uma 
figura que combateu pela Rena-
mo na guerra civil dos 16 anos, 
que opôs o braço armado do par-
tido e as forças governamentais.
Entretanto, estes são requisitos 
que o candidato Elias Dhlaka-
ma, oficial na reserva das Forças 
Armadas de Defesa e Segurança, 
não tem.

destaques
Paquistanês detido por tráfico de drogas a pedido dos EUA

As autoridades moçambicanas detiveram na semana passada, o paquistanês Tanveer Ahmed 
procurado, nos Estados Unidos da América, por tráfico de drogas.Entretanto, Ahmed acabava 
de ser absolvido por um tribunal de Cabo Delgado, por não ter encontrado evidências do seu 

envolvimento num caso relacionado com o tráfico de drogas

O Conselho Constitu-
cional validou no ano 
passado as eleições 
autárquicas de Quelimane 
e declarou, consequente-
mente, o cabeça-de-lista 
Manuel de Araújo edil, 
faltando apenas tomar 
posse. No entanto, ainda 
no ano passado, mas 
depois do CC, o Tribunal 
Administrativo conside-
rou procedente a decisão 
do Conselho de Ministros 
para a perca de mandato 
de Manuel de Araújo. Ago-
ra está instalada a ques-
tão: pode ou não Manuel 
de Araújo tomar posse?

Abanês Ndanda

Afinal, o Tribunal 
Administrati-
vo já tinha de-
cidido sobre o 
recurso do edil 

de Quelimane, Manuel de 
Araújo, antes mesmo do fi-
nal do ano passado. O Tribu-
nal Administrativo decidiu, 
por unanimidade, considerar 
improcedente o recurso de 

Manuel de Araújo contra a 
perca de mandato decretada 
pelo Conselho de Ministros.
O Conselho de Ministros, 
órgão tutelar das autarquias 
locais, tinha decidido favo-
ravelmente ao pedido da 
Assembleia Municipal de 
Quelimane para a perca de 
mandato de Manuel de Araú-
jo, por se ter filiado na Rena-
mo, partido diferente do que 
o fez eleger nas autárquicas 
de 2013. Manuel de Araújo 
tinha sido eleito pelo Movi-
mento Democrático de Mo-
çambique, MDM.
A decisão do Tribunal Admi-
nistrativo data de 21 de De-
zembro passado e considera, 
no essencial, “não haver fun-
damento legal para censurar 
a decisão recorrida, vertida 
na deliberação do Conselho 
de Ministros, aprovada pelo 
Decreto número 50/2018, de 
20 de Agosto”.
Contactado pela nossa equi-
pa de reportagem sublinhou 
que vai e deve, sim, tomar 
posse e fundamenta essa 
posição no estipulado na 
Constituição da República 
no sentido de as decisões do 
Conselho Constitucional se-
rem de cumprimento obriga-
tório por todos os cidadãos 
e instituições, para além de 
não serem passíveis de re-
curso, o que vale dizer que o 
acórdão do CC prevalecerá 
sobre qualquer outra decisão.

Também antigo Ministro das 
Finanças, Tomás Salomão, 
defendeu, no último final-
-de-semana, um julgamento 
exemplar para Manuel Chang 
que se encontra privado de li-
berdade na África do Sul.
“Manuel Chang é detido na 
África do Sul. Eu não estou 
preocupado com o facto de 

onde ele vai ser julgado. Não 
me preocupa isso. Ele vai ser 
julgado, quer seja em Mo-
çambique, quer seja na África 
do Sul, quer seja nos Estados 
Unidos, quer seja em Haia, ele 
vai ser julgado em algum sítio, 
e é bom que seja julgado. Para 
que isto sirva de exemplo e de 
referência, para que coisas des-
tas não se repitam”, disse To-
más Salomão falando na Rádio 
Moçambique.
De acordo com Salomão, “para 

além de julgar, garantir que 
estes bens sejam recuperados 
e amanhã, eventualmente, va-
mos discutir se sim ou não, 
Moçambique tem alguma coi-
sa a pagar ou não. Se calhar 
chegamos à conclusão de que 
nós não temos nenhuma dívi-
da a pagar, não temos nada 
a pagar. Nós como país, nós 
como cidadãos deste país, isto 
é o que eu penso, é a minha 
opinião pessoal e que a justiça 
seja feita”.
Salomão manifestou-se alta-
mente indignado principalmen-
te pelo facto de que “na qua-
lidade de tesoureiro público, 
tesoureiro de erário público, 
esta figura é absolutamente 
proibida, repito: absolutamen-
te proibida em mexer, tirar, 
usufruir de qualquer bem per-
tencente ao erário público para 
benefício pessoal, é absoluta-
mente proibido”.
Na colocação do antigo Mi-
nistro das Finanças, o mais 
importante neste momento é 
que as instituições da justiça 
trabalhem para que o que foi 
desviado possa voltar para o 
país e, a posterior, ver se há 
ou não necessidade de o país 
ser imputado ao pagamento 
das dívidas. Aliás, é, de acordo 
com o esclarecimento judicial 
do assunto que se ficará efecti-
vamente a saber se o país deve 
ou não algo. Abanês Ndanda

“A Constituição da Repúbli-
ca de Moçambique é clara. 
O número 1 do artigo 247 
da CRM determina que os 
acórdãos do Conselho Consti-
tucional são de cumprimento 
obrigatório por todos os cida-
dãos, instituições e demais 
pessoas jurídicas, não são 
passíveis de recurso e pre-
valecem sobre outras deci-
sões”, posicionou-se Manuel 
de Araújo.
No entanto, o jurista, ad-
ministrativista e académi-
co moçambicano Eduardo 
Chiziane entende que Ma-
nuel de Araújo, eleito como 
cabeça-de-lista da Renamo 
para o Conselho Autárquico 

de Quelimane nas eleições de 
10 de Outubro último, “em 
princípio não poderá tomar 
posse em virtude de à data 
das eleições estar em situa-
ção de inelegibilidade, por 
ter concorrido por um parti-
do diferente do que o elegeu 
em 2013’’.
Ainda assim, Chiziane su-
blinha haver, obviamente, 
uma série de aspectos a con-
siderar, nomeadamente se a 
decisão do Conselho Cons-
titucional, que validou as 
eleições de Outubro, se so-
brepõe às outras, incluindo 
a do TA, bem assim a pos-
sibilidade de um acordo de 
cavalheiros.

Manuel de Araújo Tomás Salomão defende 
julgamento exemplar para Chang
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O Parlamento Juvenil (PJ), 
num documento assinado 
por David Fardo, presidente 
daquele movimento, é pela 
extradição do antigo minis-
tro das Finanças, Manuel 
Chang, e todos os outros en-
volvidos na implantação de 
empresas improdutivas. No 
documento, intitulado “Da 
hipoteca à extradição”, aque-
le movimento defende, para o 
futuro, a criação de medidas 
de responsabilização e desti-
tuição política do Executivo 
por crimes económicos desta 
natureza.
No entender do PJ, é preciso 
que Moçambique desenvolva 
instituições de gestão de fi-
nanças públicas mais robus-
tas, para prevenir e penali-
zar, de maneira fortemente 
dissuasora, actos semelhantes 
no futuro, através da criação 
de medidas de responsabiliza-
ção e destituição política do 
Executivo por crimes econó-
micos desta natureza.
Para já, de acordo com aque-
le movimento, esta luta em 
que o país se encontra, não 
deve terminar sem resultados 
e, para tal, encoraja o proces-

so corrente de responsabiliza-
ção com a extradição de to-
dos os implicados no processo 
ora divulgado pela Justiça 
federal americana.
“Nem que tenhamos que 
marchar todos os dias não 
nos cansaremos, até conse-
guirmos controlar os guardi-
ões da Constituição e fisca-
lizar a quem elegemos para 
fiscalizar a Justiça. Os jovens 
neste país já foram baptiza-

dos de apóstolos da desgraça, 
geração de capotagem, advo-
gados de agendas externas, 
seguidores de uma fábrica de 
sonhos inalcançáveis e muito 
mais, que nenhum apelido 
novo nos será ofensivo”, lê-
-se no documento de quatro 
páginas, onde este movimen-
to presidido por David Fardo 
lista uma série de acções que 
o PJ desenvolveu com vista 
a pressionar as autoridades 
para responsabilizar criminal-
mente os lesa-pátrias.
De 2015 a 2019 Fardo lembra 
que o PJ exigiu internamente, 
sem resposta, e perante inti-
midação e combate que estas 
dívidas ilegais fossem retira-
das da Conta Geral do Esta-
do e que o VTB da Rússia, o 
Credit Suisse e o Grupo Pri-
vinvest assumam 50 porcento 
de responsabilidade sobre o 
valor da dívida, consideran-
do que mesmo conscientes 
do perfil de risco de Moçam-
bique, da inviabilidade das 
empresas auditadas e da ilega-
lidade da operação entraram 
no negócio da hipoteca de 
uma das nações mais pobres 
do mundo, a modelo do mapa 

cor-de-rosa.
Outra observação do PJ é que 
os reguladores das jurisdições, 
por onde se realizaram e por 
onde transitaram os recursos 
financeiros movimentados pe-
los promotores e fornecedores 
envolvidos nesta fraude, pu-
bliquem o paradeiro dos valo-
res extraviados e penalizem a 
prática fraudulenta e crimino-
sa envolvida nas operações de 
contratação da dívida.

PJ defende extradição de 
Chang e todo o regime

A distribuição de tarefas, 
no histórico rombo finan-
ceiro de Moçambique, 
indica que Gregório Leão 
José, antigo director dos 
Serviços de Informação 
e Segurança do Estado 
(SISE), é quem formulou 
o pedido a Manuel Chang, 
então ministro das Fi-
nanças. Ernesto Gove, na 
qualidade de Governador 
do Banco Central, é quem 
deu a autorização. Isso 
contraria a sua versão 
dada a jornalistas de que 
a instituição que dirigiu 
durante uma década 
desconhecia os emprés-
timos.

Nelson Mucandze

Gregório  Leão 
José formulou 
o pedido de em-
préstimo de di-
nheiro, por sua 

vez, Manuel Chang, então 
ministro das Finanças, deu 
garantias do Estado e Ernesto 
Gove, na qualidade de Gover-
nador do Banco Central, au-
torizou e emitiu um documen-
to a favor.
Mas, quando foi abordado pe-
los jornalistas, em princípios 
de 2016, o antigo Governa-
dor do Banco de Moçambique 
disse a jornalistas que a ins-
tituição que dirigiu durante 
uma década desconhecia os 
empréstimos contraídos secre-
tamente e sem a autorização 
da Assembleia da República, 
como manda a Constituição 
do país.

A recente detenção de Chang, 
na África de Sul, tende a mo-
tivar as autoridades judiciais 
a trazer, embora em fragmen-
tos, os detalhes do plano ma-
quiavélico, que defraudou o 
Estado em mais de dois mil 
milhões de dólares america-
nos.
A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) fez questão 
de anunciar, num esforço de 
mostrar que está a trabalhar, 
que tem 18 arguidos em co-
nexão com a dívida pública. 
Mas, no seu expediente, re-
metido ao Tribunal Adminis-
trativo (TA), a PGR solicita 
a responsabilização financeira 
de 16 gestores públicos, que 
intervieram directamente na 
celebração e gestão de con-
tratos de financiamento das 
dívidas contraídas pelas em-
presas ProIndicus, EMATUM 
e MAM nos bancos Credit 
Suisse e VTB Capital.
Neste expediente está claro 
que o pedido para a emissão 
de garantias foi formulado 
pelo então director-geral dos 
Serviços de Informação e Se-
gurança do Estado, violando 
por isso a Lei de Probidade 
Pública. Mas, para a obten-

ção de empréstimos Chang 
teve que emitir garantias, 
sob forma de avales, corres-
pondentes aos empréstimos 
obtidos. Estes empréstimos 
beneficiaram das autorizações 
do Governador do Banco de 
Moçambique, Ernesto Gove.
A emissão das garantias feita 
por Chang foi precedida de 
pareceres favoráveis de Isal-
tina Lucas Sales e Piedade 
Macamo, directora nacional e 
adjunta do Tesouro, na épo-
ca, do director de Inteligência 
Financeira do SISE, António 
Carlos do Rosário, que tam-
bém era Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) 
das três empresas, e de Hen-
rique Álvaro Cepeda Gamito, 
que desempenhava as funções 
de assessor do ministro das 
Finanças.
Para além dos acima cita-
dos, na mesma lista constam 
os nomes de Victor Bernar-
do, Eugénio Henrique Zitha 
Matlhaba, Raúfo Ismael Irá 
e Manuel Gopo, todos admi-
nistradores da ProIndicus; 
Ivone Lichucha, Agi Anlaué, 
Hermínio Lima Alberto Tem-
be, Henrique Álvaro Cepeda 
Gamito e Cristina Matavel, 

Dívidas ocultas: Gove autorizou e depois mentiu

“No dia 15 de Março de 
2016, numa reunião na cida-
de de Nova Iorque, nome ra-
surado, juntamente com ou-
tros, forneceram informações 
falsas aos investidores sobre 
a situação económica de Mo-
çambique, os níveis de endi-
vidamento e ainda sobre as 
capacidades e intenções para 
cumprir as obrigações do 
empréstimo da EMATUM, e 
induziu-os a trocar os títulos 
do tesouro”, lê-se na acusa-
ção judicial norte-americana.
Não estão claros, na acusa-

ção, os nomes dos moçam-
bicanos que participaram 
nesta reunião com os inves-
tidores americanos em Nova 
Iorque, mas é verdade que 
estes são assuntos exclusivos 
do Ministério de Economia e 
Finanças (MEF), que desde 
2015 é dirigido por Adriano 
Maleiane, que está neste mo-
mento na longa marcha de 
reestruturação da dívida pú-
blica, para ser paga, quan-
do todas as forças vivas da 
sociedade dizem que ela não 
deve ser paga, por razões 

que todos conhecemos.
É que, segundo o MEF, o 
acordo preliminar de rees-
truturação dos títulos de 
dívida soberana mantém-se, 
apesar de a Justiça norte-
-americana ter apresentado 
provas de ilegalidades na 
contratação dos emprésti-
mos. “O Governo fez essa 
proposta e, independente-
mente de qualquer coisa, 
essa proposta mantém-se”, 
disse à Lusa o porta-voz do 
Ministério da Economia e 
Finanças, Rogério Nkomo.

Moçambique forneceu falsas informações 
aos investidores americanos

todos da EMATUM;  Nazir 
Aboodacar , Raúfo Amade Irá 
e Agi Anlaué, administrador 
executivo, todos da MAM. As 
três empresas nunca funciona-
ram plenamente, mas os re-
feridos gestores, acomodados 
em cargos de administração 
executiva e não executiva, go-
zavam de mordomias conside-
radas exageradas.
O documento remetido ao 

TA pela PGR lembra que os 
suspeitos abusaram de fundos 
públicos, fazendo pagamentos 
indevidos, financiando projec-
tos sem concurso público, as-
sinando contratos sem a apro-
vação legal do TA e usando 
dinheiro do empréstimo para 
outros fins. Eles também se 
recusaram a cooperar com a 
auditoria solicitada pela PGR 
e executada pela Kroll.

Ernesto Gove
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destaques
África Austral vai continuar a crescer em 2019

O crescimento económico da África Austral deverá registar um abrandamento no quarto tri-
mestre de 2018, mas ainda assim vai manter-se forte, em linha com o comportamento recente 

para 2019, revela Capital Economic.

Ramaphosa em Maputo 
com detenção de 
Chang na mesa 

A detenção, na África do Sul, 
do ex-ministro moçambicano 
das Finanças, Manuel Chang, 
foi um dos um dos tópicos em 
discussão num encontro, esta 
segunda-feira, em Maputo, 
entre os presidentes Cyril Ra-
maphosa e Filipe Nyusi. A de-
tenção do sul-africano Andre 
Hanekom em conexão com os 
ataques na província de Cabo 
Delgado é um outro assunto 
que não escapou da agenda 
dos dois estadistas.
O anúncio do encontro foi 
feito pela ministra dos negó-
cios estrangeiros sul-africana 
Lindiwe Sisulu, num encon-
tro com jornalistas, no qual 
abordou as recentes eleições 
no Congo Democrático e Ma-
dagáscar e a presença do país 
no Conselho de Segurança da 
ONU, a partir deste mês, se-
gundo avança VOA.
As autoridades moçambicanas 
tinham anteriormente afirma-
do que não tinham sido infor-
madas pela África do Sul da 
detenção de Manuel Chang e 
da existência de um mandado 
de captura contra o ex-minis-
tro.
Sisulu disse que essas questões 
deverão ser esclarecidas no en-
contro entre os dois chefes de 
estado.
Chang foi detido, no dia 29 de 
Dezembro, a pedido das auto-
ridades judiciais dos Estados 
Unidos onde faz face a diver-
sas acusações de fraude, subor-
no e lavagem de dinheiro no 
processo das “dívidas escondi-
das”.
Eles discordam da validação 
da detenção de Manuel Chang, 
a alegada recusa em obterem, 
da Procuradoria, informações 
mais detalhadas sobre as acu-
sações e o valor da caução co-
locada na categoria cinco do 
direito criminal sul-africano.
A defesa quer que a caução 
seja tratada no direito comum 
e mesmo assim considera que 
Chang não cometeu nenhum 
crime no território sul-africano 
e, por isso, quer a revisão das 
três decisões 

Mudumeia: A zona isolada onde a vida é tão 
pesada como as areias que lá se extraem
Chama-se Mudumeia, uma 
aldeia agora fantasma, 
onde todos têm medo de 
chegar, por milhares de 
motivos. Se os que foram 
reassentados em Nwaha-
muza, outro ponto a 
norte de Chibuto, têm os 
seus murmúrios, os que 
ainda residem nela estão 
na pior situação, quase 
esquecidos. A água é 
muito mal fornecida pelos 
chineses, sobre a energia 
eléctrica, ninguém mais 
tem esperança.

Abanês Ndanda

Quem pensa que 
Mudumeia fica 
a  l ong ínquos 
quilómetros da 
cidade de Chi-

buto está enganado. Pela sa-
ída mais curta, são só dez qui-
lómetros ou menos de Chibuto 
para a zona das operações da 
empresa chinesa. A saída da 
cidade é feita por ruelas de 
numerosas curvas, típicas 
de cidades de pouco ordena-
mento territorial. No limite 
da cidade, a paisagem huma-

namente despovoada é feita 
maioritariamente de cajueiros, 
algumas mangueiras e poucos 
canhoeiros, usando uma estra-
da de areia totalmente desar-

ranjada. Depois, cerca de dois 
quilómetros se faz em estrada 
terraplenada, concebida para 
a circulação dos poeirentos ca-
miões que transportam areias, 
maquinarias ou trabalhadores 
para a mina de areias pesadas.
Apesar de, nas suas comuni-
cações, a empresa relatar um 
cenário de total satisfação, as 
mais de 200 famílias trans-
feridas de Mudumeia para 
Nwahamuza, têm os seus mur-
múrios contra a mineradora 
chinesa Ding Sheng. As comu-

nidades acusam, por exemplo, 
a empresa de não ter pago 
indemnizações justas aquando 
do seu reassentamento.
São ao todo 229 famílias em 

Mudumeia, como diz a po-
pulação, mas que na verdade 
a aldeia comporta famílias 
das comunidades de Mudada, 
Mudumeia, Mutsikwane, Ma-
bekwane e Savene, abrangidas 
pela área das areias pesadas, 
que foi concedida pelo Gover-
no à empresa chinesa Ding 
Sheng, no distrito de Chibuto, 
na província de Gaza.
Julião Macuácua, chefe de 
uma das famílias reassentadas, 
reclamou que os valores pagos 
na indemnização não foram os 
mesmos, comparando com as 
indemnizações pagas aos re-
sidentes de outra área do dis-
trito, onde foram construídas 
uma fábrica e casas para os 
reassentados.
Alda Tovela, que conversou 
com a nossa reportagem du-
rante os 29 minutos que durou 
a viagem da cidade de Chibu-
to a Mudumeia, contou que a 
sua família foi uma das indem-
nizadas, porém reclamou o 
facto de o valor pago pela in-
demnização pela ocupação das 
machambas ter sido irrisório.
“Yhú! Quanto, não posso di-
zer, mas nós que só tínhamos 
machambas o valor que rece-
bemos é irrisório. Na tradução 
literal, não chega a sítio ne-
nhum”, disse a residente, cuja 
residência tivemos a oportuni-
dade de visitar, cerca de 2 qui-
lómetros a sul da exploração.
A nossa equipa de reportagem 
escalou Mudumeia e encon-

trou uma zona fantasma, onde 
na verdade as grandes vítimas 
são as poucas famílias que lá 
restaram nas terras que não 
interessaram aos exploradores 
das areias pesadas.
Há mais mulheres e muito 
poucos homens em Mudumeia, 
tanto que na viagem de ida e 
volta na carrinha do senhor 
M´hlongo, além do motorista 
(M´hlongo) e do seu cobrador 
de palmo e meio, o único ho-
mem era o nosso repórter.
Uma das passageiras, que se 
identificou apenas por Del-
fina, confessou o medo de 
atravessar a zona despovoa-
da, contando haver relatos de 
violações de mulheres que se 
atrevem a fazê-lo.
“Eu nunca tentei atravessar 
esta zona de cajueiros. Assus-
ta muito porque as famílias 
que viviam aqui foram todas 
transferidas para Nwahamu-
za”, relatou a companheira de 
viagem.
Pela dispersão das famílias 
mostra que quase não haverá 
um sistema de abastecimento 
de água para beneficiar todas 
as pessoas remanescentes de 
Mudumeia, sendo que entre 
as pelo menos dez famílias que 
se encontram a sul do períme-
tro de exploração e as que se 
encontram a norte do mesmo 
não são menos de 8 quilóme-
tros. O mesmo se pode dizer 
sobre as hipóteses de uma rede 
de energia eléctrica.

Além de cajueiros, mangueiras e canhueiros, não habitações ladeando a picada para Mudumeia

Quando se pode ver algumas casas, são auténticas ruinas: desabitadas
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A água é fornecida a partir de 
uma fontenária colocada ao 
lado da vedação da área de 
exploracao no lado norte.
O Magazine visitou a mesma 
e acompanhou o drama das 
mulheres de todas as idades, 
que para encher um bidão de 
25 litros com o líquido precio-
so precisam esperar longos 10 
a 12 minutos, para depois per-
correr distâncias que chegam a 
atingir 2 quilómetros.
Era cerca das 16 horas, a água 
que jorrava na única torneira 
para a comunidade, para além 
de ter sabor, é muito quente. 
“Estás a admirar? Esta água 
é assim e a bebemos assim”, 
disseram as senhoras que se 
encontravam a tirar água, ao 
mesmo tempo que gargalha-
vam acerca do espanto da nos-
sa equipa de reportagem.
O valor das indemnizações 
proposto pela empresa é o mí-

nimo estipulado por uma ta-
bela aprovada pelo Governo, 
equivalente a 12 mil meticais 
por cada cajueiro, e, ao que o 
Magazine ficou a saber, a em-
presa, de capitais maioritaria-
mente chineses, pagou o míni-
mo estabelecido. O problema, 
que alguns dos reassentados 
colocam, sobretudo os que não 
foram reassentados em virtude 
de só terem sido afectadas as 
suas machambas, tem a ver 
com o facto de nas macham-
bas haver poucas árvores.
Neste momento, na zona de 
reassentamento a empresa 
chinesa Ding Sheng ainda 
não construiu o regadio para 
o sustento das famílias, nem 
um local para o pastoreio dos 
animais.
A lei moçambicana também 
exige a construção de uma es-
cola técnica.

O negócio está a produzir 
resultados positivos
Em comun i cado  env ia -
do ao Magazine Indepen-
dente, a empresa assume 

que  o  empre end imento 
de areias pesadas da em-
presa moçambicana Ding 

Sheng Minerais, no Chibu-
to, está a produzir resulta-
dos considerados positivos, 
que correspondem ao pro-
jecto inicialmente elabora-
do pelos seus accionistas, 
o Grupo AFFEC (China), 
com 85 porcento do capital, 
e a EMEM – Empresa Mo-
çambicana de Exploração 
Mineira, SA, com os restan-
tes 15 porcento.
Esta é uma avaliação feita 
pelo Conselho de Adminis-
tração da EMEM – Em-
presa Moçambicana de Ex-
ploração Mineira, em visita 
efectuada no último mês 
do ano passado, que incluía 
uma escalada à planta de 
ensaio de processamento de 
minérios actualmente a pro-
duzir 1.000 toneladas por 
dia e as áreas. 
De acordo com o projecto 
inicial deste empreendimen-
to, a Ding Sheng Minerais 
irá instalar duas plantas de 
processamento de minérios, 
cada uma com capacida-
de de 10 mil toneladas por 
dia, altura em que a em-
presa terá empregado cerca 
de cinco mil trabalhadores 
efectivos, dos quais 80 por-

cento serão cidadãos de na-
cionalidade moçambicana. 
Actualmente, a Ding Sheng 
Minerais tem cerca de mil 
trabalhadores ao seu servi-
ço. Quanto ao escoamento 
dos minérios processados 
a partir das areias pesadas 
de Chibuto perspectiva-se a 
construção de uma estrada 
a partir da mina até Chon-
goene, onde se projecta a 
construção de um porto es-
pecífico para a exportação.
O Conselho de Administra-
ção da EMEM, Empresa 
Moçambicana de Explora-
ção Mineira, SA, visitou 
na quinta-feira, dia 06 de 
Dezembro de 2018, este 
empreendimento de areias 
pesadas de Chibuto. As ses-
sões de trabalho realizadas 
tiveram como principal ob-
jectivo aproximar as partes 
interessadas para um me-
lhor conhecimento mútuo 
no desenvolvimento deste 
empreendimento e para a 

criação de uma estratégia 
de actuação coordenada e 
integrada nas estruturas so-
ciais e públicas do distrito 
de Chibuto. 
Liderada pelo Presidente do 
Conselho de Administração 
da EMEM, SA, Dr. Celesti-
no Pedro Sitoe, a delegação 
desta empresa moçambica-
na era composta pelo Ad-
ministrador-executivo para 
o pelouro de Administração 
e Finanças, Daniel Frazão 
Chale, e pelo Administra-
dor-executivo para o pe-
louro Técnico-Operacional, 
Eduardo Alexandre, fazen-
do ainda parte uma equipa 
de técnicos jurídicos e de 
comunicação. 
A delegação da EMEM, SA 
teve a oportunidade de vi-
sitar a planta de ensaio de 
processamento de minérios, 
actualmente a produzir 
1.000 toneladas por dia, e 
as áreas sociais, que estão 
a merecer uma dedicada 

atenção por parte da Ding 
Sheng Minerais, SA. 
Em reunião com os repre-
sentantes dos accionistas fo-
ram definidas novas priori-
dades em relação a questões 
operacionais e sociais. De 
acordo com o projecto ini-
cial deste empreendimento, 
a Ding Sheng Minerais, SA 
irá instalar duas plantas de 
processamento de minérios, 
cada uma com capacida-
de de 10 mil toneladas por 
dia, altura em que a em-
presa terá empregado cerca 
de cinco mil trabalhadores 
efectivos, dos quais 80 por-
cento serão cidadãos de na-
cionalidade moçambicana. 
Actualmente, a Ding Sheng 
Minerais, SA tem cerca de 
mil trabalhadores ao seu 
serviço. 
Quanto ao escoamento dos 
minérios processados a par-
tir das areias pesadas de 
Chibuto perspectiva-se a 
construção de uma estrada 

a partir da mina até Chon-
goene, onde se projecta a 
construção de um porto es-
pecífico para exportação.
No que aos reassentamen-
tos respeita, o comunicado 
refere que cerca de 290 ca-
sas T3, das 494 previstas no 
projecto, já foram ocupadas 
por famílias reassentadas.
“As residências recebem 
energia eléctrica e benefi-
ciam do fornecimento gra-
tuito de água, através de 
um sistema de bombagem, 
tratamento e distribuição 
de água, que beneficia ain-
da a população da Vila de 
Chibuto. Na nova área resi-
dencial existem cinco salas 
de aulas provisórias e um 
bloco administrativo. Igual-
mente, numa fase provisória 
está em funcionamento um 
centro de saúde. Essa área 
contempla ainda uma igreja 
e um posto policial”, refe-
re o comunicado que temos 
vindo a citar.

É preciso muita paciência para encher um bidão de 25 litros na única torneira (quente) de Mudumeia

Dona Delfina confessa o medo para atrvessar o “deserto” e partilhou com o Magazine algumas histórias

Entrada principal da zona de exploração da chinesa Ding Sheng
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Claro que não deviam ser e mui-
tos não são, agindo pela objecti-
vidade e exprimindo o que lhes 
vai na alma e na cabeça, sem um 
compromisso filial e religioso para 
com os seus deuses políticos. 
Mas existem outros tantos cuja 
opinião é dependente da vontade 
dos seus deuses. É interessante e 
até piedoso acompanhar quanto 
um jornalista religioso e adora-
dor de deus (presidente), partido 
e governo se meta em malabaris-
mos interrogatórios e selecções de 
ângulos de abordagens jornalísti-
cas para exprimir a sua fé para 
com os seus deuses, reformulando 
e reorientando a pergunta entre-
vistadora para ajudar e forçar o 
entrevistado a conclusões confor-
madas com a doutrina e fé dos 
seus deuses partidários e gover-
namentais (do jornalista). É inte-
ressante e até piedoso ver e ouvir 
um analista adorador, servindo-se 
dos seus dotes intelectuais bem 
patentes, a meter-se em discur-
sivisações malabaristas, manuse-
ando com extraordinária compe-
tência, para racionalizar e tornar 
inteligível a sua fé para com os 
seus deuses. Muitos destes, jor-
nalistas e analistas políticos, são 
portadores de muitos e altos di-
plomas e funções universitários e, 
não se podendo colocar a questão 
da qualidade da educação recebi-
da, pode-se questionar a questão 
ética dos mesmos, o que não é 
menos prejudicial do que quem 
tenha sofrido uma baixa qualida-
de de educação. 
É bastante desanimador sinto-
nizar o aparelho (tv e rádio), as-
sim como folhear um certo jornal 
para se informar melhor sobre 
um determinado assunto público 
e deparar com a cara ou nome 

de um reconhecido analista ado-
rador, muitas vezes até dogmáti-
co, que nada mais acrescenta do 
que repetir os mesmos versículos 
de sacralidade e omnisciência 
do seu deus, não acrescentando 
mais nada aos seus interlocutores, 
numa atitude bizarra que até os 
seus deuses se envergonham. É 
que uma vez, um nosso ex-chefe 
de Estado afirmou que sintoni-
zava a BBC para se informar de 
assuntos deste seu próprio país. 
Como se pode explicar este fenó-
meno senão pelo facto de os ado-
radores cometerem excessos que 
até prejudicam os seus deuses? 
Percebe-se este zelo esmagador 
dos adoradores da Religião Políti-
ca, o que é explicado pela preten-
siosa expressão de ser “mais pa-
pista que o Papa”. Também, um 
grande jornalista revelou, em pú-
blico, que o servilismo jornalístico, 
de isenção da objectividade e da 
crítica aos desuses é mais da res-
ponsabilidade dos próprios adora-
dores dogmáticos, contando que, 
em discussão com uns colegas 
quando negavam a publicação 
duma peça jornalística porque fe-
riria o ministro de tutela, quando 
a mesma foi publicada, o ministro 
elogiou o texto e o seu escriba. 
Por estas atitudes de se transfor-
mar a política em religião quem 
sofre são os próprios deuses ado-
rados que não encontram ne-
nhum espaço crítico por quem 
seja seu membro, fazendo com 
que este deus (chefe partidário 
e/ou governamental) se engane, 
julgando-se imaculado, omnipo-
tente e omnisciente para, depois, 
de repente, se descobrir fraco e 
bastante errado nas suas decisões. 
Os jornalistas e analistas exer-
cem o seu poder e influência não 
pela adoração, mesmo que sejam 
efectivamente funcionários ou 
agentes, pois, dessa forma, estão a 
concorrer para o enfraquecimento 
do seu próprio partido, presidente 
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e/ou governo. 
Os chefes lúcidos têm de ser vigi-
lantes para com estes adoradores 
da Religião Política associados na 
sua pessoa e partido, pois, além 
do grande prejuízo que podem 
fazer cegueira da sua fé, podem 
até ser agentes do inimigo para 
os destruirem. O inimigo pode 
introduzir um adorador (agente 
infiltrado) que passe todo o tem-
po em preces que adormeçam o 
seu chefe, exactamente para este 
cometer erros e ser derrubado, ao 
mesmo tempo que tecem intrigas, 
junto do chefe, contra quem seja 
crítico a este. 
Mandela, um dos homens lúci-
dos deste planeta, apreciava ser 
criticado. Escreve que “nas reu-
niões [das instituições partidárias, 
governamentais, etc.], afirmei 
muitas vezes que não queria ca-
maradas fracos ou marionetes que 
aceitassem qualquer coisa que eu 
dissesse, pelo simples facto de eu 
ser presidente… Fiz apelo a um 

relacionamento saudável, que nos 
permitisse abordar as questões, 
sem hierarquias, mas em pé de 
igualdade, em que cada um dos 
camaradas pudesse expressar os 
seus pontos de vista sem receio de 
vitimização ou marginalização”. 
E conta, sem complexos, como ele 
aprecia os que o criticam: “Wal-
ter Sisulu e Khatrada [meus ami-
gos e camaradas de prisão] têm, 
em comum, uma característica 
que faz parte da nossa amizade 
e que eu valorizo muito: … nunca 
hesitam em criticar os meus erros 
e, ao longo da minha carreira po-
lítica, têm sido o espelho através 
do qual me posso ver a mim pró-
prio”. 
Noutra ocasião, Mandela infor-
ma sobre a crítica e autocrítica 
a que fora sujeito: “O Executivo 
admoestou-me e fez-me notar que 
as atitudes impulsivas a que tinha 
apelado eram não só prematuras 
como perigosas… Reconheci a jus-
teza da censura e daí em diante 

advoguei publicamente a política 
de não-violência”. 
Se os chefes, para o seu endeu-
samento, rodearem-se dos “yes 
man”, o seu fim será inglório. E 
um dia vamos saber que a CIA e 
outros aparelhos securitários, em 
vez de se servirem dos desgastan-
tes e violentos recursos militares, 
assim como de algumas ONGs 
para executar e derrubar os go-
vernos, se servem de adoradores 
religiosos camuflados em jornalis-
tas e analistas políticos para atin-
girem os seus objectivos, em ope-
rações pouco dispendiosas, pois se 
tratará de pagar bem uns poucos 
figurantes (jornalistas e analistas 
políticos) para rezarem ladainhas 
de omnisciência e omnipotência 
dos seus chefes para estes ador-
mecerem confiantes e acordarem 
derrubados. 
São estas as consequências da 
prática da Religião Política prati-
cada pelos adoradores desta nova 
ciência. 
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Congresso que se 
espera de mudança

Lucílio Gomes, 42 anos depois(1)

Oito meses após a morte do 
presidente do maior par-
tido na oposição, Afonso 
Dhlakama, vítima de doen-
ça, a Renamo vai de 15 a 
17 de Janeiro realizar o seu 
VI Congresso, na serra da 
Gorongosa, seu bastião, na 
província central de Sofala.
Mais de 500 pessoas, entre 
delegados e convidados na-
cionais e estrangeiros, tes-
temunham a partir de hoje 
o VI Congresso da perdiz, 
numa altura em que se avi-
zinham as quintas eleições 
gerais desde que Moçambi-
que se tornou num Estado 
de direito democrático.
O VI Congresso da Rena-
mo, que tem como um dos 
pontos de agenda a dis-
cussão aberta da vida do 
partido e a elaboração da 
estratégia para a participa-

ção nos pleitos que se avizi-
nham, vai igualmente eleger 
os novos membros dos ór-
gãos do partido, nomeada-
mente a Comissão Política, 
o Conselho Nacional, a di-
recção das delegações pro-
vinciais, e não só.
O momento mais alto des-
te congresso, que se raliza 
44 anos depois da fundação 
da Renamo e sem Afonso 
Dhlakama, será a eleição de 
um novo presidente do par-
tido, cujo escrutínio interno 
se espera bem disputado, a 
avaliar pelos canditados que 
publicamente se apresenta-
ram, cada um a seu jeito, 
como certos para liderar o 
maior partido na oposição 
em Moçambique.
Trata-se do coordenador 
interino, Ossufo Momade, 
Elias Dhlakama, irmão do 

falecido presidente da per-
diz; Manuel Bissopo, actual 
Secretário-geral da Rena-
mo, Hermínio Morais, qua-
dro sénior e comandante da 
guerrilha da Renamo duran-
te a guerra civil.
Olhando para o número de 
candidatos e potenciais fi-
guras adivinha-se uma elei-
ção renhida, uma vez que 
cada um, no seu momento, 
marcou a sua trajectória no 
partido, embora desde a ex-
pulsão de Raul Domingos 
do partido, nos últimos 10 
a 15 anos, a liderança de 
Afonso Dhlakama não dava 
margem para o aparecimen-
to de um sucessor.
É que Raul Domingos, an-
tes de ser expulso da Rena-
mo em 2000, naturalmen-
te se vinha firmando como 
delfim de Afonso Dhlakama. 

Era rotulado interna e ex-
ternamente como o número 
dois na Renamo, título con-
quistado graças ao seu per-
curso no partido. Com o seu 
afastamento o vazio em ter-
mos de sucessores foi engo-
lido pela carismática e des-
tacável liderança de Afonso 
Dhlakama.
Hoje, a Renamo, órfão do 
seu líder, deve reeguer-se e 
continuar com a sua luta de 
alcançar o poder. Mas para 
se chegar ao poder é preciso 
ter um líder capaz, inspira-
dor e influencidor de mu-
danças.
Espera-se que dos quatro 
candidatos que se apresen-
tam como certos para li-
derar a Renamo saia aque-
le que seja escolhido pela 
maioria dos congressistas. 
O candidato ganhador não 

precisa decalcar o estilo de 
liderança de Afonso Dhlaka-
ma, mas sim se apropriar 
da causa-maior que é a de 
alcançar o poder.
Ao novo l íder espera-se 
igualmente que dê conti-
nuidade ao diálogo político 
com o Governo da Frelimo 
para o alcance da paz efec-
tiva. Aliás, o novo líder da 
Renamo, antes de tudo, 
deve fazer tudo ao seu al-
cance para que a família re-
namista se reencontre, uma 
vez que esta eleição interna, 
vista como histórica, divi-
diu o partido. Urge rapida-
mente ao novo presidente 
da Renamo reunir os mem-
bros para a causa-maior, 
porque as eleições que se 
avizinham são cruciais para 
quem quer chegar ao poder 
e governar.

editorial

O Victor Marrão ligou-me 
e disse-me tinha alguém 
que me queria ver.  Eu dis-
se tudo bem digam a hora 
e local que eu lá vou. E as-
sim foi… Ao fim do dia fo-
mos nos encontrar no Maria 
Café. 42 anos depois eu, Lu-
cílio Gomes e Victor Marrão 
os três juntos. Fiquei curioso 
da estória dele e do que ele 
achou de Tete 43 anos de-
pois… o seu objectivo prin-
cipal era visitar a campa 
do irmão falecido e enter-
rado em Tete. Vamos ouvir 
a estória dele na primeira 
pessoa: “Chamo-me Lucílio 
Gomes da Fonseca, nasci em 
Chicumbane, Gaza, no dia 9 
de Junho de 1945. Vim para 
Tete em 1955, com quase 10 
anos porque o meu pai foi 
transferido por motivos po-

líticos para Tete. Tete era 
conhecida por a terra dos 
mortos-vivos. Os teus pais 
chegaram em 1955. O meu 
pai trabalhava nas Obras 
Públicas, era conhecido pelo 
Gomes das Obras Públicas. 
Era mecânico. A minha mãe 
era doméstica. Chamava-se 
Isaura da Conceição Dias. 
Eramos 5 irmãos. Em 1948 
há um militar que descobre 
a garganta de Cahora Bas-
sa e transmitiu ao Adminis-
trador local da localização 
daquela garganta para ser 
aproveitada. Posteriormente, 
havia um Engenheiro cha-
mado Perdigoto juntamente 
com o Engenheiro Godinho 
sobrevoaram o local e co-
meçaram a fazer estudos e 
pesquisas. Na altura estava 
a ser construída a barragem 
do Karibe. A partir de 1964 
começaram a ser criadas as 
infra-estruturas para apoio à 
construção da barragem sob 
a direcção do Sr. Eng. Cas-

tro Fontes, com escritórios 
em Lisboa no Ministério do 
Ultramar. Foi criado o GPZ, 
Gabinete do Plano do Zam-
beze, e deu-se início ao recru-
tamento do pessoal técnico e 
administrativo para o apoio 
da construção da barragem. 
Criou-se um bairro conheci-
do por bairro do GPZ onde 
ficaram alojados todos os 
técnicos. Entre 1964 e 1968 
foi criada uma sociedade 
com a designação de ZAN-
CO com administradores 
de várias nacionalidades, os 
quais prepararam o início da 
construção da barragem. Em 
1968 todos os equipamentos 
necessários, nomeadamente 
material pesado foram en-
viados para Cahora Bassa a 
partir da Beira por via ter-
restre e que demorava quatro 
dias a chegar. No Songo fo-
ram criadas infra-estruturas 
necessárias nomeadamente, 
hospital, bancos, casa para 
os médicos, cantina para al-

bergar cerca de 10 mil pesso-
as. Os turnos da construção 
da barragem eram de 24 ho-
ras, com uma percentagem 
grande de trabalhadores de-
signados por marteleiros (os 
que partiam pedra). O início 
da construção da barragem 
veio valorizar Tete, permitin-
do a pavimentação das ruas, 
da estrada de Tete – Beira, 
a estrada de Tete – Songo e 
a ponte Samora Machel foi 
inaugurada em 1972. Com 
isto houve um grande incre-
mento na parte económica 
com inauguração de casas 
comerciais, stand de automó-
veis, etc. Tete passou a ser 
visitada por cidadãos estran-
geiros de África e do resto 
do Mundo. Na altura a bar-
ragem de Cahora Bassa foi 
considerada uma infra-estru-
tura das melhores do Mundo 
pelo aproveitamento que fez 
da garganta e tudo indicava 
que seria o maior fornecedor 
de electricidade de África. 

Sobre as Minas, tenho a di-
zer que as Minas de Moatize 
foram “descobertas” nos anos 
40 e foi contratado pelo Go-
verno Português um Consór-
cio Americano para estudo 
económico e de viabilidade 
das minas. Feito o estudo o 
Consórcio informou o Estado 
Português que a sua viabili-
dade era grande e que esta-
riam disponíveis para explo-
rar o minério na proporção 
de 60% para eles e 40% para 
Portugal. O Governo de Sa-
lazar recusou, eles queriam 
o inverso. Entretanto foi 
construída a Vila de Moati-
ze. Com a recusa do Gover-
no Português os americanos 
abandonaram o projecto e 
regressaram aos EUA. No 
início dos anos 50 foi cons-
tituída uma sociedade com 
capital estrangeiro francês. 
Era uma sociedade limitada 
cuja designação passou a ser 
conhecida por Carbonífera de 
Moatize. 

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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Universidades proliferam sem 
observância de normas

Jornalista encarcerado 
no quartel em Cabo 
Delgado

Já lá vão duas semanas que 
Amade Abubacar, jornalista 
da Rádio Comunitária de Na-
cedje, em Cabo Delgado, foi 
detido pela Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), 
supostamente por ter fotogra-
fado centenas de famílias que 
estão a abandonar as aldeias 
remotas do distrito de Maco-
mia, devido à intensificação 
dos ataques armados. 
Naldo Chivite, do Fórum Na-
cional das Rádios Comuni-
tárias (FORCOM), disse em 
conversa com o Magazine In-
dependente que esta detenção 
constitui uma grave violação 
do artigo 48 da Constituição 
da República de Moçambique 
(CRM), que, logo no número 
um, aclara que “todos os ci-
dadãos têm direito à liberda-
de de expressão, à liberdade 
de imprensa, bem como o di-
reito à informação”.
De acordo com o FORCOM, 
“achamos que é uma grande 
violação dos direitos huma-
nos. Estamos preocupados 
porque isso está a acontecer 
com grande incidência nos úl-
timos tempos”.
Enquanto isso, o MISA-Mo-
çambique diz em comunica-
do de imprensa que ficou a 
saber, através de fontes mi-
litares, que Amade Abuba-
car se encontra encarcerado 
no Quartel Militar das For-
ças Armadas da Defesa de 
Moçambique, no distrito de 
Mueda.
No comunicado, emitido na 
semana passada, entende que 
Abubacar está ilegalmente 
detido, pois o prazo para ser 
apresentado ao juiz de causa, 
que é de 48 horas, foi larga-
mente violado. 
Por seu turno, a Amnistia In-
ternacional apela às autorida-
des moçambicanas a libertar 
imediata e incondicionalmen-
te o jornalista Amade Abu-
bacar da detenção arbitrária 
pelas forças militares e pôr 
termo à crescente repressão 
dos jornalistas.

nacional
Três mortos e um ferido em ataque de grupo armado 

Um grupo armado matou três pessoas, incluindo uma por decapitação, e feriu gravemente uma 
quarta, durante um ataque na noite de quinta-feira da semana passada à aldeia de Manilha, dis-

trito de Mocímboa da Praia, norte de Moçambique, segundo Angola Press, citada pela Lusa.

Em Gaza e Tete, pelo 
menos quatro escolas 
do ensino superior que 
funcionavam sem alvará 
não poderão leccionar 
no presente ano, por não 
reunirem os requisitos 
mínimos e estarem em 
desconformidade com 
o decreto que regula o 
licenciamento e funcio-
namento das escolas do 
ensino superior. Por outro 
lado, o Magazine tem 
conhecimento de escolas 
que com conhecimento 
das delegações provin-
ciais laboram sem alvará.

Nelson Mucandze

Há muito que a 
proliferação de 
instituições de 
ensino superior 
em Moçambique 

é assunto de debate nos hotéis 
da capital. Entretanto, com o 
encerramento de uma e outra es-
cola e estudantes a ser prejudica-
dos o debate aumenta.
Em 2010, por exemplo, o mi-
nistério que superintende o en-
sino superior, hoje Ministério 
da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico-Profissional, 
fiscalizou instituições de ensino 
e deu um prazo de cinco anos 
para que as suas sedes e as de-
legações resolvessem as anoma-
lias detectadas, que passam pela 
falta de alvarás, precariedade de 
infra-estruturas, falta de labora-
tórios, bibliotecas e docentes não 
qualificados, problemas que, de 
acordo com o corpo docente, des-
cambam na falta de pagamentos.
Quase oito anos passaram e qua-
se nada mudou, havendo insti-
tuições que não têm metade des-
te tempo mas já funcionam sem 
alvará. É que as 52 instituições 
do ensino superior reconhecidas 
pelo Governo foram criando de-
legações em diferentes províncias 
sem a devida autorização.
Apesar da falta de vontade em 
denunciar por parte do minis-

tério, a nossa reportagem soube 
que, na província de Gaza, a 
Escola Superior de Economia e 
Gestão (ESEG), Unidade Orgâ-
nica de Chókwè, conforme lê-se 
no ofício nr 909/MCTESTP/
GM/820/2018, de 12 de Dezem-
bro, não pode desenvolver acti-
vidades a partir de 2019 e deve 
“responsabilizar-se pelos direitos 
dos estudantes, corpo docente e 
técnico administrativo”.
A razão é que não possui os re-
quisitos mínimos para o fun-
cionamento e está em descon-
formidade com o preceituado 
no Decreto nr 46/2018 de 1 de 
Agosto - Regulamento de Licen-
ciamento e Funcionamento das 
Instituições de Ensino Superior, 
assim, “não se autoriza a emissão 
do Alvará”, mas não se explica 
como funcionava sem Alvará.
Ainda em Dezembro passado, 
o mesmo tratamento foi dado 
à Unidade Orgânica do Institu-
to Superior Monitor (ISM) e à 
Unidade Orgânica de Instituto 
Superior de Gestão de Negócios 
(ISGN), ambas de Xai- Xai, na 
província de Gaza.
Em Tete, a delegação do Insti-
tuto Superior de Gestão, Comér-
cio e Finanças (ISGECOF) não 
deverá funcionar este ano. Em 
causa está a falta de requisitos 
para o efeito, já que aquela insti-
tuição vem operando em descon-
formidade com o preceituado no 
Regulamento de Licenciamento e 
Funcionamento das Instituições 
de Ensino Superior (Decreto nº 
46/2018, de 1 de Agosto).
O facto surge no âmbito de um 
trabalho de monitoria que está 
a ser feito pelo ministério que 
tutela o ensino superior, relati-

vamente à regularização de al-
varás das instituições de ensino 
superior (IES). 
Mas não são só instituições do 
ensino superior que trabalham 
à margem, as instituições do 
ensino técnico-profissional tam-
bém seguem a máfia das uni-
versidades, é o caso do Institu-
to de Ciências de Saúde Tenha 

Esperança, (Insiste), em Cuam-
ba, na província do Niassa.
Uma pergunta que não encon-
tra resposta é como é que as 
delegações provinciais autori-
zam o funcionamento destas 
instituições sem Alvará, docu-
mento que autoriza a abertura 
das portas das instituições de 
ensino. Mas o problema não se 
limita na sua posse, há escolas 
que depois de serem atribuídas 
o Alvará introduziram novos 
cursos e não actualizaram a sua 
documentação.
Cerca de 132 instituições do en-
sino superior foram fiscalizadas, 
tendo os técnicos constatado 
que 28 não possuíam as mais 
elementares condições para fun-
cionar. No caso de Tete, além 
do ISGECOF, das restantes 27 
IES que foram inspeccionadas 
há outras a serem alvo de en-
cerramento a breve trecho.
Lembre-se que apesar desse 
universo das IES, nenhuma 
universidade consta das 100 
melhores de África no último 
ranking.

Um total de 75.268 pensionistas 
do Sistema de Segurança So-
cial Obrigatória será submetido 
à Prova Anual de Vida (PAV) 
2019, cuja cerimónia de lança-
mento teve lugar na semana pas-
sada, na cidade da Matola, pro-
víncia de Maputo. 
A decorrer até ao dia 10 de Abril 
de 2019, a Prova Anual de Vida, 
prevista no nº 1 do artigo 83 do 
Regulamento da Segurança So-
cial Obrigatória, aprovado pelo 
Decreto nº 51/2017, de 9 de 
Outubro, é um acto através do 
qual o Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS) comprova 
a existência física do titular da 
pensão de modo a manter o di-
reito ao recebimento da respecti-
va prestação mensal. 
Para o efeito, o INSS criou bri-
gadas técnicas, que estarão ins-
taladas durante este período em 
locais previamente indicados, 
nomeadamente nas cidades e nos 
distritos para o atendimento dos 
pensionistas.
Para a realização da PAV, os 
titulares das pensões, designada-
mente os pensionistas de velhice, 
de invalidez e de sobrevivência, 

devem ser portadores do bilhe-
te de identidade e do cartão de 
pensionista. 
A cerimónia de lançamento foi 
dirigida pelo presidente do Con-
selho de Administração (PCA) 
do INSS, Francisco Mazoio, que, 
na ocasião referiu que, mais do 
que comprovar a existência física 
do titular da pensão, este exer-
cício evita eventuais pagamentos 
indevidos dos benefícios relativos 
aos pensionistas.
Segundo o PCA do INSS, dos 
75.268 pensionistas registados a 
nível nacional, 29.300 são de ve-
lhice, 1.391 de invalidez e 44.577 
de sobrevivência, aos quais o 
INSS garante continuar a intro-
duzir políticas e programas que 
assegurem o seu conforto e bem-
-estar.
“A Prova Anual de Vida é um 
acto de aproximação constante 
entre o INSS e os seus utentes, 
que, ao longo das suas vidas, de-
ram muito para que hoje, tanto 
eles assim como os seus familia-
res, não estejam em situação de 
desprotecção porque souberam 
fazer as suas poupanças”, referiu 
Francisco Mazoio.  

Mais de 75.000 pensionistas 
submetidos à Prova Anual de Vida
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No dia 15 de Ja-
neiro deste ano, 
portanto hoje, o 
Presidente Fili-
pe Nyusi com-

pleta quatro anos de gover-
nação. Faltam precisamente 
doze meses para o fecho do 
mandato de cinco anos que o 
povo moçambicano conferiu 

ao jovem engenheiro.
Para assinalar estes quatro 
anos de governação o nosso 
Jornal ouviu personalidades 
que acompanham no dia-a-
-dia a actividade governati-
va, muitos dos quais fazem 
parte e conhecem as dinâmi-

cas inerentes.
O balanço que fazem é po-
sitivo. Assinalam que muito 
podia ser feito se a conjuntu-
ra fosse outra, e nós concor-
damos com essa análise. Há 
números e outros dados que 
comprovam que há obra fei-
ta.
Na verdade, o Presidente 

Nyusi tenta fazer o seu me-
lhor, juntamente com o seu 
Governo. Desde 2015 quando 
herdou a governação que os 
contextos em que actua são 
difíceis. Desde as calamida-
des naturais, e teve que gerir 
as crises económicas provo-

cadas internamente ou inter-
nacionalmente. Nyusi faz das 
tripas o coração, lutando por 
resultados melhores que ate-
nuam o sofrimento das popu-
lações.
E como se diz na gíria, Nyu-
si está a fazer omeletes sem 
ovos, o que é obra. E como 
se vê, saem ovos de qualida-

de.
Sem muito dinheiro, há es-
tradas em construção um 
pouco por todo o país. Há 
hospitais e postos de saúde 
que se erguem. Há escolas a 
serem erguidas e equipadas 
com os poucos recursos de 

que o país dispõe.
Há salários, poucos, é ver-
dade, a serem pagos em de-
vido tempo aos milhares de 
funcionários do Estado. Há 
um país a andar, apesar de 
o mesmo possuir inúmeros e 
poderosos inimigos que lhe 
querem travar, conforme se 
vê pela violência armada in-

justificada em Cabo Delgado.
Finalmente, há paz no país, 
que se espera dure para sem-
pre.
Portanto, nesta casa tam-
bém achamos que o balanço 
dos quatro anos de Governo 
Nyusi é positivo. Aguarde-

mos que o ritmo e sinais po-
sitivos sejam continuados nos 
próximos 12 meses e o ciclo 
governativo feche bem, até à 
realização das eleições de Ou-
tubro próximo.   
Há desafios enormes pela 
frente. É por isso que o país 
precisa de liderança forte. 
Mesmo nas famílias há, todos 

os dias, desafios por enfren-
tar. Por isso desejamos mui-
ta força ao Presidente Nyusi 
e ao seu Governo, pois um 
sistema político estável está 
em condições de pensar me-
lhor para o seu povo.  

Lourenco Jossias 

Filipe Nyusi: Quatro anos de obra 
feita num contexto difícil!
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PM diz que o mérito pelo sucesso é do 
povo que se empenhou na produção

O Primeiro-mi-
nistro Carlos 
Agostinho do 
Ro sá r i o  não 
tem dúv idas 

de que o balanço dos primei-
ros quatro anos do presente 
quinquénio é positivo. 
Para Do Rosário, o sucesso 
se deve a uma combinação 
benéfica de factores, nomea-
damente uma direcção foca-
da nos objectivos, um povo 
trabalhador e confiante.
Diante dos tempos compli-
cados por que se passou, 
salienta o dirigente, que por 
um lado “temos a sorte de 
ter um bom comandante”.
“Por outro lado, o suces-
so se deveu ao empenho da 

população e ao acato das 
mensagens de apelo para 
o aumento da produção e 
da produtividade. A isto 
se associa a confiança que 
a população depositou no 
Governo, a paciência e a 
compreensão, sobretudo nos 
momentos difíceis”, salienta 
o Primeiro-ministro.
Num outro ponto, Do Ro-
sário refere-se à combinação 
de esforços que foram sendo 
feitos para o incentivo de 
iniciativas de produção, “so-
bretudo a produção agrária, 
para onde soubemos fazer 
com que toda a população 
pudesse ter comida. Toda 
gente pegou na enxada, 
quando há produção os 

preços baixam e todos nós 
sentimos os efeitos. A par 
disso definimos outras áreas 
estratégicas como a energia, 
sem esquecer os aspectos 
monetários, como baixar a 
inflação, em coordenação 
com o Banco de Moçambia-
que”, explicou Carlos Agos-
tinho do Rosário.
Em termos económicos, o 
crescimento económico de 
2018 estima-se em cerca de 
4%, o que marca uma inver-
são da tendência negativa 
registada nos últimos três 
anos.
Esta cifra coloca a econo-
mia moçambicana como 
uma das que mais cresce 
na região austral, ocupando 

Receitas só cresceram nos 
últimos quatro anos e a despesa baixou

De acordo com o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, 
as receitas do Estado não pararam de crescer nos primeiros quatro 
anos do actual ciclo governativo e as perspectivas são ainda melhores 
para 2019. A título ilustrativo, se em 2014, último ano do anterior quinquénio, 
as receitas foram de 156 mil milhões de meticais, em 2015 as receitas se manti-
veram nesse nível. Porém, em 2016 cresceram para 166 mil milhões, em 2017 passa-
ram para 186 mil milhões e em 2018 atingiram 223 mil milhões de meticais.

No ano passado, de acordo 
com dados da Fazenda nacio-
nal, a despesa corrente ficou 
nos 184 mil milhões, isso pro-
duziu um saldo corrente de 
39 mil milhões de meticais.
No que diz respeito à conten-
ção, que tem vindo a ganhar 
tónica, se em 2014 a despe-
sa do Estado representava 
43.1% do Produto Interno 
Bruto (PIB), em 2015 baixou 
para 34%, em 2018 situou-se 

nos 30.5% do PIB.
Ainda no campo das finanças 
públicas foram aprimorados 
os mecanismos, alargando-se 
a base tributária. Isso permi-
tiu aumentar a arrecadação 
de receitas na ordem de 152 
milhões de meticais, corres-
pondentes a cerca de 68% da 
previsão anual.
Introduziu-se o catálogo de 
bens e serviços, o cadastro 
de empreiteiros, fornecedo-

res de bens e prestadores de 
serviços e fixamos os preços 
de referência do mercado, 
sendo que com esta e ou-
tras medidas se pretende au-
mentar a competitividade, a 
transparência nos processos 
de aquisição e no relacio-
namento entre o Estado e 
o sector empresarial, sobre-
tudo no cumprimento das 
obrigações contratuais das 
partes.

assim o sétimo lugar, numa 
média regional de 3.55%. 
Em termos de valorização 
da moeda, Do Rosário dis-
se que “após termos atingi-
do um nível de inflação, no 
pico da crise, de 25.27% em 

2016, no terceiro trimestre 
de 2018 a inflação regista-
da foi de 4.89%, mantendo-
-se assim a tendência de 
estabilização alcançada em 
2017, onde a inflação foi de 
5.67%”.

Carlos Agostinho do Rosário
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Vuma considera que 2018 é ano de 
recuperação e que 2019 será melhor

O Presidente do Conselho Di-
rectivo da Confederação das 
Assossiações Económicas de 
Moçambique (CTA), Agosti-
nho Vuma, centra a sua ava-
liação na estabilidade macro-
-económica e estabilidade 
político-militar. Em relação ao 
ano de 2018, Vuma o descre-
ve como de recuperação, sendo 
verdade que os resultados de 
tal recuperação poderão vir a 
ser sentidos pelo grosso dos ci-
dadãos em 2019 corrente.

Quanto à estabilidade macro-
-económica, “não é fácil fazer 
uma inversão inflacionária de 
cerca de 30% para menos de 
5% em dois anos, sem apoio 
directo dos parceiros de coope-
ração”.
Em suma, Agostinho Vuma 
considera que a situação eco-
nómica do país mostra uma 
recuperação. “Nós advogamos 
por medidas e reformas do 
lado da consolidação fiscal, 
mas também do lado da po-

lítica monetária, e tenho dito, 
muitas vezes, que se olharmos 
para aquelas medidas que fo-
ram implementadas pelo Ban-
co de Moçambique vimos a 
introdução de taxa indexante 
única para a taxa de juro e 
também vimos a taxa de re-
ferência que foram essenciais 
para rediuzir a taxa de juros”, 
salientou Agostinho Vuma.
 “Quando nós fazemos a ava-
liação económica de um país 
muitas vezes podemos trazer 
esses números, são dos eco-
nomistas e eu não sou, mas o 
que precisamos saber é qual é 
o impacto na vida real. Eu di-
ria, nós classificamos o ano de 
2018 como o ano de recupe-
ração económica, entretanto, 
esta recuperação económica 
resolveu o ciclo de inflação, 
mas ainda não trouxe liquidez 
nas empresas. As empresas 
continuam com problemas de 
liquidez, como efeito dominó, 
não temos dinheiro no cida-
dão, não há ainda liquidez na 
praça”, avaliou o ano recém 
findo de 2018, esclarecendo 
que o fim pretendido com 
todas as medidas de melho-
ria da economia é que haja 
comida na mesa do cidadão, 
o que poderá vir a acontecer 
este ano.

A Saúde é dos sectores que 
mais cresceram nos últimos 
quatro anos. A expansão 
da rede sanitária, a cons-
trução e apetrechamento de 
laboratórios e armazéns de 
medicamentos e material 
médico são a parte mais vi-
sível dessa evolução. 
Para a ministra da Saúde, 
Nazira Abdula, os quatro 
anos foram marcados por 
grandes realizações.
Esta é, aliás, a prossecu-
ção do Plano Quinquenal 
do Govermo 2015-2019 que 
prescreve, no pilar II  - De-
senvolvimento do Capital 
Humano e Social - a pres-
tação de serviços sociais 
básicos de qualidade e aces-
so equitativo à educação, 
cuidados de saúde, água, 
saneamento e habitação.
Nesta prioridade, o objecti-
vo estratégico é expandir o 
acesso e melhorar a quali-
dade dos serviços de Saúde, 
reduzir a mortalidade ma-
terna, a morbi-mortalidade 
por desnutrição crónica, a 
malária, tuberculose, HIV, 
doenças não transmissíveis 
e preveníveis.
De acordo com a ministra 

da Saúde, Nazira Abdula, 
“todos os investimentos 
neste sector estão a ser re-
alizados tendo como fim 
último a melhoria de quali-
dade e acesso universal aos 
cuidados de saúde em Mo-
çambique”.

Rede sanitária é a face mais 
visível do crescimento do 
sector da Saúde

Neste quinquénio, Moçambi-
que expandiu a rede sanitária 
em 156 novas unidades para 
a oferta de cuidados de saúde 
mais diferenciados à população 
moçambicana.
No conjunto das unidades que 
entraram em funcionamento 
de 2015 a 2018 destacam-se o 
Hospital Central de Quelima-
ne, o primeiro construído de 
raiz no período pós-Indepen-

dência; a implantação, também 
de raiz, do primeiro serviço de 
radioterapia em Moçambique, 
em Maputo, a inauguração dos 
hospitais distritais de Mapai, 
Manhiça, Monapo e Memba.
“Uma avaliação preliminar dos 
quatro anos de implementação 
do Plano Quinquenal mostra 
que foram construídos 152 cen-
tros de saúde, tornando o ser-
viço de saúde mais acessível e 

mais próximo a mais de dois 
milhões de moçambicanos”, 
considera Abdula. 
Estes investimentos do Gover-
no moçambicano e parceiros de 
cooperação reduzem as distân-
cias a percorrer para as unida-
des sanitárias para menos de 
12 quilómetros contra os ante-
riores 13. 
A inauguração do Hospital 
Central de Quelimane, por 

exemplo, permitiu que toda 
a zona Norte tivesse mais um 
hospital de referência e de va-
lências especializadas, o que se 
está a traduzir na redução da 
pressão sobre os hospitais cen-
trais de Nampula, Beira e Ma-
puto.
Apenas a título ilustrativo, o 
Hospital Central de Quelima-
ne diminui a sobrecarga sobre 
os outros hospitais centrais 

em cerca de 1200 cirurgias de 
grande vulto por ano, o que, 
acima de tudo, concorre para a 
melhoria de qualidade de vida 
e de saúde da população.
Esta unidade hospital tem 
também o mérito de reduzir o 
impacto familiar e económico 
das transferências e baixar a 
morbi-mortalidade pelo acesso 
imediato aos cuidados especia-
lizados.

Construídas 156 novas unidades sanitárias

Agostinho Vuma

Nazira Abdula
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Q
ual é a 
avaliação 
global que 
faz da go-
vernação 

do Presidente Nyusi nos 
primeiros quatro anos 
do seu mandato?

Tomás  Mato la  (TM) 
–  No meu ponto de vista, a 
avaliação global da governa-
ção do Presidente Nyusi nos 
primeiros quatro anos do seu 
mandato é muito positiva, 
sobretudo tendo em conta as 
condições em que encontrou 
o País e o ambiente adverso 
(interno e externo) em que 
teve que trabalhar durante 
estes quatro anos. Ora veja-
mos, o Presidente Nyusi, ini-
cia o seu mandato em 2015 
num contexto de muitas ad-
versidades, nomeadamente, 
económicas, financeiras, po-
líticas, geopolíticas e sociais, 
caracterizado por choques 
externos, mormente, a desa-
celeração da economia glo-
bal, a fortificação do dólar 
com impactos negativos nas 
economias emergentes e em 
desenvolvimento, a queda 
dos preços das mercadorias 
com impactos devastadores 
nas economias exportadoras 
de matérias primas como é o 
caso de Moçambique, queda 
do apoio directo ao Orçamen-
to Geral do Estado entre ou-
tros.
 Estes choque exógenos resul-
taram em choques internos 
nos principais indicadores de 
desempenho, nomeadamente, 
na queda das Reservas In-
ternacionais Líquidas (RILs), 
Depreciação da moeda domés-
tica e consequente aumento 
do custo das importações, o 
que acelerou o crescimento 
da inflação por via da infla-
ção importada, tendo muito 
rapidamente atingido os dois 
dígitos. Como forma de miti-
gar ou conter a contínua ace-
leração da inflação, o Banco 
central viu-se obrigada a ini-
ciar um ciclo de política mo-
netária restritiva, através do 
aumento das taxas de juro de 
referencia, que chegaram a re-
gistar uma variação de mais 
de 1000 pontos base num es-

paço de menos de dois anos. 
Com estas medidas que im-
pactaram de forma signifi-
cativa e imediata o custo do 
dinheiro, o crédito a econo-
mia reduziu drasticamente e 
as dificuldades instalaram-
-se no seio do sector priva-
do, em particular nas Micro, 
Pequenas e Médias Empresas 
- MPME’s. Como consequên-
cias inevitáveis, a deteriora-
ção do défice da conta corren-
te, a queda das exportações, 
e, entre outas, a queda da 
oferta e da demanda agre-
gadas, desembocaram numa 
desaceleração da actividade 
económica, duma economia 
que nos últimos dez anos até 
então, crescia em média, 
cerca de 7.4%, um patamar 
acima da média da África 
subsaariana. 
Mas por outro lado, e no 
mesmo período (2015 e 
2016) o País enfrentava 
uma instabilidade polí-
tico-militar e calamida-
des naturais que, por 
sua vez, devastaram e 
sobretudo amputaram 
significativamente os 
esforços governamen-
tais e privados dos 
moçambicanos. 
Foi nesse contexto 
que, o Presidente 
da República e o 
seu governo tive-
ram que governar 
e se reinventar 
para ainda as-
sim, encontrar 
so luções  para 
a melhoria da vida dos mo-
çambicanos tal como foi o 
seu compromisso a quando a 
tomada de posse como Pre-
sidente da República de Mo-
çambique.

 Mas concretamente, 
pode enumerar algumas 
medidas que perante 
estas adversidades, foram 
tomadas pelo Presidente 
e o seu Governo, e que na 
sua óptica foram deter-
minantes para reverter a 
tendência das coisas de 
modo que, agora, passa-
dos quatro anos, se possa 

fazer uma avaliação positi-
va conforme refere?

TM – Num contexto tão ad-
verso quanto o descrito, a as-
túcia e criatividade do Presi-
dente e do seu governo foram 
determinantes. No domínio 
político, a coragem, humil-
dade e perspicácia com que o 
Presidente lidou com a crise 
político-militar nas negocia-
ções com o líder da Rena-
mo, foram sobremaneira 
determinantes para o resta-
belecimento da Paz, e com a 
Paz, o reatamento da cir-
culação de pes-
soas e 

bens, entre as três regiões do 
País, relançou a comercializa-
ção e a produção nacional, as-
segurando assim a cobertura 
da demanda doméstica pela 
oferta doméstica e, reduzindo, 
consequentemente as impor-
tações de bens básicos produ-
zidos no País. 
No domínio económico, as 
medidas tomadas pelo gover-
no de relançamento da produ-
ção nacional, mas sobretudo 
a forma como o Presidente 
emitiu e propagou a mensa-
gem, merecem grande realce. 
A grande campanha do Presi-
dente e seu governo de relan-
çamento da produção nacio-
nal, foi determinante para o 
aumento da produção nacio-
nal, que melhorou o nível de 

co-
ber-
tura 
da de-
manda 
domés-
t i c a  e 
conse-
quente 
substitui-
ç ã o  d a s 
importa-

ções com impactos na redução 
da inflação. 
Em particular, a aposta do 
Presidente na promoção da 
agricultura, como a base para 
o desenvolvimento do País, 
foi muito determinante para o 
aumento da produção de ali-
mentos, cujo preço tem maior 
peso na estrutura da infla-
ção de Moçambique, o que 
uma vez mais, foi crucial na 
redução da inflação para um 
dígito em 2018. No domínio 
da política fiscal, os reajusta-
mentos fiscais, com destaque 
para as medidas de contenção 
implementadas com sucesso 
pelo Ministério da Economia 
e Finanças, nomeadamente, 
redução da despesa pública, 
aumento da base tributária, 

me-
lho-

ria 
dos ser-

viços de 
colecta 

fiscal para 
o aumento 
da receita, 
num c on -
t e x t o  e m 
que o País 

apenas vive das suas receitas 
fiscais, sem quaisquer apoios 
de doadores e com limitações 
significativas para o endivi-
damento, quer interno, quer 
externo. 
No que diz respeito a políti-
ca monetária, as medidas de 
política monetária adoptadas 
pelo Banco Central e que en-
contraram resposta do lado 
da política fiscal e do sector 
real (sector produtivo), surti-
ram efeitos  que culminaram 
com o restabelecimento dos 
principais indicadores macro-
económicos, nomeadamente, 
a redução e estabilização da 
taxa de câmbio, a redução 
para um dígito e estabiliza-
ção da inflação e da inflação 
esperada, a recuperação pro-

PCA do BNI faz uma avaliação positiva da governação de Nyusi 
Tomás Rodrigues Matola, Presidente do Conselho de Administração e da Comissão 
Executiva do Banco Nacional de Investimentos – BNI, em entrevista ao nosso jornal, 
deu nota positiva à governação do Presidente Nyusi nos primeiros quatro anos do 
seu mandato, nos vários domínios, com destaque para o domínio económico-finan-
ceiro e social. Acompanhe a seguir as partes mais importantes da conversa.
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PCA do BNI faz uma avaliação positiva da governação de Nyusi 
nunciada das reservas inter-
nacionais líquidas (RILs) que 
passaram de cerca de dois 
meses em 2015/2016 para cer-
ca de 6 meses em 2018, e com 
isso, a reversão da tendência 
de política monetária, de res-
tritiva, para expansionista, 
caracterizada pela redução 
continua das taxas de juro 
de referencia com impactos 
na redução das taxas de juro 
activas praticadas ao público, 
reduzindo assim o custo de fi-
nanciamento. Coma redução 
do custo de financiamento, 
as perpectivas de aumento de 
crédito a economia são altas 
o que aumenta as expectati-
vas de crescimento económico 
através do relançamento da 
produção e da actividade eco-
nómica do geral. 

De forma 

concreta, pode enumerar 
as realizações que consi-
dera relevantes e de re-
alçar nestes quatro anos 
do Presidente Nyusi?
TM – Entendo que foram 
várias as realizações nos vá-
rios domínios no âmbito do 
Plano Quinquenal do Gover-
no (PQG), por isso, apenas 
tentarei, repito, tentarei des-
tacar algumas que na minha 
óptica foram determinantes 
para o sucesso da governação 
do Presidente, mesmo num 
ambiente de adversidades, e 
passo a apresentar:

I. Quanto a Promo-

ção de emprego e melho-
ria da produtividade e da 
competitividade, gostaria 
de destacar:
•	 Criação	de	cerca	de		
1.300.000 postos de trabalho 
em todo o país, contribuindo 
para a melhoria da renda e 
bem-estar das famílias.
•	 Registo	de	incremen-
to na produção agrícola em 
cerca de 28%, com a produ-
ção de 3,2 milhões de tonela-
das de cereais na campanha 
2017/2018 contra 2,5 mi-
lhões registadas na campanha 
2014/2015, tendo a produção 
de caju passado de 81 mil 
Ton na campanha 2014/2015 
para 140 mil na campanha 
2017/2018, o que representa 
um crescimento de 72.8%.
•	 Na	produção	pecu-
ária houve um aumento de 
1,86 milhão de bovinos em 
2015 para 2,02 milhões em 

2018, correspondentes a 
9% de crescimento.

•	 Foi	 lançado	
o programa SUS-
TENTA em 2017 
enfatizando a im-
portância da agri-

cultura familiar 
que representa 
23% do PIB 
nac i ona l  e 
por ser fon-
te de ren-
dimento e 
sustento 
de mais 
de 70% 
da po-
pula-
ção, 

tendo beneficiado mais de 30 
mil indivíduos em 2018.
•	 O	BNI,	um	Banco	de	
Desenvolvimento e de Investi-
mento do Estado com a fun-
ção de implementador da po-
lítica de desenvolvimento do 
Governo, implementou entre 
2017 e 2018 o Projecto FAE 
– Financiamento ao Agrone-
gócio e Empreendedorismo, 
que financiou mais de 100 
projectos de Micro, Pequenas 
e Médias Empresas e Jovens 
empreendedores recém gradu-
ados das ecolas técnico-profis-
sionais, que geraram mais de 
mil empregos. 
•	 Prosseguiu	a	imple-
mentação da politica de ace-
leração da bancarizaçao rural, 
através do projecto um dis-

trito, um Banco que permitiu 
aumentar a cobertura de dis-
tritos com um balcão de 55% 
para 71%, sendo a meta de 
100% em 2019.
•	 No	sector	de	turismo	
destaca-se o incremento de 
2601 camas, resultantes de 
um investimento na ordem de 
42 milhões de USD.
•	 No	sector	da	indus-
tria importa registar os avan-
ços significativos na indus-
trialização, com particular 
enfoque para o agro negocio 
que materializa a visão de 
construção de cadeias de va-
lor produtivas. São exemplos 
a construção da refinaria de 
Xinavane (capacidade para 
90 mil Ton), duas fabricas de 
processamento de caju (10000 
Ton) e fabrica de produção 
de semente de algodão ( 50 
Ton/dia, 5000 litros de óleo).

II. No Domínio de 
Desenvolvimento de infra-
estruturas socioeconó-
micas, na minha avaliação, 
tenho a destacar: 

•	 A	 Conc lu são 	 das	
obras de asfaltagem do troço 
Maputo-Ponta de Ouro, in-
cluindo a ponte Maputo-Ka-
tembe, consolidando a ligação 
Sul/Norte através da estrada 
N1 mais a extremo sul Ponta 
de Ouro.
•	 A	 Conc lu são 	 das	
obras de construção de 13 
pontes na estrada Ile-cuamba, 
ligando Zambézia e Niassa.
•	 A	Conclusão	da	as-
faltagem da estrada Man-
dlakazi-Nwadjahane-Macu-
acua-35km importante para 
impulsionar o desenvolvimen-
to turístico na região.
•	 A	Conclusão	da	es-
trada Lichinga-Litunde e 
da ponte sobre o rio Lunho, 
considerada ponte da vida no 
distrito do Lago em Niassa.
•	 A	Conclusão	da	cons-
trução da Central Termoelé-
trica de Ciclo Combinado de 
Maputo, a gás natural com 
capacidade de 110 megawat-
ts, cobrindo 255 das necessi-
dades da região
 
•	 O	 Lançamento	 do	
programa nacional Energia 
para todos, visando acelerar 
a eletrificação para cobertura 
universal, ate 2030, através 
da rede nacional, fontes reno-
váveis fora da rede.
•	 A	 Inauguração	 da	
maior fábrica de processa-
mento de grafite de melhor 
qualidade do mundo, no dis-

trito de Balama, província de 
Cabo delgado, num investi-
mento de 128 milhões de dó-
lares, empregando cerca de 
1500 trabalhadores.
•	 A	negociação	de	in-
vestimento de cerca de 26 bi-
liões de dólares nos próximos 
cinco anos, na área de hidro-
carbonetos com o acordo fi-
nanceiro para a concretização 
do projecto de gás natural 
liquefeito, na Bacia do Rovu-
ma.

III. No sector de 
Transportes e comunica-
ções, registei, com satis-
fação:

•	 O	reforço	da	frota	de	
transporte publico com a dis-
tribuição de 380 novos auto-
carros, cobrindo cerca de 280 
mil passageiros/dia equivalen-
te a 80% da actual procura, 
prevendo se a disponibilização 
de 1000 unidades ate final do 
quinquénio;
•	 A	Abertura	e	entra-
da de duas novas companhias 
aéreas na aviação civil, con-
correndo para melhoria de 
serviços, redução de tarifas e 
aumento de utentes; e
•	 Nas	telecomunicações	
destaca-se a instalação de te-
levisão satélite em 500 aldeias 
e consolidação do projecto de 
migração de Televisão Ana-
lógica para Digital.com este 
projecto espera-se aumentar a 
cobertura e qualidade do sinal 
de televisão de 50% para 70% 
da população, entre outros.

IV. Relativamente ao 
Desenvolvimento do Capi-
tal Humano e social, avaliei 
positivamente o seguinte:

•	 A	expansão	da	rede	
escolar, incremento do efecti-
vo escolar do Ensino Técni-
co, contratação de cerca de 
30 mil professores de 2015 a 
2018;
•	 A	alocação	de	cerca	
de 250 mil carteiras, de um 
total de 700 mil previstas ate 
ao final do quinquénio, reti-
rando do chão cerca de um 
milhão de crianças;
•	 A	aprovação	da	nova	
Lei de Revisão do Sistema 
Nacional de Educação pas-
sando o ensino primário de 
sete para seis anos, alargando 
a educação obrigatória ate a 
nona classe;
•	 Na	saúde,	a	expan-
são da rede sanitária com a 
construção novas unidades 

sanitárias e introdução de no-
vos serviços especializados e 
incremento da capacidade lo-
gística de medicamentos com 
a construção do armazém re-
gional de Nampula; e
•	 A	construção	 e	 re-
abilitação de 8500 fontes de 
agua e 110 sistemas de abas-
tecimento de agua nas zonas 
rurais que beneficiam mais de 
2.800.000 pessoas.

V. Finalmente, mas 
não menos importante, no 
domínio da consolidação 
da unidade nacional, paz 
e soberania, entendi que 
as accoes do presidente 
merecem destaque no 
seguinte:

•	 Realização	de	festi-
vais e feiras desportivos e cul-
turais destacando se as pro-
víncias de Nampula, Niassa e 
Sofala e Maputo, como forma 
de consolidar a identidade 
cultural dos moçambicanos;
•	 A	conquista	da	paz	
quase duradoira e na fase de 
implementação do acordo 
sobre o Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegração 
social e enquadramento nas 
Forças FADM dos guerrilhei-
ros da Renamo;
•	 O	consenso	alcançado	
sobre a descentralização da 
Administração Publica que 
resultou na revisão pontual 
da Constituição da Republica 
e demais legislações sobre os 
órgãos autárquicos e locais.

 Quais são as suas últimas 
considerações?

TM – Com os elementos que 
apresentei, considero que o 
Presidente Nyusi teve um 
desempenho muito positivo 
nos primeiros quatro anos 
da sua governação, sobretu-
do tendo em conta as adver-
sidades em que ele governou 
e tem estado a governar. Por 
outro lado, gostaria de des-
tacar que, para o sucesso da 
governação do Presidente, ele 
precisa do apoio e entrega de 
todos moçambicanos ao tra-
balho e sentido de responsa-
bilidade e autoestima. O Pre-
sidente precisa do apoio de 
compatriotas que acreditam 
que só nós moçambicanos po-
demos mudar este País para 
o nível e qualidade que pre-
tendemos, independentemen-
te das nossas diferenças e das 
nossas origens, pois, somos 
todos moçambicanos. 

Tomás Rodrigues Matola
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A expansão  d a 
rede sanitária e 
o reforço de tra-
tamento espe-
cializado foram 

naturalmente acompanhados 
pela disponibilização de mais 
meios auxiliares de diagnósti-
co e tratamento das diversas 
patologias nas unidades hos-
pitalares.
Com efeito, o Ministério da 
Saúde instalou 64 novos la-
boratórios em todo o país, 
investimento que reduziu a 
sobrecarga dos laboratórios 
em cerca de 20% e baixou o 
tempo de espera.

É também de realçar a insta-
lação de equipamento de bio-
logia molecular no Hospital 
Militar de Maputo e no Cen-
tro de Saúde Eduardo Mon-
dlane, na cidade de Pemba. 
Este investimento contribuiu 
para o aumento da capacida-
de de testagem e redução do 
tempo de resposta laborato-
rial de 30 para 15 dias.
Nos últimos quatro anos, o 
MISAU apetrechou os la-
boratórios do país com 812 
microscópios LED e 101 apa-
relhos GeneExpert de alta 
sensibilidade para diagnósti-
co precoce da tuberculose.

Meios auxiliares de diagnóstico

Serviços especializados: outra grande conquista
Fora das infra-estruturas, a Saúde regozija-se 
também por ter conseguido resultados satisfa-
tórios nos serviços especializados. Referimo-nos, 
por exemplo, ao funcionamento de dois serviços 
de hemodiálise, nomeadamente em Nampula e 
Beira.
“Estes equipamentos elevaram em 30 pacientes 
a capacidade instalada de tratamento, reduzin-
do a transferência de pacientes para a cidade de 
Maputo, a única cidade até então com condi-
ções para a hemodiálise”, considera a ministra.
Os novos equipamentos instalados na Beira e 
em Nampula permitem, também, que os doentes 
que haviam mudado de residência para a capital 
do país, a fim de aceder ao tratamento, voltem 
ao seu meio familiar. 

No mesmo período, o MISAU 
introduziu e expandiu tec-
nologias simplificadas para o 
diagnóstico precoce do HIV 

em crianças expostas.
“No âmbito do combate ao 
cancro da mama foram co-
locados 3 mamógrafos no 

Hospital Central de Maputo, 
Hospital Geral de Mavala-
ne e Hospital Provincial de 
Tete”, frisou Nazira Abdula
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Depois de muito 
investimento na 
prospecção do 
gás na Bacia do 
Rovuma, 2019 

poderá ser o primeiro ano de 
loiros. Quem o diz é o Presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da ENH - Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos, 
Omar Mithá.
De acordo com Mithá, os úl-
timos 4 anos foram de mui-
to sacrifício, mas felizmente 
resultaram. Mithá começa 
a sua análise abordando as 
áreas em que dirige, frisan-
do que “em relação a área 
em que estou inserido penso 
que os resultados são posi-
tivos, porque pela primeira 
vez Moçambique entrou na 
área do LNG e na rota do 
gás mundial, por ter feito a 
decisão final de investimento 
em 2016, em investimentos 
de cerca de sete mil milhões 
de dólares”.
Mithá diz que há condições 
criadas para que este ano 
dois grandes projectos de 
investimento no gás, nome-

adamente um cujo o opera-
dor é a Anadarko e um ou-
tro desenvolvido pela ENI, 
avancem. A decisão final de 
investimento indica que Mo-
çambique definitivamente 
entra no mundo do LGN na 
costa oriental de África e vai 
oferecer gás a todo o mundo. 
“Contra todas as adversida-
des, primeiro do ponto de 
vista de “back ground”, em 
que experimentamos uma 
recessão económica em 2015 
e 2016 e do ponto de vista 
de natureza política, vimos 
que foi possível estabelecer 
a paz, em relação aos ci-
clos eleitorais tudo correu 
bem nas autárquicas, para 
as eleições gerais, tudo isso 
indica que decorrerão den-
tro da normalidade, esta-
mos numa situação em que 
Moçambique continua a ser 
atracção de investimento es-
trangeiro, não só para o sec-
tor de hidrocarbonetos, mas 
em todos os outros sectores”, 
disse.
Mithá acrescenta que há uma 
certa inversão das taxas de 

juros de inflação e todos os 
indicadores macroeconómi-
cos estão a estabilizar-se, in-
cluindo as situações relativas 
ao endividamento externo, a 
balança pública e também a 
balança de pagamentos.
 Para 2019, Mithá perspecti-
va, em particular no seu sec-
tor, o alcance do maior saldo 
jamais feito por um país na 
África subsaariana em ter-
mos de investimentos, por-
tanto, o investimento acumu-
lado de 2019 até 2014 poderá 
rondar os cerca de 50 mil mi-
lhões de dólares, assim come-
ça em 2019 um salto muito 
grande para Moçambique.
Os investimentos no sector 
do gás irão igualmente pro-
mover o desenvolvimento da 
indústria petroquímica em 
Moçambique e vai gerar um 
enorme aumento das receitas 
do Estado, bem como incre-
mentar os níveis de cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto e inverter o actual 
quadro deficitário da balan-
ça de pagamentos de Mo-
çambique.

2019 poderá ser ano de 
loiros no sector do gás

Omar Mitha
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Os quatro anos de Nyusi em imagens 

Em quatro anos, Filipe Nyusi palmilhou o País do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índi-
co. Houve províncias que receberam a visita do jovem Engenheiro num ano por umas duas 
ou três vezes. Pode-se dizer que Nyusi é dirigente que gosta de controlar a execução das 
tarefas no terreno, não se ficando pelos relatórios.
A imagem de um PR em campos agrícolas, a lançar pedras para a construção de infra-estru-
turas, a dialogar com as forças vivas da sociedade como por exemplo polícias ou professores, 
a visitar reservas naturais e a dirigir reuniões com quadros de diferentes sectores marca a 
governação Nyusi.
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Aniversariantes

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

Hoje é o dia da tua 
chegada ao mundo, 

por isso, é o dia do 
teu aniversário! 
Mais um ano 
de  incr íve is 
f e l i c i d a d e s 
passou, feliz-
mente tem sido 
assim desde o 

teu nascimento, 
que veio alegrar 

os corações de to-
dos nós. Contemplar 

o teu crescimento, a tua 
evolução, tem sido a maior de todas 
as bênçãos para nós. Feliz aniversário 
filho.

Hoje, quero te trans-
mitir, com alegria, 

a minha pura 
e sincera am-
izade, mani-
festando a 
gratidão que 
tenho pelas 
coisas boas 
que fizeste. 

Sem dúvida, 
és  a  pessoa 

que me conhece 
melhor e, por isso, 

quero agradecer-te e 
mostrar-te o como estou feliz por 
participar no teu aniversário. Es-
pero estar sempre ao teu lado e 
felicitar-te pela passagem de mais 
um aniversário.

Que maravilha! Poder-
mos já comemorar 

o teu aniversário. 
O teu sorriso é 
tudo o que pre-
cisamos para 
sermos felizes 
e sabemos que 
enquanto ti-
vermos isso, so-

mos capazes de 
enfrentar qual-

quer tempestade, 
porque amar-te nos 

cria forças para tudo. O teu bem-estar e 
a tua felicidade são os nossos objectivos 
principais na vida, porque queremos 
ver-te a crescer forte e saudável. 

Desejamos-te que 
encontres novas 

amizades, que 
p o s s a m  s e 
juntar a nós 
na próxima 
celebração. 
F e l i z  a n -
iversár io! 
Que o céu te 

cubra  com 
as bênçãos de 

Deus para con-
tinuares a ser uma 

p e s - soa ímpar, uma colega 
sincera. Falar de te, é falar de optimismo, 
de paz, de alegria, porque tu sabes viver e 
inspirar exemplos de uma vida bem vivida 
como poucos o sabem fazer. Parabéns! 

Aprecie o teu jardim pelas 
flores, nunca pelas fol-

has caídas. Viva cada 
minuto da tua vida 
como se fosse o viv-
er eternamente. 
A cada hora que 
passar não a conte 
pelos ponteiros de 
relógio mas, sim, 

pelo pulsar do teu 
coração. Ao longo da 

tua existência conte a 
tua idade pelos amigos que 

conquistas e nunca pelos anos que vives. 

Lipinga, que Deus, 
na sua infinita 

bondade, te 
conceda to-
das as bên-
çãos que 
o teu co-
ração de-
seja. Que 
c r e s ç a s 
profission-

a l m e n t e , 
s o b r e t u d o 

e s p i r i t u a l -
mente. Parabéns 

amado! Números 
6:24.  Nádia 
Marques.

Era um sonho antigo, 
um sonho que vivia 

nos nossos cora-
ções desde que 
chegaste a casa, 
esse sonho foi re-
alizado e super-
ou todas as ex-
pectativas. Nós 
te agradecemos 

muito, pois a felic-
idade que trouxeste 

para as nossas vidas 
é única e incomparável. 

Alegra-nos ajudar-te no teu 
crescimento e no processo de 
aprendizagem, porque é a maior 
de todas as bênçãos. 

Hoje é dia de grande 
festa e de re-

cordação de 
t o d a s  a s 
e m o ç õ e s 
que vives 
h á  a n o s . 
Uma nova 
vida chegou 

para com-
pletar a tua 

f e l i c i d a d e  e 
um amor infinito 

nasceu. O aniversário, na vida de 
alguém, é sempre um marco im-
portante, principalmente para a 
família e amigos, porque mesmo 
com a maturidade ainda te faltas 
muita coisa para compreender. 
Parabéns colega.

Ana Rita

Nataniel Júnior 

Adelino

Elsa Salomão

Delinha Mavildo 

Carmelinda
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AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
Gabinete de Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional

2ª JORNADAS CIENTÍFICAS
Convite para Apresentação de Propostas de Trabalhos de Investigação

Lema: Implicações dos Benefícios Fiscais na Mobilização das Receitas do Estado.
DATA: 8 de Novembro de 2019

A Autoridade Tributária de Moçambique informa aos interessados e ao público em geral que irá realizar as se-
gundas jornadas científicas no dia 8 de Novembro de 2019, no Anfiteatro do Edifício Sede da AT, sito na Av. 
25 de Setembro nº 1235, 1º andar, tendo como lema: Implicações dos Benefícios Fiscais na Mobilização das 
Receitas do Estado.

Com o advento da Constituição da República de Moçambique em 1990, o Estado moçambicano não só promove 
e apoia a participação activa do empresariado nacional no processo de desenvolvimento e da consolidação do 
país na economia como também garante o investimento estrangeiro, no quadro da Política Económica de atracção 
de Investimento.

Foi neste âmbito que através da aprovação da Lei n° 3/93, de 24 de Junho, Lei de Investimentos (LI) e do re-
spectivo Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 43/2009, de 21 Agosto e da Lei nº 4/2009, de 12 de Janeiro, 
que aprova o Código dos Benefícios Fiscais (CBF), estabeleceu-se um ambiente de negócio atractivo favorável 
aos potenciais investidores, nacionais e estrangeiros.

Neste âmbito, aos investimentos em apreço estão asseguradas garantias traduzidas em protecção pelo Estado, 
consistindo em direitos de propriedade, incentivos fiscais e aduaneiros, repatriamento de capital investido e lu-
cros obtidos.

Do ponto de vista fiscal foram concedidos benefícios que se traduzem em incentivos ou privilégios fiscais, sig-
nificando medidas de carácter excepcional que implicam entre outras a isenção total ou parcial, a redução do 
montante a pagar dos impostos em vigor, amortizações aceleradas e crédito fiscal por investimento, com o fim de 
favorecer as actividades de reconhecido interesse público, bem como incentivar o desenvolvimento económico 
e social do país. 

No pacote dos BFs definidos no âmbito do Código dos Benefícios Fiscais, a Lei de Investimentos concede incen-
tivos fiscais a investidores nacionais e estrangeiros para projectos implementados em Zonas Francas Industriais, 
Zonas Económicas Especiais, Zonas de Rápido Desenvolvimento e para outros regimes específicos do mesmo 
instrumento normativo fiscal, sem descurar os benefícios concedidos nos impostos directos e indirectos.

Na atracção de investimento reside grande parte das esperanças de crescimento económico futuro de Moçambique, 
mas também da arrecadação de recursos necessárias para equilibrar as contas públicas. 
De 2007 a 2016, a despesa fiscal em média foi de 14,3%, de acordo com o mapa abaixo indicado.

	  

PUBLICIDADE
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Na actualidade, alguns académicos, a Sociedade civil, ONGs e estudantes, apresentam-se questões triviais tais como:
i)	 Será que os impactos económico e social resultantes dos benefícios fiscais não constituem mais-valia para o desenvolvimento 

do país?
ii) Não há necessidade de racionalizar os benefícios fiscais  face à despesa fiscal?
iii) Na época contemporânea são ainda benefícios fiscais ou malefícios? 
É, neste âmago que são convidados todos os interessados a apresentar propostas de trabalhos que versem sobre o tema supracitado, não 
se limitando aos seguintes subtemas:
a)	Eficiência e Eficácia do Código dos Benefícios Fiscais;
b)	Convenções para evitar a dupla tributação.
Os interessados em apresentar propostas de trabalhos de pesquisa, devem manifestar a sua intenção, enviando projectos de pesquisa, em 
documento físico ou em formato electrónico pdf, até ao dia 11 de Março de 2019, para o seguinte endereço electrónico: direccaopolitic-
atributaria@gmail.com.
Os projectos não devem exceder 1500 palavras ou quatro páginas, em formato de letra Times New Roman; tamanho 12; espaçamento de 
1,5 e devem conter a seguinte estrutura:
 i) Título do trabalho; 
ii) Nome(s) dos autores; 
iii) Sumário executivo, breve introdução, objectivos do trabalho, fundamentação da relevância do tema, problema, revisão da literatura, 
hipóteses,  metodologia  e referência bibliográfica.
A AT nomeará um júri aquem caberá seleccionar as dez (10) melhores propostas de trabalhos, cujos autores serão notificados até 19 de 
Abril de 2019, por via electrónica (e-mail) onde o júri irá comentar para efeitos de prosseguimento da pesquisa.
Os trabalhos finais, não mais de (15.000 palavras) deverão ser submetidos em quatro (4) exemplares, até ao dia 20 de Agosto de 2019, 
ao Gabinete de Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional, em formato pdf, e por via do e-mail facultado, acompanhado de um 
breve curriculum vitae dos autores, que não deve exceder uma página. Os proponentes devem assegurar que os seus trabalhos não foram 
objecto de plágio.
Até ao dia 30 de Setembro de 2019, os autores dos dez trabalhos finalistas serão notificados sobre a avaliação final e os dois melhores 
que apresentarem elevados padrões de qualidade técnico científico serão seleccionados pelo júri para apresentação em sessão pública no 
decurso das 2ªs jornadas científicas e posterior publicação numa das edições do Boletim da AT. A Autoridade tributária atribuirá prémio 
aos melhores trabalhos.
Os interessados devem possuir no mínimo, o nível académico de licenciatura e disponibilidade para apresentar presencialmente os resulta-
dos das suas pesquisas no decurso das 2ªs jornadas científicas da AT, podendo ser funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique.
Encoraja-se a participação de Académicos, incluindo professores e estudantes dos níveis de Mestrado e Doutoramento.
A avaliação do júri independente, irá ponderar a qualidade do sumário executivo, enquadramento e clareza do tema, identificação do 
problema, clareza dos objectivos, metodologia, revisão da literatura, relevância e clareza do tema, colocação dos argumentos, capacidade 
de síntese, conclusões, recomendações, contributo científico do trabalho para a AT, citações apropriadas e referência bibliográfica.
Para mais informações contactar a Direcção de Política Tributária, junto do Gabinete de Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional, 
Edifício Sede da AT, sito na Av. 25 de Setembro nº 1235, 6º andar, ou através do e-mail:direccaopoliticatributaria@gmail.com

Maputo, 18 de Dezembro de 2018
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cultura
Carla Maciel publica “Teoria e a Pesquisa na Interpretação de Conferência” 

O Centro Cultural Português, em Maputo, acolheu o lançamento da obra intitulada a “Teoria e a Pesquisa na 
Interpretação de Conferência”, da autoria de Carla Maciel, que descreve o conhecimento teórico e a pesquisa 

que é desenvolvida e realizada pelos estudantes do curso de Mestrado na Universidade Pedagógica.

Mafalda: 50 anos de 
feminismo em tirinhas
O personagem de Quino convi-
da à reflexão sobre o machismo 
e o papel da mulher nas suas 
aventuras com Susanita, Liber-
tad e sua família.
Mafalda é um personagem que 
nasceu há mais de 50 anos, mas 
as suas reflexões não deixam de 
ser actuais. Desde a sua concep-
ção, Mafalda tem sido reflexiva 
e combativa em questões como 
maternidade, guerra e infância. 
Mafalda, feminino singular é a 
nova compilação das tirinhas 
de Quino da editora espanhola 
Lumen, que pretende mostrar o 
que faz do personagem um ícone 
de luta das mulheres.
Lola Albornoz, editora da Lu-
men e responsável pela antolo-
gia, explica à Verne que a ideia 
desta selecção surgiu com a ima-
gem de Mafalda em faixas du-
rante a manifestação feminista 
de 2018 na Espanha. “No traba-
lho de Quino há muita reflexão 
que pode contribuir para o mo-
vimento feminista”, comenta.
Quino declarou recentemente a 
sua afinidade com a luta femi-
nista: “Sempre acompanhei as 
causas de direitos humanos, em 
geral, e dos direitos das mulhe-
res, em particular, a quem dese-
jo sorte nas suas reivindicações”.
O editor do livro diz que a pri-
meira coisa que se pensa sobre 
Mafalda é de que representa a 
menina que não pára de protes-
tar e desafiar o status quo, mas, 
para Albornoz, o feminismo 
nas tirinhas não é tão simples: 
“Mafalda, sua mãe, e suas duas 
amigas Susanita e Libertad nos 
ajudam a ver que há muitos ti-
pos de feministas e mulheres. Se 
Mafalda é o estado reivindicati-
vo do feminismo recente, a sua 
mãe e Susanita são as mulheres 
no passado. E Libertad vem de 
uma família onde a mãe traba-
lha e a sua visão é completa-
mente futurista”.
Entre cerca de 2.000 tirinhas 
publicadas por Quino desde 
1963, Albornoz diz que não foi 
difícil encontrar material sufi-
ciente para compor um volume 
de 140 páginas sobre as refle-
xões de Mafalda sobre o papel 
das mulheres e críticas ao ma-
chismo.

Actriz Melanie de Vales 
descobre o outro lado de si
Melanie de Vales, que 
recebeu o prémio de me-
lhor actriz jovem africana, 
numa entrevista ao Maga-
zine, mostrou-se bastan-
te optimista em relação 
ao novo desafio na vida 
profissional. Ela descobriu 
que pode emprestar o 
seu talento à música. A 
residir actualmente em 
Luanda, devido a mais um 
contrato profissional, De 
Vales diz que a música 
é um acréscimo na sua 
carreira profissional e 
promete conciliá-la com 
o cinema. Acompanhe a 
seguir os excertos mais 
interessantes da entre-
vista.

Adelina Pinto

O 
ano 2018 
fechou com 
o início de 
uma nova 
carreira mu-

sical. Como te sentes ao 
abraçar um novo desafio 
profissional? 

Sinto-me muito feliz, gosto 
de desafios, por isso quan-
do me foi proposto imaginei 
que isso fosse difícil porque 
eu venho do cinema, agora 
com uma nova carreira, ape-
sar de ter sido aluna na Es-
cola Nacional de Música por 
sete anos não sabia se estava 
preparada. Com esta carrei-
ra venho ao novo país que é 
Angola e também uma nova 
cultura, apesar das suas dife-
renças, veio a distância para 
com a minha família e ami-
gos, mas veio muita maturi-
dade e muita coisa boa. Des-
cobri uma nova Melanie que 
estou a gostar de a descobrir. 

Ao apostar na carreira 

musical tiveste alguma 
influência de amigos ou 
familiares?

 Eu sou sobrinha da Ivete 
Vales, que é saxofonista em 
Moçambique, e de Laison 
Vales, que é pianista, ar-
quitecto do Museu Nacional 
das Pescas. O pai da minha 
mãe, Carmona Vales, toca 
piano. Portanto, é uma coisa 
que tem muito a ver com a 
família, fora disso, acho que 
essa foi a maior influência 
que podia ter tido porque 
cresci numa família que faz 
de forma profissional a músi-
ca. E eu cantava na família, 
não de forma profissional, 
apesar de estar na Escola 
de Música. Entretanto, devo 
dizer que tive o apoio da fa-
mília, amigos e também de 
pessoas que não conheço, 
mas que foram à minha pá-
gina para me darem todo o 
apoio do mundo. 

Quais são as suas ex-
pectativas neste novo 
desafio e o que promete 
aos fãs?  

 Em relação às expectativas, 
ainda estou aqui a descobrir 
isto…risos. Espero que tudo 
dê certo, obviamente espero 
que as pessoas gostem, tenho 
mais músicas por lançar, es-
pero que sejam também bem 
recebidas. Estou feliz, porque 
a primeira música foi muito 
bem recebida. Espero que 
gostem das outras.  

Ao abraçar a música 
pretende deixar a carreira 
de actriz? Se não, como 
relacionar essas duas áre-
as que requerem muito 
de si? 

Não vou abandonar a carrei-

ra de actriz, simplesmente 
como eu disse foi um novo 
desafio e uma nova descober-
ta e nunca pensei em deixar 
o cinema, não. Pretendo con-
ciliar as duas, é uma coisa 
que está acordada com a mi-
nha agência, ambas as profis-
sões devo conseguir abraçar. 
Quando for a altura do ci-
nema a música tem que co-
operar e vice-versa, portanto, 
estamos a ver se conseguimos 
fazer isso para o final deste 
ano.

Fale-nos dos novos desa-
fios profissionais para o 
ano de 2019...

 Os novos desafios para o 
ano 2019 é descobrir aquilo 
que é o meu “eu” na música, 
que é o meu lugar, eu acho 
que é mais porque estava 
muito focada no cinema e 
ainda estou. Mas, agora na 

Melanie de Vales
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A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC deseja aos seus 
alunos, pais, encarregados de educação e ao público em geral 

Ano Novo Lectivo 2019 

Aproveita este meio para informar que ainda renova-se matrícula 

e que ainda há vagas para matricular novos ingressos da 6ª, 
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classe por 600,00 meticais. 

Informa – se ainda que os alunos da 7ª, 10ª e 

12ª classes fazem exames na própria Escola 
Comunitária Luís Cabral. Pode-se obter mais informações 
na Secretaria da escola, sita na sede do bairro Luís Cabral, 
entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos 
telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

Matrículas para 2019
Exames das 7ª, 10ª e 12ª classes 

nesta ECLC

nova realidade ainda estou 
a descobrir como me posicio-
nar, ou melhor, o novo desa-
fio para o ano 2019 é como 
me posicionar ainda no cine-
ma e também na música.

Com vários estilos musi-
cais por que optaste por 
kizomba ao lado do Puto 
Português?

 Porque é um estilo que gos-
to e as pessoas em volta de 
mim vêem e gostam. Com 
o Puto Português, porque é 
uma pessoa que já grava há 
muito tempo, pois surgiu 
esta oportunidade. Porque 
não?

Durante a produção dos 
filmes em que Melanie faz 
parte alguma vez pensou 
em desistir por não con-
seguir interpretar algum 
personagem?

Já, mas sempre fui persis-
tente. Nunca me quis dei-
xar abater, nem pensar que 
aquilo não vai dar muito cer-
to, não. Obviamente quem 
come, come tudo, mesmo os 
professores ou qualquer pes-
soa tem um dia difícil. Mas 
pensar em desistir não, por-
que gosto, é algo que mo-
tiva acordar todos os dias, 
preparar-me para ir traba-
lhar, adoro o meu trabalho, 
por mais difícil que seja, por 
mais investigação requerida 
de mim, por mais trabalhoso 
que seja eu gosto e vou con-
tinuar. Muitas vezes fico até 
muito tarde, a tentar decorar 
roteiros. Acontece! 

O seu talento percorre o 
mundo. O que tem a dizer 

sobre isso?

A nível internacional, o que 
tenho simplesmente a dizer 
é de que agradeço a Deus, 
aos meus pais, todas as pro-
duções e todos os realiza-
dores que acreditaram em 
mim. Agradeço, também, as 
pessoas que as conheci em 
festivais e, não só, porque 
aprendo interpretando todos 
os dias e com todo o mundo. 
O prémio é uma coisa que 
não esperava, mas me sinto 
feliz por ter esse reconheci-
mento. Eu com 23 aninhos… 
risos, já correspondo a uma 
coisa destas, só de imaginar 
que não tenho muito a dizer, 
mas é gratificante e é bom 
saber que de alguma forma 
eu pude mostrar aos meus 
pais aquilo que eu gostava e 
podia ser a minha profissão 
ou o meu trabalho. Qualquer 
pessoa na área de trabalho 
merece reconhecimento.

Recentemente recebeste 
o prémio de melhor actriz 
jovem africana. Com o 
prémio sente-se realiza-
da? Porquê?

Eu não posso mentir, me 
sinto realizada, mas procuro 
sempre mais e mais. Portan-
to, eu procurava um dia, mas 
não tão já, conseguir aquilo 
que é considerado o Óscar 
africano. Mas agora vamos 
procurar outras coisas, lucrar 
mais e mais. 

Sendo cidadã moçambi-
cana qual é o seu grande 
sonho?

O meu grande sonho é deixar 
um marco, acima de tudo 
deixar um legado e conseguir 
mostrar para o mundo que 

o cinema, em Moçambique, 
é bom, que nós sabemos fa-
zer, simplesmente não temos 
a oportunidade, porque não 
temos dinheiro. Se houver 
dinheiro nós faremos os me-
lhores filmes, confio nas his-
tórias, guiões e nos filmes 
moçambicanos que já vi, eu 
tenho a certeza que Moçam-
bique consegue realizar.

O que pode estar a falhar 
na cultura moçambicana 
sobre a divulgação das ar-
tes a nível internacional?

Infelizmente a falha se deve 
à falta de infra-estruturas. 
Nós precisamos de alguém 
que nos faça caminhar. Eu, 
particularmente, tive a sorte 
de ter uma mãe que quando 
fui ao cinema e quando faço 
os meus contratos é a pessoa 
que sempre me auxiliou nis-
so, bate com o pé, dizendo 
que isto não Melanie, isto 
sim. E se pudéssemos ter 
uma instituição em Moçam-
bique que pudesse auxiliar 
os artistas acho que iria aju-
dar muito, não sei em rela-
ção aos outros, mas eu estou 
a começar a entender sobre 
os aspectos legais, estou a 
entender hoje. 
O que mais gosto de fa-
zer é a arte, é interpretar. 
Precisamos de leis que nos 
ajudem a ter visibilidade, é 
uma coisa que infelizmente 
não temos. Nós não temos 
indústria de entretenimen-
to, então o povo consome 
literalmente aquilo que é 
feito por nós. A primeira 
coisa que se devia fazer é 
criar uma mentalidade de 
consumir aquilo que é feito 
por nós, antes de consumir 
aquilo que vem de fora, isso 
vai ajudar a criar uma in-
dústria.
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Antigo internacional sul-africano Phil Masinga morre
O antigo futebolista internacional sul-africano Phil Masinga, que jogou no Leeds e no Bari, morreu este do-
mingo aos 49 anos, vítima de cancro. O anúncio foi feito pela Federação de Futebol Sul-africana, referindo 
que o ex.futebolista morreu na sequência de “uma doença relacionada com cancro”. Masinga ficou conhe-

cido por um golo ao Congo em 1997, que apurou os ‘bafana bafana’ pela primeira vez para um Mundial. LUSAdesporto

Ronaldo e Modric 
podem reeditar 
parceria na Juventus
A Juventus protagonizou a prin-
cipal transferência do ano de 
2018 ao tirar Cristiano Ronaldo 
do Real Madrid, e agora pode 
tirar outra estrela da equipe me-
rengue, o meio-campista e atual 
melhor jogador do mundo, Luka 
Modric.
De acordo com informações TV 
italiana “Mediaset”, a Velha Se-
nhora tem o desejo de contratar 
Modric e reeditar a dupla de 
tanto sucesso na Espanha e já 
contactou inclusive o empresá-
rio português Jorge Mendes, que 
cuida da carreira de CR7.
Os rumores de uma possível sa-
ída do jogador croata são cada 
vez mais frequentes desde a 
campanha do jogador durante a 
Copa do Mundo na Rússia. An-
tes da Juventus , a Inter de Mi-
lão tentou levar o jogador, mas 
ele foi convencido pela direcção 
do Real Madrid a permanecer no 
clube.
A temporada de 2018 foi a me-
lhor da carreira do meio-cam-
pista, que foi campeão da Liga 
dos Campeões e vice-campeão 
mundial com a Croácia, um fei-
to inédito para o país. As boas 
atuações renderam a ele os prê-
mios de melhor jogador do mun-
do pela Fifa e da Bola de Ouro, 
entregue pela revista ‘France 
Football’.
 Em entrevista a um jornal de 
seu país, o Sportske Novosti, 
Modric criticou a ausência de 
Cristiano Ronaldo e Messi nas 
premiações, que foram injustos 
em sua opinião.
“Eu não posso falar sobre as ra-
zões pelas quais alguém não apa-
rece para uma cerimônia de pre-
miação, é a escolha deles, não faz 
sentido, parece? Você está votan-
do e as recompensas valem ape-
nas quando ganham”, afirmou o 
jogador.
“É injusto para com os outros 
jogadores e para aqueles que vo-
taram, que os nomearam nos úl-
timos dez anos, e também para 
o futebol e torcedores, mas cada 
um age da maneira que acha 
apropriado”, completou Modric.  

IG São Paulo

Chelsea bate Newcastle e 
consolida quarto lugar na Inglaterra

O Chelsea venceu no úl-
timo final de semana, em 
casa, o Newcastle por 2-1, 
em jogo da 22ª jornada da 
Liga inglesa de futebol, e 
consolidou o quarto lugar 
da tabela classificativa, 
aproveitando a derrota 
do Arsenal.

O espanhol Pedro, 
aos nove minu-
tos, e o brasi-
leiro William, 
aos 57, deram a 

vitória aos ‘blues’, anulando 
o golo de Clark, aos 40, que 
então empatava o encontro 
para os ‘magpies’.
Os comandados de Maurizio 
Sarri reforçaram o quarto lu-
gar, com 47 pontos, mais seis 
do que o Arsenal, que perdeu 
em casa do West Ham (1-0) 
e está mais longe dos lugares 
de acesso à Liga dos Campe-
ões.
A vitória ‘suada’ do Chelsea 
permite-lhe ainda colocar 
pressão ao Manchester City, 
segundo com 50 pontos, e 
Tottenham, terceiro com 48.
Já a equipa do espanhol 
Rafa Benítez somou o sexto 

jogo sem vencer em todas 
as competições, o quinto na 
‘Premier League’, e continua 
em zona de descida, em 18º e 
antepenúltimo lugar, com 18 
pontos.
O campeonato continua a ser 
liderado pelo Liverpool, que 
venceu na sexta na desloca-
ção ao terreno do Brighton 
graças a um penálti do egíp-
cio Mohamed Salah, levando 
a equipa de Jürgen Klopp 
aos 57 pontos no topo da ta-
bela.
O Burnley recebeu e venceu 
o Fulham por 2-1, depois de 
ter estado a perder, e subiu 
ao 15º posto, com 21 pon-
tos, enquanto os londrinos 
seguem em 19º e penúltimo 
lugar, já a cinco pontos dos 
lugares de permanência. 
Apesar da assistência do por-
tuguês Ricardo Pereira para 
o golo do nigeriano Ndidi, 
aos 58 minutos, o Leicester 
saiu derrotado da recepção 
ao Southampton, que jogou 
a segunda parte com dez jo-
gadores e teve Cédric Soares 
em campo a partir dos 57.
O jogo entre o Cardiff e o 
Huddersfield terminou sem 
golos, enquanto o Crystal 
Palace foi derrotado em casa 
por 2-1 pelo Watford, em que 
Domingos Quina foi suplente 
não utilizado.

A meio da semana passada, 
o Barcelona tinha tropeçado 
em Valência contra o Levan-
te (derrota por 2-1 na 1.ª 
mão dos “oitavos” da Taça 
do Rei), mas neste domin-
go os catalães voltaram ao 
bons resultados e seguraram 
os cinco pontos de vantagem 
sobre o Atlético de Madrid 
na liga espanhola. Em Camp 
Nou, Luis Suárez bisou no 
triunfo contra o Eibar, mas o 
destaque vai para mais uma 
proeza de Lionel Messi: o ar-
gentino apontou o seu 400.º 
golo no campeonato espa-
nhol.
Com cinco triunfos consecu-
tivos na prova, o Barcelona 
nem precisou de se empenhar 
muito para manter o Atléti-

co de Madrid a cinco pontos 
e dilatar para oito a vanta-
gem sobre o Sevilha, que, 
com André Silva no “onze”, 

perdeu em Bilbau contra o 
Athletic: 2-0, com um bis de 
Iñaki Williams.
Em Camp Nou, Ernesto Val-
verde voltou a apostar em 
Philippe Coutinho e o brasi-
leiro teve um papel decisivo 
no primeiro golo dos cata-
lães, marcado por Suárez aos 
19’. A vantagem do Barce-
lona não mudou o ritmo da 
partida, quase sempre lento, 
e até ao intervalo houve pou-
cos motivos de interesse.
Na segunda parte, mesmo em 
tarde de pouca inspiração, 
Messi fez história: após passe 
de Suárez, o “10” do Barce-
lona fez o golo 400 no cam-
peonato espanhol. Sem que 
o Eibar conseguisse esboçar 
qualquer reacção, os “blau-

grana” foram gerindo o ritmo 
e chegaram ao terceiro, nova-
mente apontado por Suárez.
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Lionel Messi chega aos 400 
golos na liga espanhola

Por seu turno, o Arsenal per-
deu por um golo sem respos-
ta na visita ao West Ham, e 
já não ganha um jogo fora 
de casa para a Liga inglesa 
de futebol desde Novembro, 

podendo ser alcançado no 
quinto lugar pelo Manches-
ter United, que se desloca no 
domingo a Wembley para de-
frontar o Tottenham. 

LUSA
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Numa altura em que o 
clube acaba de ascender 
ao escalão máximo de fu-
tebol nacional, o Moçam-
bola, às custas da falta 
de fair-play da Associação 
Desportiva de Macuácua, 
o presidente do Clube 
Desportivo de Maputo 
revela que o clube vai 
arrendar, a longo prazo, 
um complexo desportivo, 
bem como apresentar o 
projecto de futebol do 
clube.

Elísio Muchanga 

Sem no entanto re-
velar o local, muito 
menos os montantes 
envolvidos, o pre-
sidente do Clube 

Desportivo de Maputo, Inácio 
Bernardo, assegura que o clu-
be jamais irá fazer jogos em 
campos emprestados porque 
tem em manga, nos próximos 
dias, arrendar um complexo 
desportivo onde o clube possa 
jogar e funcionar o departa-
mento de futebol.
Segundo Inácio Bernardo, que 
falava ao Magazine, momen-
tos depois da apresentação de 
Artur Semedo como novo trei-
nador do clube, em detrimen-
to do anterior, assegura que 
apesar dos problemas que apo-
quentam o clube desde o pas-
sado a esta parte, este está em 
condições de disputar a maior 
prova do futebol moçambica-
no na presente temporada.
“O Desportivo já tinha toma-

do uma decisão, que era se-
parar a gestão do futebol das 
outras modalidades e neste 
momento estamos a sustentar 
o futebol com fundos próprios, 
porque nas condições que te-
mos no clube não há capacida-
de para tal, mas com o apoio 
de alguns patrocinadores esta-
mos claramente em condições 
de disputar o Moçambola”, 
disse.
Bernardo afirma que na ver-
dade o clube precisa de se 
sustentar, de estar bem e se 
classificar muito bem.  “Não 

queremos viver aquela situa-
ção anterior em que subimos 
de divisão para voltar a descer 
de novo, queremos subir para 
ser consistentes, para que nos 
futuros anos possamos voltar 
àquilo que sempre foi o nosso 
legado, que é disputar o título 
ano a ano”, salientou.
 Sobre a contratação do mis-
ter Semedo, o presidente do 
clube justificou a aposta neste 
por ser alguém que conhece o 
Desportivo, e, entre as compe-

tências ao nível de treinamen-
to, Semedo é quem conhece o 
futebol do Desportivo, conhece 
a realidade do clube e sabe o 
que o clube precisa, contando 
que ele se apaixonou pelo pro-
jecto apresentado.
Já no que tange à situação fi-
nanceira do clube, o presidente 
assumiu que o clube continua 
deficitário, está a se trabalhar 
para sustentar o clube, mas 
relativamente ao futebol a coi-
sa vai ser totalmente diferente, 
explica, assegurando que este 
vai ter uma gestão separada 

do clube e isso vai tornar o 
clube sustentável.  
 “Na Assembleia-Geral, em 
Dezembro, aprovamos a inclu-
são das Sociedades Anónimas 
Desportivas (Sades), este pro-
cesso de gestão de futebol vai 
de acordo com os princípios da 
SADE, estamos a começar a 
preparar a SADE e as pesso-
as que agora entraram na ex-
ploração do clube estão claras 
que caminham para aquilo que 
serão as suas participações na 

Inácio Bernardo, presidente do Clube Desportivo de Maputo

Depois de ter esticado a épo-
ca 2018 até início de Dezem-
bro, devido à participação 
nas Afrotaças, nomeadamen-
te na Liga dos Campeões, 
onde foi afastado ainda na 
pré-eliminatória pelo Nka-
na Red Devils, da Zâmbia, 
a União Desportiva (UD) do 
Songo está de volta ao traba-
lho, com vista à nova tempo-
rada nas competições inter-
nas, mas também a pensar 
nas competições africanas, 
edição 2019/2020.
Liderados por Nacir Arman-
do, os campeões moçambi-
canos começam a trabalhar 
amanhã, 16 de Janeiro, no 
Estádio da HCB, na vila do 
Songo, quartel-general da 
equipa.
Para esta temporada, a UD 
Songo conta com 10 novos 
jogadores que vão reforçar 
a equipa e ajudar a colecti-
vidade a atingir os seus ob-
jectivos, tanto no plano do-
méstico como no externo, 
designadamente a revalida-
ção do título, a conquista da 
segunda Taça de Moçambi-
que e a qualificação para a 
fase de grupos da Liga dos 
Campeões 2019/2020.
No grupo dos reforços con-
tam-se Telinho, Bheu, Infren, 
Sunday e Amarashi, que já 
jogaram pela União Despor-

tiva do Songo contra os zam-
bianos do Nkana Red Devils, 
para a Liga dos Campeões, 
assim como Áureo (Ferrovi-
ário da Beira), John Banda 
(Ferroviário de Nampula), 
Agenor (1º de Maio de Queli-
mane) e Comissário (Despor-
tivo de Nacala).
Para além destes, a turma 
do Songo conta ainda com os 
regressos de Boné, que este-
ve emprestado ao Desportivo 
de Nacala, Terence, que es-
tava ligado ao Ferroviário de 
Nacala, e Norberto, também 
conhecido por Betão, que 
no ano passado alinhou pelo 
Ferroviário da Beira, por em-
préstimo.
Com este plantel crescem as 
expectativas em relação aos 
objectivos traçados pelo clu-
be, que perdeu dois jogado-
res importantes: Mano, ex-
periente central, de 36 anos, 
que regressou ao Desportivo 
de Maputo, onde se formou, 
e Lau King, que se transferiu 
para o Amora, do Campe-
onato de Portugal (terceiro 
escalão). A União Despor-
tiva de Songo acomula dois 
títulos consecutivos da maior 
prova de futebol moçambica-
na, o Moçambola, havendo a 
esperança de revalidar o títu-
lo. 

A Bola / Redacção

UDS abre os portões 
amanhã com 10 reforços

própria SADE.
 O presidente prometeu que 
esta semana o clube irá apre-
sentar o projecto de futebol, 
que inclui o plantel, os seus 
novos reforços, a casa do clu-
be, considerando que este não 

tem campo actualmernte, e 
desta vez quer fazer um alu-
guer de longa duração de um 
complexo desportivo onde as 
equipas do clube possam trei-
nar, assim como ter no local o 
departamento de futebol.    

GDM aposta no aluguer de complexo desportivo
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Após ter ficado quase 
uma época sem clube, 
Artur Semedo, sobeja-
mente conhecido por 
mister Semedo, volta 
aos alvi-negros para 
mais uma vez tentar lu-
tar pelo título na maior 
prova futebolística 
do país. Entretanto, o 
mister diz voltar ao clu-
be porque existe uma 
relação afectiva e este 
precisa de um trinador 
estruturante como ele.

Elísio Muchanga

A contratação 
de  Semedo , 
que foi apre-
sentado aos 
a d e p t o s  e 

massa associativa semana 
finda, tem como grande 
objectivo a luta pelo título, 
bem como a manutenção 
na maior prova de futebol 
nacional.
 “Aceitei o desafio porque 
existe uma relação afectiva 

com o Desportivo”, disse 
o treinador, durante a sua 
apresentação, para em se-
guida justificar ainda o seu 

regresso aos alvi-negros com 
o facto de que “este é um 
momento especial do Des-
portivo, é um momento de 

renovação e o Desportivo 
precisa de um treinador es-
truturante como eu, e nesta 
perspectiva estamos alinha-
dos”, frisou Semedo.
 Destemido, Semedo, e no 
seu estilo característico, 
manda uma mensagem aos 
gestores do futebol, frisando 
que “espero que daqui para 
frente não encontre os em-
pecilhos que tenho encon-
trado na minha trajectória, 
nem as adversidades que te-
nho sido vítimas delas e que 
possa projectar o Desporti-
vo para altos cometimentos, 
como é o desejo de todos os 
membros e simpatizantes 
do clube”.
 Os adeptos, por sua vez, 
são unânimes sobre o re-
gresso do mister Semedo 
ao clube, havendo os que 
referem que “um bom filho 
sempre volta a casa” e com 
ele esperam que o Desporti-
vo consiga se posicionar na 
tabela classificativa durante 
o campeonato e atingir os 
lugares cimeiros. 
“Sabemos que a equipa pre-
cisa de uma nova dinâmica, 
uma reconstrução e com 
Semedo sabemos que isso 
é possível, desde 2006 não 
ganhamos nada, e ele agora 
tem a oportunidade de re-
construir a equipa e atacar 

o título”, disse Jorge Fran-
cisco, um dos adeptos do 
clube.
O técnico já esteve no 
Desportivo de Maputo em 
2003, 2009, 2012 e 2013, 
passou ainda pelo Ferrovi-
ário de Maputo em 2004 e 
2005, Maxaquene, em 2007 
e 2008, Liga Desportiva de 
Maputo, entre 2010 e 2011, 
e União Desportiva do Son-
go, entre 2015 e 2016, onde 
conquistou títulos pelos clu-
bes por onde passou.
Em 2012, Artur Semedo 
não conseguiu manter a 
equipa no Moçambola, ten-
do assumido o compromis-
so de descer com a equipa 
para a divisão de honra no 
ano seguinte. Mas com gar-
ra e determinação, o técnico 
conseguiu devolver a equipa 
ao escalão máximo do fute-
bol moçambicano em 2014, 
tendo abandonado a equi-
pa no ano seguinte, após 
garantir a manutenção no 
Moçambola 2015.
O Desportivo de Maputo já 
conquistou o campeonato 
nacional (Moçambola) por 
seis vezes (1977, 1978, 1983, 
1988, 1995 e 2006) e volta à 
elite do futebol moçambica-
no com o propósito de asse-
gurar a manutenção e lutar 
pelo título.

Artur Semedo
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