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União Europeia descarta 
fracasso do DDR 

A União Europeia, uma voz activa no 
diálogo entre o Governo e a Renamo, 
afasta a possibilidade de fracasso do 
processo. “O Acordo não está em perigo”, 
diz o embaixador António Sánchez 
Benedito Gaspar. 
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Nova Democracia condena 
perseguição a jornalistas 

O partido Nova Democracia condena a 
perseguição a jornalistas, acto que denota 
um crescente fechamento do espaço cívico 
e censura à liberdade de expressão e de 
imprensa perpetrado pelo Governo.
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destaques
País regista mais 1 óbito por Covid-19 
 A informação foi tornada pública, esta segunda-feira em Maputo pela directora nacional de Saúde 
Pública, Rosa Marlene, em conferência de imprensa, onde disse que Moçambique registou mais 24 
casos positivos da Covidi-19, nas últimas 24 horas, totalizando 883 infectados.

Nyusi cede timidamente à pressão 
para salvar a economia

Kauchal Pandia  raptado 
em Maputo

Um filho do proprietário de 
uma conhecida loja de venda 
de tecidos de Maputo foi rap-
tado na tarde de domingo no 
centro da capital, disse hoje à 
Lusa o porta-voz da polícia da 
cidade, Leonel Muchina.
A mesma fonte avançou que 
Kauchal Pandia foi levado à 
força por três homens arma-
dos, na esquina entre as aveni-
das Vladimir Lenine e Emília 
Daússe, que depois se puseram 
em fuga numa viatura.
A vítima voltava de um almo-
ço num restaurante de Ma-
puto e dirigia-se para casa, 
adiantou o porta-voz.
“O caso está com o Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal”, acrescentou, citado 
pela Lusa.
Em 2014, o pai da vítima, 
Kishoor Chootalal, foi rap-
tado em Maputo por quatro 
homens armados, tendo sido 
libertado algumas semanas 
depois, em circunstâncias que 
nunca foram esclarecidas.
Kishoor Chootalal é proprietá-
rio da Casa Pandia - Modas e 
Confeções, uma das principais 
lojas de vendas de capulana, 
tecido tradicional muito pro-
curado para pronto-a-vestir e 
peças de decoração.
Desde o início de 2020, as au-
toridades moçambicanas regis-
taram (com este) um total de 
oito raptos, cujas vítimas são 
sempre empresários ou seus 
familiares, sendo que duas das 
vítimas foram resgatadas.
Após uma onda de raptos nas 
principais cidades moçambica-
nas, que teve o pico entre 2012 
e 2013, estes casos estavam a 
reduzir-se nos últimos anos, 
mas nos últimos meses as au-
toridades voltaram a registar 
este tipo de crimes.
Os empresários Manish Can-
tilal e Rizwan Adatia foram 
vítimas nos primeiros meses 
deste ano dos raptores, cujo 
resgate foi graças ao trabalho 
da Polícia da República de 
Moçambique, que conseguiu 
descobrir os cativeiros das dias 
vítimas.  
Dados da Procuradoria-Geral 
da República indicam que 
15 processos-crime por rapto 
foram instaurados em 2019, 
mais um do que no ano ante-
rior.

A vigorar de 30 de Junho 
a 29 de Julho, o Estado 
de Emergência foi mais 
uma vez prorrogado, mas 
com algum relaxamen-
to, com vista a salvar 
a economia e devolver, 
de forma faseada, al-
guma normalidade. À 
semelhança do que se 
verifica noutros países 
de África que ainda não 
experimentaram o pico da 
pandemia, mas que vão 
gradualmente relaxando 
as medidas de confina-
mento, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, 
mostra preocupação com 
a saúde pública, mas a 
pressão para libertar a 
economia vem de todos 
os lados.

Nelson Mucandze

Um país depen-
dente do comér-
cio informal, que 
alimenta milha-
res de famílias 

que no momento enfrentam um 
braço-de-ferro com a Polícia, 
que tenta em nome da edilidade 
manter a ordem nos mercados 
para conter a propagação da 
Covid-19, esteve neste domingo 
atento à comunicação do Chefe 
de Estado à Nação. 
Num discurso que prorroga pela 
terceira vez o Estado de Emer-
gência, por mais 30 dias, Filipe 

Nyusi mostrou-se comprometi-
do com a saúde pública, num 
momento em que a falência das 
empresas soma e segue. Dados 
não actualizados, do princípio 
de Junho, indicam para 1200 
empresas fechadas, colocando 
na rua 28 mil trabalhadores.
Das novas medidas consta que, 
na Educação, haverá uma re-
toma faseada das aulas presen-
ciais, em todos os sistemas de 
ensino, principalmente as clas-
ses com exame. No entanto, 
esta decisão, que irá obedecer 
três fases, poderá ser detalha-
da nos próximos dias, estando 
dependente da situação epide-
miológica e das condições de 
observância das medidas de 
prevenção. No entanto, algu-
mas escolas e regiões do país 
poderão reiniciar as aulas pre-
senciais mais tarde. 
Na Saúde, foi reduzido para 
dois o número de visitantes por 
dia para cada doente internado 
e mantida a proibição de reali-
zação de visitas a doentes inter-
nados com Covid-19.
No sector privado, que não 
concorda com as medidas de 
confinamento, como já aclarou 
Agostinho Vuma, presidente 
da CTA, a boa nova mesmo é 
a abertura para a entrada de 
especialistas, gestores e investi-
dores no país para dinamizar o 
turismo e negócios. 
Aqui, serão autorizados voos 
seleccionados.”É permitida a 
abertura de espaços públicos 
como museus e galerias, com 
lotação limitada, que permita 
distanciamento físico de dois 
metros entre os visitantes. 
Mantém-se a proibição de es-
pectáculos e o encerramento de 
cinemas e teatros”, disse Filipe 
Nyusi, no capítulo sobre cultu-
ra e turismo, explicando mais 
adiante que os restaurantes que 

contêm a componente de bar 
podem abrir a componente de 
restaurante, mas devem manter 
encerrada a componente de bar 
e observar o horário de encerra-
mento estabelecido.
Falando da indústria e comér-
cio, o Presidente da República 
disse que “deve-se prosseguir 
com a reorganização dos merca-
dos para garantir o cumprimen-
to das medidas de prevenção”.
Já no desporto mantém-se a 
proibição de abertura de giná-
sios e da prática de modalidades 
colectivas, incluindo os treinos 
colectivos das selecções nacio-

nais. Contudo, está autorizada 
a prática de actividades físicas 
ao ar livre, de forma individual, 
cumprindo com o distanciamen-
to físico.
“Serão avaliadas as condições de 
reabertura dos lugares de cul-
to, mediante a observância das 
medidas de prevenção”, disse o 
Chefe de Estado, uma medida 
que mereceu críticas de líderes 
religiosos.
De referir que os documentos 
oficiais de viagem e vistos cadu-
cados no período do Estado de 
Emergência mantêm-se válidos 
até 30 de Setembro.

A Metrobus, empresa privada 
que controla o sistema integra-
do de transporte para a Região 
Metropolitana de Maputo, vai a 
partir do dia 1 de Julho pôr em 
marcha uma revisão “ligeira” da 
sua tarifa de transporte, alegada-
mente para cumprir o distancia-
mento social e evitar a propaga-
ção da Covid-19.
 Numa altura em que a Me-
trobus regista uma redução de 
receita de 3 porcento, desde a 
entrada em vigor do Estado de 
Emergência, transportando dia-
riamente 3550 passageiros con-
tra os 4 mil antes da Covid-19, 
a empresa vê-se forçada a imple-
mentar novos modelos de paga-
mento de tarifas de transporte.
A revisão do modelo de paga-
mento de tarifa tem como justifi-
cação a Covid-19 que, na verda-
de, pegou de surpresa os utentes 
do Metrobus, que a classificam 
de discriminatória nesta época 
da pandemia em que os preços 
deviam até ser revistos em baixa.
 O facto é que a Metrobus pôs 
em circulação um comunicado 
dando conta de que a partir do 
dia 1 de Julho do corrente ano 
haverá alteração no modelo de 
pagamento de tarifas do Metro-
bus.
 O comunicado em alusão refere 
que “a fim de cumprir com uma 
das regras do distanciamento 
social recomendado pelas auto-

ridades sanitárias..., informamos 
que a partir do dia 1 de Julho de 
2020 vamos suspender as recar-
gas de 100.00mtn a 200,00mtn, 
passando para 500 meticais o 
mínimo”.
  O mesmo documento justifica 
ainda a suspensão destas recar-
gas com a teoria de reduzir para 
a metade o contacto com as as-
sistentes, porém refere que os ti-
tulares do Tchova/BCI poderão 
continuar a recarregar os valo-
res que pretenderão através das 
ATM e transferências bancárias 
ou Ponto 24.
A mudança radical do modelo de 
recargas dos cartões deixa indig-
nados os utentes do Metrobus, 
que consideram a medida de ino-
portuna.
 “Esta revisão do modelo de pa-
gamento vem numa altura em 
que muitos utentes não têm di-
nheiro, as empresas estão em cri-
se e nós como trabalhadores não 
temos dinheiro. Acho que a Me-
trobus devia repensar ou adoptar 
outro tipo de modelo”, afirma 
Alex Manhiça, utente daquele 
meio de transporte.
O MAGAZINE Independente 
ouviu a Metrobus sobre a ques-
tão, tendo a empresa afirmado 
que a medida deve-se às enchen-
tes que se verificavam nos seus 
balcões numa altura de propaga-
ção da Covid-19.
 “Esta é uma medida que visa 
pôr em prática o distanciamento 
social, no entanto, poderá não 
ser definitiva, dada a evolução 
da situação. Temos a consciência 
de que há gente que não conse-
gue pagar os 500 meticais”, fri-
sou Dalila Ismael, da Metrobus. 

Elísio Muchanga

Metrobus revê tarifas devido à Covid-19
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Óscar Monteiro critica nepotismo 
e amiguismo no Estado

Insurgentes voltam a atacar e são acusados 
de raptar raparigas em Cabo Delgado
Após o ministro da Defesa 
Nacional, Jaime Neto, ter-se 
vangloriado, no dia 25 de Ju-
nho, pelo silêncio dos insur-
gentes como sendo a prova do 
trabalho das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS), eis que, 
segundo relatos, os insurgen-
tes voltaram à ribalta, na ma-
drugada de sábado, atacando 
a vila-sede de Mocímboa da 
Praia, por mais 10 horas, e saí-
ram sem grande resistência das 
FDS. Entretanto, os terroristas 
são acusados de raptar rapari-
gas durante as suas incursões, 
uma acção também praticada 
pelo grupo terrorista Boko Ha-
ram, na Nigéria. 
A vila-sede do distrito de Mo-
címboa da Praia voltou a estar 
sob fogo cruzado, numa tenta-
tiva das Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS) de rechaçarem 
mais um ataque dos insurgen-
tes que a tomaram de assalto, 
na madrugada do sábado pas-
sado. Os terroristas teriam en-
trado em Mocímboa da Praia 
por volta da uma hora de ma-
drugada de sábado, e até por 
volta das 11։00 horas continua-
vam a semear terror. 
Entretanto, o último pronun-
ciamento oficial das forças con-
juntas do Ministério da Defesa 
e do Interior foi no dia 28 de 
Maio, em que anunciaram o 
abate de 78 insurgentes, in-
cluindo dois dos seus cabecilhas 
de nacionalidade tanzaniana, 
para além de outros 60 feri-
dos. No entanto, até a passada 
sexta-feira, 26 de Junho, ainda 
não havia sido registado um 
novo ataque em Cabo Delgado.  

No ataque de 28 de Maio, os 
residentes da vila-sede de Ma-
comia contaram que logo pela 
manhã ouviram estrondos pro-
vocados por disparos de armas 
pesadas, o que fez com que vá-
rias pessoas fugissem das suas 
casas em direcção à capital 
provincial Pemba, local onde 
existem acampamentos para 
deslocados da guerra. 
O mês de Maio poderá ter 
sido o mais sangrento depois 
da chacina na comunidade de 
Xitaxi, distrito de Muidumbe, 
que vitimou 59 jovens. Desde 
que iniciaram os ataques em 
Outubro de 2017, o grupo ter-
rorista está a expandir o seu 
raio de actuação para os dis-
tritos de Nangade, Quissanga, 
Mocímboa da Praia, Meluco, 
Palma, Muidumbe, Macomia e 
Mueda. 
Entretanto, à margem das ce-
lebrações dos 45 anos da Inde-
pendência Nacional, o MAGA-
ZINE Independente interpelou 
o ministro da Defesa Nacional 
para comentar sobre o possível 
recuo e silêncio dos insurgen-
tes, após o sucesso que resultou 
no abate dos cabecilhas dos 
terroristas, que incluem dois 
cidadãos de nacionalidade tan-
zaniana. 
Segundo Jaime Neto, o apa-
rente silêncio dos insurgentes 
era prova inequívoca de que 
as FDS estavam a trabalhar 
para repor a ordem e segu-
rança naquele ponto do país. 
“Neste momento, os terroris-
tas estão todos em debandada 
porque as nossas FDS estão 
a fazer de tudo para garantir 

que a integridade territorial 
não seja posta em causa. Es-
tamos a trabalhar para man-
ter a paz e tranquilidade”, 
disse. 
O ministro acrescentou que o 
terrorismo quando se instala 
num país não se elimina da 
noite para o dia, sendo por 
isso que as FDS não iriam 
descansar enquanto o inimigo 
não fosse estancado. 
Questionado sobre o rapto de 
raparigas em alguns distritos 
de Cabo Delgado, o ministro 
confirmou o facto, afirmando 
que “conhecemos a génese da 
acção terrorista. Esta não se 
baseia apenas na destruição 
de bens, mas também em 
raptos de algumas pessoas”, 
sendo provável que os insur-
gentes estejam realmente a 
raptar algumas raparigas, 
tanto que não é a primeira 
vez que o ministro afirma ter 
conhecimento dessa situação. 
Importa lembrar que, num 
passado recente, pelo menos 
110 raparigas foram seques-
tradas depois de um ataque 
do grupo terrorista Boko Ha-
ram, numa escola de Dapchi, 
na Nigéria. 
 Este grupo jihadista, que 
ataca escolas, mesquitas e 
mercados, já matou 20.000 
pessoas desde 2009 e obri-
gou outros 2 milhões a fugir 
das suas casas. Os raptos são 
utilizados para conseguir res-
gates que financiam as suas 
operações ou acordos com o 
Governo para a libertação de 
membros seus que estão presos.

Neuton Langa

Óscar Monteiro, que inte-
grou o grupo que produziu 
a primeira Constituição 
da República de Moçambi-
que, defende uma Função 
Pública dos melhores, 
“sem nepotismo nem 
amiguismo”, um anseio 
que contrasta com a rea-
lidade actual. No debate 
promovido pelo Conselho 
Constitucional, na sema-
na que o país comemora 
os seus 45 anos de Inde-
pendência, com os velhos 
desafios a acompanhar o 
percurso, Monteiro relem-
bra que a Lei-mãe não é 
e nunca foi uma cópia da 
Constituição portuguesa.

Nelson Mucandze

A comunicação de 
Óscar Monteiro 
traz um retrato 
de Moçambique 
desde a sua gé-

nese, denunciando as suas fra-
gilidades, os ideais imperativos 
que viabilizaram a construção 
de uma Nação, a criação da 
primeira Constituição, a neces-
sidade de um Estado emanci-
pado e termina com imagem de 
uma descentralização compro-
metida. 
Monteiro é veterano da luta de 
libertação nacional e, na última 
sexta-feira, foi o orador princi-
pal da mesa- redonda organi-
zada pelo Conselho Constitu-
cional (CC), centrado no tema 
“As fontes da primeira Cons-
tituição da República”, numa 
série de debates que remonta 
“a origem e desenvolvimento 
do constitucionalismo moçam-
bicano”.
De acordo com Óscar Montei-
ro, a actual estrutura política 
de governação em Moçambi-
que não permite o oposto: “O 
bom funcionamento do Esta-
do continua a ser preocupação 
dos partidos e da sociedade, 
incluindo da Sociedade Civil. 
Mas tal não significa que um 
partido permaneça como cú-
pula do Estado, preenchendo 
todos os lugares e determinan-
do todas as decisões”, observa, 
numa radiografia que, apesar 
deste ser um anseio colectivo, 

reflecte a realidade do dia.
Mais adiante, Óscar Monteiro 
explica que para este continuar 
a existir como partido, é preci-
so que essa organização retome 
a sua verdadeira e originária 
vocação de mobilizar e educar 
os cidadãos, estar à escuta do 
sentimento popular. “Significa 
redefinir critérios de nomeação, 
torná-los transparentes. Signifi-
ca também estabilizar a admi-
nistração, abandonar a prática 
de alterações constantes de 
chefias intermédias, no fun-
do, estabelecer uma separação 
entre o nível político e o nível 
profissional da Administração 
Pública”, afirmou, para mais 
adiante acrescentar que “signi-
fica atrair os melhores para a 
administração, atrair as forças 
vivas da sociedade que vêm 
emergindo, ansiosas de servir o 
bem público. Uma Função Pú-
blica dos melhores, sem nepo-
tismo nem amiguismo”.
O orador foi um dos membros 
da comissão que redigiu a pri-
meira Constituição da Repú-
blica, tendo acrescentado que a 
Lei-mãe não é e nunca foi uma 
cópia da Constituição portu-
guesa. Uma crítica que com o 
tempo esmoreceu.
“Haverá algo de utopia nesta 
proposta, mas uma organiza-
ção que fez o trabalho histórico 
de edificar o Estado também 
saberá dar o passo de o eman-
cipar. Afinal, o que queria o 
Presidente dizer quando ape-
lou à meritocracia no seu dis-
curso de posse do seu primeiro 
mandato? Este é mais que um 
desafio, uma condição para dar 
sentido ao novo passo de des-
centralização que acaba de ser 
dado. Um novo constituciona-
lismo”, afirma.
É que, no entendimento de Ós-
car Monteiro, o Estado, na sua 
dimensão de Estado-Governo, 
deve ganhar a sua própria per-

sonalidade, ser constituído por 
cidadãos escolhidos pela sua 
capacidade de bem exercer a 
sua função, o que quer dizer 
um Estado competente, com 
personalidade própria e con-
fiança nas suas decisões, orien-
tado nas grandes opções pelos 
resultados das eleições, mas 
livre de se organizar, tomar as 
suas decisões, escolher modelos 
de gestão, formar os seus qua-
dros, dando especial atenção 
aos quadros-chave, definir for-
mas de implementar as políti-
cas que melhor servem os pro-
gramas vencedores. 
O homem que participou nas 
negociações públicas e confi-
denciais sobre os Acordos de 

Lusaka assegura que a expe-
riência de administração das 
zonas libertadas, que visava o 
estabelecimento do poder po-
pular e os Acordos de Lusaka, 
foi fundamental para a criação 
de um quadro institucional no 
qual surgiu o Estado novo.
Rui Baltazar, primeiro pre-
sidente do CC, fez também 
parte dos convidados da mesa-
-redonda, eventos que poderão 
ter continuidade nos próximos 
dias. 
Na sua intervenção, Baltazar 
disse que depois da Indepen-
dência, Moçambique conseguiu 
impor-se como Estado de Di-
reito. Por isso deve-se atribuir 
mérito ao grupo de homens 

e mulheres que conseguiram 
evitar um vazio legal num mo-
mento crucial de afirmação da 
Nação moçambicana.
No debate ficou consolidada a 
teoria de que a primeira As-
sembleia Constituinte só foi 
estabelecida em Moçambique 
com a criação da Assembleia 
Popular. Entretanto, alguns 
participantes defenderam que 
o país deve aproveitar a ex-
periência de administração 
descentralizada das zonas li-
bertadas para criar um novo 
constitucionalismo baseado na 
administração descentralizada, 
mas que responda as vontades 
do povo e não dos partidos po-
líticos.
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EUA diz Moçambique não tem estratégia para combater terrorismo 
As Forças de Defesa e Segurança (FDS) de Moçambique não têm uma estratégia para enfrentar o 
terrorismo e a segurança das suas fronteiras é “um desafio de segurança significativo” para o país, 
afirmou o Departamento de Estado americano no seu Relatório Anual sobre Terrorismo em 2019. VOA

União Europeia e os ataques da Junta 
Militar: O DDR não está em perigo

Novo ataque armado 
mata uma criança e fere 
adultos no centro 
A criança foi atingida por vá-
rias balas e viria a morrer a 
caminho do hospital distrital 
de Gondola, para onde tinha 
sido transferida com outros 
feridos.
“Estávamos em aproximação 
a Inchope e de repente ouvi-
mos tiros. No meio da agita-
ção, eu mesmo percebi que 
tinha sido alvejado”, contou 
Noémio Gonçalves, um so-
brevivente, enquanto recebia 
cuidados médicos no hospi-
tal distrital de Gondola, cita 
pela Lusa.
“Só ouvimos tiros, pouco de-
pois de termos reiniciado a 
viagem” descreveu à Esme-
ralda Goliate, outra sobrevi-
vente.
Desconhecidos dispararam 
rajadas de balas contra o au-
tocarro a cinco quilómetros 
de Inchope, junto à estrada 
nacional 1 (N1), província de 
Manica, pelas 06:00 locais.
O ataque ocorreu numa área 
densamente habitada, sem 
histórico de emboscadas.
O autocarro da transporta-
dora Nagi e os passageiros 
tinham pernoitado na vila da 
Gorongosa, de onde partiram 
cerca das 05:00 para com-
pletar a viagem de Nampula 
para Maputo.
Pelo menos 24 pessoas já 
foram mortas a tiro desde 
agosto de 2019 em ataques 
armados no centro do país 
atribuídos a guerrilheiros 
dissidentes da Resistência 
Nacional Moçambicana (Re-
namo).
Os agressores pertencerão a 
uma autoproclamada Junta 
Militar da Renamo, lidera-
da por Mariano Nhongo, ex-
-dirigente da guerrilha, que 
contesta o presidente da Re-
namo, Ossufo Momade, e as 
condições dos acordos de paz 
celebrados em 2019.
E estes ataques surgem numa 
altura em que decorre o pro-
cesso de Desmilitarização, 
Desamobilização e Reitegra-
ção (DDR) dos guerrilheiros 
da Renamo, cujo processo irá 
abrangir mais de 5000 guer-
rilheiros, cujo término está 
previsto para Junho de 2021. 

A Junta Militar é uma 
sombra sobre o proces-
so de Desarmamento, 
Desmobilização e Reinte-
gração, com notícias de 
mais um ataque, com um 
morto contabilizado. Mas 
a União Europeia (UE), 
uma voz activa no diálo-
go entre o Governo e a 
Renamo, afasta a possibi-
lidade de abrandamento 
do processo. “O acordo 
não está em perigo”, diz 
o embaixador António 
Sánchez Benedito Gaspar. 
Nas linhas que se seguem 
dá-nos a conhecer o pa-
pel da UE no processo. 

Elton Pila

I
nicialmente foram 
mais de 100 rondas do 
diálogo entre o Gover-
no e a Renamo, sem 
que se chegasse a um 

consenso. O processo 
agora está a conhecer 
dias melhores, com o 
registo oficial do desman-
telamento de uma base 
da Renamo. Como a União 
Europeia vê este reinício? 

- A paz em Moçambique tem 
sido um grande desafio e um 
objectivo prioritário em to-
das as agendas, quer de go-
vernação, quer de desenvol-
vimento. A União Europeia 
sempre defendeu o diálogo 
como o caminho mais curto 
e fiável de se chegar a um 
entendimento duradouro so-
bre quaisquer disputas. Por 
isso sempre acreditamos e 
apoiamos o diálogo para a 
paz entre os principais in-
tervenientes, o que, após vá-
rias rondas, finalmente levou 
ao resultado tão desejado: a 
assinatura do Acordo Defini-
tivo de Paz e Reconciliação 

de Maputo, a 6 de Agosto de 
2019, pelo Presidente Filipe 
Nyusi e o Presidente da Re-
namo, Ossufo Momade, um 
momento ao qual a União 
Europeia se fez representar 
ao mais alto nível, pela en-
tão Alta Representante para 
a Política Externa e Vice-
-Presidente da Comissão Eu-
ropeia. Foi um grande come-
timento que ambas as partes 
mostraram aos olhos dos mo-
çambicanos e do mundo, no 
qual trabalham hoje para a 
sua implementação efectiva. 
A União Europeia, através 
do Grupo de Contacto de 
que é parte juntamente com 
outros parceiros, sempre se-
guiu de perto o processo. 
Com o início do DDR, con-
tinuamos a prestar todo o 
nosso apoio, quer através do 
diálogo, quer por compromis-
sos financeiros dedicados ao 
processo nas suas diferentes 
componentes.

A União Europeia conti-
nua a ser uma voz activa 
no processo? 

- A paz efectiva e a estabili-
dade são processos longos. A 
implementação do Acordo de 
Paz de Maputo está na sua 
fase inicial. O interesse e de-
sejo por uma paz duradoira 
é de todos, desde o cidadão 
moçambicano comum até às 
organizações e associações lo-
cais, o Governo e os partidos 
políticos, o sector privado e 
potenciais investidores, e na-
turalmente os parceiros de 
cooperação. 
A União Europeia sempre es-
teve disponível para ajudar 
e é parte da implementação 
do processo de paz através 
de várias modalidades, como 
referido: através do diálogo, 
através do apoio financeiro a 
iniciativas diversas, projectos 
e programas virados para as 
zonas afectadas pelo confli-
to, e não só, e vai continuar 
activa em todos os fóruns. O 
Grupo de Contacto, lidera-
do pelo Enviado Especial do 
Secretário-Geral das Nações 
Unidas, tem estado no ter-
reno a acompanhar o recém-
-iniciado processo de DDR 
e assegurar que o plano tra-
çado se está a desenrolar de 

forma efectiva e sem sobres-
saltos. 
É importante salientar que 
este processo é dos moçambi-
canos, é guiado pelo Gover-
no de Moçambique e pelos 
moçambicanos, sendo uma 
honra para a União Europeia 
poder dar o seu contributo, 
não somente nos aspectos 
técnicos mas também para 
garantir que as populações, 
particularmente nas zonas 
mais afectadas pelo conflito, 
estejam seguras e possam 
voltar a levar as suas vidas 
de forma normal e com me-
lhores oportunidades ao nível 
social e económico. Daí o en-
foque do nosso apoio na ver-
tente de reinserção e inclusão 
comunitária, ou seja, garan-
tir um apoio digno e apostar 
em todas as bases que facili-
tem o processo de paz.

A União Europeia teve um 
budget para o processo. 
Falou-se de 10 milhões já a 
serem aplicados e outros 
50 que seriam disponibi-
lizados ao longo de 2020. 
Com que está a ser gas-
to esse dinheiro? 

- O apoio da União Europeia 
ao processo de paz consiste 
num pacote amplo de 62 mi-
lhões de euros provindos do 
Fundo de Desenvolvimento 
Europeu (FDE) e do Instru-
mento de Contribuição para 
a Estabilidade e Paz (IcSP), 
para apoiar a governação lo-
cal e o desenvolvimento rural 
e económico nas áreas afecta-
das pelo conflito; o processo 
de DDR e a reconciliação e 
descentralização. 

O que tem sido feito no 
apoio à paz e ao desen-
volvimento económico 
local?

- Aqui, o financiamento é de 
35 milhões de euros. Já está 
em curso nas províncias de 
Sofala, Tete, Manica e Cabo 
Delgado. Os principais par-
ceiros intervenientes são as 
agências de cooperação Aus-
tríaca e Italiana, a UNICEF 
e organizações da Sociedade 

António Sánchez Benedito Gaspar
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Civil  como a Fundação Aga 
Khan, Gorongosa Project, 
Helpcode e Young Africa, 
cujos projectos iniciaram no 
presente ano, por um período 
de 18 meses. 
As várias iniciativas assen-
tam na lógica de que a cons-
trução da paz ao nível das 
comunidades passa pela miti-
gação da percepção de exclu-
são nas zonas afectadas por 
conflitos e promoção da in-
clusão em processos políticos, 
de governação local e desen-
volvimento sócio-económico. 
Como acções centrais está 
o fortalecimento da planifi-
cação do desenvolvimento 
distrital, através da parti-
cipação das comunidades, o 
incremento do investimento 
público e a provisão de ser-
viços que promovem a in-
clusão e garantam meios de 
subsistência e oportunidades 
económicas para mulheres, 
jovens e grupos desfavoreci-
dos nessas comunidades. Este 
programa vai também acom-
panhar o processo de DDR 
através da promoção de um 
ambiente económico local 
mais dinâmico e que permi-
ta a integração a longo prazo 
dos ex-combatentes.

E no que diz respeito ao 
apoio à consolidação da 
paz em Moçambique e ao 
processo de Desarma-
mento, Desmobilização e 
Reintegração nacional…

- O fundo é de 12 milhões de 
euros, dos quais 2 milhões 
(os restantes 10 milhões se-
rão atribuídos ao longo do 
último trimestre de 2020) já 
foram atribuídos ao Secreta-
riado de Apoio ao Processo 
de Paz. Esta iniciativa, es-
sencialmente, trata da imple-
mentação do Acordo de Paz 
assinado em Agosto de 2019, 
que prevê um pacote de sub-
sídios para a reinserção dos 
ex-combatentes para as co-

munidades de origem. 
O projecto visa também me-
lhorar os meios de subsistên-
cia das comunidades rurais 
de integração dos ex-com-
batentes, complementando 
e reforçando as iniciativas 
da União Europeia sobre go-
vernação local e recuperação 
económica acima menciona-
das. Esta fase do projecto 
vai também promover uma 
campanha nacional de recon-
ciliação, criando ferramentas 
comuns para a superação 
definitiva de conflitos e cria-
ção de espaços seguros para 
o diálogo, ao mesmo tempo 
que se fortalece a capacidade 
das associações mais engaja-
das com o processo de paci-
ficação. 

E em relação ao programa 
de apoio à consolidação 
da paz em Moçambique. 
Qual é o budget e onde 
será aplicado?

- A União Europeia dispo-
nibiliza 15 milhões de euros, 
que serão aprovados em Se-
tembro de 2020, e irá apoiar 
a implementação do Acordo 
de Paz por via do fortale-
cimento de capacidades de 
funcionários do Governo e 
actores da Sociedade Civil 
para conceber e implementar 
projectos inclusivos e fortale-
cer as instituições e proces-
sos efectivos de governação 
democrática descentralizada. 
Em fase de formulação, este 
programa identificou já três 
componentes principais, no-
meadamente o apoio técnico 
à implementação de legis-
lação, políticas e planos de 
descentralização, o estabe-
lecimento de um programa 
nacional de formação para 
funcionários locais que inter-
venham no apoio ao proces-
so de descentralização, com 
destaque para as mulheres 
em todo o país, e a promo-
ção do Diálogo Nacional so-
bre Governação Democrática 

Descentralizada nos Distri-
tos. 

Como olha para as rei-
vindicações de Mariano 
Nhongo. Um DDR sem a 
Junta Militar seria mesmo 
válido?

- Ninguém duvida que a 
implementação do Acor-
do de Paz de Maputo traz 
desafios, mas o acordo não 
está em perigo. O caminho 
até chegar-se ao momen-
to da assinatura foi longo, 
esteve cheio de sacrifícios e 
provas, mas o compromis-
so com a paz foi mais for-
te que as dificuldades. Este 
compromisso mantém-se. A 
União Europeia continua 
a saudar o entendimento e 
cometimento das lideranças 
signatárias do acordo. Os 
acontecimentos no Centro 

do país são protagonizados 
por uma minoria que não 
representa a linha oficial 
da Renamo. O anseio de 
paz de todo um povo não 
se compatibiliza com acções 
e actores que desconhecem 
o acordo, que ameaçam e 
intimidam, e querem ob-
ter créditos do exercício da 
violência. 
O DDR vai beneficiar a to-
dos os antigos combaten-
tes da Renamo, mas den-
tro do respeito dos termos 
do acordo, que é inclusivo 
e generoso. A consolidação 
da paz é um processo de 
todos os moçambicanos e 
para todos os moçambica-
nos, um processo que a UE 
e o conjunto da comuni-
dade internacional apoiam 
plenamente. 

Oposição volta ao poder em Malawi
O Partido do Congresso do 
Malawi é o partido fundador 
do Malawi mas encontrava-
-se na oposição há 26 anos. 
Em 1964 levou o Malawi à 
independência sob a presi-
dência de Hastings Banda e 
governou o país num siste-
ma unipartidário até 1993 
quando perdeu um referen-
do constitucional. No ano 

seguinte perdeu as eleições e 
esteve na oposição até hoje.
Hoje, após 26 anos na opo-
sição, o partido de Lazarus 
Chakwera volta ao poder. 
O líder da oposição Lazarus 
Chakwera é o novo presi-
dente do Malawi, depois de 
confirmada a sua vitória pela 
Comissão Eleitoral do Ma-
lawi na noite de sábado. Este 
domingo, Chakwera, prestou 
juramento como novo presi-
dente do país para um man-
dato de cinco anos.
Com 65 anos de idade e líder 
do Partido do Congresso do 
Malawi, Lazarus Chakwera 

venceu com 58,57% dos vo-
tos. O seu adversário e  pre-
sidente cessante, Peter Mu-
tharika, de 79  anos, obteve  
cerca de  40%  dos sufrágios. 
Os  resultados eleitorais  fo-
ram  confirmados no sábado 
pelo presidente da Comissão 
Eleitoral do Malawi, Chifun-
do Kachale.
No seu discurso de tomada 

de posse, na Praça da Liber-
dade em Lilongwe, Chakwera 
disse sentir-se honrado e ter 
“imensa gratidão” pela con-
fiança que o eleitorado lhe 
deu.
“Com a vossa ajuda vamos 
restaurar a fé de uma nova 
geração na possibilidade de 
haver um governo que serve 
e não um governo que man-
da”, disse o novo presidente.
O antigo Chefe de Estado 
Peter Mutharika que, no sá-
bado, afirmara ter havido ir-
regularidades no escrutínio, 
não se pronunciou sobre o 
triunfo eleitoral de Chakwe-

ra.
O antigo Chefe de Estado 
Peter Mutharika, afirmou 
que as eleições foram “as pio-
res da história do Malawi”.
Mutharika disse terem-se re-
gistado irregularidades nas 
eleições de terça-feira, in-
cluindo violência e intimida-
ção contra monitores eleito-
rais do seu partido mas isso 

foi rejeitado pela comissão 
eleitoral.
O seu partido, DPP, (Parti-
do Democrático Progressista) 
exigiu a anulação pura e sim-
ples da eleição de 23 de Ju-
nho de 2020, o que, segundo 
os analistas  locais, é o pre-
núncio à  uma nova  batalha 
perante a justiça do Malawi.
Contudo os mesmos analis-
tas, consideram que depois 
da anulação da eleição de 21 
de Maio de 2019, que tinha 
proclamado Peter Mutharika 
como o vencedor, as  hipóte-
ses de um terceiro escrutínio 
são remotas.
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Daniel da Costa, o embondeiro 
do Pende

Nelson Daniel da Cos-
ta Xavier de seu nome 
completo, auto-didacta, 
diplomado em Relações 
Internacionais, escritor, 
historiador, jornalista, 
professor, pesquisador, en-
tre outras facetas, perten-
ceu à “Geração Charrua”. 
É figura incontornável na 
história recente de Tete.
Descendente das duas 
principais famílias nuclea-
res de Tete, Ferrão e Cos-
ta Xavier, Daniel da Cos-
ta muito cedo revelou-se 
inconformado, e possuído 
pelo espírito da criativi-
dade. Exemplo disso foi 
um programa radiofónico 
da sua autoria nos anos 
1990/1991, “O Sentido 
das Palavras”, no qual 
destacou o seu inconfor-
mismo pelo crescente e 
continuado descaminho 
da língua de Camões, de-
cidindo, qual socrático, 
partilhar o seu manancial 
de conhecimentos com os 
ouvintes da Antena Na-
cional da Rádio Moçam-
bique.
A sua obra literária “Os 
Xingondos” remete a uma 
reflexão profunda sobre 
a necessidade da exorci-
sação nacional, dos ma-
les subjacentes nas rela-
ções sociais e humanas, 
sugerindo subtilmente 
a mudança de paradig-
mas sociais, como forma 
de redenção e resgate da 
história sistematicamente 
adulterada e distorcida, 

cujas deturpações remon-
tam desde os tempos bí-
blicos.
Iluminado erudito da Ter-
ra do Embondeiro, pou-
co após a sua formação 
académica, em Maputo, 
regressou a Tete para 
participar no seu desen-
volvimento sócio-cultural, 
tendo sido docente, cola-
borou no desenvolvimento 
e modernização do siste-
ma de água e saneamento 
urbano, criou uma Gale-
ria de Arte, que a chamou 
de “Mwathu Muno”, onde 
promovia a arte local. 
Daniel da Costa, compro-
metido com o desenvolvi-
mento sócio-cultural de 
Tete, qual “livro-aberto”, 
em meados dos anos 90 
criou, moderou e promo-
veu um programa de in-
teracção sócio-cultural 
denominado “Noites de 
Conversa”, realizado no 
piso superior do Hotel 
Zambeze, na cidade de 
Tete, com debates prag-
máticos, transversais e so-
cialmente interessantes.
Dirigiu a Direcção Pro-
vincial da Cultura em 
Tete, e, nessa qualidade, 
criou grupos culturais em 
Chimadzi, dando origem 
(salvo equívoco) ao actual 
Festival de Chimadzi, 
realizado com alguma re-
gularidade. Participou na 
criação da imagem de um 
banco internacional e vol-
támos a cruzar caminho 
numa Conferência Inter-

PUBLICIDADE
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nacional de Voluntariado 
em Maputo, representan-
do as Nações Unidas. 
Inconformado com o de-
senvolvimento social de 
Tete, regressou e em-
preendeu na divulgação 
e promoção das potencia-
lidades do peixe pende, 
tornando-o inclusive uma 
marca de Tete além-fron-
teiras, ao mesmo tempo 
que praticamente implan-
tava, a nível nacional, a 
sua “Casa do Pende”.
Integrou durante algum 
tempo a equipa de gestão 
da Vale Moçambique, na 
perspectiva de desenvol-

vimento da província de 
Tete, mas o seu inconfor-
mismo, obstinação, pers-
picácia e tenacidade im-
peliram-no de volta à sua 
“Casa do Pende”, tendo 
conquistado espaços pri-
vilegiados no reconhecido 
Mercado do Peixe, enri-
quecendo o leque gastro-
nómico nacional com sabo-
res de Tete; e na Sede da 
Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO), 
interligando a literatura 
ao consumo do peixe pen-
de, na cidade de Maputo.
Daniel da Costa se tem 
revelado verdadeiro Em-

bondeiro do Pende, assim 
como nas diferentes face-
tas em que se apresenta, 
merecendo reconhecimento 
e respeito por levar Tete 
à mesa de muitas famílias 
moçambicanas.
É de embondeiros da es-
tirpe de Daniel da Costa 
que Tete precisa para se 
libertar da vã filosofia dos 
caudilhos do retrocesso, 
empatas e cavilhas da en-
grenagem do desenvolvi-
mento social, quais nefi-
lins do sistema.
Bem-haja Daniel da Cos-
ta, o Embondeiro do Pen-
de!

Embondeiro
Lionel Papane
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Tal como se previa em algu-
mas mentes equilibradas, o 
Presidente Filipe Nyusi deci-
diu e anunciou a manutenção 
do Estado de Emergência, em 
vigor no País há três meses, 
no âmbito das medidas de 
prevenção contra a Covid-19, 
a pandemia que está a pôr 
todo o Mundo em sentido, a 
nível global.
Depois de ouvir conselhos de 
gente abalizada no assunto, 
a nível do Conselho Científi-
co e do Conselho Nacional de 
Defesa e Segurança, o Presi-
dente da República preferiu 
caminhar em defesa da saúde 
pública, preterindo aspectos 
ligados à economia do País e 
das famílias, pessoas ou mes-
mo de empresas.
Bem pensada esta decisão 
presidencial. Pelo País fora, 
milhões de cidadãos ainda 
não levam a sério a perigosi-
dade da pandemia. O uso de 
máscaras, como bem disse 
Nyusi, parece ser feito mais 
perante a proximidade das 
autoridades policiais do que 
em consciência. As autorida-
des da Saúde dizem que ainda 

vem aí o grande pico.
Nos transportes colectivos 
e outros, as pessoas conti-
nuam a viajar sem máscaras 
e muitas vezes encostadas 
umas das outras, tocando-se 
e abraçando-se como se nada 
houvesse em termos de alerta.
Nos mercados, os famosos 
dumba-nengue, a festa conti-
nua a ser total, com as pes-
soas aos magotes, muitas ve-
zes comendo e bebendo sem 
observar as medidas de segu-
rança sanitária. Parece estar 
na moda a máxima de que 
isso de Covid-19 e lá em Ma-
puto, é com eles…
Apesar de haver também mi-
lhões de cidadãos preocupa-
dos com o assunto, o certo 
é que os números de pessoas 
infectadas continuam a subir, 
estando a caminho de 1000 
casos, o que seguramente é 
preocupante. 
Perante estes números, torna-
-se evidente que um Chefe de 
Estado responsável pela saú-
de do seu povo jamais iria 
aligeirar as medidas ou ter-
minar o Estado de Emergên-
cia. As mortes causadas pela 

Covid-19 no País somam já 5. 
Nos próximos dias é provável 
que os óbitos continuem. É, 
pois, natural que as autorida-
des se decidam pelo prolon-
gamento do Estado de Emer-
gência.
Há vozes que estão contra 
esta emergência sanitária, 
mesmo a nível da classe mé-
dica. Há quem vê o Estado de 
Emergência como um obstá-
culo ao trabalho e incentivo à 
ociosidade.
Com o devido respeito pela 
opinião contrária, nós, que 
até somos dos que mais so-
fremos no bolso os efeitos 
da pandemia, achamos ser 
correcta a defesa da saúde 
pública, esquecendo-se por 
momentos da produção e pro-
dutividade.
Antes de comermos, antes de 
termos pão e água na mesa, 
temos que estar vivos. Temos 
que ter saúde. Razão pela 
qual a defesa da saúde indivi-
dual e pública deve estar em 
primeiro lugar e só depois a 
economia.
O ano de 2020 está pratica-
mente perdido nos planos 

individuais de cada cidadão. 
Salvo raros casos, o dinheiro, 
mais uma vez, desapareceu da 
circulação. Pequenos e gran-
des negócios estão parados. 
Pela primeira vez nas nossas 
vidas, ouvimos apelos no sen-
tido de ficar em casa, indo ao 
trabalho em casos de extrema 
necessidade.
Na sua comunicação ao País, 
o Presidente da República pe-
diu às estruturas locais, nas 
cidades e nos distritos ou pos-
tos administrativos, para es-
tarem de olho na observância 
das medidas de segurança sa-
nitária. Particularmente nas 
cidades ou municípios, Nyu-
si deu um TPC às autorida-
des, para a necessidade de 
reorganizarem os mercados 
e outros aglomerados popu-
lacionais.
Em nossa opinião, uma das 
grandes lições que a Co-
vid-19 deve deixar junto de 
nós são os hábitos de higiene 
e limpeza individual ou co-
lectiva que devem prevale-
cer, mesmo depois da pande-
mia global.
Temos que ter como hábito 

a lavagem das mãos e a de-
sinfecção constante. Temos 
que abandonar o estranho 
hábito de vender produtos 
em qualquer lugar. Temos 
que deixar para trás as ver-
gonhosas informalidades 
nas cidades, organizando os 
mercados e disciplinando a 
nossa gente, tal como está a 
acontecer na cidade de Ma-
puto.
Afinal não é impossível or-
ganizar os vendedores infor-
mais. Exige-se apenas que as 
lideranças legitimadas pelo 
voto popular assumam as 
suas responsabilidades e te-
nham visão sobre uma boa 
gestão urbana.
Todos temos que aprender 
com a Covid-19 para que 
quando isto tudo passar te-
nhamos bons hábitos, em 
defesa da saúde pública. An-
tes da economia há que defen-
der a vida. É isso que fez o 
Presidente Nyusi ao prolon-
gar o Estado de Emergência 
em prol da saúde de todos os 
moçambicanos e estrangeiros 
aqui residentes ou de passa-
gem. Bem-haja!

Covid-19: Salvar vidas, 
não a economia

Pedras
Altifalante

O pano da noite já havia caído, os banhistas estavam na ber-
ma da estrada, desempeixaram-se, a lua emanava o prateado 
sobre o mar gigante, agora sem margem. O jovem, que espe-
rava pela manhã que trazia o sol para apequenar o mar, pen-
sou no homem  que, mais cedo, quando as dunas separavam 
as águas, ensaiou um mergulho que vermelhou parte do mar.

E o vento voltou a soprar, 
era fim do dia. A lua demo-
rava-se, réstias de brilho do 
sol atardavam a noite. O 
mar revolvia-se, agigantava-
-se. Logo logo, engoliria a 
areia que faz as vezes da 
margem. Mas ainda alguns 
banhistas empeixavam-se 
mar a dentro. 

Longe da multidão que se fa-
zia cardume, um jovem qua-
se homem, feições calcadas 
pelo sofrimento, o castanho-
-tronco a marcar-lhe a pele 
empalidecida pelo sal, saía do 
mar, pedras sobre os dez de-

dos das mãos. Lançava-as na 
margem como quem quer pa-
rar a progressão das ondas. 
Ao mar voltava e de lá tira-
va mais, cada vez mais, cada 
vez maiores.

As pessoas na margem, que 
a princípio nem lhe notavam 
o trabalho, demasiado absor-
vidas em conversas privadas, 
desconversaram para voltar-
-lhe os olhos.

- O que está a tentar fazer 
esse? – era uma mulher que 
se fazia ouvir, com uma gar-
rafa de Hunterz Gold no colo 

descoberto, e esperava a res-
posta do homem que a acom-
panhava, entretido a colocar 
gelo no copo para depois 
regá-lo com um uísque cujo 
rótulo teria sido estrategica-
mente retirado.

O jovem parou para contem-
plar uma gaivota que acaba-
va de pousar na montanha 
de pedras que se erguia. 

- Está a tentar matar-nos o 
mar! -  A resposta demorou-
-se o tempo de um trago, 
seguido de um apertar de lá-
bios.

 – Primeiro tira-nos as pe-
dras. Depois a areia. Depois 
a água – embebeu um outro 
longo gole – Depois ficamos 
sem tudo, sem mar.

- Continua, meu jovem. Serás 
o Presidente desse país a nas-
cer.

Soou uma gargalhada colec-
tiva. A ave levantou o voo, 
talvez assustada. O jovem 
moveu os lábios, uma expres-
são perdida entre o esboço de 
um sorriso e o aborto de uma 
resposta. Voltou ao mar. A 

água chegava-lhe ao pescoço. 
O céu escurecia. Tirou outras 
pedras, cada vez mais, cada 
vez maiores.

O pano da noite já havia caí-
do, os banhistas estavam na 
berma da estrada, desempei-
xaram-se, a lua emanava o 
prateado sobre o mar gigante, 
agora sem margem. O jovem, 
que esperava pela manhã que 
trazia o sol para apequenar o 
mar, pensou no homem  que, 
mais cedo, quando as dunas 
separavam as águas, ensaiou 
um mergulho que vermelhou 
parte do mar.
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Olhar fotográfico

Desobediência ao estado de emergência 
leva mais pessoas às celas

Zauria Ambasse
No meu entender, a violação do 

estado de emergência é uma gran-
de preocupação, mas as pessoas 
acabam cometendo este crime por 
vários factores, como a falta de con-
dições para sustentar a família. Não 
tendo como ficar em casa, a pessoa é 
obrigada a sair de casa quando ama-
nhecer para batalhar para trazer o 
pão em casa.

 Importa dizer que a declaração 
do estado de emergência implica 
a suspensão parcial do exercício de 
direitos, liberdades e garantias, nos 
termos em que for determinada. Por 
exemplo, a proibição de deslocação 
ou de exercício do direito de reunião. 

Denise Nhancudine
Do ponto de vista jurídico-pro-

cessual o que as pessoas podem 
fazer é requerer a qualquer mo-
mento a sua liberdade provisória, 
mediante o Termo de Identidade 
e Residência. Terminado o estado 
de emergência, não significa que as 
pessoas sejam isentas de responsa-
bilização, dependendo da gravida-
de da sua infracção. Mas também 
os agentes do Estado que estive-
rem a implementar essas medidas, 
se houver violação, como o excesso 
do uso da força ou do poder, estes 
também podem ser responsabiliza-
dos à luz daquilo que vem previsto 
na Constituição da República.

Rolar Alberto
O desrespeito das medidas 

adoptadas pelas autoridades para 
prevenção e controlo da pandemia 
da Covid– 19 constitui crime de 
desobediência, ou seja, a moldura 
penal que se aplica é de até três 
meses de prisão para todos aque-
les que tenham situação prévia 
limpa, embora o artigo 296 diga 
que quando a pessoa é detida tem 
o direito de informar a um fami-
liar para que seja notificado pe-
las autoridades, informando que 
aquela pessoa está efectivamente 
detida, e isso deve decorrer num 
prazo máximo de cinco dias.

José Lourino
No meu ponto de vista, os que 

infringem o estado de emergência 
podem ser condenados a pena de 
até três meses de prisão, ou seja, 
todas as pessoas que são detidas 
em flagrante delito por violação 
das medidas do estado de emer-
gência podem ser condenadas a 
pena de até três meses de prisão 
por crime de desobediência, puní-
vel nos termos do Código Penal, 
sendo que os indiciados podem re-
querer para a aplicação de penas 
alternativas. Aliás, é muito preo-
cupante que cada dia que passa 
tende a aumentar o número de 
pessoas detidas por não respeitar 
o estado de emergência.

Nilton Cumbe
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Autoridades desmantelam redes de tráfico de pedras preciosas 
As autoridades desmantelaram redes de tráfico de pedras preciosas em Montepuez, na 
província de Cabo Delgado, e apreenderam pouco mais de quatro toneladas de vários 
minérios, disse à Lusa fonte oficial.nacional

Nova Democracia condena perseguição a jornalistas 
Num comunicado inti-
tulado da agressão à 
liberdade de imprensa ao 
obscurantismo do Esta-
do, a Nova Democracia faz 
notar o crescente fecha-
mento do espaço cívico 
com incursões governa-
mentais de perseguição 
e censura à liberdade de 
expressão e de imprensa.

Lembram do silên-
cio em torno do 
desaparecimen-
to do Jornalista 
Ibraimo Mbaru-

co em Macomia desde 07 
de Abril de 2020 e da noti-
ficação, no dia 18 de Junho, 
pela Procuradoria-Geral, ao 
jornalista Matias Guente do 

Canal de Moçambique e da 
sua constituição em arguido 
juntamente com o Director 
do mesmo órgão, Fernando 
Veloso, acusados de violação 
do segredo do Estado. “Esta 

Na semana passada assistiu-
-se à assinatura do memoran-
do de entendimento entre a 
Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego e o Mil-
lennium Bim, numa parceria 
que já contemplou o Moza 
Banco e poderá se estender 
ao Standard Bank. O objec-
tivo é que os jovens consigam 
um estágio remunerado ao 
passar pela tradição de am-
pliar os seus horizontes quan-
do expostos a diversos pro-
dutos durante a realização do 
mesmo. 
São 20 jovens moçambica-
nos recém-graduados no país 
que terão, numa base anual, 
a oportunidade de aperfei-
çoar as suas competências 
profissionais no Millennium 
Bim. No memorando assina-
do entre o Banco e a Secre-
taria de Estado da Juven-
tude e Emprego, os jovens 
recém-graduados dos cursos 
de Engenharia Informática, 
Auditoria e Contabilidade, 
Matemática e Estatística, em 
todo o país, vão ter acesso a 
estágios profissionais no Ban-
co.
O documento define que, 
anualmente, 20 jovens pro-
venientes do ensino público 
e privado, nomeadamente 
das Universidades, Institutos 
Politécnicos e Instituições de 
Educação Profissional, inscri-
tos nos Centros de Emprego 
ou no seu Portal de Empre-
go, serão seleccionados para 

aperfeiçoar as suas compe-
tências, amplificar o conhe-
cimento prático e aumentar, 
simultaneamente, a possibi-
lidade de recrutamento e in-
tegração no mercado do tra-
balho.
O Secretário de Estado da 
Juventude e Emprego, Os-
waldo Petersburgo, enten-
de que o sector financeiro, a 
banca em particular, tem um 
papel importante na orien-
tação profissional dos jovens 
a partir do estágio pré-pro-
fissional, pois amplia os seus 
horizontes quando expostos a 
diversos produtos durante a 
realização do estágio.
Segundo Petersburgo, é 
através do estágio pré-pro-
fissional que nascem em-
preendedores, inovadores, 
profissionais do sector finan-
ceiro, no seu todo, e inves-
tidores que multiplicam as 
oportunidades de negócio e 
de emprego e, como conse-

quência, a economia se de-
senvolve e em retrospecto a 
robustez da própria Banca, 
ou seja, quanto mais empre-
gos forem gerados, maior a 
captação de poupança pela 
banca e maior a diversifica-
ção da sua carteira de produ-
tos.
Lembre-se que, recentemen-
te, a SEJE assinou um me-
morando com o Moza Ban-
co, onde este se compromete 
a providenciar, a cada ano, 
oportunidades de estágio a 
pelo menos 10 jovens recém-
-graduados, fornecendo ao 
Instituto Nacional de Em-
prego (INEP) informações 
sobre a avaliação da qua-
lidade dos estágios, dispo-
nibilizar ao INEP listas de 
estagiários por especialida-
de, idade, sexo, entre outras 
obrigações. 
Para os próximos dias po-
derão ser convidadas outras 
instituições financeiras. 

Petersburgo abraça instituições financeiras

longa-metragem vem asse-

verar as imensas penumbras 
e arrestas que nortearam a 
detenção do jornalista Omar 
Omardine da Carta de Mo-
çambique no dia 25 de Junho 
em Maputo”, faz saber.
A liberdade de expressão, faz 
notar a Nova Democracia, 
é ampla e não inclui ape-
nas informações e opiniões 
inofensivas, indiferentes ou 
elogios mas também e sobre-
tudo aquelas críticas que pos-
sam causar algum transtorno, 
inquietação ou repercussão 
negativa nos governantes e 
agentes públicos. “A liberdade 
crítica conforma a opinião pú-
blica e é um pilar assertivo da 
democracia, do controlo social 
das instituições e seus dirigen-
tes”, asseguram.

A Nova Democracia denun-
cia, portanto, o obscurantismo 
do Estado que visa instituir 
no país algo como crime de 
opinião, levando a que, mais 
uma vez, a liberdade de im-
prensa em Moçambique sen-
te no banco dos réus. “Quem 
deveria ser julgado são aqueles 
que usam a lei do segredo do 
Estado promiscuamente para 
proteger interesses inconfes-
sáveis e não quem expõe este 
uso indevido da lei”, disseram.
É sim dever de todos os pre-
cursores da liberdade, con-
cluem, se levantar e suportar 
estes jornalistas constituídos 
arguidos. “O inconformismo 
tem o valor de rechaçar as 
fórmulas pré-concebidas e in-
ventar o futuro”, notam.

Oswaldo Petersburgo

Para imprimir maior dinamis-
mo ao sector económico, com-
patibilizando a preservação da 
saúde pública com o relança-
mento da actividade económi-
ca, no actual contexto da pan-
demia do novo Coronavírus, no 
País, o ministro da Indústria e 
Comércio, conferiu posse, esta 
segunda-feira, 29 de Junho, em 
Maputo, a quatros novos dele-
gados provinciais da Inspecção 
Nacional de Actividades Eco-
nómicas (INAE).
Trata-se de Arina Cuaneque, 
que passa a exercer as fun-
ções de delegada provincial da 
INAE de Niassa, Egas Mazivi-
la, empossado como delegado 
da INAE da cidade Maputo, 
Góxeny Chouane, delegado da 
província de Maputo e Raúl 
Ajuda que passa a exercer as 
funções de delegado da INAE 
de Manica.
Na ocasião, Carlos Mesqui-

ta justificou que as mexidas 
se enquadram no processo de 
rejuvenescimento institucional 
e visam imprimir maior di-
nâmica ao sector em face aos 
enormes desafios que o Pais 
enfrenta, particularmente nes-
te momento caracterizado pela 
pandemia do novo Coronaví-
rus.
“Temos vindo a tomar conhe-
cimento, ao nível do território 
nacional, sobre a existência de 
vários aspectos contraprodu-
centes, desde a falsificação de 
prazos de produtos, por grupos 
organizados, falta de obediên-
cia às regras básicas instituídas 
para questões que têm a ver 
com os riscos da saúde pública 
e pretendemos implementar as 
medidas emanadas, através do 
decreto presidencial, bem como 
os diplomas ministeriais em im-
plementação face à Covid-19”, 
disse o governante.

Mesquita confere posse a 
delegados províncias do INAE
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Centro de Apoio aos Necessitados 
ajuda Casa Menino Jesus 

nacional

Vitória Diogo quer 
inovação nos Funcionários 
e Agentes do Estado

Vitória Diogo, Secretária de Es-
tado na província de Maputo, 
desafiou, recentemente, os fun-
cionários e agentes do Estado a 
criar e inovar nos locais de tra-
balho, elevando, desse modo, o 
nível de qualidade dos serviços 
prestados aos utentes. Ela fala-
va por ocasião da celebração do 
dia 23 de Junho, Dia Internacio-
nal da Função Pública, este ano 
subordinada ao lema: “Acção 
hoje, Impacto Amanhã: Inovan-
do e Transformando as Institui-
ções Públicas para o alcance dos 
Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável”.
Destacou que o lema orienta os 
profissionais da função pública 
a garantir a qualidade e a ino-
vação da prestação de serviços, 
conforme as necessidades do ci-
dadão, bem como a moderniza-
ção da Administração Pública 
e reforço da capacidade para a 
melhoria da prestação do serviço 
ao público.
Vitória Diogo observou a impor-
tância de modernizar os servi-
ços, introduzindo procedimentos 
de sistemas modernos e inova-
dores, apostando em tecnologias 
modernas que simplifiquem os 
procedimentos e facilitem ao ci-
dadão o acesso aos serviços com 
a qualidade desejada.
Entretanto, dias antes, Vitória 
Diogo, havia exortado, aos ges-
tores públicos abrangidos pela lei 
de probidade pública a declara-
rem os seus bens e património, à 
luz da lei.
A dirigente falava na abertura 
da capacitação aos directores de 
serviços provinciais, chefes de 
departamento e outros quadros 
de direcção dos Serviços Provin-
ciais de Representação do Esta-
do.
Recentemente, iniciaram as acti-
vidades da Comissão de Recep-
ção e Verificação da Procurado-
ria Provincial, das declarações 
de rendimentos dos titulares de 
cargos de direcção dos órgãos 
públicos. A capacitação visava 
divulgar o Regulamento de Pro-
cedimentos, para a suspensão de 
remuneração mensal e pagamen-
to da multa a aplicar ao titular 
de cargo ou função pública sujei-
to à declaração de bens e patri-
mónio que não entrega a decla-
ração ou a entrega fora do prazo. 

O Centro de Apoio aos 
Necessitados, um grupo 
de jovens residentes no 
bairro da Malhangala-
ne que como objectivo 
apoiar os mais carencia-
dos da província e cidade 
de Maputo, deslocou-se 
no último sábado à Vila 
Municipal da Manhiça, 
com o intuito de devolver 
o sorriso às crianças do 
orfanato Casa Menino Je-
sus, que alberga centenas 
de crianças desfavoreci-
das naquela autarquia.  

O C e n t r o  d e 
Apoio aos Ne-
cessitados fun-
ciona há sensi-
velmente três 

anos e conta com o apoio de 
vários segmentos da socieda-
de, entre empresas e pessoas 
singulares que se juntam 
para alegrar a quem mais 
precisa. 
Desta vez, o grupo de jovens 
percorreu cerca de 78km até 
à Vila Municipal da Manhiça 
para oferecer vários produtos 
alimentares não perecíveis, 
material escolar, de higiene 
e máscaras de prevenção, no 
âmbito da Covid-19. 

Os jovens foram recebidos 
pelo edil da Manhiça, Luís 
Munguambe, que agradeceu 
o gesto e prometeu fazer che-
gar o donativo ao Orfanato 
Menino Jesus, gerido pela 
Igreja Católica. “Com este 
gesto vocês demonstram um 
sentimento de amor ao pró-
ximo, pois juntaram-se e de-
cidiram compartilhar o pouco 
que têm com estas crianças 
da Manhiça”, agradeceu.
Por seu turno, o coordena-
dor do Centro de Apoio aos 
Necessitados, Crimildo Hob-
jana, disse que o maior ob-
jectivo é ajudar o próximo, 
sendo que desde 2017, ano 
da sua fundação, já visitaram 
vários centros de apoio, como 
orfanatos, lar de idosos, igre-
jas, entre outros. Aliás, a sua 
primeira visita foi no distri-
to da Moamba, província 
de Maputo, numa altura de 
seca e estiagem severa na 
zona Sul de Moçambique. Na 
época apoiaram um número 
considerável de famílias com 
produtos alimentares e de hi-
giene, de modo a enfrentar a 
seca. 
Desta vez viram a necessida-
de de escalar a Vila Munici-
pal da Manhiça para alegrar 
as crianças do município de-
vido à Covid-19, tendo em 
conta que vários são os cen-
tros que enfrentam dificulda-
des de ordem financeira para 
manter o seu pleno funcio-
namento, como manter uma 

O furo multifuncional vai 
ajudar a aumentar a pro-
dução da estufa que pro-
duz hortícolas, que neste 
momento beneficia cerca 
de 100 famílias, com uma 
extensão total da área de 
produção de 1.700 metros 
quadrados, com destaque 
para o plantio da alfa-
ce, couve, tomate, cebola, 
alho e feijão. Esta infra-
-estrutura foi inaugurada 
pela ministra da Adminis-
tração Estatal e Função 
Pública, Ana Comoane. 
No âmbito da implantação 
do Projecto de Recupera-
ção à Seca e Resiliência 
Agrícola, financiado pelo 
Banco Africano de Desen-
volvimento (BAD), com 
um fundo de 15 milhões 
de dólares, cuja implemen-
tação tem a duração de 5 
anos (2018-2022), a mi-
nistra da Administração 
Estatal e Função Pública, 
Ana Comoane, procedeu 
sexta-feira passada à inau-
guração de um furo multi-
funcional, na localidade de 
Govanane, distrito de Chi-
buto, província de Gaza. 
A comunidade local mos-
trou-se satisfeita com a 
infra-estrutura, pois houve 

uma melhoria da qualida-
de de vida por via da re-
dução da distância percor-
rida a pé, de cerca de 30 
quilómetros de  Govanane 
para Changanine. 
Por outro lado, a comu-
nidade expressou a sua 
felicidade pelo melhora-
mento da dieta alimentar 
com a produção hortícola, 
estando neste momento a 
beneficiar cerca de 100 fa-
mílias, com uma extensão 
total da área de produção 
de 1.700 metros quadra-
dos, com destaque para o 
plantio da alface, couve, 
tomate, cebola, alho e fei-
jão. 
Por seu turno, a ministra 
da Administração Esta-
tal e Função Pública, Ana 
Comoane, desafiou a co-
munidade para garantir a 
sustentabilidade e viabili-
dade do sistema, através 
da gestão operacional e 
de manutenção por parte 
dos Comités Locais de Ris-
cos de Calamidade, e ao 
uso de mão-de-obra local, 
como forma de redistribuir 
a renda e garantir a apro-
priação do empreendimen-
to por parte das comuni-
dades locais. Redacção 

Chibuto conta com mais um 
furo multifuncional

condigna alimentação e higie-
nização das mãos para fazer 
face ao novo coronavírus. 
De salientar que o grupo 
conta neste momento com o 

apoio da construtora Mota-
-Engil África, Águas da Na-
maacha, Traduções Matussi, 
Angónia Print e Good Line, 
Lda. NL

Viúvas passam a concorrer com os filhos pela herança 
A mulher viúva já pode concorrer na primeira linha das sucessões e directamente com os fil-
hos, pela herança do marido falecido e caso os parentes do falecido a impeçam, pode accionar 
os tribunais e assim considerá-los indignos de receber a herança. Os conjunges encontra-
vam-se em quarto lugar na classe dos sucessores. Essa posição colocava a mulher vulnerável.
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PUBLICIDADE

Introdução
Em Maio do ano em curso, a Sociedade Aberta, juntamente com a Pla-
taforma Distrital da Sociedade Civil de Marracuene, fez a entrega de 
material de prevenção contra a COVID-19 ao Administrador do Distrito 
de Marracuene. Este incluiu duzentas (200) caixas de sabão, duzentos e 
setenta e seis (276) baldes de 25 L e quinhentas e setenta e duas (572) 
máscaras. 
Três dias depois, o material foi distribuído a 6 Bairros e 1 Célula, no-
meadamente: Cumbeza (Mailha), Gimo Ocossa, Macaneta 2, Ilha Mben-
guelene, Ilha Xe� na, Matsinana e Pontene. Bene� ciou a cerca de 276 
famílias, que manifestaram satisfação em receber o material de prevenção 
e solicitaram que o gesto de humanismo fosse estendido a mais bairros do 
distrito. 
Embora a Sociedade Aberta seja uma organização da Sociedade Civil 
com foco na monitoria da governação e advocacia, trabalhando numa 
abordagem colaborativa com o Governo de Marracuene desde 2009, viu-
-se pela primeira vez impelida a apoiar o Governo local com bens ma-
teriais, tendo como � nalidade contribuir para o reforço das acções de 
mitigação e prevenção da COVID-19 no Distrito. 

Ainda que todos os Governos locais do país estejam envolvidos na miti-
gação e prevenção contra a pandemia, um dos elementos que se destacou 
na abordagem do Governo de Marracuene foi a busca de transparên-
cia no processo de distribuição dos materiais doados. A este respeito, na 
altura de articulação com o Administrador Distrital, o mesmo a� rmou 
que a “participação dos cidadãos/entidades que apoiam o Distrito no 
processo de distribuição dos materiais ao nível dos bairros constitui um 
dos indicadores de transparência que está sendo incutido pelo Governo e 

confere paz na alma de quem oferece”. 
Em seguimento ao discurso acima, de facto o processo de distribuição 
envolveu cerca de 29 pessoas (15 mulheres e 14 homens, sendo 21 jo-
vens), dentre membros do Governo e da Sociedade Civil, que conferiram 
o material antes doado e somente após tal acto iniciaram a sua entrega 
ao nível dos bairros.

Desa� os do Governo para uma intervenção e� caz perante 
a COVID-19
Embora haja vontade e abertura do Governo distrital para promover a 
prevenção contra a COVID-19 conforme � cou exposto na secção acima, a 
escassez de recursos cria desa� os ao executivo no que se refere ao seguin-
te: i) cobertura geográ� ca completa do distrito, ii) capacidade de mobili-
zação de mais parcerias para obter materiais para aumentar a cobertura 
de bairros; iii) monitoria do uso dos materiais de protecção distribuídos 
ao nível dos bairros.

Cobertura geográ� ca completa do Distrito
Com 230.530 habitantes, dos quais 109.925 são homens e 120.605 mulhe-
res, (IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2017), o Go-
verno de Marracuene di� cilmente conseguirá abranger a todos os cida-
dãos na distribuição de materiais de prevenção contra a COVID-19. Esta 
situação poderá contribuir para que os membros das comunidades que 
não bene� ciarem dos materiais sintam-se discriminados. O desa� o que 
se coloca ao Governo Distrital tem a ver com a prestação de contas, ou 
seja prover explicações e justi� cações da razão de abranger certos bairros 
e informar das medidas em curso ou plani� cadas para a abrangência dos 
outros bairros.

Capacidade de mobilização de mais parcerias para obter 
materiais para aumentar a cobertura de bairros
Ciente da escassez de recursos de que padece para combater a CO-
VID-19, o Governo local é obrigado a pensar em buscar formas inovado-
ras e � exíveis de mobilizar parcerias para obter materiais de protecção 
em tempo real e aloca-los às pessoas. 

Monitoria do uso dos materiais de protecção distribuídos 
ao nível dos bairros 
Embora o Governo não disponha de logística su� ciente para fazer face 
à COVID -19, deveria estar ciente de que a entrega dos materiais e a 
divulgação das mensagens não é condição su� ciente para garantir a pre-
venção contra a COVID-19 nos bairros bene� ciados. Carece de criar e 
implementar um plano de monitoria para aferir até que ponto os mate-
riais distribuídos estão a ser devidamente usados pelas comunidades e se 
as mensagens difundidas estão a ter o efeito desejado.

Sobre o apoio concedido ao Governo de Marracuene
O apoio em material concedido ao Governo de Marracuene foi feito no 
âmbito da parceria que a Sociedade Aberta estabelece com a Actionaid 
Moçambique, no projecto Empoderamento de Jovens em Moçambique, 
implementado nos Distritos de Namaacha, Manhiça e Marracuene. 

Parceiros:

Lições aprendidas

Intervenção do Governo de Marracuene na mitigação e prevenção da COVID-19

Distribuição de materiais em Gimo Ocossa

Entrega de material ao Administrador do Distrito de Marracuene
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“Let’s have no illusions: 2020 is a lost year” 

Appeals court reverses verdict against man accused of blinding josina machel
In a blow to all Mozambican women threatened by abusive husbands or boyfriends, the 
country’s Higher Appeal Court has overturned the conviction of the man accused of beating 
Josina Machel, daughter of the country’s first President, Samora Machel, so badly that she 
lost the sight in her right eye. AIM

Gunmen attack bus in 
Manica

Gunmen murdered one person 
and injured four others in an 
ambush against a bus on Sun-
day morning in the central Mo-
zambican province of Manica.
The attack occurred at the 
Arco-Iris area, a few kilometres 
from the Inchope crossroads, 
where the main north-south hi-
ghway (ENI) crosses the road 
from Beira to Zimbabwe. The 
gunmen opened fire on a bus 
heading southwards on EN1. It 
had started its journey in the 
northern city of Nampula, and 
was heading towards Maputo.
The person killed was an 11 
year old boy. He died of his 
injuries as he was being taken 
to the nearest health unit for 
treatment. The four injured 
passengers were initially trea-
ted at the Gondola District 
Hospital. In three cases, their 
injuries were so serious that 
they were transferred to the 
provincial hospital in the city 
of Chimoio.
Initially, the police made no 
comment on the attack, but 
promised to speak about it on 
Monday during the weekly 
press conference given by the 
Manica provincial police com-
mand.
It is believed that the ambush 
was the work of the self-styled 
“Renamo Military Junta”. This 
is a dissident faction that broke 
away from Mozambique’s main 
opposition party, Renamo, in 
mid-2019. It calls Renamo lea-
der Ossufo Momade a traitor, 
and does not recognize the pea-
ce agreement he signed with 
President Filipe Nyusi last Au-
gust.
The Junta claims that its lea-
der, Mariano Nhongo, is the 
true President of Renamo, and 
demands that the government 
negotiate with him.
The Junta has staged sporadic, 
but murderous, ambushes on 
the main roads in Manica and 
the neighbouring province of 
Sofala for the last nine months 
or so.AIM

english

 Former Mozambican 
Prime Minister Luisa 
Diogo has warned that 
nobody should be under 
any illusion – 2020 “is a 
lost year”, because of the 
Covid-19 pandemic, which 
has laid waste much of 
the Mozambican eco-
nomy.
 

Interviewed by Radio 
Mozambique, on the 
occasion of the 45th 
anniversary of Mozam-
bican independence, 

celebrated last Thursday, 
Diogo was clearly irritated 
by repeated claims by the 
Education Ministry that 
the 2020 school year is not 
lost, despite the closure of 
all schools for the past three 
months.
“In all conscience, we must 
recognize that this is a lost 
year”, said Diogo. “It is not 
worth fooling ourselves that 
most pupils had access to te-
chnology. We can’t be under 
the illusion that all pupils 
managed to go to school to 
pick up the notes. Even in 
the case of those who have 
access to technology, we 
can’t deceive ourselves that 
they understood the lessons 
properly by following the 
teacher through Zoom”.  
The government tried to 
compensate for the schools 
closure through distance lear-
ning. Lessons were broadcast 
over radio and television. Pu-
pils were supposed to pick 
up notes from their schools 
to help them follow the les-
sons. Many did not do so – 
and pupils without access to 
radio or television could not 
follow the distance learning 
classes.
In the political area, conti-
nued Diogo, the pandemic “is 
a test which has taught us 
that, when the matter is se-
rious, political colours don’t 
count. We are all involved in 
saving lives. And Mozambi-
que is setting an example.”
Everyone was supporting go-
vernment policy on Covid-19, 
she noted, and there were no 
conflicting messages. “Nobo-
dy is saying anything diffe-
rent”, said Diogo. “Nobody 

Mozambique’s Central Office 
for Preventing and Fighting 
Drugs (GCPCD) on Friday 
stressed its “great concern” 
at the increase in the con-
sumption of illicit drugs by 
young Mozambicans.
In a statement issued to 
mark the United Nations In-
ternational Day against Drug 
Abuse and Illicit Trafficking, 
the GCPCD said it was alar-
med to see that Mozambique 
is on the list of sub-Saharan 
African countries regarded as 
corridors for drug trafficking.   
It said that, in 2019, Mo-
zambican health units trea-
ted 9,065 cases of patients, 
mostly young people, with 
problems associated with the 
consumption of “psychoac-
tive substances”. This is an 
increase of 35 per cent on the 
6,720 people treated the pre-
vious year.
As might be expected, the 
largest number of cases – 
3,318 – was in the capital, 
Maputo City, followed by 
Maputo province with 1,474 
cases.
The problem with these figu-
res is that they run together 
people suffering from alcohol 
abuse, and legal drugs such 
as tobacco, with cannabis 
and the hard drugs such as 

heroin and cocaine.
Most of the drugs seized by 
the police consist of can-
nabis, which grows readily 
in much of the country. In 
2018, 5.3 tonnes of cannabis 
was seized, a figure that dro-
pped by nearly 50 per cent 
to 2.7 tonnes in 2019.
One success the GCPCD 
reported was the seizure in 
2019 of 232 kilos of heroin, the 
largest seizure in Mozambique 
of this drug for the past ten 
years. About 20 kilos of cocai-
ne and 307 kilos of metamphe-
tamine were also seized.  
A message from President Fi-
lipe Nyusi urged young Mo-
zambicans not to throw away 
their adolescence and youth 
on the consumption of drugs, 
alcohol and tobacco.  

“Drugs threaten and create 
vulnerabilities for the healthy 
growth of our young people”, 
said Nyusi, urging them “do 
not destroy the future of our 
country”.
“Drugs destroy health, they 
have a negative impact on 
the social and economic fa-
bric of the country, and em-
power the practice of violent 
criminal activities, such as 
kidnappings, terrorism, mo-
ney laundering, illicit financial 
transactions, bribery and cor-
ruption”, warned the Presi-
dent.
Nyusi added that it is the 
responsibility of the entire 
nation to raise the awareness 
of adolescents and youths to 
the dangers of alcohol, tobac-
co and drugs.AIM

Authorities concerned at increase in drug abuse

is launching messages to con-
tradict what the government 
is doing”.

Diogo also believed that the 
Mozambican economy will 
never be the same again, be-

cause Mozambique is at last 
directing its attention to-
wards agriculture. The Mo-
zambican constitution has 
always described agriculture 
as the base of the national 
economy, but often this prin-
ciple has not been reflected 
in government policy, and in 
recent years the top priority 
has clearly been development 
of the country’s hydrocarbon 
resources.
“We know that oil and gas 
logistics are very volatile”, 
said Diogo. With the current 
constraints that the gas and 
oil sector are facing, “agricul-
ture once again becomes the 
basis of the country’s develo-
pment. I think that agricul-
ture will merit much more 
attention so that it can occu-
py its due space in the struc-
ture of the Gross Domestic 
Product. The programmes 
designed by the government 
are putting agriculture in its 
rightful place”.AIM
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Mozambican President 
Filipe Nyusi declared in 
Maputo on Thursday 
that peace is once again 
threatened, this time by 
acts of armed violence 
perpetrated by terro-
rists and the enemies of 
progress.
 

He was speaking 
at the Monu-
men t  t o  t h e 
Mozambican 
Heroes in Ma-

puto during celebrations 
of the 45th anniversary of 
Mozambican independence, 
achieved on 25 June 1975.
But while the celebrations 
were under way, he said, ter-
rorists were organising acts 
of armed violence in some 
districts in the northern pro-
vince of Cabo Delgado.
At the same, time, in the 
central provinces of Manica 
and Sofala “individuals who 
identify with the so-called 
“Renamo Military Junta” are 
trying to roll back the fruits 
of peace in the framework of 
the Agreement on Peace and 
Reconciliation”.
Nyusi signed this agreement 
with Ossufo Momade, lea-
der of the main opposition 
party, Renamo, on 6 Au-
gust last year. The dissidents 
who set up the military jun-
ta, under Mariano Nhongo 
(who appointed himself to 
the rank of general), denou-
nced Momade as “a traitor”, 
and rejected the peace deal. 
For months they have been 
mounting ambushes against 
vehicles using the main roads 

Peace is under threat again, warns Nyusi

Mozambican Prime Minister 
Carlos Agostinho do Rosa-
rio on Wednesday called for 
greater commitment from 
the publicly owned electrici-
ty company, EDM, to gua-
rantee implementation of the 
company’s strategic projects.
Rosario was speaking during 
the ceremony at which the 
new chairperson of the EDM 
board, Marcelino Gildo Al-
berto, was sworn into office.
As key EDM projects, he 
stressed the “Energy for All” 
programme, which seeks to 
bring electrical power within 
reach of all citizens by the 
year 2030, the 400 megawatt 
gas-fired power station un-
der construction at Temane, 
in the southern province of 
Inhambane, and the Metoro 
solar power station in Cabo 
Delgado in the far north, 
which should generate 40 
megawatts.
Key electricity distribution 
projects include the 400 kv 
transmission lines from Te-
mane to Maputo, and from 
Chimuara to Alto Molocue, 
in Zambezia province, and 
the 110 kv line from Chiba-
bava to Vilanculo.
“Implementing these and 
other structuring projects 
will require from the new 
chairperson and from all 
EDM workers redoubled 
commitment”, said Rosario. 
He urged the company’s new 
governing team to prioritise 
participatory and inclusive 

management, and to streng-
then the partnerships be-
tween EDM and the other 
stakeholders who act in the 
Mozambican electricity sec-
tor.     
The Prime Minister said that 
Alberto should also prioriti-
se continual improvement in 
the provision of good quali-
ty service to the consumers, 
and to maintain a good rela-
tionship with the company’s 
strategic partners. Rosario 
said this would help mobilise 
finance and investments for 
the company’s key projects.  
Also critical for the futu-
re, he added, was the de-
velopment of electricity 
interconnections with the 
neighbouring countries in the 
framework of the Southern 
African Power Pool (SAPP). 
The regional initiative, Ro-

sario added, will ensure that 
Mozambique plays a promi-
nent role in the energy sector 
of SADC (Southern African 
Development Community).
For his part, Alberto guaran-
teed that EDM is prepared 
to implement the projects 
mentioned by the Prime Mi-
nister. The company had al-
ready ensured the electrifica-
tion of all district capitals in 
the country, and the coming 
stage is to ensure that power 
flows to the next rung down 
in the local state adminis-
tration, that of the admi-
nistrative post. He said that 
more than 100 administra-
tive posts will be electrified 
in the current five year pe-
riod (2020-2024).
This will require investment 
of 120 million US dollars. 
“The government is willing 

to finance part of this sum”, 
Alberto said, “and, natu-
rally, we shall have to look 
towards our cooperation 
partners who have helped 
us a great deal. They helped 
us in the electrification of 
the districts, and we believe 
they will continue to finance 
part of this programme”.
As for achieving univer-
sal access to electricity by 
2030, Alberto said this will 
require about 400,000 new 
electricity connections a 
year.
Prior to his appointment, 
Alberto was an adviser to 
the previous chairperson, 
Aly Sicola. He also coordi-
nated the drafting of key 
EDM documents, including 
the company’s Strategy for 
2018-2028, and its business 
plan for 2020-2024.AIM

PM calls for implementation of key electricity projects

in Manica and Sofala.
Nyusi accused the islamist 
terrorists in Cabo Delgado 
and the Renamo Military 

Junta of “heinous and un-
justified acts which seek to 
cripple the gains of our inde-
pendence and block our mar-

ch towards economic develop-
ment leading to better living 
conditions for our people”.
He praised the efforts of the 
defence and security forces to 
protect Mozambique’s natio-
nal sovereignty and assured 
them of the full support of 
the government.
“Faced with the onslaughts 
of the enemies of our inde-
pendence and of our progress, 
our Defence and Security 
Forces are continuing to give 
the best of themselves in the 
northern and central thea-
tres of operation, and we bow 
before their courage and he-
roism”, said the President.
He called on all of society “to 
be vigilant against the new 
attempts to intimidate our 
people through gratuitous 
terror and attacks against our 
unity as a people. We are de-
termined to repel the terrorist 
aggression waged against us”.
Despite the attacks by the 
Military Junta, the demobi-

lisation and disarming of the 
Renamo militia, as agreed 
last August, is continuing. 
Nyusi revealed that, to date, 
over 300 former Renamo 
guerrillas have been demo-
bilised and reintegrated into 
society.
“It is the hope of all Mo-
zambicans that the demo-
bilisation, disarming and 
reintegration will take place 
in an environment of great 
honesty, trust, seriousness 
and speed”, he said. Despite 
the appeal for speed, Nyusi 
expects the demobilisation to 
take over a year. He said it 
should be concluded by June 
2021.
According to Renamo’s own 
figures, there are over 5,000 
former guerrillas to be demo-
bilised. This figure is almost 
certainly a serious exaggera-
tion, and it is not clear whe-
ther it includes those fighters 
who followed Nhongo into 
the Military Junta.AIM
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Contextualização

Durante o período eleitoral de 2019, a Sociedade Aberta criou e 
disponibilizou o conteúdo da Agenda do Cidadão aos 3 principais 
partidos políticos, esperando que estes pudessem apropriar-se das 
suas propostas e de seguida as integrasse nos seus respectivos Ma-
nifestos. Também gerou-se a expectativa de que o partido ven-
cedor teria a possibilidade de considerar as tais propostas como 
referencial durante os processos de desenho e implementação do 
Plano Quinquenal (PQG) e respectivos planos operacionais para o 
período 2020-2024.

Neste contexto, tendo sido recentemente aprovados o Plano Quin-
quenal do Governo 2020-2024 e o primeiro Plano que o operacio-
naliza, o PES 2020, procedeu-se à análise do grau de integração da 
Agenda do Cidadão nos dois instrumentos governativos, a � m de 
aferir o nível de satisfação das expectativas criadas. 

Principais constatações: integração da Agenda do Cida-
dão no Plano Quinquenal  

Há alinhamento entre a visão estratégica e os pilares e prioridades 
Há alinhamento entre a visão estratégica e os pilares e prioridades 
do PQG e Agenda do Cidadão. Das 110 propostas elencadas na 
Agenda do Cidadão apenas 44 podem ser enquadradas no PQG 
2020-2024, o que remete para uma integração na ordem de 40%. 
Notou-se um maior alinhamento entre o Plano Quinquenal e o 
Eixo “Consolidação de uma visão estratégica sobre o desenvolvi-
mento económico e social sustentável” da Agenda do Cidadão, que 
corresponde a 17%. Estão em destaque no referido alinhamento as 
questões relativas à necessidade de diversi� cação da economia, o 
uso racional da dívida, bem como o � nanciamento das pequenas e 
medias empresas para impulsionar a geração de emprego e renda. 
Aparecem em destaque também os aspectos relativos à educação e 
gestão ambiental.  

O segundo eixo da Agenda do Cidadão mais alinhado ao Plano 
Quinquenal é o da Promoção da transparência e da prestação de 
contas da Administração Pública ao cidadão, numa proporção 
equivalente a 10%. Aqui os assuntos de destaque no alinhamento 
incidem sobre a melhoria da gestão estratégica dos recursos huma-
nos do Estado e o pro� ssionalismo da Administração Pública.  

O terceiro eixo da Agenda do Cidadão mais integrado no Plano 
Quinquenal do Governo é o do Envolvimento efectivo do Cidadão 
no processo de tomada de decisões-chave, numa proporção de 7%. 
Aparecem em destaque no alinhamento assuntos ligados à dispo-
nibilização de informação-chave a diferentes estratos da sociedade, 
incluindo os mais vulneráveis. 

Ressalte-se que este eixo (Envolvimento do cidadão no processo 
de tomada de decisões-chave) apresenta propostas inovadoras que 
poderiam enriquecer o tecido democrático do processo governativo 
nos próximos anos, mas que não estão enquadradas no PQG. As 
referidas propostas incluem: Identi� car e reintegrar as boas prá-

ticas de participação implementadas em diferentes períodos 
históricos do país que sejam actuais e tenham uma base so-
cial; Divulgar os vários mecanismos de participação da socie-
dade previstos na constituição da república e em leis especi� -
cas e Sensibilizar as autoridades publicas para que conheçam 
e aceitem que a sociedade civil, e o cidadão, em particular, 
use os mecanismos de participação existentes 

O exposto acima não signi� ca que o PQG não dê importân-
cia ao processo de participação, na medida em que o mes-
mo a� rma por exemplo que “...a participação da sociedade 
nos processos de governação tem ganho proporções cada vez 
maiores e, por isso, influenciando os processos de decisão 
para o desenvolvimento do País, por essa razão, o Governo 
vai promover a participação mais intensa deste grupo da so-
ciedade, em particular, dos jovens em todas actividades co-
munitárias”. 

Contudo, uma leitura atenta sobre aquele instrumento gover-
nativo mostra que a abordagem de participação subjacente 
tem enfoque apenas na cultura e desporto.  Este con� namen-
to conceptual num momento em que o país se caracteriza 
pela de� nição de “grandes agendas” para o desenvolvimento 
do país se apresenta contraproducente para o enriquecimento 
da democraticidade. 

Os eixos da Agenda do Cidadão menos integrados no PQG 
são os de funcionamento e articulação adequada entre os 3 
ramos do Estado, numa proporção de cerca de 3% e o de 
existência de uma oposição partidária fortemente envolvida 
no processo de formulação de políticas públicas em aproxi-
madamente 1%. Porém, em ambos os eixos há propostas dos 
cidadãos que podem tornar mais robusta a agenda de gover-
nação para o próximo quinquénio. 

Grá� co 1: Nível de Integração das Propostas da Agenda do 
Cidadão 2019-2025 no PQG 2021-2025

Monitoria da implementação da Agenda do Cidadão (2019-2025): nível de integração da 
Agenda do Cidadão no Plano Quinquenal do Governo (2020-2024) e 

Plano Económico e Social de 2020 

PUBLICIDADE

Fonte: Sociedade Aberta, 2020
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O facto do PES 2020 não considerar nenhuma das propostas 
plasmadas na Agenda do Cidadão relativamente à promoção da 
transparência e da prestação de contas da administração públi-
ca não signi� ca que o governo não dê relevo a estes assuntos. 
Pelo contrário, o PES traz uma abordagem destes assuntos como 
“motores” das políticas e estratégias da administração pública 
no quadro de modernização e ou mudança institucional . Aqui a 
maioria das prioridades conducentes às mudanças institucionais 
segue uma linha de reestruturação administrativa e não se consi-
dera acções/prioridades viradas para a elevação do conhecimento 
e consciência do provedor público sobre a importância do respei-
to, adopção e promoção dos valores de transparência e prestação 
de contas no acto da prestação de serviços ao cidadão. Por isso, 
o PES 2020 perde a oportunidade de integrar na agenda gover-
nativa acções/prioridades com um foco individual de conscien-
cialização e promoção de valores de transparência na gestão da 
coisa pública o que poderia concorrer para melhoria do desempe-
nho da gestão e do gestor público no contexto de transferência 
de competências de gestão para o nível local em curso. 

Algumas das abordagens operacionais concorrentes para a Pro-
moção da Transparência e Prestação de Contas da Administra-
ção Pública, são apresentadas de forma muito prática e simpli-

Principais constatações: integração da Agenda do Ci-
dadão no Plano Económico e Social de 2020 

O nível de integração da Agenda do Cidadão no PES atinge 
cerca de 55%. As propostas do eixo temático “Consolidação de 
uma visão estratégica sobre o desenvolvimento económico e so-
cial sustentável do país” foram as mais integradas no PES 2020, 
numa proporção de 32%. Assuntos em destaque no alinhamento/
integração assistência social a pessoas em situação de pobreza e 
vulnerabilidade, � nanciamento de pequenas e médias empresas e 
melhoria da gestão da dívida pública. 

Em seguida, cerca de 22% das propostas referentes ao eixo “En-
volvimento efectivo do cidadão no processo públicos de tomada 
de decisões tem enquadramento no PES. Assuntos em destaque 
no alinhamento/integração versam sobre a participação política 
das mulheres, disseminação dos direitos e deveres das mulheres e 
crianças. 

Embora as questões de transparência e da prestação de contas 
da Administração Pública aos cidadãos a� gurem-se como priori-
dades do Governo para 2020, nenhuma das propostas da Agenda 
do Cidadão foi integrada no PES (ver grá� co 2). 

Grá� co 2: Integração dos eixos da Agenda do Cidadão no PES 
2020

� cada na Agenda do Cidadão entre as propostas P19 a P32. 
Aqui inclui-se o seguinte: Considerar a história, antropoló-
gica e sociológica na re� exão sobre os problemas actuais do 
Estado; Criar um movimento de educação cívica e conscien-
cialização do adolescente/jovem na promoção da cultura e 
prática da transparência;’ Desenvolver a cultura e prática da 
transparência, reduzindo a oportunidade para prática dos ac-
tos ilícitos; Apostar na formação de uma liderança credível e 
exemplar na cultura de prestação de conta e transparência; 
Apostar numa governação centrada no cidadão;. Promover a 
auto-vigilância sobre os princípios da Administração Pública, 
evitando a queda em tentações contrárias aos ideais defen-
didos; Rever os critérios de � xação de salariais e benefícios 
para os dirigentes; Promover a criação de escolas de forma-
ção para funcionários públicos.

Embora, estas não se a� guram como únicos modelos, podem 
ser consideradas um ponto de partida para catalisar re� exões 
entre a sociedade civil e os plani� cadores públicos, de modo 
a merecer alguma atenção nos próximos ciclos (anuais) de 
plani� cação. 

Tal como sucede no PQG, a fraca ou não integração de ac-
ções tendentes ao fortalecimento e envolvimento dos partidos 
políticos extraparlamentares nas decisões e formulação de po-
líticas públicas no PES pode estar a sinalizar a perpetuação 
da lógica de uma gestão baseada no racional do partido do-
minante. Este Cenário limita a abertura para a promoção do 
espirito e princípios de meritocracia na gestão pública, consi-
derando que a restrição da entrada “dos outros” constitui um 
dos indicadores mencionados no debate sobre o fechamento 
do espaço político em Moçambique.  

Concluindo 

Além de se encaixar nas prioridades e objectivos estratégicos 
de� nidos pelo governo para os próximos 5 anos, a Agenda 
do Cidadão oferece detalhes que podem enriquecer o endere-
çamento de vários assuntos contidos no PQG, o que a torna 
um instrumento de referência para o processo de plani� cação 
pública. Aliás, várias propostas da Agenda do Cidadão não 
enquadráveis no actual PQG e PES 2020 revelam que o pro-
cesso de plani� cação deixa a oportunidade de se tornar mais 
inovador e ousado na busca da satisfação das necessidades e 
interesses estratégicos do cidadão.

Parceiros:

PUBLICIDADE

Fonte: Sociedade Aberta, 2020
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Está em curso a resolu-
ção de conflitos resul-
tantes da dinâmica da 
indústria mineira no distri-
to de Moatize, através de 
pacotes de compensação 
por perda de machambas, 
locais de pasto, reassen-
tamento de pessoas que 
viram suas terras congé-
nitas expropriadas pela 
mineração no distrito 
de Moatize, província de 
Tete. Maria José Ntefula 
Torcida, administradora 
do distrito, explica, numa 
extensa entrevista con-
cedida ao MAGAZINE, que 
o ressentamento em cur-
so é um trabalho visando 
resolver a inexequível 
convivência de pessoas, 
animais e machambas 
com a actividade mineira 
de exploração de carvão 
mineral. 

António Zacarias

S
enhora admi-
nistradora, 
o Governo e 
as empresas 
de mineração 

estão a resolver, assim, 
com estas reuniões um 
crónico problema entre as 
comunidades e as empre-
sas…

- Podemos assinalar que até 
já foi aprovado o pacote de 
atendimento aos primeiros 
100 criadores de gado na ci-
dade de Moatize, bem como 
o processo de pagamento das 
machambas de 724 cam-
poneses de Thibo. Porque 
para além dos impactos 
sócio-ambientais no proces-
so de exploração do carvão 
mineral estão também as 
machambas e o gado da po-
pulação. São elementos que, 
embora negligenciados, têm 
impacto negativo nas famí-
lias que vivem dentro des-
tas áreas.

Para onde levam o gado 

e onde é que vão abrir as 
machambas, na medida 
em que em quase todo 
o distrito há exploração 
mineira em Moatize?

- Por enquanto estão encon-
tradas as soluções dos proble-
mas. É importante que haja a 
solução do problema que apo-
quenta as comunidades. Sabe-
mos que o solo do distrito de 
Moatize possui até filões de 
quartzo carbonatados, consti-
tuídos por sílica calcite, jazi-
das de ferro e chumbo, mag-
netita, hematita e apatita, 
jazidas de coríndon, jazida de 
fluorite, jazida de carvão do 
tipo hulha e inúmeras jazidas 
de titano-magnetites vanadí-
feras, e até ouro nos terraços 
dos rios Revúbuè e Zambeze. 
Mas nalguma zona devem ser 
implantadas as machambas 
das comunidades porque es-
tão no interior da concessão 
mineira. O mesmo acontece 
com o gado.

Estamos perante um 
cenário em que o gado e 
as machambas é assunto 
em cima da mesa entre o 
Governo e a empresa Vale 
Moçambique?

- Devo dizer que até já rea-
lizamos negociações para a 
aprovação de pacotes de as-
sistência aos criadores de 

gado cujas áreas são contí-
guas à concessão da empre-
sa Vale Moçambique. É um 
processo que decorre em fa-
ses devido à expansão das 
áreas da mina na concessão. 

Este processo é igual 
ao reassentamento das 
pessoas afectadas pela 
mineração ou tem outra 
característica?

- É no fundo a transferência 
dessas machambas do inte-
rior da concessão para outras 
zonas identificadas como sen-
do distantes da área da mi-
neração. O mesmo se passa 
com o gado. Criar condições 
para a sua transferência até 
às áreas livres da mineração. 
Como vê, é assim também no 
reassentamento de famílias 
encontradas na área de im-
pacto directo das concessões 
mineiras. 

Temos conhecimento 
de que as comunidades 
se queixam da falta de 
compensações dignas 
no processo de reas-
sentamento. Nalguns 
casos nem casas existem 
ainda…

- É verdade. Deve estar a 
falar da ICVL... Mas já está 
em curso o reassentamento 
da vila de Mboza, para as 

famílias que foram afecta-
das pelo Projecto de Carvão 
de Benga, nas povoações de 
Capanga, Dzinda, Luane e 
Gulu, onde já foram implan-
tadas 272 residências do T/3. 
Destas, 218 encontram-se na 
fase de acabamentos, 58 na 
fase de revestimentos e todas 
já cobertas. 
Neste momento estão em 
curso as obras de construção 
de infra-estruturas sociais 
como escola, centro de saúde 
e campo desportivo, incluin-
do residências para os funcio-
nários do centro de saúde e 
da escola. O centro de saúde 
encontra-se na fase de assen-
tamento de alvenaria, e na 
escola já foi concluída a fase 
de alvenaria.

A água será da rede cana-
lizada ou será em moldes 
tradicionais? 

- Não. Encontra-se em cur-
so a obra de construção do 
sistema de abastecimento de 
água, onde já foi construído 
um depósito de distribuição 
com capacidade de 380m3.

Isso é só com a ICVL. As 
outras empresas já encer-
raram esse processo?

- Não. Estão em curso obras 
de outras empresas. Neste 
momento já foi construí-
da uma residência trigémea 

para funcionários da EPC 
de Nkanga, na localidade de 
Mussacama, no posto ad-
ministrativo de Zóbuè. E 
também estão concluídas as 
obras de construção de 13 
residências das famílias que 
foram afectadas pelo projec-
to de construção da fábrica 
de explosivos, da empresa 
Sociedade Distribuidora de 
Explosivos, na povoação de 
Mboza, onde já decorreu a 
primeira vistoria para a en-
trega provisória das mesmas.
 Devo referir também que 
está concluída a casa mode-
lo para o reassentamento das 
famílias que foram afectadas 
pelo Projecto da Mina da 
Empresa Minas de Rovúbuè, 
cujo reassentamento será im-
plementado na localidade de 
Samoa. Entretanto, neste 
momento o processo encon-
tra-se paralisado devido à 
pandemia da Covid-19.

Recordamos da travessia 
ao rio Mpopodzi. Como 
está o processo das 
pontes naquele rio que 
causam prejuízos à popu-
lação?

- Penso que está já na fase 
do fim o sofrimento das po-
pulações de Tsuende. Neste 
momento está em curso a 
obra de construção da ponte 
sobre o rio Mpopodzi, na po-
voação de Tsuende. A ponte 
é calculada em 2.300.000 me-
ticais, com o financiamento 
do Fundo de Estradas. Já 
foi betonado um tabuleiro, 
dos cinco planificados, encon-
trando-se em curso a cofra-
gem do segundo vão. 
Eu penso que em breve a 
travessia estará resolvida de 
forma muito satisfatória. 

Senhora administradora, 
há um total de 44.255.210 
meticais do Fundo Minei-
ro, ‟vulgo 2.75”, que foram 
executados no ano pas-
sado (2019). Esse dinheiro 
acabou? 

- Gostaria de convidar o vos-
so jornal a visitar as obras 
aqui no distrito. Com esse 
dinheiro realizamos muitas 
infra-estruturas. O distrito 
construiu as obras de pavi-
mentação de rua, da rotunda 
à praça, na cidade de Moa-
tize, cujo valor do contra-

Governo de Moatize busca resolução de 
conflitos na indústria do carvão mineral

Maria José Ntefula Torcida
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to foi de 13.704.912,53Mt. 
É mesmo aqui em frente, o 
que pode ser testemunhado. 
Com esse dinheiro realiza-
mos as obras de construção 
de 3 fontanários de água no 
bairro Chipanga, nos arre-
dores da cidade de Moatize, 
cujo valor do contrato foi de 
1.748.350,40 Mt. 
Ainda com o fundo de mi-
neração 2.75% decorrem as 
obras de construção de três 
salas de aula, incluindo um 
bloco administrativo, no 
bairro Chipanga nos arre-
dores da cidade de Moatize, 
cujo valor de contrato é de 
9.264.294,59Mt, onde já fo-
ram concluídas as fundações, 
o assentamento de alvenaria, 
encontrando-se na fase de 
cobertura e acabamentos. A 
obra de pavimentação com 
recurso a pavês da rua prin-
cipal da povoação de Cate-
me, cujo valor do contrato 
é de 13.648.719,60Mt, onde 
já foi executado um total de 
800m. 

Em Moatize a água 
continua muito escassa, 
mesmo aqui na cidade. Há 
sempre carroças trans-
portando recipientes de 
água de um lado para o 
outro.

- É verdade. Mas só este ano 
foram abertos dois furos de 
abastecimento de água, dos 

dois planificados e munidos 
de bombas manuais, nas 
povoações de Micombedzi e 
Thumbalanhuxi, na locali-
dade de Necungas, no posto 
administrativo de Kambu-
latsitsi, o correspondente 
a uma execução de 100%, 
contra três de igual período 
do ano de 2019. Reparados 
três furos de abastecimen-
to de água dos quatro pla-
nificados, nas povoações de 
Mpasse, Kambulatsitsi e 
Madamba, na localidade de 
Kambulatsitsi, no posto ad-
ministrativo de Kambulat-
sitsi, beneficiando um total 
de 900 pessoas, o correspon-
dente a uma execução de 
75%, contra três de igual pe-
ríodo do ano de 2019. 
Tivemos de realizar o cadas-
tro de dois sistemas de abas-
tecimento de água, ambos 
localizados aqui na cidade 
de Moatize. Formamos um 
comité de gestão do sistema 
de abastecimento de água 
de Zóbuè, composto pelo 
presidente, vice-presidente, 
tesoureiro, mecânico e sete 
cobradores para igual núme-
ro de fontanários. Mas tam-
bém efectuamos 181 ligações 
domiciliares, das 150 plani-
ficadas, contra 97 ligações 
de igual período do ano de 
2019. 
Ainda no quadro do abaste-
cimento de água, efectuamos 
a reparação de um total de 
18 fugas dos tubos de canali-
zação da vila. 

Se já há machambas e 
gado por reassentar, 
então fale-nos do estágio 
da agricultura no distrito.

- Temos uma agricultura 
muito forte em Moatize. Só 
para começar, a nossa rede 
de extensão rural conta com 
29 extensionistas, que assis-
tem cerca de 7.164 produto-
res, dos quais 4.573 homens 
e 2.591 mulheres. Destes, 10 
extensionistas e um supervi-
sor são da rede pública, que 
tem o plano de assistir 3500 
produtores, e os restantes 18 
são técnicos da rede de ex-
tensão privada que assistem 
3.664 produtores. 
Estamos a assistir 23 asso-
ciações de produtores, de 
um total de 32 associações. 
Assistimos cinco escolas no 
projecto “Na machamba do 
camponês”, com 47 produto-
res. Mas também montamos 
21 parcelas de medição de 
rendimento e 12 treinamen-
tos de combate da lagarta do 
funil, onde participaram 221 
produtores. 
Mas para sermos mais asser-
tivos, montamos 50 Campos 
de Demonstração de Resulta-
dos (CDR’s) e instalamos 60 
campos de demonstração no 
âmbito do Programa Integra-
do de Transferência de Tec-
nologias Agrárias, contra 48 
da campanha passada, onde 
10 campos são de extensio-
nistas e 50 são de produtores 
de contacto, para demonstra-
rem tecnologias como com-
passo, sementeira em linha e 
densidade das plantas. 

Há um mito segundo o 
qual o distrito não tem 
conhecimento da quan-
tidade real de carvão 
mineral produzido pelas 
empresas. Quer comen-
tar?

- Depende de quem diz. Mas 
como Governo podemos ob-
ter essa informação sempre 
que necessitarmos. Portanto, 
só nos primeiros três meses 
deste ano (2020) foram pro-
duzidas 808.939 toneladas de 
carvão mineral, das 5.399.474  
planificadas, uma realização 
de 14,9%, contra 659.200 to-
neladas produzidas em igual 
período de 2019, um acrésci-
mo em 22,7%. 

O distrito de Moatize faz 
fronteira com a República 
do Malawi. Como é que 
está o cumprimento do 
Estado de Emergência?

- O Governo distrital, em 
cumprimento do Decreto 

Presidencial sobre as medi-
das contra a prevenção da 
Covid-19, está a realizar vá-
rias actividades a nível do 
distrito para evitar a propa-
gação da pandemia. Come-
çamos por elaborar o pla-
no distrital no âmbito das 
medidas de prevenção da 
Covid-19. Mas já rastrea-
mos no distrito de Moatize, 
concretamente no posto de 
travessia de Zóbuè, um to-
tal de 47.519 passageiros, 
dos quais 38.372 estrangei-
ros e 9.147 nacionais. Até a 
semana finda foram notifi-
cados para quarentena 106 
passageiros, dos quais 40 
em trânsito à cidade da Bei-
ra, sendo 8 residentes e 29 
camionistas internacionais 
de nacionalidade malawia-
na e zambiana, 6 viajantes 
residentes em Moatize, 2 do 
distrito de Manica, 16 na 
cidade de Tete, 3 do distri-
to de Marávia e 2 da cidade 
de Nacala-Porto. Até finais 
de Maio o distrito tinha re-
gistado um cumulativo de 
32 viajantes em quarentena, 
dos quais 28 já tiveram alta 
sem sinais ou sintomas e 4 
aguardam em quarentena 

monitorada. 
De referir que estes  entra-
ram através das fronteiras 
de Zóbuè, Calómuè, Cucha-
mano, incluindo o Aeropor-
to Internacional de Tete. 
Existem dois centros de 
isolamento, sendo um em 
Moatize-Sede e outro no 
posto administrativo de Zó-
buè. 

Já vai longa a nossa 
entrevista, mas a admi-
nistradora ainda pode 
dizer algo que acha impor-
tante.

- Vou falar da pandemia da 
Covid-19. Devo dizer que os 
sectores continuam a intensi-
ficar a realização de palestras 
sobre as medidas de prevenção 
da Covid-19, tendo até agora 
um cumulativo de 2.015 pales-
tras individuais e colectivas, 
em todas as unidades sanitá-
rias, empresas mineiras, esco-
las, postos administrativos e 
localidades, instituições públi-
cas e privadas. Formamos 18 
activistas para trabalharem 
nas comunidades e um profis-
sional de Saúde para acompa-
nhar as actividades dos acti-
vistas. 
O Governo está a cumprir com 
as medidas emanadas no De-
creto Presidencial de preven-
ção contra a Covid-19, obede-
cendo a escala de rotatividade 
na Função Pública. Realiza-
mos palestras e monitoria nos 
postos administrativos, loca-
lidades, mercados, estabeleci-
mentos turísticos e penitenciá-

rios, com vista a aferir o grau 
de cumprimento das medidas 
de prevenção contra a Co-
vid-19, onde foram distribuídas 
200 máscaras de pano a pessoas 
carenciadas em Cateme, Samoa 
e Ntsungu, pulverizamos 2.597 
veículos, sendo 715 mini-bases, 
876 camiões e 1.006 viaturas 
ligeiras, concretamente na bás-
cula de Mussacama. 
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Moçambicanas
Moçambicanos
Caros jornalistas
Compatriotas

No próximo dia 25 de Junho vamos celebrar 45 anos da nossa Independência Nacio-
nal. Este marco indelével para todos os moçambicanos,registado em 1975, signi� cou 
a nossa libertação do jugo colonial e por isso em todos os anos é celebrado por todos 
nós, independentemente da raça, convicção ideológica, crença religiosa, tribo, local 
de nascimento ou condição social.
Com o advento da Independência sonhávamos com um Estado de Direito e Demo-
crático, onde os direitos e as liberdades fundamentais deviam ser os pilares da nossa 
soberania.
Para a surpresa de toda a Nação Moçambicana, essas expectativas � caram goradas, 
pois um punhado de concidadãos, cedo, tornou-se em novo opressor, que usando 
meios cruéis subverteram, até hoje, os ideais do nosso Povo.
Esqueceram-se que a Frente de Libertação de Moçambique foi um projecto colecti-
vo que visava aglutinar todos os moçambicanos na luta contra a opressão estrangei-
ra e permitir que fóssemos donos da nossa terra e das nossas riquezas.
Obviamente, o comportamento dos novos opressores pôs em causa a unidade nacio-
nal e a construção de um Estado de Direito e Democrático almejados por todos, ra-
zão pela qual os moçambicanos ergueram-se contra o regime cruel implantado como 
forma de trazer o direito à vida, à propriedade privada, à escolha dos dirigentes, à 
liberdade religiosa, à livre circulação de pessoas e bens, e sobretudo de sermos donos 
do nosso destino.
Foi nesse contexto que a RENAMO assumiu a liderança na implantação da demo-
cracia em Moçambique, que apesar de estar em consolidação, estamos convictos que 
é um dado irreversível.
Ainda sobre os 45 anos da nossa independência, curvámo-nos perante os obreiros da 
Luta pela independência nacional, como Eduardo Mondlane e outros.
Na luta pela democracia, lembrámo-nos dos heróis André Matade Matsangaisse e 
Afonso Macacho Marceta Dlhakama, que para além do contributo que deram para 
alcançar a independência nacional tiveram o mérito de dirigir a Resistência Nacio-
nal Moçambicana, que enfrentou e derrubou o grande monstro de então, o regime 
marxista- leninista implantado,à força, em Moçambique.
Foram necessários 16 anos de luta para o regime render-se aos moçambicanos e 
aceitar a democracia e o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais consagra-
dos na Carta das Nações Unidas, na Carta da União Africana e em outros instru-
mentos internacionais universalmente aceites.
Por isso, os moçambicanos orgulham-se eternamente dos heróis André Matsangaisse 
e Afonso Dhlakama que lado à lado com a Juventude, a Mulher e o Homem luta-
ram e permitiram que desde 1994 tivéssemos eleições multipartidárias.

Minhas irmãs
Meus irmãos

Um dos alicerces da democracia é a aceitação de outras formas de pensamento, 
quer através dos partidos políticos, quer através da Sociedade Civil.
Apraz-nos notar que a Sociedade Civil moçambicana, os Órgãos de Comunica-
cão Social e os cidadãos individualmente têm-se associado à vontade colectiva 
que pedra à pedra vai construindo Moçambique, mesmo enfrentando imensas 
di� culdades que bloqueiam o desenvolvimento, ou seja a nossa independência 
económica.
Aproveitamos esta ocasião para felicitar a todas as mulheres e todos os homens 
que através do seu sacrifício fazem crescer a nossa economia. Referimo-nos às 
mamãs vendedeiras nos mercados e nas esquinas das vilas e cidades bem como 
as empenhadas em outras frentes de desenvolvimento. Referimo-nos ainda aos 
papás, fazedores da economia nacional, aos jovens que por falta de emprego 
vagueiam nas ruas e estradas do país vendendo quinquilharias, como forma 
de manter a sua sobrevivência e dos seus dependentes. Todos estes pacatos 
cidadãos são os nossos heróis vivos e por isso dizemos, muito obrigado compa-
triotas.
Saudámos ao sector empresarial honesto que apesar das vicissitudes impostas 
pelo regime continuam a contribuir para o crescimento económico de Moçam-
bique.

Compatriotas

Passados 45 anos, Moçambique podia ter-se situado no patamar  de países 
desenvolvidos como a vizinha África do Sul e alguns países da Europa. 
Moçambique podia ser referência pelo mundo fora, pelos motivos mais no-
bres porque tem recursos humanos valiosos e recursos naturais abundantes 
e diversi� cados ainda por explorar que poderiam alavancar o desenvolvi-
mento económico. Contrariamente a prosperidade esperada, Moçambique 
está num atraso económico tal, que ainda se debate com o � agêlo da fome.
O subdesenvolvimento a que está votado o nosso país, resulta da falta de 
políticas sectoriais públicas viáveis e consentâneas com a nossa realidade. 
Enquanto os governantes  não adoptarem � loso� as de desenvolvimento 
claras, enquanto a má governação, a partidarização do Estado, a corrup-
ção, o nepotismo, o clientelismo, a exclusão social, a negação da coabi-
tação política pací� ca  e a ascensão ao Poder através da violência ser a 
forma de ser e estar do Partido no Poder, Moçambique continuará sempre 
na cauda do desenvolvimento.

Moçambicanas
Moçambicanos 
Caros compatriotas

Para além dos males que caracterizaram o caminho sinuoso dos 45 anos, o 
mundo e o nosso país em particular estão a ser vítima do inimigo actual, a 
Covid-19.
 A aumentar o sofrimento do nosso Povo registam-se ataques armados na zona 
centro e na província de Cabo Delgado que têm causado mortes e destruição de 
bens e infraestruturas.
Sobre a pandemia da Covid-19 lamentamos as mortes dos nossos compatriotas 
provocadas por esta doença, cujo número de infecções tende a subir diariamen-
te. Por isso, voltamos a reiterar a necessidade de se tomarem medidas arrojadas 
para enfrentar a pandemia do novo corona vírus.
Pelos números de contaminação, tudo indica que caminhamos para um estágio 
mais di� cil, daí ser necessário unir esforços e alocar recursos de modo a debelar 
este novo inimigo comum da humanidade.
A contaminação comunitária na província de Nampula é um indicativo da fra-
gilidade do Sistema Nacional de Saúde, pois, com a Declaração do Estado de 
Emergência e as sucessivas prorrogações era expectável que os níveis de infec-
ções fossem baixar, o que não está a acontecer.
Todavia, apesar deste quadro negro, mais uma vez enaltecemos os esforços e 
a dedicação dos pro� ssionais da Saúde que de forma arriscada e exemplar têm 
evitado mais infecções e mortes.

Minhas senhoras
Meus senhores

Ainda por ocasião de mais um aniversário da nossa independência, voltamos a 
condenar e a nos distanciar dos ataques armados que se registam na zona cen-
tro do país. Exortamos aos seus autores a parar com essas práticas que põem 
em causa a paz e a estabilidade social.
O Partido RENAMO ama o seu Povo e quer ver o país sem guerra, por isso, 
estamos determinados a concluir com sucesso o Processo de Desmobilizacao, 
Desarmamento e Reintegração das nossas Forças com dignidade e humanismo.
Os cidadãos que protagonizam esses ataques não recebem ordens da RENA-
MO para praticá-las, não recebem nenhuma logística do nosso Estado-maior 
General, não recebem nenhuma deliberação de qualquer órgao do Partido RE-
NAMO para agir nesse sentido, antes pelo contrário têm estado a ameaçar a 
integridade física do Presidente e dos Quadros do Partido RENAMO.
Portanto, os que atacam na zona centro agem por conta própria e fora da 
� loso� a e orientações do Partido RENAMO. Voltamos a a� rmar que não faz 
nosso estilo ter duas faces.
É com satisfação que assistimos o prosseguimento da Desmobilização, Desarma-
mento e Reitegração dos nossos combatentes.
Contudo, este processo, mais conhecido por DDR, encarna  desa� os como a 
aceitação e o acolhimento destes compatriotas pela sociedade, sem nenhuma 

Gabinete do Presidente
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discriminação nem hostilização por terem sido membros das Forças da RENA-
MO. A este respeito, apelamos os secretários dos grupos dinamizadores para 
não instigarem seja quem for, a promover actos hostís e discriminatórios con-
tra os combatentes em desmobilização. 
A reconciliação nacional só será efectiva na medida em que os reintegrados se 
sentirem moçambicanos com os mesmos direitos e liberdades iguais dos demais 
concidadãos.

A RENAMO é pela PAZ e estabilidade social.

Mais uma vez expressamos os nossos sentimentos de pesar pelas mortes e 
pelos bens destruídos em consequência desses ataques.

Caros compatriotas

Os ataques militares e a consenquente insegurança que se registam na Pro-
víncia de Cabo Delgado são mais um dilema que estamos a enfrentar como 
Nação.
O que está a acontecer em Cabo Delgado é uma guerra. Não há dúvidas de 
que estamos em guerra.
Aos compatriotas perecidos curvámo-nos e apresentamos condolências às famí-
lias enlutadas.
Em relação à situação de Cabo delgado a nossa opinião é que as Forças de De-
fesa e Segurança devem aperfeiçoar a sua estratégia militar de modo a resta-
belecer a segurança das populações e não perder tempo a procura de culpados.
As Forças de Defesa e Segurança devem ser actuantes e vigilantes a todo o 
momento dentro dos padrões universalmente aceites, valorizando sobretudo os 
sinais de alerta, facto ignorado em 2017, momento em que começou a insur-
gência.
O que resta ao Governo do dia é, sem reservas, pedir os necessários apoios, 
antes que seja tarde, seguindo os ditames da nossa Constituição da República. 
A este propósito torna-se questionável o envio de forças estrangeiras no teatro 
de operações sem observar esses ditames constitucionais.
É também obrigação do Governo do dia abrir a cortina que encobre os interes-
ses e guerras grupais dentro da nomenclatura como forma de poupar vidas de 
cidadãos indefesos.
Não se deve continuar a tapar o sol com a peneira sob pena de perpetuar o 
sofrimento do nosso Povo.

Moçambicanas
Moçambicanos 
Compatriotas

Quarenta e cinco anos é tempo su� ciente para adquirir experiência e maturi-
dade que permitem enfrentar com � rmeza e visão os desa� os do país. Neste 
contexto, entendemos que entre outros, os grandes desa� os que Moçambique 
tem pela frente são:

Primeiro

Os governantes devem entender que Moçambique é pátria de todos e por via 
disso não tem � lhos nem enteados, não tem cidadãos de 1ª, 2ª  ou 3ª cate-
gorias.  Todos têm massa cinzenta e com o seu saber, todos podem ajudar a 
desenvolver o país, por isso de nada vale excluir ninguém no processo de go-
vernação e desenvolvimento, porque,
O melhor de Moçambique são os moçambicanos.
Assim, o discurso de inclusão não pode ser meramente eleitoralista, sob pena 
de desvirtuar o contrato social assumido perante o Povo.

Segundo

Faz tempo que a nossa Pátria Amada clama por eleições livres, justas e trans-
parentes para merecer dirigentes dignos e legítimos.
A esse respeito, todos nós temos a responsabilidade de promover a cultura de 
paz e transparência nos processos eleitorais como forma de evitar a violência 
durante e depois das eleições.
É de conhecimento geral que um dos direitos fundamentais do cidadão é ser 
governado por um governante por si escolhido. Portanto, não faz sentido que 
Moçambique continue no concerto das nações como exemplo e campeão de 
fraude eleitoral.
A fraude eleitoral é tão nociva à sociedade como os assassinatos bárbaros, os 
sequestros, a corrupção, a falta de assistência médica e medicamentosa,  a  fal-
ta de escolas condignas,a  falta de água potável e outros bens essenciais.
Enquanto a fraude eleitoral continuar a ser a forma de alcançar o Poder, os 
moçambicanos caminharão em sentidos contrários, o que põe em causa a paz e 
a reconciliação nacional.

Terceiro

O respeito pelos direitos e liberdades fundamentais é o espelho de um Estado 
de Direito e Democrático. Deste modo, um dos desa� os que Moçambique tem, 
é garantir o pleno gozo desses bens jurídicos.
Os cidadãos, os membros dos partidos politicos da oposição, os académicos, os 
jornalistas e os críticos não podem continuar a ser vítimas dos esquadrões da 
morte institucionalizados pelo regime, como se estivéssemos nos tempos áureos 
da PIDE-DGS, braço armado do colono, usado para silenciar vários nacionalis-
tas que lutavam pela independência nacional.
Assim como vencemos o colono, a nossa memória colectiva garante-nos que 
nenhum tirano irá nos escravizar.

Quarto

É tempo de alcançarmos a nossa independência económica como um Povo, o 
que vai reduzir as assemetrias regionais e promover a equidade social.
Como dizíamos anteriormente, o nosso país possui recursos humanos capazes e 
recursos naturais abundantes, para tornar robusta a nossa economia.
Ao longo destes 45 anos de independência os governantes tornaram-se nos no-
vos opressores e optaram por políticas sectoriais de exclusão e por isso falha-
ram.
Como exemplo desse falhanço, até hoje o país não consegue produzir comida 
su� ciente para o seu auto-sustento, razão pela qual e com muita vergonha im-
porta da Àfrica do Sul, Suazilandia, Malawi e outros países vizinhos, a batata 
reno, a cebola, a farinha de milho e outros produtos agricolas, quando possui 
extensas terras aráveis e água abundante.
Os recursos minerais são monopólio da nomenclatura e em contrapartida o 
cidadão comum, dono da terra e dos recursos morre sileciosamente em conse-
quência da falta de cumprimento da responsabilidade social das empresas que 
exploram esses recursos por conta da indiferença e conivência do Governo.

Quinto

Moçambique precisa de se libertar da corrupção. Este desa� o é de todos, mas 
cabe particularmente aos gestores dos nossos impostos deixar de delapiladar os 
recursos públicos. 
Nós, como sociedade não podemos permitir que os corruptos continuem a su-
gar o nosso sangue. 
São ainda grandes desa� os e a sociedade moçambica exige, uma educação de 
qualidade, uma assistência médica medicamentosa condigna e acima de tudo a 
despartidarização do nosso Estado. 
Aqui e agora, exortamos aos órgãos de administração da justiça para desempe-
nharem a sua função de defensor do Estado, identi� cando e responsabilizando 
os lesa-pátrias que têm travado a nossa independência económica.

Moçambicanas
Moçambicanos 
Compatriotas

Chegou a hora de abrirmos uma nova página de modo a permitir que cada um de 
nós se sinta dono de Moçambique e lute pelo seu desenvolvimento.
Queremos de forma muito singela, saudar a todas irmãs e todos os irmãos, do Ro-
vuma ao Maputo e do Zumbo ao Indico, que nestes 45 anos mantiveram aceso o 
sol do 25 de Junho e fazemos votos que os próximos anos sejam de paz, reconcilia-
ção nacional e de conquista da nossa independência económica.
Nestes 45 anos, moçambicanos de vários extractos sociais contribuíram para a ele-
vação do nome de Moçambique internacionalmente, nas áreas de cultura, desporto, 
ciência, economia. De entre muitos salientam-se desportistas como Gil Guiamba, 
Chiquinho Conde, Nuro Americano, Joaquim João, Dominguez, Clarice Machan-
guana e Lurdes Mutola com  medalhas de ouro olímpicas e em campeonatos mun-
diais de atletismo. 
Desponta ainda Mia Couto, José Craveirinha, Ungulane Ba Ka Kossa e Paulina 
Chiziane, na arte de escrever. Malangatana Nguenha, Naguib, na arte plástica, só 
para citar alguns exemplos. 
As selecções de Basquetebol, Hoquéi Patins, aos batalhadores da Conoagem, aos 
Acrobatas das Artes Marciais e do Salto a Corda, vai o nosso carinho e apreço.
O nosso reconhecimento é ainda extensivo aos músicos Zena Bacar, Eduardo Ca-
rimo, Madala, Zaida Chongo, Dom Máximo, as bandas Massukos, Gorowane, RM 
e outros  actores  pelo seu grande legado na a� rmação da cultura moçambicana. 
Por ocasião do dia internacional da Função Pública que hoje se comemora, sauda-
mos a todos os servidores do nosso Estado, e esperamos que continuem comprome-
tidos na  prestação de  melhores serviços aos nosos concidadãos.   
Apesar das várias di� culdades desejamos a todos os moçambicanos a passagem de 
um Feliz 25 de Junho com muita esperança e saúde.
Muito obrigado pela atenção.

Maputo, 23 de Junho de 2020
Ossufo Momade

Presidente

PUBLICIDADE
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Sem protecção social vendedores informais 
podem ser empurrados para a pobreza

nacional

A informalidade é uma 
realidade para milhares de 
trabalhadores moçambi-
canos, sujeitos à oscila-
ção ou redução da remu-
neração em épocas de 
crise como esta que está 
a assolar o mundo. Com 
a eclosão da Covid-19 e 
as restrições impostas 
pelo Estado de Emer-
gência, muitas pessoas 
que trabalham por conta 
própria e alguns trabalha-
dores, que por sinal estão 
inscritas no Instituto 
Nacional de Segurança 
Social (INSS), estão a ser 
obrigados a parar com as 
suas actividades e outros 
ainda a trabalhar em tem-
po parcial, facto que fragi-
liza a renda familiar deste 
grupo, situação que se 
agudiza em famílias de 
pessoas com deficiência. 

Aida Matsinhe

De cordo com o 
Instituto Nacio-
nal de Estatística 
(2017), apenas 
10% da popula-

ção economicamente activa são 
trabalhadores assalariados. A 
maioria da população está no 
sector informal ou sem ocupação, 
muitos sem qualquer protecção 
laboral e/ou social e vivem em 
situação de insegurança alimen-
tar (abaixo de 1 USD/dia). 
Com a eclosão da pandemia, 
muitas pessoas que trabalham 
por conta própria e alguns tra-
balhadores, que por sinal estão 
inscritos no Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS), es-
tão a ser obrigados a parar com 
as suas actividades e outros tra-
balham em tempo parcial, facto 
que fragiliza a renda familiar 
deste grupo. Isso significa que o 
trabalhador informal está mais 
vulnerável aos efeitos negativos 
da crise económica devido à pan-

demia.
Segundo a Plataforma da Socie-
dade Civil Moçambicana para a 
Protecção Social (PSCM-PS), o 
Estado de Emergência tem um 
impacto diferenciado nos mo-
çambicanos economicamente 
activos, dependendo do rendi-
mento familiar, da natureza da 
relação de trabalho (formal ou 
informal), do sector (essencial 
ou não essencial), da localização 
geográfica (espaço rural ou ur-
bano). Contudo, este impacto 
é mais acentuado nos trabalha-
dores do sector informal, sendo 
que muitos dependem de um 
rendimento diário, não têm um 
emprego permanente, bem como 
a maioria não tem poupanças e 
nem protecção laboral e social.
Amélia Francisco faz parte deste 
universo de vendedores informais 
que desde a eclosão da pande-
mia, aliada às restrições impos-
tas pelo Estado de Emergência, 
só vem somando prejuízos. 
Vendedeira de fruta no Mercado 
Fajardo, na cidade de Maputo, 
Amélia conta que garantir uma 
refeição para os seus dependen-
tes está a ser um desafio. “Somos 
obrigados a encerrar cedo as nos-
sas actividades, muita das vezes 
por causa da crise do transporte 
que se agravou com a limitação 
do número de passageiros por 
causa da pandemia. Não conse-
guimos abrir as nossas bancas 
muito cedo como anteriormente 
fazíamos”, disse.
Por sinal, Amélia Francisco é 
contribuinte no Instituto Nacio-
nal de Segurança Social (INSS) 
e diz não estar a compreender a 
importância desta contribuição, 
uma vez que neste momento de 
crise o INSS devia apoiar os que 
descontam por conta própria. 

Acrescentou que se continuar a 
somar prejuízos é capaz de parar 
com as contribuições, uma vez 
que o valor das contribuições re-
sulta da venda da fruta no mer-
cado.
Por sua vez, Neves Muchanga, 
proprietário de uma barraca no 
Mercado Xiquelene, que antes da 
pandemia se dedicava à venda 
de bebidas alcoólicas, avançou 
que com as restrições impostas 
pelo Estado de Emergência e 
com a área de venda de bebidas 
afectada teve que reinventar-se. 
“Agora estou a vender a grosso 
e os que vêm comprar em peque-
nas quantidades, que suponho 
que seja para o consumo, não 
são permitidos beber neste local, 
mas confesso que não está a ser 
fácil. Fui obrigado a dispensar 

os meus trabalhadores e agora 
vendo pessoalmente, mas se esta 
situação continuar vou fechar as 
portas”, disse.
Em contacto com o chefe do 
Mercado Xiquelene, Paulo Ma-
tavel, ficamos a saber que cerca 
de 84 barracas que se dedicavam 
à venda de bebidas alcoólicas e 
refeições tiveram que parar com 
as suas actividades e/ou desen-
volver outras actividades comer-
ciais.
A este respeito, Sérgio Falange, 
da PSCM-PS, entende que o 
INSS deve-se esforçar mais para 
incluir o sector informal no siste-
ma de protecção social que apoia 
os idosos, adoptando uma abor-
dagem mais abrangente para que 
todos tenham suporte e benefi-
ciem de uma pensão que somen-
te beneficia os trabalhadores do 
Estado e do sector formal.
Por outro lado, considera que 
este seja o momento de pensar 
na extensão da Segurança Social 
Contributiva ao sector informal 
da economia e pagar um subsí-
dio de desemprego aos traba-
lhadores informais inscritos no 
INSS, durante o período do Es-
tado de Emergência. Por outro 
lado, deve-se introduzir uma ces-
ta básica ou rendimento básico 
universal para os trabalhadores 
informais que não estejam ins-
critos no INSS nem no INAS, e, 
quem sabe, a longo prazo assegu-
rar a sua integração no INAS.

Familiares e pessoas com deficiência enfrentam 
desafios duplos 

As contas começam a apertar 
pois a sua filha (Rosinha), que 
tem 16 anos de idade, é total-
mente dependente, e em média 
gasta, por dia, pelo menos qua-
tro fraldas descartáveis (para 
adultos), com um custo de cerca 
de 400 meticais diários e necessi-
ta de apoio para a sua troca.  
Antes da pandemia, Celeste 
Magaia contava com o apoio de 
uma cuidadora, porém, com a 
eclosão da pandemia viu-se obri-
gada a dispensar os seus serviços 
para evitar que esta fosse um 
meio de contágio.
“Nós vivemos na cidade da Ma-
tola e ela vive no bairro T3, e 
tem por obrigação chegar às 7։00 
horas para que eu possa ir tra-
balhar depois de deixar todas as 
orientações. Entretanto, não me 
senti confortável que ela conti-

nuasse com esse percurso, pois 
podia ser uma fonte de contá-
gio”, explicou a mãe da pequena 
Rosinha, acrescentando de segui-
da que a decisão de dispensar a 
cuidadora foi a última alternati-
va, depois de esgotada toda a ca-
pacidade de negociação visando 
ter a cuidadora na sua casa 24 
horas por dia.
“De princípio negociamos para 
que ela ficasse por um tempo 
aqui em casa até que a situa-
ção voltasse à normalidade, mas 
é uma senhora de certa idade e 
tem as suas responsabilidades 
com os filhos. Embora tenha sido 
difícil ouvir o não, compreendi e 
não me restou outra alternativa 
se não fazer os meus negócios a 
tempo parcial”, explicou. 
A Celeste Magaia junta-se Feli-
zarda Nhantumbo, residente no 

bairro Patrice Lumumba, que 
aos 6 anos foi acometida por 
uma poliomielite, doença que 
deixou como sequela uma per-
na mais fina do que a outra e o 
pé atrofiado, sendo que para se 
deslocar apoia-se a muletas, mas 
não consegue apanhar o trans-
porte público sem ajuda de ter-
ceiros.
Felizarda Nhantumdo também 
viu-se obrigada a parar de tra-
balhar de modo a evitar que nas 
suas constantes idas ao seu posto 
de trabalho, na baixa da cidade 
de Maputo, no Mercado Central, 
pudesse contrair a Covid-19.
Com alguns recursos financei-
ros já na recta final, Felizarda 
mostra-se preocupada com a 
propagação da doença e apela à 
observância das recomendações 
do Estado de Emergência.  
De acordo com Sérgio Falange, 
da PSCM-PS, é importante que 
seja proporcionada uma protec-
ção social adequada para que es-
tas pessoas possam cobrir gastos 
extras relacionados com a sua 
deficiência, que podem aumentar 
devido ao impacto da crise.
Falange disse ainda que as pes-
soas com deficiência, especial-
mente as mulheres, fazem parte 
de um grupo que enfrenta taxas 
de desemprego mais elevadas.  
Por isso, as medidas de protec-
ção social, sensíveis a questões de 
género, devem ser construídas de 
forma a apoiar as pessoas com 
deficiência.
Importa salientar que sem uma 
acção rápida dos governos para 
incluir a pessoa com deficiência 
na sua resposta à Covid-19, estas 
pessoas vão permanecer em sério 
risco de infecção e morte à me-
dida que a pandemia se alastrar. 
Uma das coisas mais importan-
tes que os governos podem fazer 
para proteger as pessoas com 
deficiência durante a pandemia 
do coronavírus é consultá-las re-
gularmente para garantir que as 
políticas atendam às suas neces-
sidades.
Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde, as pessoas 
com deficiência podem ter mais 
chances de se infectar pelo novo 
coronavírus por terem dificulda-
des em seguir as orientações de 
protecção individual, pois quanto 
mais for limitada a locomoção e 
maior a necessidade de cuidados, 
mais exposta à Covid-19 estará 
a pessoa.

País terá centro regional humanitário de calamidades naturais
Em Moçambique será instalado um centro regional humanitário de pesquisa e prevenção de 
calamidades e desastres naturais. Os países membros da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), reunidos há dias em teleconferência, acolheram positivamente a 
candidatura de Moçambique.
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O Standard Bank entre-
gou, na semana passada, 
em Maputo, ao Minis-
tério da Saúde, diverso 
equipamento médico para 
proteger os profissionais 
de saúde, envolvidos, a 
diversos níveis, no com-
bate à crise sanitária da 
Covid-19, no País.
O contributo do banco, 
que visa evitar a disse-
minação do Coronavírus 
e proteger a saúde dos 
médicos e demais profis-
sionais de saúde, é consti-
tuído por 500 fatos de protecção des-
cartáveis, 500 óculos de protecção, 30 
mil luvas cirúrgicas e 50 mil máscaras 
cirúrgicas.
Após proceder à entrega formal do 
donativo, o presidente do Conselho 
de Administração do Standard Bank, 
Tomaz Salomão, referiu que o gesto 
do banco representa uma homenagem 
e símbolo de respeito ao trabalho de-
senvolvido pelos profissionais de saú-
de:
“Em todo o território nacional, temos 
consciência e conhecimento da gran-
de entrega e esforço abnegado que 
tem sido realizado pelos profissionais 
de saúde, no combate ao novo Coro-

navírus, daí que o banco decidiu con-
centrar esforços para apoiar o pessoal 
médico”, indicou, destacando ainda 
que o Standard Bank vai continuar a 
trabalhar no sentido de disponibilizar 
mais meios e materiais para ajudar na 
luta contra a Covid-19.
Intervindo, igualmente, no evento, o 
ministro da Saúde, Armindo Tiago, 
disse que os profissionais de saúde 
têm a particularidade de estarem a 
trabalhar directamente nas compo-
nentes de prevenção, pesquisa e clíni-
ca do novo coronavírus, pelo que os 
meios ora recebidos são de vital im-
portância, para proteger os que têm 
estado a menos de um metro e meio 
dos doentes da Covid-19.

A Sasol e parceiros entregaram, sema-
na passada, uma extensão reabilitada 
de 35 km da Estrada Nacional número 
1 (EN1), ligando Pambara, no distri-
to de Vilanculos, e Mangungumete, no 
distrito de Inhassoro. As obras foram 
financiadas pela petroquímica e seus 
parceiros, nomeadamente, Companhia 
Moçambicana de Hidrocarbonetos S.A 
(CMH) e International Finance Corpo-
ration (IFC). 
Trata-se de uma estrada que é usada 
como a principal porta de entrada ter-
restre Norte-Sul no país e bastante uti-
lizada pelas comunidades locais para 
transportar pessoas e bens de e para o 
resto do país.
Durante um período significativamente 

longo, a circulação de veí-
culos neste troço da EN1 
constituía um enorme desafio 
para os utentes, incluindo a 
Sasol, devido ao acentuado 
estado de degradação em que 
se encontrava.
Foi perante esta situação de 
degradação que a Sasol, no 
âmbito da sua responsabili-
dade social corporativa, assi-
nou um acordo com a Admi-

nistração Nacional de Estradas (ANE) 
e com os seus parceiros - CMH e IFC 
- financiou a reabilitação deste troço, 
com um custo total de seis milhões de 
dólares americanos.
Falando aos presentes, o ministro das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, João Machatine, manifestou 
a sua satisfação com o apoio prestado 
pela Sasol e parceiros. “Esta intervenção 
foi feita em momento oportuno e no lo-
cal em que efectivamente a degradação 
era bastante acentuada, por isso, quere-
mos saudar todos os intervenientes que 
estiveram envolvidos nesta empreitada 
e aproveitar esta oportunidade para re-
conhecermos o gesto da Sasol”, afirmou 
João Machatine.

A Vale Moçambique ofereceu à 
Direcção Provincial de Saúde de 
Tete 40 mil testes rápidos para 
ajudar no combate à Covid-19. 
Foram também doadas 20 ca-
mas para os serviços de cuida-
dos intensivos, bem como diver-
so material de protecção para os 
profissionais de saúde daquela 
província.
Esta oferta da Vale Moçambi-
que insere-se no pacote global 
de ajuda humanitária que a empresa 
está a dar ao país no valor de 2 mi-
lhões de dólares americanos e que, 
desde Abril, tem estado a chegar a 
várias províncias com o objectivo de 
travar a propagação do novo coro-
navírus. Em Tete, para além dos 40 
mil testes sero-epidemiológicos e de 20 
camas para as unidades de cuidados 
intensivos, foram ainda oferecidos 800 
aventais plásticos, 306 caixas de luvas 
descartáveis, 200 óculos de protecção 
individual, 2.756 unidades de álcool 
glicerinado, 11.800 máscaras cirúrgi-
cas, 100 pares de botas PVC, 10 tubos 
endotraqueal, 48 baldes de lixo e 1.504 
macacões impermeáveis. 
Segundo Delmira Petersburgo, repre-
sentante da Vale, “com esta entrega 

a Vale está a honrar o memorando 
de entendimento assinado com as en-
tidades do Governo para ajudar na 
prevenção e combate da pandemia no 
país”. A mesma responsável explicou 
que, para Tete, província onde se lo-
caliza a mina de Moatize, “a empresa 
doou 40 mil testes para apoiar na rea-
lização do inquérito sero-epidemiológi-
co que será conduzido pelo Instituto 
Nacional de Saúde, com suporte das 
entidades de saúde das províncias”.
Durante a cerimónia, Lourenço Boe-
ne, representante da secretária de 
Estado na província de Tete, enalte-
ceu a iniciativa da Vale e apelou para 
que outras empresas sigam o mesmo 
exemplo, juntando-se ao combate à 
pandemia naquela província. 

A Congregação das Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada Conceição, 
no distrito de Marracuene, em Maputo, 
recebeu, há dias, do Banco Comercial 
e de Investimentos (BCI), um lote de 
meios de proteção e de higienização 
composto por máscaras reutilizáveis e 
caixas de sabão, no quadro da preven-
ção contra o novo Coronavírus.
Representado por Victória Poço, direc-
tora central adjunta para área de re-
talho e Empresas Sul, o BCI destacou 
“as acções que têm vindo a ser reali-
zadas por esta Instituição de caridade, 
em prol sobretudo das crianças órfãs, 
muitas das quais vivendo em situação 
difícil”. Enalteceu, em particular, “o 

trabalho exemplar 
que as irmãs Fran-
ciscanas têm vindo a 
desenvolver, para que 
as camadas mais vul-
neráveis encontrem 
aqui amparo. Quere-
mos, por isso, mani-
festar uma vez mais 
a nossa solidariedade 
para com todos vós 
por esta missão que 
nos encoraja a conti-
nuarmos a fazer ain-

da mais e melhor”.
A Congregação das Irmãs Francisca-
nas Hospitaleiras da Imaculada Con-
ceição acolhe 300 crianças, metade do 
sexo feminino e outra metade do sexo 
masculino. Conforme afirmou a Irmã 
Ana Paula Ferreira Artur, Superiora 
Provincial, que recebeu a doação, neste 
momento a instituição procura encon-
trar famílias onde as crianças possam 
ficar. Entretanto vão recebendo assis-
tência, à distância. As que lá estão “é 
porque, realmente, não há possibilidade 
de as deslocar daqui” – disse e acres-
centou: “aqui temos redobrado esforços 
para que possamos manter todo o cui-
dado e toda a higienização. 

Standard Bank junta-se ao MISAU 
no combate à Covid-19

Sasol entrega 35 km da EN1 
totalmente reabilitados 

Vale doa a Tete 40 mil testes e 
camas para cuidados intensivos 

BCI e Congregação das Irmãs Franciscanas 
de mãos dadas em Marracuene

Marcas em Movimento
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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economia

Stock da dívida pública aumentou em 2019
O stock da dívida pública no final do exercício económico de 2019 foi de MZN 754.368.83 milhões, 
o que significa um aumento de 4% comparado com o ano de 2018, tendo a componente externa e 
interna registado um incremento de 2% e 11% respectivamente, resultado do aumento da dívida 
multilateral.

BAD desembolsa 7.4 
milhões de dólares em 
resposta à Covid-19

 Numa altura que o Gover-
no precisa nada mais, nada 
menos que 700 milhões de 
dólares para fazer face à pan-
demia da Covid-19, sendo 
que parte deste valor deverá, 
sobretudo, ser usado para a 
componente da prevenção e 
tratamento, bem como para 
financiar a construção de 
hospitais e também cobrir o 
deficit no Orçamento do Es-
tado (OE), o que poderá re-
sultar na baixa de captação 
de receitas, o BAD disponi-
biliza 7.4 milhões de dólares 
para apoiar os países do Con-
tinente Africano, na resposta 
à emergência da pandemia 
da Covid-19.
Embora sem especificar o 
montante destinado para 
Moçambique, o represen-
tante do BAD refere que na 
área da Saúde a prioridade 
é o aumento da capacidade 
de diagnóstico da Covid-19, 
através de testagem e monta-
gem de laboratórios. 
Parte do apoio do Banco 
Africano de Desenvolvimen-
to na prevenção da Coivid-19 
em Moçambique já está em 
curso, através da parceria en-
tre a instituição monetária e 
a Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego.
O BAD apoia a iniciativa ju-
venil, denominada Provida, 
com foco na prevenção da 
Covid-19.
Uma das acções é a produção 
de 15 mil máscaras, através 
do Centro de Formação de 
Balama, em Cabo Delgado, e 
o Centro de Recursos de Jo-
vens MOZARTE, na cidade 
de Maputo.
 A par do apoio de iniciativas 
juvenis no contexto da pre-
venção da pandemia da Co-
vid-19, o BAD vai apoiar ou-
tras áreas identificadas como 
prioritárias em Moçambique.
O apoio do BAD na protec-
ção social envolve pessoas 
vulneráveis dos centros urba-
nos e periurbanos.

Este ano não haverá turismo em Moçambique

O presidente da Asso-
ciação dos Agentes de 
Viagem e Operadores Tu-
rísticos de Moçambique 
(AVITUM), Noor Momade, 
afirma que este ano não 
haverá mais turismo de 
lazer, feito maioritaria-
mente por estrageiros 
que escalam o potencial 
turístico da ‟perola do Ín-
dico”. A única chance será 
o turismo de negócio, 
que é pouco praticado 
em Moçambique e possui 
uma receita relativamen-
te baixa. 

Neuton Langa

Segundo o presidente 
da Associação dos 
Agentes de Viagem 
e Operadores Tu-
rísticos de Moçam-

bique, a indústria do turismo 

está completamente parali-
sada, mesmo com a abertura 
do espaço aéreo com alguns 
países o turismo vai conti-
nuar paralisado. ‟A nossa 
única chance será o turismo 
de negócio, porque o turismo 
de lazer é para esquecer em 
2020. Neste momento preci-
samos de promover mais o 
turismo de negócio, expondo 
o nosso potencial empresa-
rial e áreas de investimento, 
porque o turismo é transver-
sal e não termina apenas na 
praia ou no hotel. O turismo 
tem várias formas diferentes 

- Afirma Noor Momade, da AVITUM

Por forma a reduzir os focos de 
contrabando que se verificam 
na fronteira de Ressano Gar-
cia, a Autoridade Tributária 
de Moçambique (AT), Delega-
ção da Província de Maputo, 
lançou desde o princípio do 
presente mês, uma operação 
que visa implementar acções 
tendentes a aprimorar o siste-
ma de controlo naquela fron-
teira, localizada no distrito de 
Moamba, província de Mapu-
to.
Das acções em alusão, para 
além da habitual sensibiliza-
ção sobre os passos a observar 
no processo de desembaraço, 
consta o aumento de quadro 
do pessoal para a monitoria e 
fiscalização das mercadorias no 
único ponto de entrada e saí-
da, actualmente em uso, vul-
go bypass, o que permite uma 
verificação minuciosa e conse-
quente acompanhamento das 
viaturas que denotam risco, até 
a fronteira comercial (km4).
Como resposta a nova tendên-

cia de transportadores desones-
tos, em migrar para a fronteira 
de Namaacha, alegadamente 
por ser o ponto mais próximo 
para os prevaricadores fugi-
rem do cerco das Autoridades 
Aduaneiras, em Ressano Gar-
cia, a Delegação provincial de 
Maputo estendeu a sua linha 
de acção, redobrando a presen-
ça e os “modus operanadis” no 
controlo fronteiriço, naquela li-
nha que separa Moçambique e 
a República de Eswatini.
Porque as acções do controlo e 
fiscalização em todas fronteiras 
será rotineiro e permanente, 
a AT apela a todos impor-
tadores e demais cidadãos, 
o cumprimento  rígido dos 
procedimentos a observar 
no acto da importação e em 
todo processo de desembara-
ço aduaneiro, caso contrário, 
medidas punitivas, no que 
concerne ao contrabando, se-
rão aplicadas, contra o meio 
usado, a mercadoria e os res-
pectivos infractores.

Autoridade Tributária aperta o cerco

Mais de dois mil empregados domésticos 
perderam trabalho devido à Covid-19

de dar subsídio e contributo 
para diferentes entidades e 
negócios”, disse Noor Moma-
de, acrescentando que o cer-
ne da questão são as agências 
de viagem e a total abertura 
do espaço aéreo, pois a par-
tir do momento que o espaço 
aéreo esteja totalmente aber-
to começa a haver reserva 
de viagens nas agências, por 
conseguinte, os hotéis, res-
taurantes e praias começam 
a registar um movimento de 
pessoas e bens. 
O presidente da AVITUM 

destaca que o turismo nunca 
mais voltará a ser o mesmo, 
e isso poderá levar dois ou 
três anos porque o Mundo 
ainda estará a ressentir-se da 
pandemia da Covid- 19 e o 
sector do turismo deve adap-
tar-se a este cenário. 
Noor Momade endereçou 
uma mensagem aos agentes 
turísticos para que se reer-
gam assim que as condições 
se justificarem, pois ser em-
presário é ser persistente e 
tentar lucrar com esta nova 
fase do turismo de negócio.  

Mais de dois mil trabalhadores 
domésticos perderam emprego 
entre Março e Junho, na sequên-
cia da Covid-19, dez vezes mais 
do que em 2019, segundo a res-
ponsável do Sindicato Nacional 
dos Empregados Domésticos (SI-
NED).
Rosa Mbambamba, secretária 
para a Área da Organização, 
Administração e Finanças do 
SINED, avançou que muitos em-
pregados domésticos, maiorita-
riamente mulheres, ficaram sem 
trabalho porque os seus patrões 
também perderam o emprego.
Mas também se está a verificar-
-se casos de entidades patronais 
que se aproveitam da Covid-19 
para despedir os seus empre-
gados, fugindo ao pagamento 
do salário e indemnização pelos 
anos de trabalho, acrescentou 
Mbambamba.
“A situação das empregadas do-
mésticas em todo o país é muito 
complicada. O sector é um dos 
mais afectados pela crise econó-
mica provocada pela Covid-19‟, 
afirmou.
Para dar uma ideia da dimensão 
dramática em que se encontram 
os trabalhadores do sector, aque-
la dirigente sindical adiantou que 
em todo o ano passado o SINED 
registou o despedimento de 293 
empregados domésticos.
‟Alguns dos 293 trabalhadores 
despedidos voltaram aos seus 
postos de trabalho, após media-
ção sindical”, prosseguiu.
‟Muitos trabalhadores do sector 
que perderam o emprego devido 
à pandemia da Covid-19 correm 
o risco de despejo das casas onde 
vivem, porque a maioria não tem 
habitação própria e, entre eles, 
há muitas viúvas com filhos por 
alimentar”, frisou Rosa Mbam-

bamba.
Mbambamba acrescentou que a 
situação é ainda mais grave por-
que a maioria dos trabalhadores 
domésticos recebe abaixo do sa-
lário mínimo nacional e não tem 
recursos para poupar.
“Há situações de trabalhadores 
domésticos que já estão há mais 
de dez anos a trabalhar, mas 
ainda recebem 3.500 meticais”, 
referiu.
O salário mínimo obrigatório em 
Moçambique é de 4.390 meticais 
e é pago aos trabalhadores do 
sector da agricultura, pecuária, 
caça e silvicultura.
Nas zonas rurais, continuou, há 
casos de empregados domésticos 
que recebem 500 meticais por 
mês.
A Secretária para a Área da 
Organização, Administração e 
Finanças do SINED disse acre-
ditar que o desemprego devido à 
Covid-19 no trabalho doméstico 
é mais crítico nas zonas rurais, 
porque não há colecta de dados 
oficiais e muitos trabalhadores 
desconhecem a existência do 
sindicato.
Rosa Mbambamba apontou que 
há situações de patrões que evo-
cam a Covid-19 para terminar 
com o vínculo laboral com o tra-
balhador, como forma de “fugir 
ao pagamento da indemnização”.
O SINED conta com 10 mil 
membros, de um total de 500 mil 
trabalhadores domésticos que 
existem em Moçambique. 

LUSA
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Governo suspende negociação das 
dívidas da ProIndicus e MAM 
Depois de declarada a sua 
inconstitucionalidade, as 
negociações das dívidas 
contraídas pelas empre-
sas ProIndicus e MAM, 
tendo como objectivo a 
pesca do atum, manuten-
ção de navios e imple-
mentação do projecto 
de sistema de protecção 
costeira, no valor de USD 
622 milhões e USD 535 mi-
lhões, estão actualmen-
te suspensas. O facto 
coloca o stock do serviço 
da dívida em disputa em 
atraso em 1080.22 milhões 
de dólares, cerca de 7 
porcento do PIB, isto até 
finais de 2019.

 Elísio Muchanga 

Numa altura em 
que o Conse-
lho Constitu-
cional declarou 
a nulidade das 

dívidas pelo facto do Gover-
no ter actuado à margem 
da Constituição e usurpado 
os poderes da Assembleia 
da República, ao conceder o 
aval para o empréstimo sem 
autorização do Parlamento, 
o mesmo Governo declara 
ter suspendido as negociações 
destas dívidas junto dos cre-
dores.
A suspensão da negociação 
das dívidas, segundo o Minis-
tério da Economia e Finan-
ças, instituição encarregue de 
junto dos credores negociar 
as dívidas, tem como argu-
mento o facto de estas se en-
contrarem sob um processo 
litigioso.
“As negociações entre as em-
presas MAM e ProIndicus e 
os credores destas dívidas en-
contram-se suspensas, aguar-
dando o despacho da acção 
judicial movida pela Procu-
radoria-Geral da República 
contra o Banco Credit Suis-
se, bem como o VTB contra 
o Estado Moçambicano como 
garante”, diz o Ministério da 
Economia e Finanças, no seu 
relatório anual da dívida re-
centemente publicado. Do 
contencioso em alusão está o 
processo judicial que Moçam-
bique apresentou em Londres 

contra o Credit Suisse, onde 
este pretende anular a dívi-
da de 535 milhões de dólares 
da ProIndicus e requer uma 
indemnização que cubra as 
perdas do escândalo das dívi-
das ocultas.
A acusação, apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) de Moçambique 
no Tribunal Comercial do 
Tribunal Superior de Lon-
dres [High Court], argumenta 
que a dívida ao Credit Suis-
se é inconstitucional e ilegal 
no âmbito da legislação mo-
çambicana, razão pela qual o 
Estado não deve ser obrigado 
a pagar o empréstimo e deve 
ser ressarcido pelas conse-
quências.
O empréstimo do Credit 
Suisse à empresa pública mo-
çambicana ProIndicus, no 
valor de 535 milhões de dó-
lares, foi atribuído com ga-
rantia estatal, mas à margem 
das contas públicas e sem 
conhecimento público ou dos 
doadores internacionais.
 Já do lado suíço, ficou-se a 
saber que a Procuradoria-
-Geral da República daquele 
país abriu um procedimento 
criminal, em Fevereiro úl-
timo, contra desconhecidos   
por suspeita de lavagem de 
dinheiro.
‟A investigação aberta em 
Fevereiro, e agora conhecida, 
está ligada à concessão de 
empréstimos de empresas pú-
blicas em Moçambique e os 
procedimentos criminais es-
tão a ser apresentados contra 
pessoas desconhecidas, não 
contra uma ou várias pessoas 
específicas e ou entidades le-
gais”, disse a PGR da Suíça.
Por seu turno, a VTB da 
Rússia também abrira uma 
acção no Tribunal de Lon-
dres contra o Estado Moçam-
bicano, por falhar as presta-
ções do empréstimo da MAM

A agência de notação financeira 
Fitch Ratings considera que o 
alívio financeiro prometido pela 
China, na semana passada, a 
países como Angola e Moçam-
bique, vai aliviar a pressão de 
liquidez, mas deverá variar con-
soante o país.
“Os esforços de alívio da dívida 
à China têm o potencial de au-
mentar o apoio a vários países 
emergentes pressionados pelo 
choque da pandemia da Co-
vid-19‟, lê-se num comentário 
às declarações do Presidente da 
China, na semana passada, du-
rante o encontro com dirigentes 
africanos.
“O alívio da dívida pode aliviar 
as pressões de liquidez de cur-
to prazo, particularmente para 
os países que têm uma dívida 
substancial ligada a entidades 
chinesas e para as quais há paga-
mentos este ano”, lê-se na nota a 
que a Lusa teve acesso, na qual 
se alerta que “os termos e o im-
pacto do alívio da dívida pela 
China deverão variar consoante 
os países”.
Semana passada, o jornal eco-
nómico angolano Expansão 
noticiou que Angola tinha já 
acordado com a China um diferi-
mento nos pagamentos de dívida 
no valor de 21,7 mil milhões de 
dólares, mas não há confirmação 
oficial por parte do Governo lide-
rado por João Lourenço.
“Em linha com a Iniciativa de 
Suspensão do Serviço da Dívida 
(DSSI), o Presidente chinês, Xi 
Jinping, num discurso no Fó-

rum de Cooperação China-África 
(FOCAC), indicou que as ins-
tituições financeiras chinesas 
devem reunir-se com os países 
africanos para delinear acordos 
sobre empréstimos com garantias 
soberanas, que a Fitch vê como 
dívida oficial bilateral”, acrescen-
ta-se no comentário.
A China, nota a Fitch, “partici-
pa pela primeira vez numa acção 
de alívio da dívida feita de forma 
coordenada, multilateral e glo-
bal”, e detém 25% da dívida ex-
terna dos países elegíveis para a 
DSSI, de acordo com os números 
apresentados em Maio pelo Ins-
tituto Financeiro Internacional, 
que tem liderado as negociações 
para o alívio da dívida do lado 
dos credores privados.
Entre os países que têm uma 
parte significativa de dívida ex-
terna à China e são elegíveis 
para a DSSI, a Fitch elenca os 
lusófonos Angola e Moçambique, 
além de outros como Quénia, 
Maldivas, Etiópia, Camarões, 
Paquistão, Laos e Zâmbia, e sa-
lienta que os termos e as condi-
ções podem ser melhores do que 
as apresentadas ao abrigo da 
DSSI do G20.

No comentário ao anúncio do 
Presidente chinês, a Fitch Ratin-
gs lembra que a China já rene-
gociou a dívida de alguns países, 
como Moçambique em 2017.
Na nota, a Fitch diz que vai “le-
var em conta as perspectivas e o 
impacto do alívio da dívida por 
parte dos credores oficiais bilate-
rais, incluindo a China, quando 
avalia as pressões de liquidez e 
a sustentabilidade da dívida dos 
países soberanos”, e esclarece que 
o impacto no rating não é ime-
diato.
“Os ratings dos países soberanos 
pela Fitch aplicam-se a emprés-
timos feitos pelo sector privado, 
por isso o alívio da dívida por 
parte de credores oficiais bila-
terais não constitui um incum-
primento financeiro (‘default’) 
para os países que aproveitem a 
iniciativa”, explicam os analistas, 
concluindo que “se os credores 
privados seguirem o apelo do 
G20 e disponibilizarem também 
um alívio da dívida, isso pode 
qualificar-se como ‘default’”, 
mas actualmente isso não é visto 
“como suficientemente provável 
para afectar os ratings sobera-
nos”.

China vai aliviar pressão de liquidez aos africanos

 Com a suspensão das nego-
ciações das dívidas das duas 
empresas, deixa o stock do 
serviço da dívida mais alto, 
pois até ao final do ano pas-
sado o stock do serviço da 
dívida em disputa em atra-

so era de 1080.22 milhões 
de dólares, correspondendo 
a 436.22 milhões de dóla-
res da dívida da ProIndicus 
e 644.02 milhões de dólares 
da MAM, correspondente a 
7.3% do PIB em 2019.  Ape-

sar da inconstitucionalidade 
das dívidas das duas empre-
sas, o Executivo tem defen-
dido a necessidade de se ne-
gociar com os detentores dos 
títulos das dívidas, de modo 
a salvaguardar a credibilida-
de de Moçambique na praça 
financeira internacional e 
evitar que o país seja rotula-
do como caloteiro. 
Contudo, no ano passado, 
o Executivo conseguiu jun-
to dos credores um acor-
do para pagar a dívida da 
EMATUM até 2031 e, com 
este acordo, a dívida desta 
empresa sobe de 726 milhões 
de dólares para 900 milhões 
de dólares, sendo que a taxa 
de juro variará de 5 para 9 
porcento a partir de 2024, 
altura em que se acredita 
que os projectos de gás do 
Rovuma já estarão operacio-
nais.
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E de repente já são 45 anos de independência. 
Número redondo e os números redondos pedem 
reflexões redondas e não quadradas como estamos 
habituados a ver quando chegam estes dias em 
que celebramos o fim das guerras que fabricam 
heróis. Outra guerra sopra do norte, que heróis 
serão fabricados desta vez? Os de caneta e papel, 
que também estão demasiado ocupados em travar 
guerras em tribunal ou os que saem do quartel e estão 
demasiado ocupados em sobreviver? Lá mais para 
frente saberemos.
Íamos já celebrar a vitória sugerida pelo silêncio dos 
insurgentes, vitória prenunciada por aquele ministro 
que o mais que havia conseguido era ser secretário 
do partido, um civil, portanto, o que nos podia fazer 
pensar na civilização de uma força sempre acusada de 
ser demasiado bárbara. Mas se há território em que 
não se deve ser civilizado é em território de guerra e 
agora sabemos o quão cruéis são os que estão do outro 
lado da barricada. O cabo tem estado a ficar cada 
vez mais delgado e pronto a rebentar. A procissão 
vai ainda ao adro e ao escrever isto lembro o tanto 
que as gentes da igreja são sempre mal-vindas e 
mal-vistas em tempos de guerra. Alguém avise ao 
Bispo de Pemba. 
Mas estamos em tempos de paz, é isto que um 
acordo com o líder da Renamo, Ossufo Momade, 
quer nos fazer acreditar. Mas e os Nhongos que 
não são menos influentes que os Nhangumeles 
desta vida o que nos dizem? Uma paz armada, 
uma faca de dois gumes. E de quantos gumes 
precisamos para chegar à independência? E 
o que nos deu esta independência? Algumas 
muitas escolas e tantos muitos Changs. Fica 
aqui o registo de que não nos esquecemos 
dele, nós; José Abudo, antigo Provedor de 
Justiça e antigo Ministro da Justiça e o Fórum 
de Monitoria do Orçamento. Mas estamos 
demasiado ocupados com os insurgentes, 
a pandemia da covid-19 e as sucessivas 
prorrogações do estado de emergência, que 
colocaram todo um país a dormir ao relento. 
A mendicidade que vemos todos dias na rua 
é apenas uma micro-partícula em represen-
tação do que somos.
A 5 anos de meio século de independência, 
há ainda My loves nas estradas, tantos que 
até passam pela Julius Nyerere, tantos que 
até ficamos embasbacados quando soubemos 
que uma ministra (das justiças dela) não sabia 
associar o nome ao objecto, aquele exercício 
básico das classes iniciais, estas que agora 
também vão voltar a abrir e se espera que as 
crianças consigam aguentar-se com máscaras 
e afastadas umas das outras. Erro que só não 
comete quem não trabalha, não é isto que os 
erros da independência nos ensinaram?

O país que somos, 45 anos depois
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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 a celebração dessa 
maravilhosa data, em 

que a tua mágica e 
divina essência veio 
transformar as nos-
sas vidas. Feliz an-
iversário para ti, 
Afonso, e muitos 
parabéns aos teus 
queridos amigos e 

família por te pro-
porcionarem esta 

data de forma dife-
rente! Temos a certeza de 

que o tempo em que vivemos 
juntos foi possível descobrirmos os defeitos de 
cada um. Que os anjos acampem sempre ao 
teu redor iluminando a tua vida.

Indimula, ao celebrares 
esta data esperamos 

que reflictas sobre 
tudo o que já pas-
saste, porque hoje 
os teus amigos e fa-
miliares vêm para 
desejar-te tudo de 
bom, e não te es-

queças de correr 
atrás de todos os teus 

sonhos e lutes por tudo 
aquilo em que acreditas. 

Essa é a única forma de nos deitarmos 
com a cabeça tranquila, e, claro, nunca te 
esqueças que podes contar com a nossa 
amizade para tudo. Feliz aniversário! Votos 
da tua namorada Lídia.

Victorino Indimula

Afonso

Maria

Pedro

Saibas que és capaz de 
realizar tudo aqui-

lo que acreditas e 
nada neste mundo 
vale mais do que 
o teu carácter. 
Aproveites com 
toda a vontade 
o pouco que te 
sobra para re-

alizar, pois daqui 
a pouco ela passa 

e será substituída 
por actos de coisas 

concretizadas. Mas o que 
realmente importa é a tua felicidade, 
seja como e onde for, mas de prefer-
ência que nunca ande longe da nossa 
amizade e convívio.  

Com certeza Deus está 
sempre ao teu lado 

e com todas as 
coisas camin-
hando para que 
te realizes. É 
pensando as-
sim que desejo 
que consigas 

realizar no teu 
aniversário e em 

todos os dias as 
tuas aspirações e que 

t e completes. Parabéns e 
muitas felicidades e que com esse teu 
jeitinho consigas transmitir toda a 
alegria para fazer alguém feliz. 

Amélia, grandes e mara-
vilhosas realizações é 

o que desejamos-te 
neste dia em que 
completas mais 
um ano de vida 
bem vivido. Que 
neste aniversário 
consigas ter mais 

ideais que aqueles 
já tens, fazendo dis-

so uma lição de vida. 
É muito bom saber que 

os anos vão, a idade chega e tu sem-
pre continuas com o mesmo sorriso 
alegre para um novo rumo.

Amélia 

Todos os dias surpreendes. 
O teu olhar fica mais 

claro, o teu toque 
mais firme e a tua 
voz ganha forma. 
É inacreditável 
como um ser tão 
pequeno como 
tu tem mais im-
portância do que o 

mundo inteiro para 
algumas pessoas. A 

vida é mesmo assim: 
uma caixa de surpresas. 

E nós vamos estar sempre ao 
teu lado para testemunhar todos os teus 
sucessos. Feliz aniversário! 

Cardoso Zilma 
A vida é realmente um 

bem muito precioso, 
um milagre, uma 

dádiva. Para-
béns por ser essa 
linda pessoa 
que embeleza o 
mundo e pelas 
tuas qualidades 
maravilhosas e 

amorosas que 
tens! Desejamos 

toda a felicidade que 
o mundo pode dar e 

brilho nos teus olhos para ver a vida. 
Que tenhas sempre muita saúde, 
amor, paz e vivas com conhecimento 
de que tudo na vida, enquanto respi-
ramos é possível. 

Estamos neste mundo 
não por acaso  e tu 

não és uma excep-
ção.  Podemos 

até especular as 
razões de estar-
mos aqui mas 
a única coisa 
de que temos 
certeza é que ex-
istimos.  Mãe,  tu 

existes e não por 
acaso.  Achamos 

nós para seres o sol 
que brilha nos corações 

de quem te ama tanto. Feliz aniversário 
e mais décadas de vida! 

Florinda
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cultura
Mia Couto e José Eduardo Agualusa partilham os métodos de escrita 
Desvendar o segredo da escrita é ao que se propõem o moçambicano Mia Couto e o angolano José 
Eduardo Agualusa. Em um masterclass, em formato e-learning, ao longo de duas horas, no dia 15 de 
Setembro, os dois escritores vão explicar-nos o seu método de escrita, com direito a perguntas em 
directo no final. Os interessados podem inscrever-se no site euaprendoemcasa.pt

Ateliers de Teatro: as 
personagens da casa 
de Samuel Nhamatate

Artistas galardoados: os heróis da cultura 

Esta terça-feira, pelas 18 ho-
ras, nas páginas de Facebook 
e Instagram da Fundação 
Fernando Leite Couto, o ac-
tor, bailarino e coreógrafo Sa-
muel Nhamatate apresenta a 
segunda sessão dos Ateliers 
de Teatro, performance didá-
tico-criativa com o tema “As 
personagens da minha casa.”
Esta iniciativa de Teatro e 
Comunidade surge como res-
posta ao contexto da pande-
mia do coronavírus e preten-
de contribuir na ampliação de 
possibilidades artístico/criati-
vas através da valorização e 
ressignificação do conceito de 
confinamento ou isolamento 
social.
 A casa é um palco simbóli-
co, pensam. Por isso, sugerem 
que o confinamento imposto 
pela Covid-19 seja encarado 
como uma oportunidade cria-
tiva, de autoconhecimento, 
reinvenção do ser, fortaleci-
mento e consolidação do espí-
rito de comunidade.
A partir de jogos e exercícios 
teatrais, o projecto pretende 
oferecer ao público induto-
res criativos que contribuam 
para a transformação deste 
momento de crise pandémica 
(repleto de incertezas e in-
seguranças de vária ordem) 
num momento de criatividade 
artística, inspiração, fruição, 
revisitação da memória, ex-
ploração da imaginação e das 
infinitas possibilidades criati-
vas do corpo e da voz – ma-
teriais do extraquotidiano e 
construtores do simbólico.
Nesta segunda sessão dos ate-
lieres de teatro a proposta é 
conhecer as técnicas do traba-
lho do actor: como se constrói 
uma personagem a partir da 
técnica da observação e da 
exploração da memória afec-
tiva.
Na sua performance didáti-
co-criativa, o actor Samuel 
Nhamatate nos propõe um 
processo imersivo em que o 
público acompanha passo a 
passo a criação de uma cena 
teatral, tendo como ponto de 
partida o quotidiano, neste 
caso a partir da interpretação 
das personagens da sua casa.

Os dias 25 de Junho 
servem sempre para 
reconhecer novos he-
róis. Este ano, também 
artistas nacionais foram 
galardoados na cerimónia 
oficial alusiva aos 45 anos 
da Independência Nacio-
nal, dirigida pelo Chefe do 
Estado, Filipe Nyusi. 

Trata-se da canto-
ra Elisa Jamis-
se (Mingas), do 
músico Moisés 
Ribeiro da Con-

ceição e do Artista Plástico 
Naguib, que fazem parte de 
um total de 10 individuali-
dades distinguidas em várias 
áreas, na Praça dos Heróis 
Moçambicanos, em reconhe-
cimento do seu trabalho e 
contributo. 
A cantora Mingas disse, na 
ocasião, que esta distinção é 
um grande reconhecimento e 
estímulo e mostra que o tra-
balho das artes, e dos músi-
cos em particular, é reconhe-
cido. “Este reconhecimento 
leva-nos a crer que contribuí-
mos para as artes, para o de-
senvolvimento e construção 
da identidade moçambicana. 
Acho bonito e espero que o 
trabalho das gerações mais 
novas também um dia seja 
reconhecido, porque todos 
nós trabalhamos, um na sua 
área, para o engrandecimento 
e desenvolvimento do País. É 
bom estimular as pessoas que 
trabalham arduamente”. 
Reagindo sobre esta condeco-
ração, o artista plástico, Na-
guib, disse estar convencido 
que  o sector da Cultura e 
do Turismo está a tomar um 
novo rumo e que este galar-

dão é sinal dessa mudança e 
reconhecimento do seu traba-
lho. “Este galardão é sinóni-
mo de que estou a dar exem-
plo para jovens, através do 
meu trabalho. Nunca é tarde 
para fazermos ou conquistar-
mos coisas. Muitos tinham a 
apreciação de que devia ter 
recebido este reconhecimento 
há anos, mas eu acredito que 
nunca é tarde para conquistas 
desta magnitude”. 
Por sua vez, o músico Moisés 
da Conceição mostrou-se eu-
fórico por sucessivos reconhe-
cimentos do seu trabalho ao 
longo dos anos. “Agradeço a 
todos que nos últimos tempos 
têm estado a homenagear-me 
de várias formas. Estou muito 
feliz por este reconhecimento 
de hoje. Faltam-me palavras, 
estou grato e não tenho moti-
vos para lamentar. Agradeço 
ao Presidente da República, 
Filipe Nyusi e à Ministra da 
Cultura e Turismo, Eldevina 
Materula”. 
Esta tarde, foram também 
condecorados, a nível das ar-
tes, em cerimónia separada, o 
actor Adelino Branquinho e 
músico Stewart Sukuma.
Para Branquinho é uma sa-
tisfação enorme. “São 30 anos 
de trabalho. Quando traba-
lhamos por muito tempo e 
somos reconhecidos é grati-
ficante. Que os artistas não 
desistam porque sempre che-
ga o dia. Quero dedicar este 
galardão à Manuela Soeiro 
por todos ensinamentos e por 
ter contribuído para o meu 
crescimento. Dedico este reco-
nhecimento, igualmente, a to-
dos os artistas. Depois desta 
conquista, continuarei sendo 
o mesmo Adelino, porque fui 
distinguido por aquilo que fui 
e sou”.
A Ministra da Cultura e Tu-
rismo, Eldevina Materula, 
afirma que este acto é reves-

O Ministério da Cultura e 
Turismo (MICULTUR) vai 
intervir na promoção do ro-
teiro turístico do bairro da 
Mafalala, na cidade de Mapu-
to. A garantia foi dada pela 
Ministra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula, em 
visita ao bairro histórico, que 
culminou no Museu Mafalala, 
empreendimento construído 
no âmbito do projecto Protec-
ção Patrimonial e Desenvolvi-
mento Local, liderado pela as-
sociação IVERCA – Turismo, 

Cultura e Meio ambiente.
No local, Eldevina Materu-
la reforçou o papel da Iverca 
na preservação do espólio da 
Mafalala, afirmando que a 
associação tem tido uma in-
tervenção muito forte naquele 
bairro, conhecido como berço 
de grandes figuras da política, 
da literatura, da música e do 
desporto. “O Museu Mafa-
lala é um espaço que carre-
ga uma parte importante da 
nossa história e pensamos que 
devemos investir no estabe-
lecimento de um roteiro. Por 
isso, vamos trabalhar nesse 
sentido”, afirmou Materula.
O Director do Museu Ma-
falala, Ivan Laranjeira, dis-
se que a visita da Ministra 
é o reconhecimento de todo 
trabalho que tem sido de-
senvolvido e uma forma de 
reforçar a relação com o Mi-
nistério da Cultura e Turis-
mo.
“Foi um momento de inte-
racção muito rico, e pen-
so que iniciamos uma nova 
fase. É um ano do Museu 
Mafalala, temos um novo 

Governo. É sempre bom re-
novar esta relação e mostrar 
o que temos desenvolvido”. 
Laranjeira afirmou também 
que é prioritário para Ma-
falala que haja uma políti-
ca de protecção e preserva-
ção do património cultural 
existente, na medida em 
que “vemos todos os dias a 
transformação do bairro e a 
destruição de locais e edifí-
cios históricos da Mafalala. 
Então é preciso que haja 
uma intervenção mais con-

tundente e profícua nesse sen-
tido”. 
Na sua trajectória por Mafa-
lala, Eldevina Materula ini-
ciou a visita na árvore sagrada 
mphama e escalou a casa da 
escritora Noémia de Sousa, 
a rua da exposição Mafalala 
Blues, as Casas de Madeira e 
Zinco, a Cantina Gato Preto, 
o Mural da Literatura, a Esco-
la Primária Completa Unidade 
23, onde a Iverca construiu 
uma biblioteca comunitária 
que serve à escola e à própria 
comunidade. O percurso tam-
bém compreendeu a passagem 
pela Primeira das 15 Mesqui-
tas existentes no bairro, pelo 
Campinho da Mafalala e 
culminou no Museu.
Materula esteve acompanha-
da por uma vasta equipa de 
técnicos da área de promo-
ção do Turismo e da Cultura, 
pelo Director Nacional do Tu-
rismo (DINATUR), Cândido 
Langa, e pelo Presidente do 
Conselho Directivo da Fede-
ração Moçambicana de Turis-
mo e Hotelaria (FEMOTUR), 
Quessanias Matsombe.

Governo vai apoiar promoção 
do roteiro turístico de Mafalala

tido de muito simbolismo 
pela rica contribuição que os 
fazedores das artes prestam à 

Cultura Nacional, na produ-
ção, consumo local e exporta-
ção dos seus trabalhos. 
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Vende-se

Contacto: 84 713 686 2

PUBLICIDADE

A quarta edição do 
projecto #FiqueEmCasa, 
promovido pelo Standard 
Bank em parceria com a 
Televisão de Moçambique 
(TVM) e a Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), 
associou o entreteni-
mento e disseminação, 
através da música, de 
mensagens sobre a pre-
venção contra o novo Co-
ronavírus às celebrações 
do 45° aniversário da 
Independência Nacional, 
assinalado no dia 25 de 
Junho, tendo como figura 
de cartaz o Grupo RM.

Para além deste 
agrupamento, o 
show live, que de-
correu no dia 26, 
nas instalações da 

Escola de Comunicação e Artes 
(ECA) da UEM, contou com a 
participação de outros artistas, 
tais como Isaú Meneses, Kaliza, 
Pureza Wafino, irmãs Domin-
gas e Belita, para além da poe-
tisa Arira Pontes, que declamou 
dois poemas, sendo um sobre a 
necessidade da observância das 
medidas de prevenção contra o 
novo Coronavírus e outro sobre 
a Independência nacional.
Na verdade, foi um concerto de 
exaltação à diversidade cultural 
e linguística, bem como à uni-
dade nacional, tendo em conta a 

representatividade dos artistas, 
que são provenientes das três 
regiões do país, nomeadamente 
Norte, Centro e Sul.
Apesar desta diversidade, as 
mensagens dos artistas tinham 
algo em comum: a necessidade 
de se apostar cada vez mais na 
prevenção, principalmente numa 
altura em que se assiste à subida 
do número de casos da Covid-19 
no País, com enfoque para a 
província de Nampula e Cabo 
Delgado, cujas cidades capitais, 
Nampula e Pemba, respectiva-
mente, já são consideradas áreas 
de transmissão comunitária.
Por isso, o director de Marke-
ting e Comunicação do Standard 
Bank, Alfredo Mucavela, realçou 
a necessidade da conscienciali-
zação dos cidadãos sobre a pre-
venção, que assenta em três im-
portantes medidas: a lavagem ou 
desinfecção das mãos, o uso da 
máscara e o respeito ao distan-
ciamento social.
“O Standard Bank está a con-
tribuir na luta contra esta pan-
demia, educando os cidadãos de 
modo a perceberem que estas 
medidas de protecção são muito 
importantes, sobretudo agora. 
Nunca foi tão importante obser-
var estas medidas, como agora”, 
considerou.

#FiqueEmCasa: As vozes que nos invadiram à casa

E porque o concerto esteve, tam-
bém, inserido nas celebrações do 
45° aniversário da Independên-
cia Nacional, Alfredo Mucavela 
aproveitou a ocasião para enalte-
cer os feitos dos “jovens, homens 
e mulheres que se sacrificaram 
para que pudéssemos usufruir 
desta liberdade. Hoje somos li-
vres porque houve quem abdicou 
de muita coisa para lutar pela 
independência. A estes heróis, 
vai o nosso muito obrigado”.
Já o principal vocalista do Gru-
po RM, Wazimbo, louvou a 
iniciativa do Standard Bank, 
promotor do projecto #FiqueE-
mCasa, pois, na sua opinião, 
trouxe uma outra forma de fazer 
arte.
“Este projecto trouxe-nos, acima 

de tudo, um aprendizado. Com 
a eclosão desta doença, aprende-
mos uma outra forma de estar e 
de trabalhar, levando a música 
aos nossos admiradores, através 
das plataformas tecnológicas. 
Até porque ficar em casa não 
faria muito sentido, sem a com-
ponente cultural e recreativa”, 
considerou Wazimbo.
Por seu turno, o director da 
ECA, João Miguel, referiu-se ao 
recurso à arte e ao entretenimen-
to como um aspecto importante 
do projecto #FiqueEmCasa, 
pois, conforme explicou, “estes 
dois elementos têm uma forma 
muito específica de transmitir 
mensagens, neste caso sobre a 
prevenção contra a Covid-19, 
que é o objectivo desta iniciati-
va”.
“Através da música, em par-
ticular, as pessoas facilmente 
recebem melhor e assimilam as 
mensagens, e passam a agir de 
forma responsável, do que quan-
do recorremos aos discursos. A 
sociedade vai moldar o seu com-
portamento e adequá-lo ao ac-
tual contexto, pois a música está 
presente em todas as dimensões 

Juzefa Cuna apresentou-se em 
obra própria, recentemente, pela 
Kuvaninga cartão d’arte. O livro 
com que se dá a conhecer é Ca-
sulo.
É um livro infanto-juvenil que 
cruza textos poéticos e didácti-
cos, propondo reflexões sobre a 
dimensão humana e o seu meio 
envolvente, através de metáfo-
ras, metonímias e personificação 
de sentimentos como o amor, a 
solidariedade; comportamentos 
como o perdão, a lealdade; ani-
mais como a borboleta; fenóme-
nos como o sol, a lua, as meta-
morfoses; entre outros.
Casulo está dividido em três par-
tes: a poética, a do texto expo-
sitivo-explicativo e a do questio-
nário.
Neste exercício único, Cuna 
inaugura uma linha de escrita 
que a editora apelidou de “poé-
tico-didáctico”, que permite que 
a poesia se cruze com outros gé-
neros literários e se tornem num 
só ou, pelo menos, complemen-
tando-se. 
O mesmo assunto é tratado de 
duas formas diferentes – a poé-
tica: onde o sujeito enunciador 
revela os seus sentimentos e fala 
sobre os fenómenos que acredita 
determinantes para a “perfeição” 
humana e didáctica: onde o nar-
rador apropria-se de conceitos e 
estudos sobre diferentes fenóme-
nos para explicar a essência da 

vida.
Com uma linguagem simples, 
cuidada e “maternal”, Cuna 
projecta-se para o interior do 
seu público-alvo e desencadeia 
uma conversa em 50 páginas. 
Esta conversa pretende resultar 
numa resposta, por isso no final 
de cada texto estão disponíveis 
espaços para responder algumas 
questões fruto de um exercício 
de interpretação. Para além de 
permitir um diálogo mais profí-
cuo, esta técnica vem responder 
o grande desafio da editora, que 
é o estímulo à leitura.
Após à conclusão da leitura, a 
criança ou o adolescente terá que 
redigir um poema sobre qualquer 
tema e uma carta contando so-
bre os seus sonhos e entregar ao 
seu educador de forma a encami-
nhá-la para a autora.
Este livro é um contributo aos 
pais e encarregados de educação 
nesta altura de pandemia da Co-
vid-19, de modo que tenha mais 
um material de aprendizagem e 
de cultura para os seus forman-
dos, garantindo, assim, a conti-
nuidade das aulas.
Entretanto, espera-se que quan-
do tudo voltar à normalidade o 
livro circule em todo o país, com 
principal destaque para os orfa-
natos, pois um dos objectivos da 
obra é dar alento àquelas crian-
ças que por alguma razão estão 
desconfortadas.

(Ao artista moçambicano 
Naguib – o pai do mosaico 
artístico em Moçambique: 
pela sua demonstração de 
que não só de tinta vive o 
artista e a arte; e pelo seu 
esforço na implantação do 
mosaico artístico em Mo-
çambique)

Sob um sintético muro da 
discórdia
Vê-se o requinte acolhedor 
da arte
Semeando as panteísticas 
pazes: a paz ambiental e a 
paz social!

No ventre do sonho reci-
clagem,
O nobre artista-ambien-
talista revitaliza a função 
estética dos objectos
Abandonados nos elevados 
cumes de lixo da cidade,
E dá-lhes a harmonia dos 
olhares apaixonantes!

Quem nunca viu a natu-
reza semeada nos muros 
velhos e novos de Maputo?
Quem nunca viu a biogra-
fia social
Brilhando e dando vida 
nos arruinados muros de 
Moçambique?
E quem nunca viu o esté-
tico mosaico artístico mo-
çambicano 
Enaltecendo a Cultura 
moçambicana além-fron-
teiras?
São as obras do Naguib!
São as belas artes do esté-
tico mosaico artístico mo-
çambicano,
Trazidas e revisitadas pelo 
humilde e nobre Naguib! 

Viva, Naguib!
Viva o mosaico artístico 
moçambicano!
Viva a Arte e Cultura mo-
çambicanas!

Poema escrito por Adria-
nópoles Alferes (nome ar-
tístico de Adriano Juma 
Alberto), aos 07/08/2010.

As Belas Artes 
de Naguib

da vida e tem um efeito mobili-
zador”, sublinhou João Miguel.
Importa realçar que a quarta edi-
ção do projecto #FiqueEmCasa, 
que contou com a soberba per-
formance do Grupo RM, é uma 
iniciativa de cariz sociocultural 
que foi transmitida nas redes so-
ciais do Standard Bank e ainda 
pela TVM e Rádio Universitária 
da UEM.

Juzefa Cuna rompe Casulo pela 
Kuvaninga cartão d’arte



30 Magazine independente Terça-feira   |  30 de Junho 2020 

Hulda Joaquim assina pelo Seward dos Estados Unidos da América
A basquetebolista internacional moçambicana Hulda Joaquim, do Ferroviário de Maputo, acaba de ser an-
unciada como a nova contratação da formação do Seward County Saints, dos Estados Unidos da América, 
segundo anunciou o clube na sua conta oficial do Twitter. A atleta iniciou a prática do basquetebol na Escola 
Nelson Mandela, pela mão do treinador Cleto Chissico.desporto

O país deve investir na forma-
ção das mulheres para que as 
meninas voltem a praticar o 
desporto e para que as outras 
que não estão a praticar o fa-
çam, defendeu Manuela Dalas 
durante uma palestra online, 
recentemente, no Comité Olím-
pico de Moçambique. 
A palestra, que se insere no 
ciclo de palestras online da 
campanha “Olimpismo face à 
Covid-19”, foi subordinada ao 
tema “Educação e olimpismo: 
desporto, género e educação”. 
Dalas defendeu que há necessi-
dade de Moçambique ter “mais 
treinadoras, nós precisamos ter 
estas mulheres mais próximas 
das raparigas para lhes dar con-
fiança e se manterem de forma 
duradoura na prática desporti-
va”. 
Para ela, é relevante sempre 
que se falar do desporto pensar-
-se também no envolvimento 
das raparigas. “Há situações em 
que temos meninas que se des-
cobrem no desporto e percebem 
que são capazes porque foram 
jogar, marcar golos e enfrentar 
o público. O desporto também 
derruba barreiras, há meninas 
bastante tímidas e ao iniciarem 
com a prática do desporto des-
cobrem-se e despontam além- 
fronteiras”. 
A oradora referiu-se também a 
situações que têm afastado as 
raparigas da prática desportiva, 
como o caso das práticas cultu-
rais, onde em algumas situações 
as meninas são colocadas para 
ajudarem nas tarefas domésti-
cas. Noutros contextos, há si-
tuações de violência doméstica 
quando a rapariga persiste com 
a prática do desporto, sofre as-
sédio sexual por parte dos trei-
nadores. 
Estas situações, tal como dis-
se Manuela Dalas, são também 
vividas por inúmeras atletas ao 
redor do mundo e que podem 
ser minimizadas quando tiver 
mais mulheres a treinarem ra-
parigas, facto que poderá tran-
quilizar e conquistar a confiança 
das famílias, que é fundamental 
porque por vezes “as meninas 
afastam-se por falta de apoio 
da família. Este é fundamental 
para que a menina continue a 
praticar o desporto”.

Raparigas devem voltar a 
praticar desporto

FMF assume remodelação de balneários do ENZ e 
reforça “taco” para as associações provinciais 
A Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) 
apresentou na semana 
passada o balanço tri-
mestral das suas activi-
dades, tendo garantido 
que esta instituição irá 
assumir a remodelação 
dos balneários das equi-
pas e árbitros no Estádio 
Nacional do Zimpeto, bem 
como a protecção no in-
terior na zona VIP, confor-
me as recomendações da 
CAF. As obras estão em 
curso e as associações 
provinciais de futebol 
gozam de um incremento 
da verba anual para 500 
mil meticais, como forma 
de dinamizar as suas ac-
tividades. A FMF garantiu 
também que os clubes 
não licenciados não vão 
participar no Moçambola.

Alfredo Langa

A Federação Mo-
çambicana de 
Futebol (FMF) 
tornou público, 
em conferência de 

imprensa, as suas actividades 
trimestrais. O evento enqua-
dra-se numa espécie de balanço 
com o objectivo de comunicar 
de forma aberta e transparente 
com todos os stakeholders do 
futebol moçambicano. 
No campo da administração, 
a FMF deu a conhecer que 
durante os três meses foram 
introduzidas directrizes de co-
municação para os funcionários 
e membros da instituição; en-
contro com atletas da selecção 
nacional para apresentação do 
novo elenco directivo e diálo-
go sobre as áreas a melhorar; 
liquidação da dívida da FMF, 
na totalidade, ao Instituto Na-
cional de Segurança Social, no 
valor de 950.000 mil meticais. 
No que diz respeito à gestão 
monetária, o presidente da 
FMF, Feizal Sidat, disse que 
“fizemos um incremento do 

apoio financeiro anual às asso-
ciações provinciais de futebol 
para 500.000 meticais, que an-
tes só recebiam 300.000 meti-
cais. Já saldamos, ou seja, já fi-
zemos o pagamento de prémios 
de jogo da selecção nacional no 
valor de 3.795.000 meticais, re-
ferentes aos jogos com o Ruan-
da e Cabo Verde. A recepção 
de 500.000 dólares da FIFA, 
por adiantamento, do fundo 
operacional “FIFA forward”, 
valor que é destinado às activi-
dades correntes da FMF”. 
Sidat frisou ainda que a FMF, 
neste trimestre, também rece-
beu 200.000 dólares da CAF, 
sendo que 180.000 serão desti-
nados à FMF e 20.000 dólares 
para o presidente, por adian-
tamento, da subvenção anual, 
valor para utilização e paga-
mento das despesas correntes 
e projectos da FMF. A oferta 
dos 23.000 dólares emprestados 
à FMF por parte do presiden-
te para a missão CAN Futsal 
Marrocos, para ajudar a FMF 
a fazer face às dificuldades de 
tesouraria. Oferta dos 20.000 
da CAF à FMF por parte do 
presidente, para ajudar a FMF 
a fazer face às dificuldades de 
tesouraria e preparação do re-
latório de auditoria 2019, para 
envio à FIFA e CAF”. 
Na vertente jurídica e de re-
gulamento, a FMF deu a co-
nhecer à imprensa que está em 
curso um trabalho com a FIFA 
para a revisão dos seguintes 
documentos: Estatutos, Regu-
lamento Eleitoral, Regimento 
do Conselho Disciplinar, Regi-
mento do Conselho Jurisdicio-
nal, Código de Ética e Regula-
mento de Disciplina; proposta 

de regulamento de estádios 
para as diversas competições 
de futebol nacional, com crité-
rios adaptados para cada nível 
de competição. 
Apontou ainda que “suspende-
mos as actividades do futebol 
nacional e posterior comunica-
ção à FIFA e CAF. Tivemos 
várias reuniões com vista à 
concertação relativa ao paga-
mento de salários dos jogadores 
e treinadores durante a para-

gem das competições devido 
à Covid-19. Encontro “task-
-force” com o Ministério do 
Emprego, Trabalho e Seguran-
ça Social. Em curso também 
o projecto FIFA/Academias e 
em preparação plano de acti-

vidades do departamento pós-
-Covid-19”.
Acrescentou que “foi entregue 
à FIFA o projecto de compra 
do edifício anexo à sede da 
FMF, aprovado e executado. 
O projecto para a renovação 
e instalação de três campos de 
relva sintética no país, aguar-
dando pela aprovação e aber-
tura do concurso por parte da 
FIFA. O projecto de compra 
de instalações para a Associa-

ção Provincial de Gaza, apro-
vado e executado”.
No ponto da visita ao Estádio 
Nacional do Zimpeto (ENZ) 
para a avaliação da situação, 
Feizal Sidat disse que “a FMF 
irá assumir a remodelação dos 

Estádio Nacional do Zimpeto sofre retoques para padrões internacionais
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Acabando o jejum de 30 anos: 
Liverpool é campeão

O Liverpool é o vencedor da 
edição 2019/20 da Premier 
League. A vitória do Chelsea 
sobre o Manchester City (2-
1) confirmou o que há muito 
era aguardado pelo plantel 
de Jurgen Klopp. Os reds 
colocaram assim fim a um 
jejum de 30 anos (o último 
título tinha sido em 1990) e 
conquistaram pela primeira 
vez a Premier League, de-
signação que o campeonato 
inglês adquiriu em 1992. No 
total, são já 19 troféus de 
campeão nacional no palma-
rés do conjunto britânico.
Numa caminhada pratica-
mente imaculada, o Liver-
pool soma até ao momento 
28 vitórias, dois empates e 
uma derrota num total de 31 
jogos, gozando de uma van-
tagem de 23 pontos para o 
Manchester City. 
Entretanto, Jurgen Klopp 
foi o principal rosto da equi-
pa do Liverpool que quebrou 
o jejum de 30 anos sem ser 
campeão. Em conversa com 
a Sky Sports, o treinador 
alemão comentou de forma 
emocionada a conquista. 
«Não tenho palavras. É mui-
to mais do que eu achava ser 
possível. Ser campeão com 
este clube é incrível. Foi um 
feito incrível dos meus joga-
dores, aquilo que eles con-
seguiram nos últimos três 
anos foi excepcional. É uma 
alegria para mim treiná-los, e 
acaba por ser fácil motivá-los 
devido à grande história des-
te clube. Depois da paragem 
de três meses fiquei preocu-
pado, porque não sabíamos 
como íamos reagir. No en-
tanto, o jogo com o Crystal 
Palace [4-0] deu-me a certeza 
que íamos ficar bem», come-
çou por explicar. Por último, 
Klopp deixou uma mensa-
gem aos adeptos‟ «É para os 

adeptos, espero que fiquem 
em casa e celebrem, ou vão 
para a porta de casa, mas 
não façam mais que isso. Es-
tamos todos juntos no pensa-
mento e no coração, e todos 
a celebrar», concluiu. 
O  Liverpool Football Club 
ou L.F.C. é um clube de fu-
tebol com sede na cidade de 
Liverpool, no Noroeste da In-
glaterra. Fundado em 1892, 
ingressou na Football League 
no ano seguinte e desde en-
tão actua no Anfield Road. 
O seu uniforme, que original-
mente adoptava camisas ver-
melhas e calções brancos, é 
todo vermelho desde 1965. O 
lema do clube é “You’ll Ne-
ver Walk Alone” , que tra-
duzido significa ‘’Você nunca 
caminhará sozinho’’. 
Esta é uma das equipas mais 
vitoriosas da Inglaterra e da 
Europa, tendo já conquis-
tado uma Copa do Mundo 
de Clubes da FIFA, 6 Li-
gas dos Campeões, 3 Copas 
da UEFA, 4 Supercopas da 
UEFA, 19 Campeonatos 
Ingleses, 7 Taças de Ingla-
terra, 8 Taças da Liga e 15 
Supertaças da Inglaterra. O 
período mais glorioso da sua 
história foi entre as décadas 
de 1970 e 1980, quando Bill 
Shankly e Bob Paisley lide-
raram o Liverpool a onze tí-
tulos nacionais e sete troféus 
europeus.
 Com 14 títulos internacio-
nais, é o 7º maior clube do 
mundo. Em solo europeu não 
há equipa no futebol inglês 
ou britânico que brilhasse 
mais do que os Reds, sendo 
este o maior vencedor do seu 
país nas duas principais com-
petições da UEFA, a Liga 
dos Campeões e a Liga Eu-
ropa, com seis e três títulos 
respectivamente, em cada 
competição supracitada. 

Gilberto Mendes alertou e Nyusi mantém 
suspensão do desporto colectivo

Em entrevista ao Programa 
“Hora do Governo” da TVM, 
seleccionamos algumas partes 
interessantes da intervenção 
do Secretário de Estado do 
Desporto, Gilberto Mendes, 
onde deixou fortes recomen-
dações sobre a paciência dos 
gestores desportivos e do pú-
blico em geral, em relação à 
retoma das modalidades des-
portivas colectivas. O povo 
está à espera ansiosamente 
do maior bolo desportivo, 
que é o futebol, mas o SED 
garantiu que existiria uma 

sequência para o regresso das 
actividades desportivas, “que 
parte de uma autorização do 
Chefe de Estado, Filipe Nyu-
si, passando pela definição de 
um protocolo sanitário para a 
prevenção dos intervenientes, 
muito antes do avanço de da-
tas”. 
Na ocasião, opinou sobre o 
avanço nas previsões das da-
tas para o arranque de algu-
mas actividades desportivas, 
afirmando que é preciso al-
gum cuidado quando os diri-
gentes desportivos avançam 

com datas para o arranque 
do Moçambola ou outras ac-
tividades colectivas, o que só 
pode ser equacionado como 
efeito da comunicação do 
Chefe de Estado. 
Neste contexto, no passa-
do domingo, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
prorrogou o Estado de Emer-
gência por mais 30 dias, sen-
do que de forma gradual se 
vai relaxar algumas medidas, 
consoante a evolução da Co-
vid-19 no país.
No que diz respeito ao despor-
to moçambicano, autorizou a 
prática desportiva individual 
e ao ar livre, mantendo-se a 
proibição de desportos colec-
tivos, neste caso no federado 
e recreativo. Os ginásios es-
tão proibidos de abrir. 
Entretanto, os atletas de 
alto rendimento que se pre-
param para os Jogos Olímpi-
cos continuam a sua activi-
dade desportiva, respeitando 
rigorosamente o protocolo 
sanitário do Ministério da 
Saúde. Alfredo Langa

O internacional moçambica-
no Luís Miquissone sagrou-
-se, no domingo passado, 
campeão nacional pelo Sim-
ba SC da Tanzânia, quando 
faltam seis jornadas por se 
disputar na Liga Ku Bar-
ra. Para revalidar o título, 

o Simba SC empatou este 
domingo com o Tanzania 
Prisons (0-0), resultado que 
permitiu à formação de Luís 
Miquissone aumentar para 
19 pontos com o Young Afri-
cans, segundo classificado do 
campeonato com 60. Neste 
embate que ditou a conquis-
ta do  título, o craque mo-
çambicano foi lançado na 
segunda parte pelo técnico 
do Simba SC. As boas exibi-
ções do atleta nas Afrotaças 
e no Moçambola terão moti-
vado a cobiça do gigante da 
Tanzânia. Aliás, Luís Mi-
quissone foi responsável por 
eliminar o Simba na segunda 
eliminatória de acesso à Liga 
dos Campeões Africanos em 
2019. O contrato do meio-
-campista moçambicano é 
válido por dois anos.

Luís Miquissone campeão pelo 
Simba da Tanzânia 

Luís Miquissone

PR, Filipe Nyusi SED, Gilberto Mendes

balneários das equipas e árbi-
tros, bem como a protecção no 
interior na zona VIP, conforme 
recomendações da CAF, estan-
do as obras em curso. Visita-
mos o Estádio 1º de Maio de 
Maputo para levantamento da 
situação actual, como também 
a Academia Mário Esteves Co-
luna, em Namaacha, para aná-
lise do estado actual da infra-
-estrutura desportiva”. 
O balanço trimestral das acti-
vidades de governação despor-
tiva da FMF aponta um passo 
significativo no que diz respeito 
aos seus trabalhos. “Participa-
mos em sessões de trabalho no 
Comité Olímpico de Moçam-
bique, para olharmos para a 
proposta de revisão da Lei do 
Desporto e modelo de financia-
mento no desporto”. 

Clubes não licenciados 
fora do Moçambola 

A Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF) deu a co-
nhecer, através do seu pre-
sidente, que os clubes ainda 
não licenciados não irão par-
ticipar no Moçambola, prova 
que em princípio arranca em 
Agosto. 
Segundo apuramos, apenas 
três clubes dos 14 com direito 
a participar na Liga principal 
do futebol moçambicano reú-
nem requisitos para competir, 
sendo que mais clubes estão a 
aderir ao processo de licencia-
mento. 

Até ao momento, apenas o 
Ferroviário da Beira, Black 
Bulls e União Desportiva do 
Songo já estão licenciados, 
conforme as exigências da 
FIFA e da CAF.
A FMF avisa e garante que 
não haverá tolerância, os que 
não estiverem licenciados não 
vão participar no Moçambola. 
“Vale mais ter poucos clubes 
legalizados do que ter muitos 
que nem capacidade têm para 

licenciar. Vamos ser implacá-
veis”. 
O presidente da FMF dis-
se ainda que já houve várias 
reuniões entre a FMF, Liga 
Moçambicana de Futebol 
(LMF) e clubes no sentido 
destes regularizarem a situa-
ção e estes estão conscientes 
disso. Entretanto, o dirigente 
acredita que os 11 clubes em 
falta se irão licenciar a tempo 
de competir no Moçambola. 
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Mexer pode não contar com Paulo 
Sousa no Bordéus na próxima época

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O treinador português 
Paulo Sousa terá rele-
gado Mexer ao banco 
de suplentes em alguns 
jogos do Bordéus da 
França, devido a um de-
sentendimento, sendo 
agora apontado como 
um dos prováveis subs-
titutos de Bruno Lage 
no Benfica de Portugal. 
Caso isso se concreti-
ze, Mexer pode já não 
contar com o treinador 
e terá que se adaptar 
a outro. Paulo Sousa 
faz parte de um grupo 
restrito e de elite na 
lista do Benfica, onde 
também consta o nome 
de Jorge de Jesus, a 
triunfar no Flamingo do 
Brasil. 

Alfredo Langa

Os resultados 
desde o rei-
nício da Liga 
Portuguesa de 
Futebol, onde 

muitos moçambicanos são 

apoiantes de clubes como 
Benfica, Porto e Sporting, 
deixam muito a desejar, com 
destaque para o Benfica do 
treinador Bruno Lage, equa-
cionando-se já a possibilidade 
de não continuar na próxima 
época. 
Várias notícias têm enchido 
as machetes de jornais inter-
nacionais sobre a provável 
vaga de treinador que será 
aberta no Benfica. E de tan-
tos nomes e com maior des-
taque vai na linha da frente 
o de Jorge Jesus, que está a 
fazer um belíssimo trabalho 

no Brasil. Mas não só. A 
imprensa francesa aponta o 
nome de Paulo Sousa como 
hipótese para a sucessão de 
Bruno Lage no comando 
técnico do Benfica. O anti-
go médio das águias, porém, 
não estará interessado em 
deixar o Bordéus, ao mes-
mo tempo que o clube estará 
pouco receptivo em deixá-lo 
sair. 
Mas um dado importante 
é que o cobiçado treinador 
do Bordéus é treinador do 
internacional moçambicano 
Mexer. O mesmo está em 

Moçambique e foi em Mapu-
to que recebeu a informação 
do desfecho do Campeonato 
Francês, a Ligue 1, que não 
chegou ao fim devido à Co-
vid-19 que assolou a França, 
e não só.
 Esta época não foi boa para 
Mexer, pois, para o treina-
dor Paulo Sousa, que o esco-
lheu para constituir o plan-
tel do Bordéus, em algum 
momento Mexer não goza 
de boa simpatia, relegando o 
jogador ao banco de suplen-
tes. 
 Mexer reconheceu numa 

entrevista dada a um órgão 
de informação nacional que 
teve algum desentendimento 
com o seu treinador, sen-
do algo que teve que pagar 
por isso. “Acabei perdendo 
a titularidade, vocês têm 
conhecimento que no início 
da época joguei numa posi-
ção que não é habitual para 
mim e isso causou um de-
sentendimento que tive com 
treinador, mas acabei supe-
rando e já vinha jogando 
nos últimos jogos, mas tive-
mos esta paragem por causa 
da Covid-19”, afirma Mexer. 
Ficamos também a saber 
de uma fonte ligada ao jo-
gador que o mesmo prefere 
estar longe da imprensa, a 
repousar e treinar. O central 
dos Mambas disse que já 
conversou com Paulo Sou-
sa, apelando amigavelmente 
que preferia jogar a central, 
ao invés de defesa direito na 
equipa. 
Este será um dos grandes 
desafios de Mexer para con-
vencer Paulo Sousa como 
seu treinador, caso fique a 
jogar a central, num clube 
onde vai cumprir a sua se-
gunda época, uma vez que 
assinou por quatro tempo-
radas.
 Actualmente, o jogador 
tem estado a dedicar algum 
tempo a causas contra a Co-
vid- 19.

Mexer testando o seu ADN da bola ao filho mais velho  


